SÉRIE HISTÓRICA ABTCP +50 ANOS - PRÊMIO DESTAQUES DO SETOR

Prêmio Destaques do Setor, entregue pela
ABTCP há 17 anos, será renovado em 2018
Credibilidade é o segredo da ABTCP para chegar à 17.ª edição do Prêmio Destaques do
Setor da ABTCP, que representa o principal reconhecimento a fabricantes e fornecedores de
celulose e papel, entre outras categorias da cadeia produtiva da indústria de base florestal
Por Thais Santi
Especial para O Papel
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Prêmio Destaques do Setor faz parte da história da ABTCP nesses 50 anos de atividades desenvolvidas em prol do aumento da competitividade das empresas da cadeia produtiva da
celulose e do papel. Em sua 17.ª edição anual, comemorada no ano
passado, a premiação, que ocorreu este ano, foi pausada na renovação
geral a ser anunciada ao segmento de base florestal em 2018. O objetivo será elevar ainda mais a credibilidade do troféu Destaques do Setor
e também a contemplação de novas categorias.
Encerrando a série especial de reportagens ABTCP + 50 Anos com um
troféu de ouro, esta matéria contou com depoimentos de alguns dos ven-

cedores consecutivos do prêmio nos últimos anos e também com patrocinadores do Jantar de Confraternização, que é o evento tradicionalmente
dedicado à entrega da premiação aos vencedores a cada ano. Até esta
edição, a revista O Papel, nesta série especial ABTCP + 50 Anos, recordou
com a própria história de seus associados as publicações editadas pela
Associação, a capacitação técnica, a Exposição e o Congresso.
Quando o Destaques do Setor começou, em 2000, tratava-se de um
prêmio entregue pela revista O Papel com o intuito de valorizar, anualmente, as empresas e fornecedores mais lembrados por seus clientes.
Em sua primeira edição, a premiação contemplava 13 categorias e con-
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tava com a opinião dos leitores da revista, que participavam da votação
para indicar as empresas com destaque por meio de ficha publicada em
suas edições. (Confira as categorias e empresas vencedoras do
1.º Prêmio Destaques do Setor no quadro).
Nos primeiros anos do prêmio, a metodologia consistia em duas fases. Na primeira, os leitores indicavam as três empresas mais reconhecidas em cada categoria. Com os resultados da pesquisa, eram escolhidas
três empresas mais votadas por categoria. Na segunda etapa de premiação ocorria a definição dos Destaques do Setor pelos integrantes
do Conselho Diretor da ABTCP, que determinavam os vencedores entre
as empresas mais votadas em cada categoria. O sucesso do prêmio na
época foi tão grande que no ano seguinte muitas empresas, com variadas especialidades, buscaram a Associação.
Não demorou para que o Destaques do Setor passasse a incluir 13
categorias, reconhecendo, então, 26 vencedores nos anos seguintes!
Esse número de categorias chegou a oscilar, dependendo de outras categorias que vieram a ser agregadas e outras canceladas, mas a extensão dos reconhecimentos e o desejo de ser um destaque mantiveram-se
sempre vivos na ABTCP pelas manifestações de seus associados. Em
2017, quando houve o intervalo para renovação, ficou ainda mais forte
a necessidade de tornar o prêmio cada vez melhor nos próximos anos.
Para Rodolfo Rodrigues, do Departamento de Marketing da CBC
Indústrias Pesadas, “a premiação Destaques do Setor é um reconhecimento do esforço das empresas que contribuem para o desenvolvimento da indústria de celulose e papel, uma vez que essa é de grande
relevância para a economia brasileira, contribuindo para o crescimento
econômico e social”.
A Suzano Papel e Celulose reconhece que desde sua criação pela ABTCP, o Destaques do Setor tornou-se um dos mais importantes prêmios
da indústria de celulose e papel. “Por isso, ao sermos reconhecidos
por três anos consecutivos, temos a convicção de que nossa atuação
e os valores que nos guiam são igualmente prestigiados por nossos
parceiros do setor, o que é motivo de grande orgulho. Também temos
a certeza de que estar entre os premiados consolida nosso propósito
e aumenta a visibilidade da Suzano”, afirmou Marco Antonio Fuzato,
gerente executivo industrial da Unidade Limeira-SP.
Antonio Lemos, presidente da Business Line Produtos e Serviços
da Voith Paper América do Sul, também define o prêmio como o momento de consagração de todo o trabalho e dos esforços da equipe e demais
envolvidos. “É motivo de orgulho estar presente, por três anos consecutivos, no Prêmio Destaques do Setor da ABTCP. A manutenção desse
reconhecimento, com o uso de critérios muito bem definidos, demonstra
a relevância que a premiação conquistou e, em especial, mostra que a
Voith Paper está no caminho certo ao escolher a tecnologia e a inovação
como fórmula de seu crescimento, há mais de 150 anos”, afirmou.
Márcia Mastrocola, diretora de Processos Industriais da Pöyry para a
América Latina, empresa que também já tem tradição na participação
desta premiação e é vencedora consecutiva por alguns anos, vê o Destaques do Setor como um reconhecimento do mercado e, em particular,
dos seus próprios clientes. “É a coroação de todo o nosso trabalho para
entregar ao setor de celulose e papel o estado da arte em serviços
