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Por Thais Santi

REDES SOCIAIS ABTCP E REVISTA O PAPEL
Durante todos os dias do Congresso ABTCP 2020 – de 5 a 9 de outubro – os seguidores das redes 

sociais da ABTCP e da Revista O Papel no Instagram e LinkedIn puderam acompanhar a cobertura do 
evento com destaque para entrevistas com moderadores diariamente, comentando sobre as sessões 
técnicas, entre outros temas, como pontuações relevantes de Key Notes e Special Lectures sobre os 
principais assuntos técnicos. No total foram 92 atualizações (posts publicados) nessas plataformas, 
além de stories variados, e um balanço final ao término do evento com agradecimento especial de 
Viviane Nunes, coordenadora Técnica da ABTCP. Nesse curto período, considerando a divulgação  
pós-evento, a página da O Papel conquistou mais de 150 seguidores no LinkedIn, significativo número 
de reações, curtidas e comentários, obtendo uma ótima taxa de engajamento (8,99%).

Siga a O Papel no Instagram: @revistaopapel
Siga a O Papel no Linkedin: linkedin.com/company/o-papel

SESSÃO DE PÔSTERES
Dedicada a disponibilizar os 78 artigos técnicos apresentados em formato de pôster, a ABTCP 

montou o espaço E-pôster, localizado no centro do hall de entrada virtual do ABTCP 2020. Ao clicar 
no espaço, o congressista teve acesso tanto aos arquivos (em formato PDF) dos trabalhos completos 
quanto às apresentações (em formato PPT) preparadas pelos palestrantes.

Os autores dos trabalhos apresentados como pôsteres também gravaram vídeos explicativos sobre 
seus respectivos artigos. Caso o congressista quisesse esclarecer dúvidas ou entrar em contato com o 
autor do trabalho selecionado, ainda era possível estabelecer um diálogo via chat, conferindo mais uma 
alternativa oferecida pela plataforma digital. 

REDE DE INOVAÇÃO ABTCP
Em um vídeo de boas-vindas, acessível pelo hall de entrada da plataforma digital do ABTCP 2020,  

Nestor de Castro Neto, líder da Rede de Inovação ABTCP, destacou a relevância de projetos colaborativos 
para equacionar gargalos comuns a todos e para desenvolver novos produtos. “Todos nós sabemos 
da importância da inovação atualmente. A Rede é uma oportunidade para empresas do setor de 
base florestal trabalharem conjuntamente para desenvolver produtos renováveis em substituição a 
produtos de origem fóssil. Nós, da plataforma de inovação da ABTCP, estamos abertos a conversar com 
interessados em integrar projetos em andamento ou propor novos desenvolvimentos”, enfatizou Castro 
Neto no vídeo, que pode ser acessado pelos participantes do Congresso.

PRÊMIO DESTAQUES DO SETOR 2020
A plataforma digital do Congresso ABTCP 2020 também contemplou um espaço para dar visibilidade 

aos vencedores do Prêmio Destaques do Setor 2020. Apesar de a entrega das placas às empresas 
consagradas como vencedoras ter sido postergada para 2021 por causa da pandemia de coronavírus, a 
ABTCP não deixou de reconhecer a dedicação e os trabalhos realizados por esses players ao longo do ano. 
Cada uma das empresas vencedoras das 18 categorias do prêmio e cada um dos vencedores das quatro 
categorias voltadas a profissionais concederam seus depoimentos em vídeo, também disponibilizados ao 
congressista, valorizando a premiação da ABTCP e agradecendo pelos votos dos profissionais do setor. 

Atenção: Na edição de dezembro 2020 da Revista O Papel você poderá conferir reportagens 
especiais com profissionais e empresas vencedoras e assistir aos vídeos.

BOLETIM ESPECIAL ABTCP 2020
Na semana do Congresso ABTCP 2020 o Boletim Especial ABTCP/Revista O Papel deu lugar ao Boletim 

Especial ABTCP 2020 com destaque para a sessão de abertura do evento, sessão de pôsteres, sessões 
técnicas, apoiadores e patrocinadores e Rede de Inovação ABTCP. Os conteúdos foram reproduzidos nas 
redes sociais da ABTCP e Revista O Papel também na semana da realização do evento.

RADAR ABTCP 2020



54  Revista O Papel  •  Novembro/November  2020

RADAR ABTCP 2020
As empresas patrocinadoras do ABTCP 2020, 

Albany, Andritz, Kadant, Kemira Chemicals, Nalco 
Water, Nouryon, Solenis, Valmet e Voith, e as empresas 
apoiadoras do evento, Cenibra, Klabin, Suzano e Veracel 
ganharam um espaço reservado no hall de entrada 
da plataforma digital. O corredor Sponsors levava a 
uma página que reuniu material informativo sobre as 
atividades e os serviços oferecidos por tais empresas 
fornecedoras e fabricantes da indústria de celulose e 
papel. Além disso, a ferramenta disponibilizou um fórum 
de perguntas e respostas, oferecendo a possibilidade 
de interação entre os participantes do evento e os 
representantes das empresas por meio de chat, além da 
divulgação de imagens e vídeos sobre temas diversos.

