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Relatório de
atividades

Os desaﬁos deste ano incentivaram a ABTCP, que completará seu jubileu de ouro em 2017, a buscar novas parcerias,
oportunidades e a fortalecer certas atividades, a ﬁm de gerar os melhores resultados para você e sua empresa.
O suporte à competitividade, oferecido pela Associação aos associados, por meio dos trabalhos das Comissões Técnicas,
que discutiram temas estratégicos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as mudanças climáticas e as Normas
Regulamentadoras – NRs 12 e 13 – entre outros –, é um dos principais exemplos do nosso trabalho prestado ao setor.
Foram quase 30 reuniões promovidas no ano com a participação de mais de 600 proﬁssionais na sede da ABTCP.
A capacitação técnica promovida pela Associação em todo o Brasil percorreu diversos Estados, treinando três mil
colaboradores, sendo que virtualmente a ABTCP também realizou em seu novo portal de Educação à Distância – EAD –
25 cursos com 586 participantes.
A representatividade do setor de celulose e papel foi demonstrada pelas páginas da Revista O Papel que este ano
trouxe em reportagens de capa os projetos da Eldorado, Fibria, Klabin e Suzano, destacando o crescimento dos negócios
em meio ao cenário econômico desaﬁador de 2016. A indústria de base ﬂorestal superou limites, investiu em novas
tecnologias e gerou muitos empregos no mercado nacional.
O site da ABTCP conquistou quase 40% de novos visitantes no ano e elevamos nossos seguidores nas redes sociais,
lançando também novidades em nossas plataformas digitais de publicações, como no Guia ABTCP de Fornecedores e
Fabricantes que conta com mais de 100 empresas cadastradas para consulta gratuita e 88 mil acessos em produtos e
serviços disponíveis.
No ABTCP 2016 – 49º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel – recebemos quase seis mil visitas de
executivos com 63,5% de perﬁl de decisão gerencial nas empresas e contamos com 500 congressistas, que assistiram a
sessões técnicas de altíssimo nível com médias de avaliações de trabalhos de 8,9 atribuídas pelo Comitê Avaliador do
Congresso.
Tudo que a ABTCP vem fazendo é para gerar o melhor a você e a sua empresa em termos de capacitação, informação e
suporte ao desenvolvimento tecnológico e de negócios. Por mais este ano, reforço nosso compromisso em seguir juntos
em direção ao futuro que todos nós desejamos: o de sucesso, sendo que você e sua empresa poderão sempre contar
com todo nosso comprometimento para com os seus resultados e projetos.
Portanto, conte sempre conosco ao seu lado e da sua empresa, tendo a certeza de que o seu investimento em nós é a
garantia de um compromisso da nossa dedicação em busca do trabalho capaz de concretizar os projetos que você
precisa para crescer proﬁssional e empresarialmente.
Continuamos aqui para apoiá-los sempre em tudo que estiver ao nosso alcance!

Darcio Berni
Diretor Executivo
darcio.berni@abtcp.org.br

www.abtcp.org.br
Rua Zequinha de Abreu, 27 - Pacaembu
São Paulo - SP - CEP: 01250-050
Tel. 55 11 3874-2700

Siga-nos

Relatório de atividades ABTCP 2016
Associativo

A B TC P N A E S T R A DA

Número de Associados:
Pessoa Física: 589
Pessoa Jurídica: 132

18

Anúncios gratuitos disponibilizados
aos associados patrocinadores

9 Apresentações
Dia ABT CP 237
Participantes
Cidades:
São Paulo – Osasco – Sorocaba – Limeira
Telêmaco Borba – Arapoti
Empresas:
Danfoss – Siemens – Cosan – Xerium – Klabin
B.O. Paper – Suzano

XIV Semana das Engenharias
Faculdade de Engenharia da
Fundação Santo André

31

75 Participantes

Mais de

3.000
Participantes

Empresas Associadas participaram do Prêmio Destaques do Setor

Reuniões e Mesas Redondas das Comissões Técnicas

Reuniões de Normalização

8 Reuniões
83 Participantes
71 Votos ISO
36 Normas Revisadas

26 Reuniões e 624 Participantes
Temas Estratégicos:
Antraquinona
Mudanças climáticas
NR 12
NR 13
Política Nacional de Resíduos Sólidos e
Compras sustentáveis

Acervo Técnico
+ de 15.000 artigos técnicos
+ de 3.000 acessos por ano

Cursos Abertos: 4 cursos – 95 participantes
Cursos In-Company: 4 cursos – 120 participantes
Pós Graduação: 4 turmas – 120 participantes
Ensino à Distância: 25 cursos – 586 participantes
Seminários e Workshops: 7 eventos – 1107 Participantes

Institucional
38,3%

www.abtcp.org.br
Páginas visitadas:
Visitas:

110.488

46.234

Redes Sociais

61,7%

Facebook:
Usuários habituais

Linkedin:

4550 curtidas

3680 seguidores

Novos usuários

Publicações
Revista mensal de tecnologia em celulose e papel há 77 anos no setor!
Mais de 144 anunciantes nas versões
impressa e digital

Versão Impressa
Circulação: mais de
150 mil leitores
acompanharam pela
revista o desenvolvimento
do setor

Versão digital:
˜

Principais temas de capa:
Projeto Horizonte 2 da Fibria
˜ Suzano Papel e Celulose inicia produção de
celulose ﬂuff a partir de ﬁbra curta
˜ Perspectivas do setor de celulose e papel
˜ Unidade Puma – Klabin
˜ Projeto Vanguarda 2.0 da Eldorado Brasil
˜ Setor no contexto do agronegócio
˜ Biorreﬁnarias no Brasil
˜ Política Nacional de Resíduos Sólidos
˜ Capacitação Técnica – Semana do Papel e
Celulose de Três Lagoas da ABTCP
˜ Logística e Infraestrutura
˜ Cobertura Completa – Congresso e
Exposição – ABTCP 2016
˜ Destaques do Setor 2016.

