54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel retoma formato presencial
Principal evento dedicado à indústria de base florestal oferece ampla programação focada nas últimas tendências
tecnológicas
A Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel prepara uma programação especial para o ABTCP
2022, evento que representa o maior encontro da cadeia produtiva da indústria de base florestal da América Latina e
ocorrerá entre os dias 4 e 6 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). “Passados quatro anos
da última edição da Exposição Internacional promovida pela ABTCP, o público está ansioso para se reencontrar
pessoalmente e conferir todas as oportunidades que surgem deste já tradicional encontro técnico do setor”, destaca
Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP.
Referência global na produção de florestas, celulose e papel, a indústria nacional de base florestal desperta o
interesse de um público cada vez maior, reunindo profissionais experientes e novos talentos, dada a extensão das
frentes de negócio acerca da bioeconomia. “O nosso setor orgulha-se da contribuição positiva que ofereceu à
sociedade durante a pandemia. Ao colocar protocolos de segurança em prática rapidamente, preservando a saúde
de suas equipes, manteve o mercado abastecido com um portfólio de produtos indispensáveis para o momento,
incluindo papéis higiênicos, máscaras, embalagens de papel e papelão, e álcool em gel. Essa missão não só foi
desempenhada de forma exemplar como traz uma série de novas oportunidades diante do cenário atual e futuro, se
considerarmos o caráter sustentável da nossa cadeia produtiva”, contextualiza Berni.
O evento promovido pela ABTCP soma-se ao calendário nacional robusto de 2022 — de acordo com o portal
especializado Feiras do Brasil, há uma média de 3,5 mil feiras e eventos empresariais catalogados para este ano. A
expectativa é dar continuidade à retomada da promoção de feiras, exposições e congressos presenciais, respeitando
as regras sanitárias vigentes e pertinentes ao momento da pandemia de Covid-19, e trazendo de volta ao mercado os
inúmeros benefícios que encontros presenciais oferecem.
"As feiras e eventos de negócios são o principal indutor da comercialização para inúmeros setores da
economia brasileira”, resume Paulo Ventura, presidente da União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios
(Ubrafe). Os mais de 110 milhões de consumidores, que falam o mesmo idioma, estão entre os motivos do grande
potencial do Brasil. "Pela nossa dimensão territorial, é difícil manter representantes em mais de 5 mil municípios. As
feiras são o ponto de encontro entre quem produz e o canal de distribuição. Além disso, como espaço democrático de
um setor específico, empresas de pequeno porte bem como os maiores representantes do segmento têm a mesma
oportunidade de estar presentes, ser vistos e visitados”, elenca Ventura, ressaltando que todos estes pontos se
efetivam como mídia presencial.
Atenta aos últimos desdobramentos, a ABTCP atende também à demanda represada pelo período mais
crítico da pandemia de Covid-19. "A expectativa dos expositores e visitantes está alta, devido à importância que um
encontro presencial deste porte tem. Além de divulgar as novidades relacionadas a toda a cadeia produtiva de
celulose e papel, o objetivo de estreitar os laços comerciais será prioridade”, adianta Milena Lima, coordenadora da
área de Relacionamento e Eventos da ABTCP.
Empresas interessadas em participar do ABTCP 2022 como expositoras devem contatar a equipe
responsável o quanto antes, pois há poucos espaços disponíveis para o evento de outubro. O site
www.abtcp2022.org.br conta com as abas "Expositor – Seja um Expositor – Mapa", que permitem uma consulta,
atualizada semanalmente, sobre os espaços disponíveis. No mesmo endereço eletrônico, as empresas encontram
um formulário de interesse em reserva.
Já a programação técnica do ABTCP 2022 promete trazer um apanhado atualizado sobre pesquisas
realizadas em diferentes âmbitos. O evento contemplará Sessões Técnicas e Temáticas relacionadas às áreas
Celulose, Papel, Meio Ambiente, Engenharia e Transformação Digital, Recuperação e Energia, Nanotecnologia,
Biorrefinaria, Segurança do Trabalho, Tissue, Manutenção, Reciclagem e Florestal. Mais de 100 artigos técnicos
foram inscritos e estão em análise pelo Comitê Avaliador da ABTCP, cujo objetivo é reunir as contribuições mais
relevantes de membros da academia e de profissionais de empresas de tecnologia nacionais e estrangeiras para que
o público participante fique a par dos principais desenvolvimentos do setor.
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