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RECURSOS HUMANOS

MÃO NA MASSA
TREINAMENTO ESTILO “MASTERCHEF” DESENVOLVE
COMPETÊNCIAS PARA O TRABALHO CORPORATIVO
Cozinhar: arte, talento, dom. A cozinha recebe um
destaque cada vez maior atualmente; seja pelos vários
programas exibidos na TV com esta temática, seja pelo
aumento de restaurantes “gourmet”; seja ainda pelos
milhões de vídeos instruindo pessoas comuns a fritar
ovos, fazer risoto ou reproduzir pratos mais ‘difíceis’,
como lagostas ou salmão. Quem já se aventurou na cozinha, sabe que “comandar” um fogão exige uma série de
competências, essenciais para a função de liderança em
um ambiente corporativo.
A CENIBRA realizou o programa Desenvolvimento de
Competências - Masterchef. O evento faz parte do Programa de Gestão Estratégica de Pessoas (GEP).

AMBIENTE DIFERENTE
O Masterchef foi realizado em uma pizzaria de Ipatinga.
Os participantes demonstraram tanto qualidades culinárias quanto bom desenvolvimento de relações interpessoais, trabalho em equipe e desempenho do seu papel
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em prol de um objetivo. Além da “mão na massa”, eles
aprenderam técnicas de autoconhecimento e de comunicação, facilitadoras de relações interpessoais.
Um dos participantes do evento foi o Coordenador de
Administração de Materiais, Arnaldo Nick Jr. “O resultado do evento foi descontração, sabor e muito aprendizado. Uma experiência bacana que vai me proporcionar
mais reflexão e uma entrega diferenciada no campo das
relações interpessoais. Durante a atividade, pude atuar
na preparação da massa e na etapa de recheio, dentro
de uma dinâmica de trabalho em série e em equipe”,
explicou Arnaldo.
De acordo com a Analista de Recursos Humanos Sênior,
Ilma Souza Carvalhaes Barros, o Masterchef já foi realizado anteriormente, sendo sempre uma experiência
proveitosa para os participantes. “É um evento versátil,
rico em vivências, pronto para atender demandas como
integrar equipes, desenvolver competências, projetar
carreiras, promover crescimento profissional e preparar
o participante para os novos desafios”.
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RECURSOS HUMANOS

COMPLIANCE 2019
PRÁTICA COORPORATIVA
É APLICADA HÁ 5 ANOS
NA CENIBRA

Compliance. Na CENIBRA, a aplicação desse conceito no
ambiente corporativo é uma prática estabelecida em todos
os setores, estimulando a criação de um ambiente participativo, respeitoso e inclusivo. Pelo segundo ano consecutivo, a Empresa promoveu o “Compliance Day”.
Realizado na Casa de Hóspedes, o Compliance Day contou
com a participação do palestrante Antônio Carlos Hencsey, da Consultoria Protiviti. O evento foi voltado para
lideranças da CENIBRA (Diretores, Assessores, Gerentes,
Coordenadores e Especialistas).
Agir em Compliance, seja no cumprimento das leis e normas, seja no compromisso pessoal de cada um, tem-se tornado um padrão.

CINCO ANOS
Na CENIBRA, o Compliance é aplicado desde outubro de
2014. A primeira etapa de integração de novas práticas
focava principalmente as adequações dos instrumentos
normativos, principalmente no âmbito jurídico. Atualmente, o Compliance está inserido também nas questões
comportamentais, gerando modificações e melhorias no
enfrentamento dos dilemas éticos do dia a dia.
Toshiki Kurahashi, Assessor de Governança Corporativa e
Compliance Leader, explicou que várias ações, visando à
contínua implementação do Compliance, estão sendo realizadas pela CENIBRA em 2019. “Tivemos a vinculação do
tema Compliance nas agendas distribuídas aos empregados e parceiros, papel de parede nas estações de trabalho

e um vídeo com o pronunciamento do novo Diretor-Presidente. No ano, teremos ainda a distribuição da revista em
quadrinhos ‘Fazendo o Certo Sempre! Agindo em Compliance’, para os empregados da área florestal; treinamento e-learning sobre ‘Conduta Ética e Compliance’ para os
empregados da área industrial; a distribuição de uma cartilha com o ‘Código de Conduta Ética da CENIBRA’, revisado; além do Compliance Day”, disse Kurahashi.