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de consultoria e de engenharia. O prêmio confirma que estamos no
caminho correto e reafirma uma posição de liderança e credibilidade
perante o setor”, diz a executiva.
Esse mesmo sentimento está presente na Klabin. Carime Kanbour,
gerente de Gestão de Sustentabilidade e Comunicação, define que o
prêmio funciona como um ponto de apoio da comunicação contínua
da companhia sobre os temas divulgados, sendo mais uma oportunidade para a empresa mostrar aos seus parceiros, clientes e fornecedores sua essência orientada ao desenvolvimento sustentável com o
aval técnico da entidade.
A Valmet também ressalta a importância de prestigiar os melhores
players do mercado. “Premiações como essa incentivam valores importantes como excelência e renovação no mercado de papel e celulose.
Ficamos muito satisfeitos por termos sido reconhecidos na categoria
Automação em 2016, resultado dos esforços que têm sido feitos nesse
segmento nos últimos anos”, disse Livia Graciano, da área de Marketing e Comunicação da empresa.
José Armando Aguirre, vice-presidente da Solenis para a América Latina, diz que um dos motivos de a empresa apoiar a premiação se dá
diante da possibilidade de estreitar relacionamentos. “Além disso, em
uma iniciativa como essa, com grande visibilidade de marca, abre-se
um importante espaço para apresentarmos os nossos diferenciais: tecnologias de ponta, ampla experiência no setor e equipe diferenciada.
Tudo isso com a ‘chancela’ da ABTCP, o que agrega ainda mais valor à
nossa marca. Outra vantagem é a exposição espontânea gerada pela
divulgação do evento, já que ele ganha ampla exposição na mídia todos os anos”, enfatizou.
Outra empresa bastante participativa é a Albany Brasil. “Fazemos
parte da história da ABTCP há quase 50 anos e sempre procuramos
apoiar os eventos na busca constante da valorização da indústria de
papel e celulose. Nesse caso, o Prêmio Destaques do Setor é uma dessas
oportunidades de valorização, e nos orgulhamos muito de termos participado virtualmente de todas as edições, muitas vezes como empresa
premiada e outras como patrocinadora”, destacou Luciano Donato, gerente de Marketing, Vendas e Serviços Técnicos da empresa.
Para dar suporte e responder positivamente à expectativa gerada
a esse público, a premiação passou por diversas atualizações nesses
17 anos. Em 2009, por exemplo, passou a ter apenas dez categorias
e um novo sistema de votação. Nos anos seguintes, a pedido dos
próprios associados, novas categorias foram inseridas. Até o ano
passado, o Prêmio Destaques do Setor contava com as seguintes
etapas: fase de inscrição das empresas associadas ao prêmio nas
categorias de interesse, votação pelos associados, classificação das
três empresas mais votadas por categoria, envio dos dossiês e sua
avaliação pelo Comitê Avaliador do Prêmio, além de eleição dos
vencedores e divulgação dos resultados.
Na visão da diretora de Processos Industriais da Pöyry, “a transparência de todo o processo e o fato de permitir que todos os elos da
cadeia de valor dessa indústria votem e sejam votados tornam esse
prêmio tão relevante. Rodrigues, da CBC, também considera que os critérios estabelecidos pela premiação demonstram transparência e pro-
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bidade. “Todo o processo, que é continuamente aperfeiçoado, garante
a qualidade, a credibilidade e a acuidade do evento. Inclusive, o Comitê
Avaliador do Prêmio, formado por especialistas do setor convidados,
atua imparcialmente nessa seleção, sendo um prêmio muito bem estruturado”, enfatizou Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP.
A Suzano Papel e Celulose considera bastante criteriosos os processos de apuração da ABTCP. De acordo com o ponto de vista da
gestão institucional da Suzano, a companhia oferece as informações
para análise, e a avaliação dos dossiês institucionais é realizada
pela comissão examinadora de maneira imparcial e justa, o que garante credibilidade ao prêmio.
Compartilhando desse ponto de vista, conforme destacou a executiva da Klabin, além de se manter como a mais importante premiação técnica da indústria de papel e celulose, a ABTCP tem conseguido
preservar ao longo dos anos uma das mais abrangentes estruturas de
inscrição e oportunidades, ao alcançar diversas etapas da cadeia de
atuação do setor de papel e celulose. “Nos 16 anos de existência do
prêmio, temos acompanhado que são estabelecidas criteriosas fases de
avaliação e classificação dos cases, priorizando sempre a neutralidade
dos processos, o que garante uma concorrência íntegra entre os participantes, ao assegurar, por exemplo, que cada categoria seja mantida
apenas se atingir mais de dois cases inscritos”, afirmou Carime.
Lemos, da Voith Paper América do Sul, aponta que a inovação deve
ser prática constante, mesmo em mercados tradicionais como esse. É a
disciplina e a constância que fazem a diferença. “A recorrência do prêmio é mais um motivador para continuarmos na busca pela excelência
na entrega de nossos serviços. Esperamos que o prêmio invista em aprimorar sempre seus processos, com critérios cada vez mais competitivos
e que destaquem as grandes inovações da nossa indústria.”

