
ABTCP
RELATORIO DE
ATIVIDADES 2017

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

www.abtcp.org.br

Editorial
Relatório de Atividades ABTCP 2017
“Um marco histórico na linha do tempo da ABTCP.” É assim que 
pode ser definido o ano de 2017 para todos nós, pelas 
comemorações do Jubileu de Ouro da Associação, que promo-
veu atividades especiais e lançou projetos diferenciados neste 
período. E vocês, associados, estiveram conosco em importantes 
momentos, como no , organizado Jantar de Confraternização
para mais de 500 convidados, que puderam acompanhar as 
homenagens às empresas e profissionais fundadores da ABTCP.
O mais emblemático momento do nosso cinquentenário,
essa festa de aniversário com direito à decoração em papéis 
especiais, bolo e parabéns foi realizada no dia 24 de outubro, 
segundo dia do 50.º Congresso Internacional de Celulose e 
Papel, organizado em novo formato e espaço, contando com 
450 participantes este ano.
Nosso selo comemorativo dos 50 anos foi a marca simbólica 
impressa em nossas comunicações desde o início de 2017. Pela 
revista O Papel, que trouxe este selo em suas capas, também foi 
possível não somente conhecer os detalhes históricos da ABTCP 
pela reportagem especial da edição de janeiro, mas também ler 
a série especial “ABTCP + 50 Anos” que entrevistou os associa-
dos e parceiros sobre as principais atividades, produtos e 
serviços oferecidos pela Associação, a fim de compreender como 
eles enxergam o nosso caminho rumo ao centenário. 
Percorremos muitas cidades pelo Brasil, realizando o Dia da 
ABTCP nas empresas, ficando muito mais próximos de nossos 
associados, buscando novas oportunidades para fortalecer 
nossos laços institucionais e entender o que você e sua empresa 
esperam de nós.
Nossas quase 40 reuniões realizadas para discutir temas 
técnicos estratégicos entre membros das Comissões Técnicas e 
de Normalização reuniram cerca de 500 profissionais dedicados 
a entender e a construir as bases da indústria do futuro que 
também foi o tema do nosso ABTCP 2017 – 50º Congresso 
Internacional de Celulose e Papel. 
Dentre os temas-macro discutidos este ano pelas Comissões da 
ABTCP estiveram novamente as mudanças climáticas, as 
Normas Regulamentadoras 12 e 13, a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e as compras sustentáveis. Eles foram aprofun-
dados nos debates e também figuraram em alguns dos eventos 
promovidos pela área de Capacitação Técnica. Estiveram 

presentes nos cursos abertos, in-company, pós-graduação, 
ensino a distância, seminários e worshops, entre outros eventos 
de 2017, mais de .3 mil participantes

O panorama do setor em geral foi acompanhado pelas reporta-
gens de capa da revista O Papel que circulou entre mais de 150 
mil leitores no Brasil e no mundo. Além do destaque para a 
história dos 50 anos da ABTCP, a indústria do futuro e suas 
transformações na quarta revolução industrial foi um tema 
relevante tratado pela publicação, que também passou pela 
inauguração do Projeto Horizonte 2 da Fibria, além de mostrar 
as perspectivas sobre a expansão da Lwarcel Celulose, a fusão 
da Munksjö Oyj e Ahlstrom Corporation e o investimento da 
WestRock em sua nova planta.
Em um ano desafiador, as portas estiveram abertas para gerar 
novos negócios aos associados pelo Guia ABTCP de 
Fornecedores & Fabricantes do Setor de Celulose e Papel que foi 
consultado por mais de 40 mil interessados na indústria de 
celulose e papel. O networking também foi incentivado pela 
revista O Papel durante seu Fórum 78 anos sobre Mercado e 
Gestão com apresentações dos renomados colunistas que 
compartilharam seus conhecimentos com o público.
Esses são apenas alguns dos resultados que conseguimos 
conquistar com o seu apoio e o da sua empresa este ano e 
sabemos que poderemos ir muito mais além, juntos, com a 
ABTCP fornecendo suporte ao seu desenvolvimento profissional 
e contribuindo com a competitividade das indústrias de base 
florestal com formação e informação.
Convidamos você e todos os executivos e técnicos da sua 
empresa a permanecerem conosco em 2018, construindo a 
agenda dos nossos próximos 50 anos, de acordo com as suas 
necessidades e as da sua organização. No contexto da indústria 
do futuro estaremos cada vez mais conectados pelas nossas 
redes sociais que já conta com mais de 10 mil seguidores!
Que 2018 nos proporcione a retomada do crescimento da nossa 
economia e a motivação necessária para construirmos um país 
melhor.

