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Editorial
Um Brasil promissor é o que a ABTCP deseja para o futuro de todas as empresas e proﬁssionais associados a partir da renovação governamental e
desenvolvimento econômico esperados para o país. Para corresponder às demandas e expectativas de crescimento do setor de celulose e papel nos
próximos anos, a Associação trabalhou com ﬁrmes propósitos em 2018 na construção das bases de suporte proﬁssional, promovendo a capacitação
técnica em diversas frentes. No total a ABTCP mobilizou aproximadamente 3 mil técnicos em seus cursos, workshops, pós-graduação, reuniões de
Comissões Técnicas e Congresso, entre outros.
Lançou o PPGCP – Programa de Preparação de Gestores em Celulose e Papel – e a Rede de Inovação, projeto gerenciado pela ABTCP que visa à união de
diferentes elos da cadeia produtiva da indústria de base ﬂorestal, em prol do desenvolvimento prático de inovações de forma colaborativa entre as
empresas. A primeira chamada de projetos já está aberta a todos os interessados.
O estímulo ao relacionamento, que é também, além da capacitação técnica, um dos pilares de sustentação da ABTCP, ocorreu pela Exposição Bienal
Internacional de Celulose e Papel 2018 com seus 79 expositores presentes e mais de 5 mil visitas; pela nova premiação Destaques do Setor, cujo
troféu foi entregue durante o Jantar de Confraternização para 16 empresas vencedoras e, de forma inédita, para 3 proﬁssionais.
Portanto, a ABTCP encerra este ano certa de ter cumprido sua missão de promover o desenvolvimento técnico e de
ter dado novos passos no sentido de se tornar referência em capacitação no setor de celulose e papel. Agradecemos fortemente todo apoio recebido dos associados que depositaram seu voto de conﬁança por mais um ano na
Associação e podem avaliar agora o retorno sobre seus investimentos.
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Relatório de atividades ABTCP 2018

ASSOCIATIVO

+ de 3.000

Pessoa Física: 581
Pessoa Jurídica: 126

O Papel Digital:
10 mil acessos únicos
+ de 2.000 downloads em sistemas

pessoas capacitadas

consultas

média mensal

Android e iOS
Facebook:

ABTCP Online
(dados de outubro de 2018)

Guia ABTCP:
+ de 40 mil

www.abtcp.org.br:
4.100 visitantes únicos

Linkedin:
+ de 8.200 seguidores e
+ de 84.500 Views mensais

+ de 7.500 fãs e
+ de 28.500 Views mensais

Reuniões e Mesas-Redondas das
Comissões Técnicas

Reuniões de Normalização

06 Reuniões
60 Votos ISO
65 Normas Revisadas

33 reuniões e
440 Participantes
reuniões presenciais e virtuais

Cursos
Cursos Abertos: 06 cursos – 180 participantes

Pós Graduação: 04 turmas – 112 participantes

Cursos In-Company: 07 cursos – 183 participantes

Seminários e Workshops: 10 eventos – 1.100 Participantes
Total de Pessoas: 700

Plataforma de ensino a distância

￭ Cursos Técnicos: 61
￭ Curso de Gestão: 83
￭ Webinar: 35

Lançamento

PPGCP – Programa de Preparação de Gestores em Celulose e Papel
Com o objetivo de capacitar os futuros
gestores, a ABTCP lançou o Programa
de Preparação de Gestores em
Celulose e Papel.
Para mais informações entre em
contato: cursos@abtcp.org.br
ou fone: 11-3874-2719

Lançamento

Um novo projeto gerenciado pela área técnica da ABTCP com objetivo de estimular e fomentar a inovação no setor de base
ﬂorestal, atuando na prospecção de oportunidades de negócios voltados a toda cadeia produtiva desta indústria com foco
em antecipar tendências e na geração do conhecimento, integrando recursos disponíveis às empresas que buscam inovar.
Participe da Rede de Inovação ABTCP e tenha acesso às informações diferenciadas que poderão elevar o nível de
resultados dos seus negócios.
Contato pelo e-mail: inteligenciasetorial@abtcp.org.br ou tel. (11) 3874-2709/2716

Publicações
Revista mensal de tecnologia em
celulose e papel há 79 anos no
setor!

O Papel

Colunas assinadas por
renomados especialistas do
setor e por CEOs da indústria
de base ﬂorestal:

￭ ABPO
￭ Anguti
￭ BRATAX
￭ CONSUFOR
￭ Esalq / USP

￭ FALCONI
￭ Felsberg
￭ IBÁ
￭ RISI

Circulação:

Versão + de 150 mil leitores no Brasil e no exterior
Impressa acompanharam o desenvolvimento do setor
pela Revista O Papel impressa.