DEFINIÇÕES DENTRO DA ESTRUTURA DE
COMPLIANCE CORPORATIVO DA CENIBRA
COMPLIANCE
A palavra “Compliance” origina-se do termo inglês “to
comply” que significa cumprir, agir de acordo com as
leis, regras, normas legais e regulamentadoras, políticas
e procedimentos da empresa, objetivando as melhores
práticas de mercado. Deve ser compreendido de forma
ampliada, considerando os mais elevados padrões éticos
e morais.
MISSÃO

• Fortalecer a cultura de cumprimento dos padrões, leis
•
•

e regulamentos existentes, por meio da evolução contínua dos controles internos;
Atuar na conscientização e educação dos gestores e
empregados, prevenindo condutas e atitudes que possam causar prejuízos materiais e à imagem da empresa;
Atuar de forma corretiva, detectando e dando as tratativas necessárias às eventuais não conformidades.

Participantes do Compliance Day
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RECURSOS HUMANOS

SUSTENTABILIDADE
COMO DIFERENCIAL
CONECTA VALE DO AÇO PROMOVEU PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS NA INDÚSTRIA
A CENIBRA foi parceira na realização da 2ª edição do Conecta Vale do Aço, juntamente com Arcelor João Monlevade, Aperam, Usiminas e FIEMG. O evento promoveu o
tema sustentabilidade, com palestras, painéis simultâneos, mesas redondas, feiras e troca de know-how entre as
empresas participantes, ressaltando sempre a preservação e os cuidados com a sustentabilidade como diferenciais competitivos na indústria. O Conecta foi realizado
no Centro Integrado SESI-SENAI e FIEMG - Ipatinga.

ticipação no “Indústria 4.0 – Sensorização Inteligente” e
apresentou os cases: “Abastecimento Futuro da indústria
e Sociedade” e “Sucessão Sustentável”.

Além de visitar os stands, o público pôde acompanhar
as atividades do evento, em que foram abordados temas
como paradigmas, obstáculos, tendências, liderança e
garantia de um futuro sustentável.

RESULTADOS

PARTICIPAÇÃO CENIBRA
A CENIBRA marcou presença na segunda edição, participando, das mesas-redondas sobre “Obstáculos da Indústria para Ser Sustentável” e “Plano de Auxílio Mútuo”
relativo a emergências. Na sessão de painéis, teve a par-
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A Empresa também manteve, durante os dias de feira,
um stand com algumas informações sobre ações de sustentabilidade, exposição de equipamentos para atendimento a emergência, dentre outros serviços.

Participante das duas edições realizadas do evento, a
CENIBRA percebeu, em suas rotinas, uma maior interação entre os empregados que participaram do evento, maior compartilhamento de informações, práticas e
maiores possibilidades de networking entre os profissionais e empresas da região.

RECURSOS HUMANOS

À ESPERA DE UM BEBÊ
PROJETO CEGONHA ABORDA INFORMAÇÕES
IMPORTANTES DURANTE A GESTAÇÃO
A chegada de uma bebê promove uma série de mudanças para a família. Como a mãe precisa se preparar para
este momento? Quais cuidados devem ser tomados?
Como é estar grávida? Para responder essas e outras
perguntas, a CENIBRA mantém o “Projeto Cegonha”,
parte do Programa Qualidade de Vida Vivendo Melhor.
Em 2019, quase 100 pessoas foram beneficiadas pelo
projeto.

te a gravidez; até lições importantes sobre os primeiros
meses do bebê: a melhor posição para amamentar, os
primeiros banhos, os medicamentos que a mãe pode ou
não tomar. Assuntos importantes para a saúde da mãe,
do bebê, da família”, contou Rodolfo.

Realizado semestralmente desde junho de 2001, o Projeto Cegonha tem como alvo empregadas gestantes e
seus maridos, além de empregados e suas esposas gestantes, da CENIBRA e da CENIBRA Logística.