Darcio Berni
Diretor Executivo da ABTCP



Relatório de atividades ABTCP 2017

Cursos Abertos:  cursos –  participantes 5 169
Cursos In-Company:  cursos –  participantes5 150
Pós Graduação:  turmas –  participantes4 82
Ensino a Distância:  cursos –  participantes31 700
Seminários e Workshops:  eventos –  Participantes8 1087

Cursos

 6 Reuniões
15 Participantes
54 Votos ISO
10 Normas Revisadas 

Reuniões
de

Normalização 
+  15.000de  artigos técnicos
+  3.000de  acessos por ano

Acervo
Técnico

33   433 Reuniões e Participantes
Temas Estratégicos:

Mudanças climáticas
NR 12
NR 13

Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e Compras sustentáveis

Realizado nas empresas:
BTG/SPECTRIS – Mogi das Cruzes / CELUPA – Guaíba

CMPC – Guaíba / DANFOSS – São Paulo / HAMON – São Paulo
HPB – Sertãozinho / INTERNATIONAL PAPER – Luiz Antonio 

MELHORAMENTOS FLORESTAL – Mogi das Cruzes
PRIMO TEDESCO – Canoas / SNF – Itaquaquecetuba

SUZANO – Americana / TGM – Sertãozinho / VERACEL – Eunápolis

Dia da ABTCP

Dia da ABTCP
13 Apresentações

 Participantes136

Eventos Técnicos
+  3000 de
Participantes

Reuniões e
Mesas Redondas

das Comissões
Técnicas 

Associado
Colaborador

200

ASSOCIATIVO
Pessoa Física: 535

Pessoa Jurídica: 124



Mais de 140 anunciantes nas versões impressa e digital

Publicações

Linkedin:
 de + 5.200 

seguidores e
+ 226.000 de  

Views mensais

O Papel Digital:
 mil acessos únicos10

 de  downloads em+ 1653
sistemas Android e iOS

Guia ABCTP:
 de  mil+ 40

consultas

www.abtcp.org.br:
 visitantes únicos4600

média mensal

Facebook:
 de  fãs e+ 5.700
+ 25.000 de 

Views mensais

Revista mensal de 
tecnologia em celulose e 

papel há  anos no setor!78

˜ ABPO
˜ Anguti
˜ BRATAX
˜ CONSUFOR

Esalq / USP˜ 

FALCONI˜ 

Felsberg˜ 

IBÁ˜ 

RISI˜ 

* Lançamento
do novo

layout de capa!

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

Versão
Impressa

A palavra dos principais 
executivos e empresários em 
artigos exclusivos assinados na 
Revista O Papel! 

Coluna Setor Melhor: 

˜ 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

˜ Edição Histórica Especial - ABTCP 50 anos
˜ Perspectivas para o setor de base
 florestal em 2017
˜ A indústria do futuro
˜ As transformações da Indústria 4.0
˜ O setor de papel no Brasil
˜ O Potencial da Cogeração
˜ Expansão da Lwarcel Celulose

˜ AHLSTROM-MUNKSJÖ – a fusão da
 Munksjö Oyj e Ahlstrom Corporation
˜

a Capacitação Técnica - 5   Semana de
 Celulose e Papel de Três Lagoas da ABTCP
˜ Sustentabilidade no core business do setor
˜ Investimento da WestRock em 
 nova planta e os 75 anos da empresa
˜ Cobertura completa – Congresso
 ABTCP 2017

O Papel
digital

+ 80 de  empresas cadastradas e
 anunciantes 

 de mil consultas aos produtos,+ 40 
 serviços e empresas em: 
www.guiacomprascelulosepapel.org.br

Guia ABTCP de Fornecedores e
Fabricantes do Setor de
Celulose e Papel

Lançamento Editora
ABTCP em 2017

Livro:
“A evolução tecnológica 

do setor de celulose e 
papel no Brasil”.