Mais de 16 mil acessos únicos de leitores
(dados 2016)

˜

Aplicativo grátis ‘’Revista O Papel’’

˜

Aplicativo disponível:

˜

˜

˜

Mais de 1300 downloads
em aparelhos com
sistemas Android e iOS
Nova plataforma de
navegação bilíngue e
novos ícones

Avançada tecnologia de
leitura digital

˜

˜

Mais conteúdo
disponível além da
edição da revista
impressa

www.opapeldigital.org.br
Guia ABTCP Mais de 110 empresas cadastradas e anunciantes
de Fornecedores e Mais de 88 mil consultas aos produtos, serviços e
Fabricantes do Setor
de Celulose e Papel empresas em www.guiacomprascelulosepapel.org.br

Espaço

ANOS

Durante o ABTCP 2016 aconteceu o ponto alto de comemoração dos 77 anos da Revista, com palestras e
rodadas de conversas diárias com os colunistas e convidados especiais:
˜ Carlos José Caetano Bacha
˜ Elizabeth de Carvalhaes
˜ Dr. Ciro Cesar Soriano de Oliveira
˜ Pedro Vilas Boas
˜ Luiz Roberto Prates
˜ Francisco Razzolini
˜ Marcio Funchal
˜ Maria Luiza Otero D'Almeida
˜ Jean Willian de Moraes
˜ Dr. José Luis Ribeiro Brazuna
˜ Dr. Fabricio Soller

Congresso e Exposição

49º Congresso Internacional de Celulose e Papel
Tema - Setor Florestal e Industrial cruzando
fronteiras: Novos negócios, novos processos e
novos produtos
+ de 500 participantes
7 Sessões Técnicas
8,9 Nota média de
avaliações
102 Trabalhos recebidos
6 eventos paralelos (mesas redondas e
sessões temáticas)
300 participantes das mesas redondas (gratuito)
Encontro de estudantes com 60 participantes
Temas abordados:
Papel, celulose, meio ambiente, tissue, ﬂorestal,
embalagem, água, recuperação e energia e
biorreﬁnaria

49ª Exposição Internacional de Celulose e Papel
Este ano o evento foi
realizado em novo local:
Expo Center Norte
- 5.916 visitas
- Mais de 3.500 m
ocupados
- 74 expositores
Perﬁl do público visitante:
63,5% decisores e/ou inﬂuenciadores de compra
- Serviços de valor agregado ao expositor
- Montagem customizada – 5 e 6 m
- Ilha dos Produtores de Celulose e Papel

Sessão de abertura
A Sessão de Abertura
contou com a presença
do Secretário Adjunto de
Meio Ambiente de SP,
Dr. Antonio Velloso Carneiro, principais executivos
do setor, técnicos e especialistas e aconteceram
as seguintes homenagens:
- Empresas centenárias Fundadoras:
Klabin e Melhoramentos
- Ao Professor Gomide (in memorian),
representado por seu ﬁlho Ricardo Gomide
- Ao Estudante Gustavo Lima Bittencourt de
Souza, da UFV, pelo melhor trabalho do
49º Congresso Internacional de Celulose e
Papel com o tema: “Efeito da Impregnação
Prolongada dos Cavacos no Rendimento e
Branqueamento da Polpa Kraft de Eucalipto”.
ABTCP 2016 reuniu renomados líderes que avaliaram o
cenário atual e prospectaram desdobramentos futuros.

Jantar de Confraternização
Realizado no dia 25 de
outubro contou com a
presença de 350 pessoas.
Nesta noite foram
entregues os troféus para
as 17 empresas
vencedoras do Prêmio
Destaques do Setor 2016. Também foram
prestadas homenagens aos associados
honorários técnicos (Edson Makoto Kobayashi e
Nei Rubens Lima) e empresários (Alfredo
Weiszﬂog e Walter Lídio Nunes) em
reconhecimento às relevantes contribuições
técnicas para o desenvolvimento do setor e pelos
serviços voluntários prestados à ABTCP.

˜ Marcelo Castelli – Fibria ˜ Jose Carlos Grubisich – Eldorado
˜ Elizabeth de Carvalhaes

- IBÁ ˜ Silney Szyszko - OJI

˜ Walter Lídio – CMPC ˜ Luis Kunzel – Lwarcel
˜ Otavio Pontes – Stora Enso ˜ Fabio Schvartsman - Klabin

Congressistas e visitantes dos seguintes países:
ü Alemanha
ü Espanha
ü Polônia
ü Argentina
ü Estados Unidos
ü Reino Unido
ü Áustria
ü Finlândia
ü República
Dominicana
ü Bolívia
ü França
ü Suécia
ü Brasil
ü Inglaterra
ü Turquia
ü Canadá
ü Jamaica
ü Uruguai
ü Chile
ü Japão
ü Venezuela
ü Colômbia
ü Peru
www.abtcp2O1 6.org.br

