ABTCP 2018, principal evento do setor de celulose e papel da
América Latina, traz diversas novidades aos visitantes

São Paulo, agosto de 2018 – Nos próximos dias 23, 24 e 25 de outubro,
em São Paulo, no Transamerica ExpoCenter, a ABTCP – Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel – promoverá os principais congresso
e exposição internacionais da América Latina voltados à cadeia produtiva da
indústria de celulose e papel com diversas novidades gratuitas de eventos
paralelos ao público.
O ABTCP 2018 – 51º Congresso e Exposição Internacionais de Celulose e
Papel, realizado simultaneamente ao 10.º CIADICYP, promovido pela
RedIberoamericana de Docencia e Investigación em Celulosa, Papel y
ProductosLignocelulósicos (Riadicyp), traz o tema “Além da Quarta
Revolução Industrial: Conexões Humanizadas entre Design, Inovação,
Tecnologia e Cultura”. Além das tradicionais sessões técnicas, organizadas a
partir dos trabalhos selecionados este ano para as apresentações, haverá
na área da exposição o Fórum Revista O Papel 79 Anos – Mercado e Gestão,
um Espaço Sebrae, um workshop de Inovação na Prática, com o objetivo de
fomentar novas ideias e soluções para o setor, e o painel Lideranças em
Destaque.
“O setor vive um momento de transições e segue investindo. O nosso
evento, que tem por viés a inovação para a competitividade, mostrará aos
profissionais os impactos da nova revolução industrial sobre a produção e as
mudanças nas conexões humanizadas nos processos produtivos. Sem
contar que o ABTCP 2018 tem uma função essencial de estímulo ao
networking e intercâmbio de conhecimentos entre todas as empresas”,
destaca Darcio Berni diretor executivo da ABTCP.
Em 2017, de acordo com os levantamentos estatísticos realizados pela
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e Pöyry, os investimentos no setor
chegaram a R$ 6,7 bilhões, divididos em R$ 3,2 bilhões nas florestas e R$
3,5 bilhões na indústria. A celulose brasileira bateu recorde, em 2017, com
19,5 milhões de toneladas produzidas, sendo 67% para exportação. Com
isso, o Brasil garantiu a 2ª posição no ranking de maiores produtores
mundiais de celulose, a frente de Canadá e a China. Com relação à
produção de papel, foram 10,5 milhões de toneladas fabricadas.
A programação do Congresso está dividida em sessões técnicas e temáticas,
além da sessão de pôsteres. Também como ponto alto do evento a ABTCP
confirmou keynotes de vários países
(https://www.abtcp2018.org.br/congresso/keynotes), com temas que
passam pela big data, biorrefinarias, enzimas, nanotecnologia, tissue 4.0,

bioeconomia, biomassa e biocombustíveis, entre outras tendências nas
modernas fábricas de celulose.
Com grandes nomes do setor já confirmados, incluindo empresas
fabricantes, a Exposição Internacional de Celulose e Papel, que ocorre a
cada dois anos, prepara-se para receber visitantes de várias regiões. Na
edição passada, o evento teve mais de 6 mil visitas e 74 expositores, que
divulgaram suas tecnologias e estiveram mais próximas dos seus públicosalvo, fortalecendo o relacionamento da cadeia produtiva do setor. Este ano
a ABTCP irá premiar o estande que apresentar a Melhor Comunicação
Técnica. A escolha do vencedor será feita por meio de votação do público
visitante, durante os três dias de realização do evento. A relação de
Expositores pode ser conferida em
https://www.abtcp2018.org.br/exposicao/quero-ser-expositor/relacao-deexpositores
A sessão de abertura do ABTCP 2018 será no dia 23 de outubro próximo, às
10h30, com a palestra magna de Paul Stuart, engenheiro químico do
Departamento de Engenharia Química da Politécnica de Montreal, e
Presidente do Conselho de Ciências Naturais e Pesquisa de Engenharia
(NSERC), sobre o tema “Criando vantagem competitiva na bioeconomia
através de clusters”, e no dia 24 de outubro durante o Jantar de
Confraternização serão entregues os prêmios Destaques do Setor às
empresas e profissionais eleitos este ano sob novo formato da premiação.
Destaque: o evento possui um aplicativo exclusivo “ABTCP 2018” (Google
Play e AppStore), com lista de expositores, mapa, palestrantes e
informações gerais.
Nota: O credenciamento para visitação à Exposição (gratuito) e a inscrição
para o congresso (conferir valores) estão disponíveis em
www.abtcp2018.org.br .Neste endereço você encontra a programação
preliminar do evento e todos os detalhes sobre palestrantes e suas
respectivas apresentações. Confira e garanta sua presença!
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