Entre os vencedores consecutivamente do Destaques do Setor nos
últimos três anos estão a CBC, a Suzano Papel e Celulose, a Pöyry,
a Fibria, a Irmãos Passaúra, a Klabin e a Voith Paper. No caso da
CBC, Rodrigues atribui a conquista consecutiva da premiação como
Fabricante de Equipamentos e Sistemas de Recuperação de Licor
e Geração de Energia pela execução de projetos importantes para
o setor de celulose e papel, com a entrega de produtos e serviços
condizentes com o comprometimento, a qualidade, a pontualidade
na execução dos contratos, o empenho e a dedicação de todos os
colaboradores da CBC com seus clientes.
Para a Pöyry, que concorre na categoria de Prestadores de Serviços de
Engenharia e Consultoria, segundo Márcia, o ganho consecutivo está
ligado a um conjunto de fatores. “Destaco a proximidade com o cliente e o conhecimento técnico de toda a cadeia da indústria florestal. A
Pöyry esteve envolvida em 90% dos maiores projetos de celulose no
mundo nos últimos 50 anos, o que habilita nossos especialistas a criarem soluções que geram valor para os clientes em todo o ciclo de vida
do investimento”, pontuou.
No caso da Suzano, que angaria premiações em categorias variadas, como Responsabilidade Social, Inovação e Fabricante de Celulose
de Mercado, a repetida conquista deve-se ao fato de estar entre as
maiores empresas do Brasil que valorizam e adotam novas ideias e
tecnologias. “Além de ser a segunda maior produtora de celulose de
eucalipto do mundo e a maior fabricante de papéis de imprimir e
escrever da América Latina, a companhia executa ações que continuamente promovem melhoria nos seus produtos, redução de custos,
respeito e conservação do meio ambiente, bem como maior produtividade e competitividade, o que consolida a empresa como destaque
do setor. A Suzano se enquadra dentro das categorias e de todos os

Quem venceu o 1.º Prêmio Destaques do Setor (2001)
Categoria

Empresa vencedora

1. Projetos de Máquinas

Voith Paper

2. Sistemas de Tratamento de Águas e Efluentes

Aquamec Equipamentos Ltda.