Edirley de Castro é empregada do setor Florestal da
CENIBRA e casada com Jhon Wesley Souza, também
empregado da CENIBRA. Eles participaram pela segunda vez do projeto. Para Edirley, além de ser muito proveitoso, o projeto sempre apresenta novidades. “É um
projeto bacana, realizado por ótimos profissionais. É
minha segunda gestação e a segunda vez que eu e meu
marido participamos. Apesar de ser a segunda gravidez, não é igual à outra, sempre tem algo diferente
para aprendermos, dúvidas novas, além de conhecermos pessoas e rir muito com os casos contados pelos
participantes”, afirmou Edirley.

ORIENTAÇÕES
No Projeto Cegonha, as mamães e papais recebem
orientações e acompanhamentos, visando à redução da
ansiedade. Eles participam de palestras e outros encontros, nos quais são abordadas as mudanças desencadeadas pela gravidez, além de informações sobre a gestação e o primeiro mês de vida da criança.

APRENDIZADO
Rodolfo Lemos, Analista de Recursos Humanos, participou pela primeira vez do projeto. “Como pai de primeira
viagem, achei excelente. É natural que fiquemos ansiosos com a chegada de um bebê, sem saber exatamente
como cuidar. Aprendemos sobre aspectos que envolvem
a vida do pai; o relacionamento com a esposa duran-

SEMPRE NOVIDADES

TEMAS ABORDADOS
PELO PROJETO CEGONHA

•
•
•
•
•
•

Conheça sua gravidez
Aspectos Psicossociais da Gravidez
Cuidados com o bebê
Alimentação saudável
Cuidados com a saúde bucal
Conheça seus benefícios

Aproximadamente 100 pessoas participaram do projeto em 2019
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RECURSOS HUMANOS

EDUCAÇÃO
TRANSFORMADORA
PROJETO APONTA CAMINHOS PARA UM ENSINO
SUPERIOR DE QUALIDADE
“Educação não transforma o mundo. Educação muda
as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Essa frase
de Paulo Freire norteia as ações do Projeto Adolescer,
que proporciona aos filhos de empregados da CENIBRA
e CENIBRA Logística uma experiência educacional transformadora, despertando na mente e no coração o desejo
de pertencer a uma instituição de ensino superior.
O Projeto Adolescer contou com a participação de 167
jovens em 2019. Nas edições anteriores, buscava trabalhar as transformações e incertezas geradas no período
de transição entre a infância e a idade adulta. Gerando
reflexão sobre os valores e atitudes da juventude, contribui para o amadurecimento pessoal e melhoria das
relações familiares.

VISITAS EXTERNAS
Em 2019, o projeto proporcionou aos estudantes uma
experiência transformadora, ressaltando as possibilidades geradas pela educação e por um ensino superior
de qualidade. Vitória Barbosa Senra, de 16 anos, visitou
duas instituições de ensino. “A minha experiência com
Projeto Adolescer foi incrível. Tive a oportunidade de visitar o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mi6

nas Gerais (CEFET) e o Instituto Federal de Minas Gerais
(IFMG), de Ipatinga, uma experiência marcante. Adquiri
conhecimento e vi a qualidade de estudo que poderei
ter, sem precisar pagar a uma escola particular. A visita
que mais me marcou foi a do CEFET, onde pude ver projetos em andamento e aprender mais sobre cada assunto
abordado. Isso despertou em mim o interesse em fazer
um curso técnico de química”, revelou a estudante.
Foram realizados cinco eventos, que atenderam aos filhos de empregados das regionais de Nova Era, Guanhães, Rio Doce e Fábrica. Os estudantes foram divididos em grupos, que realizaram atividades no Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG) de São João Evangelista
e também de Ipatinga; na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus Itabira; no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) de Timóteo
e também no Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais (UNILESTE), nos campi de Coronel Fabriciano e
Ipatinga.
Nas visitas, os adolescentes participaram de palestras,
conheceram as instalações dos centros educacionais, incluindo laboratórios e setores de produção. Também visitaram bibliotecas, museus e receberem informações sobre as instituições e programas de assistência estudantil.

