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Os resultados aqui apresentados são méritos 
de todos vocês, nossos associados, pelo apoio 
e confiança durante todo esse período. Somos 
parceiros no cumprimento da missão de 
promover o desenvolvimento tecnológico da 
cadeia produtiva de celulose e papel, por meio 
da capacitação, informação e relacionamento.

Reflexo dessa parceria está na formação 
de mais de 3 mil profissionais pela ABTCP 
em todo o Brasil e na gestão de 167 normas 
técnicas que garantem o padrão dos processos 
produtivos, ao lado das soluções propostas 
pelas Comissões Técnicas. Também fomos 
agentes, como seu representante, junto a 
órgãos governamentais, para tratar de temas 

estratégicos, como mudanças climáticas, NR 12 
e NR 13; Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
uso da antraquinona; definições de critérios para 
compras sustentáveis, entre outros.

Nosso compromisso com o suporte ao aumento 
da competitividade do setor é constante e aliado 
à veiculação de informações técnicas relevantes 
pelas nossas publicações e pelo nosso acervo 
técnico que contempla mais de 15 mil títulos. 
Soma-se a isso a Exposição e Congresso ABTCP 
que incentivam relacionamentos promissores de 
negócios entre profissionais e empresas. 

Tudo que fizemos neste ano está apresentado 
nesta publicação e representa nosso 
compromisso com o seu desenvolvimento e o 
de sua empresa. Esperamos, portanto, continuar 
contando com a sua parceria na geração de 
resultados  ao longo do próximo ano. Afinal, 
tudo o que você investe na ABTCP retorna para 
você em produtos e serviços.

Muito obrigado!



Número de associados
Pessoa física: 723
Pessoa jurídica: 178

64 anúncios gratuitos 
disponibilizados aos 
associados patrocinadores

 

30 eventos, entre: mesas-redondas, 
EADs ,reuniões e cursos gratuitos 
para associados

45 empresas associadas 
participantes no 

Prêmio Destaques do Setor

ASSOCIATIVO
ABTCP NA ESTRADA

Campanha de adesão ao associativo 
lançada no ABTCP 2014

3341
participantes

CURSOS PRESENCIAIS

SEmANA DO PAPEl E 
SEmINÁRIOS
DE TRêS lAgOAS-mS E CAçADOR-SC

PóS-gRADUAçãO

140 participantes

260 participantes

9 turmas

CURSOS IN COmPANy

ENSINO À DISTâNCIA

60 participantes

70 participantes

1750 participantes

COmISSõES TéCNICAS

NORmAS

ACERVO TéCNICO
409 participantes

8 comissões técnicas

167 normas

+ de 15.000 artigos técnicos

+ de 3.000 acessos por ano

61 votos da ISO

13 comitês de estudoTemas estratégicos:
• Antraquinona
• Mudanças climáticas
• NR 12
• NR13
• Política Nacional de 

resíduos sólidos
• Compras sustentáveis
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PUBlICAçõES

GUIA ABTCP DE 
FABRICANTES 
E FORNECEDORES 
DO SETOR 
DE CELULOSE E PAPEL

Mais de 

80 mil consultas aos 
produtos, serviços e empresas em 
www.guiacomprascelulosepapel.org.br

Distribuição de 8 mil 
exemplares no mercado

Mais de 100 anunciantes

REVISTA O PAPEL
VERSÃO IMPRESSA

Circulação: a revista da ABTCP passou 

pelas mãos de cerca de 144 mil 

leitores em todo Brasil e exterior

Principais temas de capa: novos 
negócios da indústria de celulose; 
papéis e cartões de segurança; papéis 
tissue; água; papéis para embalagens; 
automação industrial; biotecnologia; 
novas fábricas; congresso e expo ABTCP; 
entre outros.

Mais de 130 anunciantes em 12 edições

REDES SOCIAIS 1613 
seguidores

1922
curtidas  

www.abtcp.org.br 

www.sgabtcp.org.br/PortalUsuario

NOVO SITE

NOVA ÁREA DE RELACIONAMENTO

INSTITUCIONAl
47O CONgRESSO E ExPOSIçãO 
INTERNACIONAl DE CElUlOSE E PAPEl

REVISTA O PAPEL
VERSÃO DIGITAL

Mais de 20 mil acessos de leitores 

Acesso gratuito no período de lançamento

Aplicativo grátis “Revista O Papel”

Empresa apoiadora: Suzano Celulose e 
Papel. Assista aos vídeos da Suzano Imperatriz nas 
edições digitais de janeiro e outubro/2014 em 

www.revistaopapeldigital.org.br

mAIS DE 7.000 VISITAS

110 ExPOSITORES

+ de 3.500 m2
 OCUPADOS;

ExPOSIçãO

NíVEl DE SATISfAçãO 

DO VISITANTE

93,1% 

estão satisfeitos ou completamente 
satisfeitos com o evento

92,1% 

Indicarão o evento a outros

SESSõES TéCNICAS 
E SESSõES TEMáTICAS 

Temas abordados: Papel, Celulose, Meio 
ambiente, Tissue, Florestal, Embalagem, 

Reciclagem, Recuperação e Energia. 

mais de 600 participações

Mais de 400 pessoas 
na sessão de abertura

Talk show com Vicente falconi

CONgRESSO

Países participantes

Relatório de atividades ABTCP

Realizado no dia 8 de outubro, contou com 
a presença de mais de 330 pessoas e foi 
marcado pela cerimônia do Prêmio Destaques 
do Setor que entregou 20 Troféus para as 
melhores empresas de cada categoria.

Na ocasião, também foram homenageados 
os associados honorários técnicos pela 
comemoração especial dos 25 anos do 
Curso de Pós-Graduação em Celulose e 
Papel da ABTCP.

Jantar de Confraternização 2014

PRêmIO DESTAQUES DO SETOR

Aplicativos disponíveis:

em menos de um ano!

Representação do setor 
em eventos internacionais

PulPaper – Finlândia – jun/2014

Projeto Comprador – EXPO ABTCP – out/2014

Pap-For – Rússia – out/2014

Delegação Suécia – out/2014



O que oferecemos 
aos nossos associados

48o CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL
48o CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL

O evento mais importante do setor

Um guia completo de 
fornecedores e fabricantes de 
celulose e papel, com cadastro 
gratuito para expositores ABTCP e 
associados fabricantes* 
(*ver condições na ABTCP)

Revista O Papel DigitalO destaque das empresas mais 
prestigiadas da cadeia

www.abtcp.org.br

Eventos técnicos, 
comissões técnicas, 
EAD e pós graduação

O comprometimento em 
desenvolver técnicos e 
profissionais da cadeia produtiva 
do setor de base florestal e com a  
evolução da competitividade das 
empresas atuantes no segmento.

Uma grande rede de conhecimento 
e relacionamento. ASSOCIE-SE!

A revista que é lida pelos 
principais executivos do 
setor de base florestal!

Seja ouvido e representado por quem mais entende tecnicamente do 
segmento de celulose e papel; faça parte de uma rede de relacionamentos 
com mais de mil associados, entre empresas e técnicos; tenha acesso a 
informações relevantes à competitividade do setor e fique em contato com 
executivos, técnicos e estudantes do mais alto nível.

ABTCP Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel
Rua Zequinha de Abreu, 27 – Pacaembu – São Paulo – SP – CEP 01250-050 – (11) 3874-2700


