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Relatório de Atividades

ABTCP

Grandes investimentos do setor de celulose em
novas plantas, expansão de fábricas e aquisição
das mais avançadas tecnologias marcaram este
ano. A ABTCP foi agente neste contexto de
desenvolvimento como referência em capacitação
técnica, geração de informações e estímulo aos
relacionamentos proﬁssionais.
A força e representatividade da nossa indústria
foram ressaltadas em um trabalho intenso de
publicações da ABTCP em suas redes sociais –
que conquistou aproximadamente 35% de novos
seguidores – e apresentadas nas páginas da
Revista O Papel que passou pelas mãos de mais
de 150 mil leitores em nível mundial.
Esses e outros resultados detalhados nesta
publicação institucional só foram possíveis,
porque você e sua empresa estiveram associadas
a nós, acreditando em nossa missão de promover
o desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva
de base ﬂorestal.
Nossa indústria inova e compete constantemente
com os mais renomados produtores mundiais de

igual para igual, como ﬁcou claro nos principais
painéis de debates do 48º Congresso Internacional
de Celulose e Papel da ABTCP que contou com
mais de 500 participações, enquanto nossa
Exposição de tecnologias recebeu mais de 6 mil
visitas com índices de satisfação superiores a 90%.
Portanto, reforço mais uma vez este ano nosso
compromisso com o seu desenvolvimento e o de
sua empresa e esperamos continuar contando
com a sua parceria na geração de resultados pelo
próximo ano. Nossos votos são de que você
encerre 2015 com a certeza de ter feito o seu
melhor em tudo que lhe foi conﬁado e adentre
2016 com a esperança de que um setor forte,
como o nosso, será capaz de ultrapassar qualquer
fronteira de crescimento e vencer com respostas
positivas os mais grandiosos desaﬁos.
Da nossa parte, espere os mais signiﬁcativos
retornos ao seu investimento em nosso trabalho,
pois estamos aqui para apoiá-lo em tudo que
estiver ao nosso alcance, sempre!

Darcio Berni
Diretor executivo
darcio.berni@abtcp.org.br
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Relatório de Atividades ABTCP
ABTCP NA ESTRADA
ASSOCIATIVO

Número de associados:
Pessoa física:

557

Pessoa Jurídica:

141

Mais de

1.400
Participantes

29

anúncios gratuitos disponibilizados
aos associados patrocinadores
ü Realização de eventos, como mesas-redondas,
EADs, reuniões e cursos gratuitos para associados

38 empresas associadas
participantes do Prêmio
Destaques do Setor

Cursos Presenciais:
Pós-Graduação:

102 participantes

5 turmas, 150 participantes
300 participantes

Comissões Técnicas

Ensino à distância:

7 Comissões Técnicas

Semanas do Papel e Seminários:

1.987 participantes

Temas estratégicos
ü Antraquinona

Normas Técnicas

Acervo Técnico

ü Mudanças climáticas

167

+ de 15.000 artigos técnicos
+ de 3.000 acessos por ano

ü NR 12

normas

ü NR 13

56 votos da ISO

ü Política Nacional de Resíduos Sólidos
e Compras Sustentáveis

13 comitês de estudo

INSTITUCIONAL

Site www.abtcp.org.br
Páginas visitadas: 106.960
Visitas:

52.240

Redes sociais:
Facebook: 2.892 curtidas
Linkedin: 2.470 seguidores

Representação do setor
em eventos internacionais

34,8%
65,2%

Usuários habituais
Novos usuários

100 anos TAPPI – Atlanta – EUA – abr / 2015
Tissue World Barcelona – mar / 2015
MIAC – Itália – out / 2015

A sua associação em números e ações
PUBLICAÇÕES
REVISTA MENSAL DE TECNOLOGIA EM CELULOSE E PAPEL

Versão Impressa
Circulação: mais de 150 mil
leitores acompanharam pela
revista o desenvolvimento
do setor.
Principais temas de capa:
novas fábricas; mercado
e perspectivas para o setor; fontes alternativas de
energia; diversidades em matérias-primas; água;
tissue; sustentabilidade; cenário internacional;
China; congresso e expo ABTCP; entre outros.

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

ü Mais de 130
anunciantes nas
versões impressa
e digital

Versão Digital

ü Mais de 25 mil acessos únicos
de leitores (dados 2015)
ü Acesso gratuito no período de lançamento e conteúdo
exclusivo para assinantes e associados ABTCP
ü Aplicativo grátis “Revista O Papel”
ü Aplicativos disponíveis: App Store e Google Play
ü Mais de 1000 downloads em aparelhos com
sistema Android e iOS
ü Mais de 20 empresas
investiram nas várias
opções de mídias digitais
da revista

Mais de 110 empresas cadastradas e anunciantes
Mais de 90 mil consultas aos produtos, serviços e
empresas em www.guiacomprascelulosepapel.org.br
www.revistaopapeldigital.org.br

CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
Realização

Correalização

O maior evento de celulose e papel da América Latina
06 a 08 de outubro de 2015 – Transamérica

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

48º Congresso Internacional de Celulose e Papel

Sessão de Abertura

Este ano o tema do Congresso foi Inovação e Competitividade e,
paralelamente, aconteceu a primeira Conferência Ibero-americana
sobre BioEconomia, sob o tema central Inovação, com foco em Economia,
Energia e Materiais Bioinspirados - BEM 2015, organizado pela Riadicyp.