Autores: Edison da Silva 
Campos e Celso Foelkel

Colunas
assinadas por

renomados
especialistas do
setor e por CEOs

da indústria de
base florestal: 

Principais
temas de

capa 

in
f

ABTCP  Online
(dados de outubro de 2017)



APP ABTCP 2017

Toda a programação do evento e os trabalhos apresentados 
foram disponibilizados aos congressistas nesta nova 
plataforma.

Disponível para Android e IOS.

ABTCP
2017

Durante o ABTCP 2017 a Revista O Papel promoveu palestras com os colunistas e 
convidados especiais: 
˜ Carlos Farinha e Silva/Pöyry
˜ Carlos José Caetano Bacha
˜ Fabricio Soler

˜ Jackeline Leal
˜ José Luis Ribeiro Brazuna
˜ Júlio Cunha/FIBRIA

˜ Marcello Collares
˜ Pedro de Toledo Piza
˜ Pedro Vilas Boas 

Fórum
Revista
O Papel 
78 anos

Com o tema principal: Indústria do futuro, novos
caminhos, novos processos e inovações tecnológicas,

o 50º Congresso Internacional de Celulose e Papel recebeu + 
de  participantes nos 2 dias de realização do congresso, 450

24 e 25 de outubro, e marcou as comemorações dos 50 anos 
da associação com excelentes palestras e muitas dicas para 

preparar os profissionais do futuro.
Recebidos  trabalhos, realizadas 08 sessões técnicas e 134

com a nota média de avaliações em 8,9.
Temas abordados: papel, celulose, meio ambiente, florestal, embalagem, água,

recuperação e energia, biorrefinaria, indústria 4.0 e workshop gestão de pessoas.
O melhor trabalho do Congresso na categoria estudante foi de ELISA PIZZAIA GOLTZ

sobre o tema: Determinação instantânea da humidade e densidade aparente de 
cavacos em fábrica de celulose.

Congresso

A noite do dia 24 de outubro, no Hotel Unique,
em São Paulo (SP), foi um momento mais que 
especial para a ABTCP. Em um evento histórico 
para mais de  participantes, o seu tradicional 500
Jantar de Confraternização contou com 
homenagens, momentos especiais e recordações 
sobre os principais fatos ao celebrar o Jubileu de 
Ouro da entidade. Na ocasião, a ABTCP lembrou 
da sua história homenageando as empresas 
fundadoras e associados honorários.

Jantar de
confraternização

Com a presença de 400 pessoas, a Solenidade de 
Abertura do ABTCP 2017, realizada no Hotel UNIQUE no 
dia 23 de outubro,  elucidou as diferentes tendências que 
devem pautar a competitividade do setor nas próximas 
décadas. A ABTCP em parceria com entidades 
congêneres reuniu autoridades, pesquisadores, 
diretores, gerentes e CEOs. Entre eles: Darcio Berni – 
diretor executivo da ABTCP; Celso Foelkel – presidente 
do congresso 2017; Elizabeth de Carvalhaes – presidente 

executiva da IBÁ; Germano Vieira – presidente do IPEF; Fernando Von Zuben – 
secretário municipal do verde e do meio ambiente de São Paulo; Paulo Rabello de 
Castro – presidente do BNDES; Lairton Leonardi – presidente do Conselho Diretor da 
ABTCP; Cristiano Teixeira – diretor geral da Klabin; Marcelo Castelli – presidente da 
Fibria; Rodrigo Davoli – presidente da International Paper e Walter Schalka –
presidente da Suzano.

Sessão
de

abertura