Temas de Capa Revista O Papel 2018
￭ O poder competitivo da Suzano traduzido em seus investimentos
￭ Klabin antecipa futuro com seu novo centro de tecnologia
￭ O desempenho e as perspectivas do setor de papéis tissue no
Brasil
￭ A evolução do setor nacional dos aparistas
￭ O setor na economia - Resultados e projeções
￭ Práticas Sustentáveis - As contribuições do setor de base
ﬂorestal para o mundo
￭ Suzano no Papel Tissue
￭ 6ª Semana do Papel de Três Lagoas
￭ Evoluções Tecnológicas para a Indústria 4.0
￭ Cobertura Completa do ABTCP 2018 – Congresso e Exposição
￭ Destaques do Setor 2018 – As empresas e proﬁssionais mais
considerados da cadeia produtiva de celulose e papel

A base de dados do Guia ABTCP de Fornecedores e
Fabricantes teve mais de 40 mil consultas e cresceu em
25 % em empresas cadastradas.

O Papel digital
￭ Aplicativo grátis “Revista O Papel” disponível na:
￭ Nova plataforma de navegação bilíngue e novos ícones
￭ Mais conteúdo disponível além da edição impressa
www.opapeldigital.org.br

DESTAQUES DE ANÚNCIOS/EMPRESAS COM
VISIBILIDADE NAS PUBLICAÇÕES DA ABTCP EM 2018:
Mais de 100 empresas anunciaram nas publicações da ABTCP em
2018 entre mídias impressas e digitais do Guia ABTCP de
Fornecedores & Fabricantes e da Revista O Papel.

APP ABTCP 2018
Toda a programação do evento e os trabalhos apresentados
foram disponibilizados aos congressistas no aplicativo.
Disponível para Android e IOS.

Sessão de Abertura
A Sessão de Abertura do 51.º Congresso e Exposição Internacional ABTCP-CIADICYP 2018 contou com a
presença de + de 300 pessoas e reuniu executivos e proﬁssionais da indústria de celulose e papel para discutir os
desdobramentos que vêm marcando o setor atualmente e que serão determinantes para promover a sua
competitividade futura.
A solenidade também foi marcada pelas palestras magnas de Paul Stuart, consultor da EnVertis e professor do
Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica de Montreal, Canadá, e Daniel Moczydlower, diretor de Desenvolvimento Técnico da
Embraer.

Congresso ABTCP/CIADICYP
Com o tema principal: ALÉM DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: CONEXÕES HUMANIZADAS ENTRE
DESIGN, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA, o 51º Congresso Internacional de Celulose e Papel e
10º Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel receberam mais de 500 participantes e mais de 1.000 participações nos três dias de evento.
Os temas abordados nas sessões técnicas foram: biorreﬁnaria, bioeconomia, celulose, papel, tissue, bioprocessos, biotecnologia
ﬂorestal, recuperação e energia, nanotecnologia e Indústria 4.0.
142 Trabalhos recebidos, 28 keynotes e convidados, 11 sessões técnicas que tiveram a nota média de avaliação de 8,9.
Melhor trabalho de estudante:
ESTUDO DO PRÉ-TRATAMENTO E DO TEMPO DE HIDRÓLISE NA PRODUÇÃO DE NANOCRISTAIS DE CELULOSE - Mayara Felix Santana
UFV – Universidade Federal de Viçosa

Exposição
Local: Pavilhão TRANSAMERICA EXPO CENTER
Assessoria de Imprensa

￭ + de 5.200 visitas
￭ + de 3.500 m² ocupados
￭ 79 expositores
￭ Perﬁl do público visitante: em torno de 65% decisores e/ou
inﬂuenciadores nas compras
￭ Arena ABTCP com palestras Gratuitas
￭ Montagem Pré-Estabelecida para áreas entre 48m² – 1.083m²
￭ Prêmio Melhor Comunicação Técnica – VOITH

￭ Jornalistas = 14 proﬁssionais
￭ Notícias apuradas = 43 notícias
￭ Principais Veículos = Portal Terra, Jornal Valor, Portal Fator
Brasil, Pulp Paper World e Canal Terra Viva
￭ Boletins durante o evento = 06
￭ Notícias publicadas = 39

Fóruns Revista O Papel e SEBRAE e Painel Lideranças em Destaques
O Fórum Revista O Papel 79 Anos - Mercado & Gestão - trouxe temas extremamente relevantes e atuais às empresas, passando por mercado,
preços, produção e perspectivas, além de debater sobre a reforma trabalhista, legislação ambiental, tributária e as tendências sobre gestão de
empresas e pessoas na quarta revolução industrial. Durante os três dias de apresentações dos colunistas e convidados especiais da
Revista O Papel o Fórum contou com mais de 100 participantes.
Visitantes do ABTCP 2018 puderam se atualizar sobre as principais tendências do setor de papel e celulose com foco em mercado, produção,
produtos e preços: PALESTRAS SEBRAE LIDERANÇAS EM DESTAQUES

Jantar
O tradicional jantar de confraternização promovido anualmente pela ABTCP contou com a presença de 320 pessoas e a entrega da premiação aos vencedores do Destaques do Setor 2018.
Foram premiadas 16 empresas e 03 proﬁssionais.