A sessão de abertura contou
com a presença de autoridades
governamentais, principais
executivos do setor,
especialistas e técnicos de
renome internacional. O evento homenageou
Erling Sven Lorentzen, fundador da Aracruz.

5 Sessões Técnicas
6 Sessões Temáticas
8,8 Nota média das avaliações
8 Keynotes (Brasil, Japão, Canadá, Portugal e Espanha)
77 Trabalhos apresentados
Temas abordados: papel, celulose, meio ambiente, tissue, ﬂorestal,
embalagem, água, recuperação e energia e biorreﬁnaria
Mais de 500 participações

48ª Exposição Internacional de Celulose e Papel
No evento foram lançados o Centro de Capacitação Técnica Móvel da
ABTCP, que vai levar capacitação técnica aos proﬁssionais do Brasil,
com foco em eﬁciência energética e redução de custos de manutenção
e o painel Lideranças em Destaque, que reuniu os presidentes de
grandes empresas do setor.
Mais de 6.000 visitas

98 expositores
+ de 3.000 m² ocupados
95,4% satisfeitos ou completamente
satisfeitos com o evento

94,6% indicarão o evento a outras pessoas

Jantar de Confraternização ABTCP 2015
O Jantar de Confraternização do ABTCP 2015,
ocorrido em 7 de outubro, contou com a presença de
mais de 300 pessoas. O evento é uma oportunidade
única de relacionamento e confraternização, para
comemorar todas as conquistas obtidas ao
longo do ano. É a noite da
grande entrega do Prêmio
Destaques do Setor que
reconhece diferenciais de
empresas do mercado.
Congressistas e visitantes dos seguintes países:
üAlemanha
üArgentina
üÁustria
üBolívia
üBrasil
üCanadá

üChile
üChina
üColômbia
üEspanha
üEstados
Unidos

üFinlândia
üFrança
üHolanda
üÍndia
üItália
üPortugal

www.abtcp2015.org.br

üReino Unido
üRepública
Dominicana
üTurquia
üUruguai
üVenezuela

Relacionamento, capacitação, informações, entre outros.
Os benefícios que a ABTCP oferece ao associado.
Por dentro do setor de celulose e papel
Ser associado à ABTCP é estar ao lado de quem mais entende
tecnicamente de celulose e papel no Brasil e no mundo.
Mais ainda: é ser ouvido e representado pela Associação que
estabelece uma excelente rede de relacionamento com
centenas de associados, entre empresas e técnicos, todos
envolvidos diretamente com o setor. São executivos, proﬁssionais
e estudantes de alto nível que proporcionam informações
importantes e mantêm o associado sempre em contato com as
mais recentes inovações do mercado.

Capacitação e
conhecimento
A ABTCP promove eventos
técnicos e mantém Comissões
Técnicas, pós-graduação em convênio
com renomadas universidades, além
dos cursos de capacitação à distância.
Em 2015 desenvolveu o Projeto
EDUCABTCP de ensino à distância
que será lançado em 2016.

www.abtcp.org.br

www.educabtcp.org.br

Guia ABTCP de Fornecedores & Fabricantes

Uma bússola para o ano inteiro
Guia completo de fornecedores
e fabricantes de celulose e papel,
com cadastro gratuito para
expositores ABTCP e fabricantes
associados.

Informação com qualidade
REVISTA MENSAL DE TECNOLOGIA EM CELULOSE E PAPEL

Revista
O Papel Digital

www.guiacomprascelulosepapel.org.br

Prêmio Destaques do Setor

O reconhecimento
para quem merece
A ABTCP concede o prêmio Destaques
do Setor, a mais importante premiação
da indústria de celulose e papel,
criada para prestigiar e reconhecer
os fabricantes e fornecedores mais
respeitados pelos seus clientes
no mercado.

A Revista mais lida pelos executivos e técnicos
do setor de base ﬂorestal, um veículo que há
mais de meio século se reinventa todos os anos
para se manter à frente de seu tempo e levar aos
seus leitores um conteúdo cada vez melhor!
www.revistaopapeldigital.org.br
www.revistaopapel.org.br

O maior evento de celulose e papel da América Latina

De 25 a 27 de outubro de 2016, no EXPO CENTER NORTE, que reúne toda
a infraestrutura necessária para receber bem expositores e visitantes.
A ABTCP cumpre o importante papel de integrar toda a cadeia produtiva do setor,
aproximando empresas e pessoas de modo a trabalharem de forma colaborativa,
contribuindo para a busca de soluções que resultem no fortalecimento e maior
representatividade do segmento no Brasil e no mundo.

www.abtcp2016.org.br
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