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ABTCP LANÇA NOVO PRÊMIO 

  DESTAQUES DO SETOR 2018

Por Thais Santi
Especial para O Papel

Tudo se renova no ciclo dos negócios e este mesmo movimento acon-
tece no meio institucional. É a lei da natureza que garante a susten-
tabilidade de cada sistema. Seguindo nesse sentido, a ABTCP lança 

este ano uma nova versão do prêmio Destaques do Setor, mais abrangen-
te, com a oportunidade de participação também de não associados da 
ABTCP, tanto para concorrer aos prêmios como para votar. 

A essência da premiação, criada no ano 2000, mantém-se a mesma. 
O que muda são as categorias e critérios. Historicamente as empresas 
de toda cadeia produtiva do setor de celulose e papel, associadas à AB-
TCP, concorrem anualmente ao troféu que atribui o reconhecimento a sua 
atuação no mercado, e este ano a novidade será a inclusão de categorias 
destacando os profissionais. “Credibilidade e tradição são as principais 
marcas registradas da nossa premiação Destaques do Setor que já se con-
solidou durante esses quase 18 anos de realização. Será muito relevante 
agora incluir também destaques de profissionais respeitados no setor”, 
frisa Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP. 

O Prêmio Destaques do Setor foi repensado e renovado com participa-
ção dos conselheiros da ABTCP. Para Paulo Galatti, da Andritz, também 
membro do Conselho Executivo, “a renovação da premiação é um incen-
tivo e um reconhecimento não só das empresas vencedoras, mas de todas 
aquelas que atuam em um ambiente desafiador como o Brasil, e que, mes-
mo assim, continuam a apresentar soluções de produtos e serviços que 
destacam a inovação, a tecnologia, a comunicação e a sustentabilidade”.

Incentivando ainda a competição saudável, tal como o setor prega em 
suas relações comerciais, o sistema de votação passou por mudanças e será 
aberto à votação pública. “A isenção da ABTCP e da Comissão Avaliadora 

no processo de votação é total. Para isso, a Associação investiu em um novo 
sistema eletrônico de votação que será feito pela internet”, destaca Berni.

Marcelo de Oliveira, gerente geral industrial da Unidade Aracruz da Fi-
bria e membro do Conselho Executivo, concorda. “O Prêmio Destaques do 
Setor já possui uma sólida tradição no reconhecimento e valorização das 
boas práticas das empresas do setor de celulose e papel. Com a renova-
ção do formato para 2018, sua abrangência será ampliada, mantendo a 
valorização das empresas em um cenário de constante transformação.” 

A inclusão de categorias de premiação para profissionais também é 
extremamente positiva, na visão de Oliveira, “pois permitirá valorizar con-
tribuições individuais que tenham relevância para o progresso do setor”. 
Os profissionais candidatos ao prêmio serão indicados pelas Comissões 
Técnicas (CTs) de Automação, Biorrefinaria, Celulose, Manutenção, Meio 
Ambiente, Papel, Recuperação e Energia, Segurança do Trabalho, Nanotec-
nologia e Recursos Humanos da ABTCP.  “Os membros das CTs se relacio-
nam e estão em contato direto com essas pessoas que geram resultados 
nessas competências e, por esse motivo, poderão contribuir de maneira 
justa e imparcial”, explicou Berni. 

Serão contemplados profissionais em três categorias, a partir das indicações 
das CTS: Indústria, RH/Desenvolvimento Humano e Organizacional e Inovação.

O Prêmio Destaques do Setor 2018 será entregue durante o Jantar de 
Confraternização da ABTCP que ocorrerá na noite de 24 de outubro próxi-
mo. Vale lembrar que este ano o ABTCP 2018 – 51.º Congresso e Exposi-
ção Internacionais de Celulose e Papel – será promovido no Transamérica 
ExpoCenter e aguarda a sua presença! Confira mais informações sobre o 
evento e as novidades da premiação em www.abtcp.org.br     n

Datas Importantes
A inscrição ocorrerá no período de 17 de abril a 8 de junho.
A fase de votação será realizada de 18 de junho a 27 de julho, e a classificação das empresas terá sua divulgação em 1 de agosto.
O julgamento pela Comissão Avaliadora será de 2 a 17 de agosto. 
A divulgação dos profissionais vencedores será feita no dia 20 de agosto em todos os meios de comunicação e jornalismo da Associação.

Categorias (Pessoa Jurídica):
• Tecnologia da Automação
• Fabricante de Celulose de Mercado
• Fabricante de Papel para Embalagem
• Fabricante de Papéis I&E e Especiais
• Fabricante de Papéis com Fins Sanitários
• Fabricante de Produtos Químicos
• Fabricante de Vestimentas
• Fabricante de Máquina e Equipamentos para Papel e Celulose
• Fabricante de Equipamentos e Acessórios para  

Conversão e Acabamento
• Fabricante de Equipamentos e Sistemas para  

Recuperação de licor e geração de energia

• Fabricante de Pasta Mecânica e de Alto Rendimento
• Prestador de Serviço de Manutenção e Montagem
• Prestador de Serviço de Engenharia e Consultoria
• Inovação (P&D e Tecnologia)
• Desenvolvimento Florestal
• Responsabilidade Social
• Sustentabilidade

Categorias (Pessoa Física)
• Indústria 
• RH/Desenvolvimento  

Humano e Organizacional
• Inovação
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