RECURSOS HUMANOS

INVESTINDO EM
CAPACITAÇÃO
A CENIBRA investe constantemente
na capacitação de empregados do
setor florestal. Em parceria com a
Sociedade de Investigações Florestais (SIF), da Universidade Federal
de Viçosa (UFV), a Empresa promoveu a formação da segunda turma
do curso de Produção de Eucalipto.
Com carga horária de 120h, distribuídas em 20 módulos, o curso
objetivou atualizar conhecimentos
sobre o processo de produção de
eucalipto, de modo a aprimorar a
capacidade de análise necessária
para a tomada de decisões relativas
ao manejo.
Participaram dessa turma Supervisores de Silvicultura e Fomento; Monitores de Silvicultura, Fomento, Pesquisa e Viveiro; além de Analistas e
Especialistas de Pesquisa, Viveiro e
Planejamento. A oportunidade foi

O curso teve uma carga horária de 120h, com diploma para os participantes
muito valorizada pelos alunos. O Supervisor de Operações Silviculturais,
Arilson Alexandre Rocha, evidencia
que o objetivo foi plenamente atendido. “Por meio deste curso, passamos a entender com mais detalhes
as recomendações técnicas de silvicultura, sendo mais assertivos nas
tomadas de decisão do dia a dia”.

O Supervisor Uanderson Ferreira, também participou do curso.
“Como sempre, a CENIBRA demonstra a importância de investir
nos empregados por meio de qualificação e valorização. Alunos e Empresa irão ver as melhorias proporcionadas por este curso no futuro”,
explicou Uanderson.

DESENVOLVIMENTO

CENIBRA NA FEIRA
MULTISSETORIAL
A CENIBRA marcou presença na 22ª Feira Multisetorial
de Santa Bárbara, exposição de negócios que reúne representantes de diversos segmentos econômicos do Médio Piracicaba. O evento aconteceu no Parque de Exposições Adilson Melo.
Em 2019, o lema foi “Inspirar para inovar”, mostrando
“a revolução que está acontecendo no jeito de pensar
de muitas empresas, em como desenvolver negócios disruptivos, reinventar, arriscar e surpreender, atingir, assim, novo patamar de serviços, oportunidades, renda e
transparência”.
Foram 99 stands, além da área destinada à gastronomia
regional, para um público superior a 10 mil pessoas. A
programação cultural da Feira contou com apresentações
circenses, musicais, teatrais, artesanais e grafitagem, valorizando negócios da economia criativa local e regional.

O estande da CENIBRA foi uma das atrações da Feira
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DESTAQUE

46 ANOS DE HISTÓRIA
EMPRESA HOMENAGEIA TRABALHADORES
COM BAILE E EVENTOS ESPECIAIS
A CENIBRA completou 46 anos de existência em 2019.
Esta história de sucesso, gerando crescimento e prosperidade para todas as cidades nas quais a Empresa atua, é
construída por todos os empregados.
Neste ano, destacamos na matéria de aniversário a história de Adelmo que, após ingressar na CENIBRA, concluiu
seus estudos. Também destacamos Rafael, que sonhou
ingressar no quadro de empregados da Empresa. Apresentamos também Celso, que conseguiu criar sua família,
ajudar seus pais e outras conquistas depois que ingressou na CENIBRA. Estas são apenas três histórias dentre
centenas que mostram a preocupação da Empresa em
promover qualidade de vida, dignidade e perspectiva de
futuro para todos os seus empregados.
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E esse caminho de transformações gera melhorias tanto na vida dos empregados quanto na própria Empresa.
Cada um é parte integrante do processo de transformação, modernização e crescimento da CENIBRA. Em seu
discurso, o Diretor-Presidente Kazuhiko Kamada ressaltou a importância de cada um nessa história. “Os frutos
desse trabalho são de todos os empregados, que vestem
a camisa da Empresa e não medem esforços para enfrentar desafios e obter conquistas”, declarou.
É uma história sendo construída, ano a ano, pela dedicação e talento de todos os empregados. Essa é a história
da CENIBRA!

