
Os valores compartilhados de segurança, sustentabilidade, 
qualidade e respeito fizeram com que a Klabin e a Valmet 
avançassem juntas. Esta parceria de nove anos em paradas 
continuou com a parada geral anual na fábrica de papel da Klabin, 
unidade Monte Alegre, em 2019.

Meta compartilhada -  
objetivo compartilhado -  
parceria compartilhada

“Estamos satisfeitos com os 
resultados da parada”, diz Marcelo 
Gasparim, gerente de produção da 
linha de fibras na fábrica de papel 
da Klabin Monte Alegre, junto com 
Fausto Pires, responsável pelo serviço 
de campo durante a parada. 
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Terceirização eficaz
Para a Klabin, terceirizar a parada geral é 
muito eficaz, e a sinergia com as empre-
sas que compartilham as mesmas metas 
é fundamental. Esta parceria visa trazer a 
melhor tecnologia e inovação para a fábrica, 
respeitando o conhecimento de cada parte.

Enquanto a Valmet garante a melhor 
condição possível dos equipamentos 
críticos para a produção com planejamen-
to e implantação de importantes paradas 
com profissionalismo, o cliente pode se 
concentrar em suas principais atividades. 
Uma parada planejada e executada com 
know-how também é garantia para que não 
haja custos extras nem prazos excedidos, e 
ainda minimiza o tempo de parada e riscos, 
mantendo o foco em segurança.

“Sempre que nossos parceiros cumprem 
ou vão além do combinado, a fábrica pode 
contar com uma segurança operacional 
muito maior. Isso significa conformidade 
com nosso plano de operações e a quali-
dade especificada dentro do orçamento 
estabelecido e 
garante a com-
petitividade de 
nossa fábrica”, 
explica Pires. 
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Fausto Pires
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Os profissionais de serviços em campo da Valmet trabalharam perfeitamente juntos 
para cumprir o cronograma apertado.

“A longa história de cola-
boração entre a Klabin 
e a Valmet permite 
solucionar problemas 
e buscar inovações. 

Este é um caso de sucesso no processo de 
negócios”, diz Marcelo Gasparim, gerente 
de produção da linha de fibras na fábrica de 
papel da Klabin.

Essa parceria entre as empresas propor-
cionou um forte ponto de partida para a 
recente parada geral na fábrica de Monte 
Alegre, sua unidade mais valiosa, inaugura-
da em 1914. 

Principal parada
O desafio foi grande e complexo, a implan-
tação da parada geral anual da fábrica de 
papel da Klabin, unidade Monte Alegre, em 
Telêmaco Borba, Paraná. Em maio de 2019, 
isso significava que a fábrica precisava in-
terromper sua produção por 11 dias para a 
manutenção de equipamentos e instalações.

Essa parada envolveu mais de 500 profis-
sionais de diferentes empresas, liderada pela 
equipe de gestão em paradas da Valmet, e 
aproximadamente 65 funcionários da Val-
met, concentrados em fazer desse período 
uma jornada compartilhada com a equipe 
da fábrica da Klabin. 

Planejamento cuidadoso e 
trabalho em equipe
Um trabalho dessa magnitude exige um 
planejamento cuidadoso, execução no 
tempo certo, eficiência na gestão do projeto 
e atividades de desenvolvimento específicas. 
Além disso, a unidade Monte Alegre é uma 
das fábricas integradas mais complexas do 
mundo, o que traz mais variáveis para o 
projeto.  

De acordo com Luiz Francisco de 
Almeida, gerente de planejamento de 
manutenção da unidade Monte Alegre, a 
parada é uma grande oportunidade para 
revisar todos os equipamentos e instalações 
de modo a garantir que futuras operações 
possam ser conduzidas com segurança, 
confiança e produtividade.

A parada geral de 2019 foi um ótimo 
exemplo de trabalho em equipe e planeja-
mento detalhado: a equipe de serviço em 
campo da Valmet trabalhou junto com 
os engenheiros e funcionários de fábrica 
durante todo o processo. O foco em segu-
rança, qualidade e cumprimento de prazos 
garantiu um resultado de sucesso e, de um 

modo geral, o projeto aumentou a confian-
ça da fábrica. Após a parada, ficou decidido 
que a cooperação continuaria por mais um 
ano, com a próxima parada em 2020.

“Penso que o segredo do nosso sucesso 
está em associar nossos pontos fortes e 
trabalhar juntos para as mesmas metas”, 
conclui Fausto Pires, gerente de assistência 
técnica da Valmet.

Benefícios de 
uma parada 
terceirizada
• Transparência na fase de 

planejamento e execução
• Planejamento da segurança 

para toda a parada 
• Melhoria na identificação e 

mitigação de riscos
• Eficiência de recursos
• Gestão de custos e prazos
• Rapidez na partida e geração 

de renda
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