3. Automação e cogeração de Energia

WEG Indústrias S.A.

4. Engenharia e Consultoria

Pöyry Tecnologia Ltda.

5. Acessórios e Produtos Auxiliares para Preparação de Massa

Hergen S.A. Máquinas e Equipamentos

6. Preservação do Meio Ambiente

Klabin S.A.

7. Aditivos para Acabamento

BASF S.A.

8. Fabricante de Celulose

Suzano Papel e Celulose

9. Aditivos para Revestimento

Dow Química S.A.

10. Fabricante de Papel

Celulose Irani S.A.

11. Manutenção

ABB Ltda.

12. Pós-Venda

CBC Indústrias Pesadas S.A.

13. Aditivos para Formação da Folha

Eka Chemicals S.A.
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critérios analisados, o que garante seu desempenho e a consequente
conquista de bons resultados”, disse Fuzato.
Já a gerente de Gestão de Sustentabilidade e Comunicação da Klabin destaca a gestão da empresa, que está orientada para o desenvolvimento sustentável, buscando crescimento integrado e responsável,
unindo rentabilidade, desenvolvimento social e compromisso ambiental, além de abordar os grandes investimentos e os projetos de expansão e inovação da companhia. Carime detalha que, na categoria Papel
para Embalagens, a companhia foi vencedora nos últimos oito anos e
acredita que o reconhecimento é fruto do trabalho focado em eficiência
operacional que a companhia promove.
“Os produtos da Klabin têm atributos de sustentabilidade que se
sobressaem em relação às demais soluções do mercado; todas as embalagens da companhia são biodegradáveis, produzidas a partir de
recursos naturais renováveis e feitas com matéria-prima proveniente
de florestas plantadas e certificadas. Junto com nossos clientes e fornecedores, visamos à constante melhoria das nossas soluções e buscamos parcerias de longo prazo. Também promovemos o engajamento e
o desenvolvimento não só dos nossos colaboradores, mas também das
comunidades onde estamos presentes, em busca de resultados sustentáveis para toda a cadeia de valor”, acrescentou a profissional.
Lemos, por sua vez, atribui o reconhecimento da Voith Paper à alta
carga tecnológica disponibilizada em máquinas, equipamentos, serviços
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e processos. “Trata-se de algo que parecia inimaginável há duas ou três
décadas, e ainda há um enorme espaço para aprimorarmos os processos já instalados. Os esforços e estudos compreendem uma gama cada
vez maior de soluções que permitem o uso de um volume menor de
recursos naturais para a fabricação de todos os tipos de papéis. Além
disso, estamos imersos em um novo mundo digital, no qual as máquinas se comunicam e as fábricas passam a ser cada vez inteligentes e
integradas”, pontuou o presidente da Business Line Produtos e Serviços
da Voith Paper América do Sul

Prêmio Destaques do Setor 2018
O processo de aperfeiçoamento contínuo da premiação citado pelo diretor executivo da ABTCP será trabalhado ainda mais no próximo ano. De
acordo com o executivo, a 18.ª edição do Prêmio Destaques do Setor será
ainda mais justa, competitiva e com novos atrativos, e continuará sendo
entregue durante o principal evento da ABTCP, que já tem data marcada.
O ABTCP 2018 – 51.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e
Papel será realizado de 23 a 25 de outubro, com o Jantar de Confraternização agendado para a noite do dia 24 do mesmo mês, no Transamerica
Expo Center, em São Paulo-SP. As datas para inscrição e votação serão divulgadas em breve pela ABTCP. Você deve ficar atento às divulgações que
serão feitas pela revista O Papel. Acompanhe as edições! Mais informações
sobre o ABTCP 2018 você confere em www.abtcp2018.org.br     n