10 ANOS

O Diretor-Presidente Kazuhiko Kamada destacou que o sucesso
da empresa é fruto do trabalho de cada empregado

10, 20, 30 ANOS DE CENIBRA
A CENIBRA reconhece a importância daqueles que foram
responsáveis pelo crescimento, sucesso e desenvolvimento nesses 46 anos. Por isso, foi realizado o tradicional
baile em homenagem aos empregados que completaram
10, 20 e 30 anos.
“É relevante reafirmar que o maior orgulho da CENIBRA
é ter uma equipe com profissionais como vocês, que sonham os nossos sonhos e nos ajudam a realizá-los. O
comprometimento de todos é que resulta no sucesso da
empresa, na qualidade do produto CENIBRA, na melhor
condição de vida dos empregados e familiares e de todas
as comunidades contempladas pelas ações da Empresa.
Todo o sucesso que alcançamos é fruto de trabalho em
equipe, porque cada um de vocês fez a sua parte”, declarou o Diretor-Presidente Kazuhiko Kamada.

Ingressei na CENIBRA em outubro de 2008, como Técnico de Inspeção Mecânica. Um dia, eu havia sonhado
fazer parte desta Empresa. Esse meu sonho se tornou
real, e neste ano completei uma década de CENIBRA.
Desde o começo, o bom ambiente de trabalho, os colegas de equipe e o espírito colaborativo do dia a dia foram diferenciais, além do programa de capacitação que
a CENIBRA desenvolve junto aos seus empregados. Esses
dez anos mudaram minha vida, e a CENIBRA foi essencial
nessa mudança. A empresa me transformou, colocando-me ao lado de grandes profissionais, de vários setores,
promovendo a troca de experiências, estilos e visões de
mundo. O maior aprendizado que tive nesses dez anos é
que homens comuns, quando unem suas forças, podem
fazer grandes trabalhos.
Rafael Lucas Martins, homenageado 10 anos de
CENIBRA
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20 ANOS

30 ANOS

Desde 1999, a CENIBRA faz parte da minha vida. Ela
representa crescimento gradativo, profissional e pessoal. A minha família hoje é fruto do que a Empresa me
proporcionou, com qualidade de vida e expectativa no
futuro. Além disso, pude concluir meus estudos, graduação e pós-graduação, o que me deu condições de
desempenhar o meu trabalho de uma forma cada vez
melhor na Empresa. Creio que a maior transformação
que a CENIBRA trouxe para minha vida foi a oportunidade de seguir em busca de novos conhecimentos, novos
desafios, novas perspectivas.
Adelmo Geraldo de Souza, homenageado 20 anos
de CENIBRA
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FESTA PARA TODOS!
Comemoração sempre é sinônimo de alegria e festa. Para
festejar, empregados da CENIBRA participaram de um
grande almoço, momento de confraternização em comemoração aos 46 anos da Empresa. Os eventos foram realizados na Fábrica, no Viveiro Florestal, CENIBRA Logística
e nas regionais Guanhães, Rio Doce, Santa Bárbara, Nova
Era e Cocais, além de Belo Horizonte.
Para os empregados do turno, foi oferecido um jantar
especial no Restaurante Industrial.

Recebi a notícia de que havia sido aceito na CENIBRA
por um telegrama, deixado sobre a minha cama. À noite, quando o encontrei, fiquei tão feliz que não consegui
dormir. Eu era um jovem muito novo e inexperiente quando cheguei à Empresa, de uma família humilde e trabalhadora. A CENIBRA me proporcionou ajudar meus pais,
me casar, criar minha família, um futuro melhor. Foi aqui
que adquiri conhecimento, responsabilidade, companheirismo e entendi a importância da colaboração, da segurança comigo e com a vida dos meus colegas. Foi aqui
que me tornei o profissional que sou. Agradeço a Deus a
oportunidade, a bagagem adquirida, os amigos que fiz,
as conquistas e o suporte para criar minha bela família.
Celso Pereira de Souza, homenageado 30 anos de
CENIBRA

