ABTCP 2022 apresenta programação que alia últimas tendências tecnológicas a práticas de
governança e inovação
Em sua 54ª edição, Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, promovido pela
ABTCP, traz temas pertinentes à competitividade de um setor em ascensão
Alinhado às demandas de uma sociedade cada vez mais consciente sobre a necessidade
de priorizar produtos advindos de cadeias sustentáveis, o setor de árvores cultivadas apresenta
uma carteira de R$ 60,4 bilhões de investimentos em curso. De acordo com o levantamento da
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), o montante será direcionado a plantios florestais, novas
fábricas, expansões de capacidade, ciência e tecnologia ao longo deste e dos próximos seis anos.
Vale destacar que essa relevante cadeia produtiva já oferece mais de 5 mil bioprodutos
essenciais. O portfólio de produtos renováveis, recicláveis e biodegradáveis inclui embalagens de
papel, livros, cadernos, papéis para fins sanitários, máscaras cirúrgicas, entre tantos outros itens
indispensáveis ao nosso cotidiano. De acordo com o Boletim Cenários Ibá, no primeiro semestre
de 2022, a produção de celulose cresceu 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já
a fabricação de papel demonstrou aumento de 3,1%, na comparação dos mesmos períodos.
A contribuição das atividades encabeçadas pela indústria de base florestal estende-se aos
impactos sociais positivos que gera. O relatório Emprego e Renda no Setor de Árvores Cultivadas
2022, produzido pela Ibá em parceria com a FGV-IBRE, mostra que o setor gera 2,8 milhões de
oportunidades no Brasil. Deste total, 536,4 mil são empregos diretos, 1,5 milhão indiretos e 805,4
mil de oportunidades e rendas induzidos. Para estes trabalhadores, presentes nos mais de 1 mil
municípios em que o setor atua, é gerada uma renda de R$ 122,7 bilhões.
Atenta ao cenário atual e ao amplo potencial da indústria de celulose e papel no contexto
da economia circular, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel promoverá o 54º
Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel — ABTCP 2022 entre os dias 4 e 6 de
outubro. Realizado no Transamerica Expo Center, em São Paulo, o evento trará o tema Celulose
e Papel: Meio ambiente, Sociedade, Governança e Inovação como pauta central, convidando
profissionais que atuam na indústria de celulose e papel a atualizarem os seus conhecimentos e
conferir as últimas tendências acerca do setor.
A Sessão de Abertura — que acontecerá às 10h do dia 4 de outubro, dentro do pavilhão
de exposições do Transamerica Expo Center — dará início a uma série de atividades planejadas
para os três dias de evento. Na oportunidade, a ABTCP entregará os troféus aos ganhadores do
Prêmio de Destaques do Setor 2020, premiação que foi postergada devido às circunstâncias
relacionadas à pandemia da Covid-19.
A Sessão contará também com a participação especial de Gonzalo Muñoz, membro do
conselho consultivo da agenda de ação climática global da ONU, cofundador e presidente do
conselho de administração da TriCiclos, uma das empresas latino-americanas mais reconhecidas
em economia circular e reciclagem, e colíder da Manuia Consultoria. Gonzalo também cofundou o
Sistema B e foi membro do conselho global do BLab nos últimos sete anos. O palestrante
convidado para abrir o ABTCP 2022 discorrerá sobre as práticas ambientais, sociais e de
governança, resumidas pela sigla em inglês ESG, que têm direcionado a atuação das
organizações atualmente.
"Estamos ansiosos para a retomada presencial deste encontro que sempre teve um
espaço reservado no calendário anual dos executivos, profissionais e estudantes que formam o
nosso setor. Desde a Sessão de Abertura, montamos uma programação relevante, à altura das
particularidades que vêm sendo vivenciadas pela indústria de base florestal e de todo o potencial
futuro que os desdobramentos atuais vêm nos revelando”, comenta Darcio Berni, diretor executivo
da ABTCP, sobre o programa do Congresso, que já pode ser conferido no

https://abtcp2022.org.br/programacao/. O credenciamento para visitação da Exposição também
está disponível no site do evento: https://abtcp2022.org.br/visitantes/.
Avaliando o programa elaborado para a composição do evento, Julio César Tôrres Ribeiro,
diretor industrial e técnico da Cenibra e presidente do Congresso ABTCP 2022, destaca o
propósito de aliar a apresentação dos mais modernos incrementos tecnológicos ao
compartilhamento de informações sobre as práticas ESG. "Quando falamos de ações no âmbito
ESG, podemos constatar que a experiência prática da indústria de base florestal vem de longa
data. Os indicadores de sustentabilidade que mensuram os trabalhos realizados em diferentes
frentes demonstram e comprovam o escopo abrangente no qual já atuamos e no qual pautamos
as mudanças almejadas para o futuro. O evento deste ano reflete uma grande oportunidade para
nos debruçarmos sobre o tema e até mesmo para sermos referência para empresas que estão
ingressando nesta temática”, afirma, ressaltando que o know how de décadas, baseado em
práticas sustentáveis, abre espaço para intercâmbio com outros segmentos.
O enfoque à inovação desponta como mais um destaque proposto pela programação do
ABTCP 2022, que reunirá porta-vozes dos principais players do setor, como Klabin, Suzano e Oji
Holdings, para apresentar seus mais recentes desenvolvimentos e frentes de pesquisa, a exemplo
do potencial da nanocelulose no contexto da bioeconomia. Palestrantes da Microsoft, Gartner e
SAP reforçarão o time de especialistas dedicados a esmiuçar os temas relacionados à tecnologia
e inovação que prometem uma série de avanços já em curto prazo, fortalecendo a tendência de
integração proposta pelos conceitos da Indústria 4.0.
Já os incrementos especificamente relacionados ao setor de celulose e papel serão
abordados por profissionais atuantes da indústria e keynotes que são expoentes mundiais — entre
esses últimos, estão Esa Vakkilainen, professor de Sistemas de Energia Sustentável da
Universidade LUT (Finlândia), e Honghi N. Tran, diretor do Centro de Celulose e Papel da
Universidade de Toronto (Canadá).
A exposição ABTCP, com apresentação de equipamentos e tecnologias de ponta que
contemplam a indústria de base florestal, será mais um ponto alto do ABTCP 2022. Com uma
área ocupada de dois pavilhões que totalizam 8 mil m², mais de 82 empresas estarão presentes e
disponíveis no espaço, ao longo dos três dias de evento.
O tradicional jantar de confraternização com a premiação Destaques do Setor 2022 —
entregue há 20 anos pela ABTCP, o prêmio é destinado aos fabricantes, fornecedores e
profissionais da indústria de celulose e papel do Brasil que oferecem e compartilham inovações e
práticas bem-sucedidas, agregando mais valor e bagagem técnica à cadeia produtiva — volta a
acontecer neste ano, na noite do dia 5 de outubro, às 19h, no Hotel Transamerica. A ocasião
também será uma oportunidade para a ABTCP comemorar seu aniversário de 55 anos.
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Informações para imprensa
Jornalistas interessados em acompanhar a Sessão de Abertura para cobertura do evento podem
se cadastrar com Patrícia Capo e Thais Santi pelos e-mails patriciacapo@abtcp.org.br e
thais@abtcp.org.br.