Os empregados se reuniram para um grande almoço em Cocais,
Guanhães e na regional Rio Doce
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Nova Era e Santa Bárbara também participaram de um grande
almoço de comemoração

Na Fábrica, empregados participam de almoço em comemoração
ao aniversáiro da Empresa

Xxxxxxxxxxxxxx

O Diretor-Presidente discursou também para os empregados
da Fábrica
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Quem participou do jantar em homenagem aos empregados com 10, 20 e 30 anos de CENIBRA viu na decoração
temática chapéus e souplat feitos com palha de Indaiá.
Esses artigos foram criados pela Associação de Artesãos
de Antônio Dias, projeto, apoiado pelo Instituto CENIBRA
desde 2005. O manejo da palha de Indaiá gera renda e
trabalho para centenas de pessoas na região. Bolsas, sandálias, cadeiras, vestidos, acessórios e outros produtos
são expostos e vendidos em feiras, eventos e pontos de
artesanato, como a Casa de Cultura de Antônio Dias e a
Feira de Turismo do Vale do Aço.

NO CAMPO

MELHORIA NO CONTROLE
DE PLANTAS DANINHAS
SISTEMA INÉDITO OTIMIZA O MONITORAMENTO E
O CONTROLE EM MAIS DE 130 MIL HECTARES
Para atingir o máximo potencial produtivo, em qualquer
cultivo, é necessário minimizar as interferências que possam causar perdas. Isso pode ocorrer nos plantios de
eucalipto, onde as plantas daninhas causam perdas na
produção e influenciam negativamente o crescimento
das florestas.

NOVO SISTEMA

Planta daninha é qualquer planta que comprometa a produtividade da cultura de interesse comercial. Competindo
por água, luz e nutrientes, elas podem reduzir em mais de
50% a produtividade de um plantio de eucalipto.

Aplicando ferramentas de modelagem e análise de resultados, foi possível gerar relatórios ágeis, definindo a priorização dos talhões a serem controlados pelas equipes
operacionais, levando em consideração a idade dos plantios, época do ano e tipo de solo. Essa é uma metodologia inédita nas empresas florestais, por aplicar conceitos
e critérios agronômicos juntamente com ferramentas
tecnológicas de coleta e análise de dados.

O controle de plantas daninhas em empresas florestais é
um grande desafio. A CENIBRA possui aproximadamente 131 mil hectares de plantio de eucalipto, distribuídos
em 54 municípios. Essa dispersão e a dimensão das áreas
dificultam saber a condição de cada área quanto à ocorrência de plantas daninhas. Dessa forma, é essencial que
se desenvolvam metodologias e sistemas que permitam a
priorização das áreas a serem monitoradas e controladas.

MODELO ANTIGO
O monitoramento de plantas daninhas começou em
2004 e consistia basicamente em visitas de campo, seguidas do preenchimento de formulário em papel. Porém, as informações demoravam a chegar até aos responsáveis pela tomada de decisão de realizar ou não o
controle no talhão.

A reestruturação do monitoramento começou em 2018,
em um trabalho da área de pesquisa em conjunto com a
área operacional, fazendo a coleta dos dados em campo,
usando aplicativo em tablets e smartphones.

A nova metodologia, além de definir o melhor momento
de realizar o controle de plantas daninhas, reduzindo as
possíveis perdas de produtividade, aponta o principal tipo
de planta daninha presente no talhão e permite dimensionar a mão de obra necessária, tornando-a também
uma ferramenta de planejamento operacional. Além disso, gera indicadores que permitem analisar tendências e
fazer comparações.
A sustentabilidade de um negócio passa pela busca diária por inovação. E o desenvolvimento do Sistema de
Monitoramento e Priorização de Controle de Plantas Daninhas é exatamente isso: trazer inovação para o campo,
o que é um desafio ainda maior.
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MEIO AMBIENTE

25 ANOS DE PRESERVAÇÃO
RPPN FAZENDA MACEDÔNIA SE DESTACA COMO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Localizada à margem direita do Rio Doce, no município
de Ipaba, a Reserva Particular do Patrimônio Natural –
RPPN Fazenda Macedônia é um projeto mantido pela
CENIBRA há 25 anos. Com uma área total de aproximadamente 3.000 hectares, dos quais 50% estão cobertos
com vegetação nativa, a Fazenda Macedônia é um dos
principais remanescentes de Mata Atlântica no estado.
Parte desta área (560 hectares) é reconhecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, por meio da portaria Nº 111,
de 14 de outubro de 1994, como Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN. “O exemplo da RPPN Fazenda Macedônia reflete uma importante contribuição do
setor privado aos esforços governamentais para a conservação dos ecossistemas naturais e da biodiversidade”,
avalia Edson Valgas, biólogo e especialista do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
A Fazenda Macedônia é oficialmente reconhecida pelo
Forest Stewardship Council (FSC) como “Área de Alto
Valor para Conservação” (AAVC). O principal atributo
que confere à Fazenda Macedônia como uma AAVC é
a presença de uma quantidade significativa de espécies
da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Os estudos e
monitoramentos da biodiversidade já possibilitaram, até o
momento, o registro de 257 espécies de aves e 31 espécies de mamíferos de médio e grande porte, sendo que 15
espécies de aves e 7 de mamíferos se encontram presentes em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção.
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PROJETO MUTUM
Na Fazenda Macedônia, é desenvolvido, desde 1990, o
pioneiro projeto de reintrodução de aves silvestres ameaçadas de extinção, o Projeto Mutum. O Projeto é realizado por meio de um acordo de cooperação técnica
e científica entre a CENIBRA e a Sociedade de Pesquisa
do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre (CRAX).
Desde sua implantação, o projeto já possibilitou a soltura
do Mutum-do-Sudeste (Crax blumembachii), do Macuco
(Tinamus solitarius), da Capoeira (Odontophorus capueira), do Jaó (Crypturellus n. noctivagus), do Inhambuaçu
(Crypturellus obsoletus), do Jacuaçu (Penelope obscura
bronzina) e da Jacutinga (Aburria jacutinga).

NOVA ESPÉCIE DE PLANTA
Em 2009, uma nova espécie de bambu herbáceo batizada de Eremitis magnifica foi descoberta na RPPN Fazenda Macedônia, por pesquisadores da Universidade
Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de
Santana. O registro da descoberta foi oficializado com a
publicação na revista científica internacional Phytotaxa,
da Nova Zelândia.

PESQUISA E INOVAÇÃO

CENIBRA NA REDE
DE INOVAÇÃO
DA ABTCP
EMPRESA PARTICIPA
DE REDE INOVADORA,
DISRUPTIVA,
COOPERATIVA E
PRÉ-COMPETITIVA
O Manual de Oslo apresenta uma definição ampla, considerando inovação como a introdução de um bem ou
serviço novo ou significativamente melhorado no que se
refere às suas características ou usos previstos, ou ainda,
à implementação de métodos ou processos de produção,
distribuição, marketing ou organizacionais novos ou significativamente melhorados.
Na CENIBRA, a inovação é constante e alinhada à sustentabilidade, buscando novos caminhos para o futuro,
motivada sempre pelo desafio, pela oportunidade e pela
busca de um diferencial competitivo em seu produto e
processos, refletindo diretamente em suas diretrizes, metas e indicadores.

REDE DE INOVAÇÃO
A Empresa conta com a colaboração intensa nos grupos
de trabalho internos, grupos de melhorias, programas
de sugestão, além das equipes de P&D Industrial e Florestal, formas diretas para fomentar a inovação e melhoria contínua.
Adicionalmente, a empresa participa da Rede de Inovação criada em 2018 pela Associação Brasileira Técnica
de Celulose e Papel (ABTCP), que traz o conceito de
inovação colaborativa e pré-competitiva e conta com a
participação efetiva dos maiores produtores de celulose
do país (preservando interesses comerciais e propriedade intelectual em um acordo firmado entre as empresas
participantes). Essa Rede tem como objetivos principais
reduzir a importação de tecnologia, priorizar a utilização
de centros de desenvolvimento no pais e assegurar a evolução tecnológica da indústria brasileira de base florestal.
A Rede de Inovação é uma evolução do Comitê de Biorrefinaria, também criado pela ABTCP em 2011. Esse comitê

vinha tratando rotineiramente de temas como inovação e
criando parcerias com centros de pesquisa, universidades
e órgãos governamentais, como o Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos (CGEE) e os Instituto Senai de Inovação (ISI).

TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO
Atualmente, dois trabalhos estão sendo desenvolvidos
com a participação da CENIBRA, em parceria com o Instituto SENAI de Inovação Biossintéticos do Rio de Janeiro,
além de um edital para a construção de uma solução tecnológica com foco na redução da geração de resíduos.
De acordo com Leonardo Souza de Caux, Coordenador
do Setor de Coordenação, Monitoramento, Pesquisa e
Assistência Técnica a Clientes, a utilização desse modelo colaborativo representa uma grande oportunidade e
evolução para o setor. “Poderá impulsionar ainda mais o
setor de celulose e papel no Brasil. É um modelo muito
utilizado no exterior, com um custo menor se comparado
com a iniciativa individual, além de oferecer oportunidade para nacionalizar tecnologias, criar soluções específicas para nossas matérias-primas e condições climáticas,
construindo um futuro brilhante para as indústrias de
base florestal,” comentou Leonardo.
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PESQUISA E INOVAÇÃO

LABORATÓRIO DE
PADRÃO INTERNACIONAL
GARANTIA ASSEGURADA DA QUALIDADE
DOS RESULTADOS
Em 2005, o Governo de Minas Gerais estabeleceu a necessidade de requisitos mínimos para apresentação
e prestação de serviços de medição
ambiental. Dessa forma, a partir de
2008, laudos analíticos ambientais
seriam aceitos somente se emitidos
por laboratórios certificados/acreditados, sendo esse processo pautado
na norma NBR ISO/IEC 17.025.
Diante desse quadro, a CENIBRA
investiu em treinamento, instrumentação e melhorias em seu processo
para atender aos requisitos dessa
norma. Em 6 de julho de 2008, recebeu da Rede Metrológica de Minas
Gerais (RMMG) o primeiro certificado reconhecendo sua competência
na execução de ensaios ambientais,
sendo a pioneira dentre as indústrias
de celulose do Brasil. Em 2020, a

O especialista Humberto
Lopes ressaltou que
a certificação busca
resultados precisos
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Empresa se prepara para o processo
de recertificação, tendo cumprido
etapas importantes de preparação
nesse processo.

processos técnicos”, explicou o Especialista.

AUDITORIAS
PADRÃO INTERNACIONAL
A NBR ISO/IEC 17.025 tem a função
de padronizar internacionalmente os processos de um laboratório.
Além da obrigatoriedade legal, ela
contribuiu para a gestão da qualidade. Humberto Lopes dos Santos,
Especialista da Coordenação de Monitoramento, Pesquisa e Assistência
Técnica a Clientes, afirmou que essa
certificação demonstra a preocupação da CENIBRA com resultados.
“A certificação de um laboratório
para ISO 17025 não é simples, afinal trata-se de um processo que
busca resultados precisos e fiéis aos
experimentos; o laboratório deve
se preocupar com todas as etapas,
desde a gestão da qualidade até os

Para a manutenção da certificação,
são realizadas auditorias internas
anualmente, enquanto as auditorias externas são executadas a cada
dois anos. Durante as auditorias,
eventualmente, são registradas as
não conformidades, tratadas conforme os requisitos normativos. O
Coordenador Leonardo Souza de
Caux ressaltou a redução no número de registros. “Observamos uma
redução significativa no número de
registros. Contudo, este ano o cuidado na execução das amostragens
e dos ensaios, além dos excelentes
resultados obtidos nos programas
de proficiência, foram observados e
destacados pela equipe de consultores contratados para auditoria interna e preparatória para nova versão
da norma. Estes resultados demonstram um excelente retorno dos treinamentos e dedicação dos nossos
especialistas e técnicos”, destacou
Leonardo.