O estande virtual da Albany, por exemplo, contem-
plou uma breve apresentação de sua trajetória. Com 
125 anos de história global, a Albany International está 
entre os principais líderes mundiais na fabricação de 
vestimentas para máquinas de celulose e papel, sendo 
que a unidade brasileira da empresa está localizada em 
Indaial-SC. Ao baixar o catálogo virtual da Albany, o 
congressista tem acesso aos diferentes tipos de ves-
timentas fornecidos pela empresa em prol do melhor 
desempenho da máquina.

No estande virtual da Andritz, fornecedora de equipa-
mentos e processos para fábricas de celulose e papel, o 
congressista encontra material informativo sobre projetos 
que a empresa já participou. Na lista de produtos e ser-
viços, o interessado também encontra mais informações 
sobre o portfólio da companhia.

A Kadant, por sua vez, deu enfoque no seu estande 
virtual aos produtos, tecnologias e serviços oferecidos ao 
mercado. Todo o portfólio, que o congressista pode aces-
sar, desempenha um papel essencial no aprimoramento 
da eficiência do processo fabril, na otimização da utiliza-
ção de energia e na maximização da produtividade em 
setores com uso intensivo de recursos.

A Kemira Chemicals apresenta-se como empresa 
global de produtos químicos, que atende a clientes em 
indústrias que fazem uso intensivo da água. De origem 
finlandesa, a companhia celebra 100 anos em 2020 e tem 
foco na indústria de celulose e papel, petróleo e gás, e 
tratamento de água. No vídeo institucional disponibiliza-
do ao congressista, a Kemira fornece mais detalhes sobre 
sua trajetória e seu portfólio.

Já a Nalco Water montou um estande virtual voltado 
a apresentar os diferenciais competitivos de seu portfó-
lio. A empresa, que faz parte do grupo Ecolab, posiciona-
da entre as lideranças globais em soluções e serviços de 
água, higiene e prevenção de infecções, trabalha com a 
missão de tornar o mundo mais limpo, seguro e saudável, 
protegendo as pessoas e os recursos vitais, como deixam 
claro os vídeo e catálogo apresentados. 

O estande da Nouryon, que está entre os principais 
fornecedores de químicos essenciais e é detentora 
da tradicional marca EKA, ressalta os diferenciais do 
seu portfólio, que contempla produtos, como clorato 

de sódio e dióxido de cloro para branqueamento da 
celulose, e também serviços de construção de ilhas 
químicas. O catálogo, que pode ser baixado pelo par-
ticipante do ABTCP 2020, mostra detalhes de como 
os clientes podem obter uma celulose mais branca a 
partir dos produtos da Nouryon. 

No estande da Solenis, os participantes podem con-
ferir o histórico da empresa na produção de produtos 
químicos especializados em setores que utilizam água, 
incluindo os de papel, celulose, petróleo e gás, refino de 
petróleo, processamento químico, mineração, biorrefino, 
energia e mercado municipal. O vídeo institucional e a lis-
tagem de produtos e serviços dão mais informações so-
bre o atendimento ao setor de papel e celulose. 

O material disponibilizado pela Valmet, que é des-
taque mundial no desenvolvimento e fornecimento de  
tecnologias, automação e serviços para os setores de 
celulose, papel e energia, inclui vídeo e catálogo, deta-
lhando toda a sua atuação global, com o fornecimento de 
tecnologias de ponta aliado a suporte técnico. Este ano, a 
Valmet comemorou seus 60 anos no Brasil.

Já a Voith, fornecedora completa, eficiente e sustentá-
vel de equipamentos e máquinas para um mundo melhor 
com papel, conta com o suporte do vídeo institucional e 
do catálogo de seus produtos e serviços para detalhar 
ao congressista em seu estande todas as possibilidades 
que oferece aos seus clientes. Completo, o material apre-
senta um apanhado das últimas tendências tecnológicas 
e aborda o tema inovação dentro da indústria de papel.

Entre as empresas apoiadoras do ABTCP 2020, a  
Cenibra compartilhou em seu estande virtual um pou-
co da sua história e marcos de sua trajetória. A empresa 
ainda disponibilizou o seu Relatório de Sustentabilidade 
mais recente, que traz, entre outras informações, dados 
sobre suas ações e compromissos com o desenvolvimento 
sustentável. Por sua vez, a Klabin também reforçou, em 
um vídeo institucional, a relevância de seu ativo florestal, 
citando dados atuais sobre as florestas que detém 
atualmente. O estande virtual da empresa também 
dá mais detalhes sobre um desenvolvimento inovador 
recente: nanocelulose para substituição do carbopol, pre-
sente na formulação do álcool em gel, como alternativa 
no combate à pandemia do Covid-19.

A Suzano foi mais uma empresa apoiadora do  
ABTCP 2020 que contou aos congressistas, por meio de 
um vídeo, um pouco da sua atuação, com destaque ao 
surgimento da Nova Suzano, em 2019, que segue a crença 
de que “só é bom para nós, se for bom para o mundo”. 
O vídeo também enfatiza as diferentes frentes estraté-
gicas nas quais a empresa trabalha para ser competitiva 
hoje e no futuro. Já o vídeo disponibilizado pela Veracel 
em seu estande virtual apresentou o último Relatório de 
Sustentabilidade da empresa, que detalha as iniciativas 
encabeçadas e a forma como a companhia coloca o seu 
propósito em prática. O Relatório também está disponível 
para download e traz informações completas sobre os 
programas da Veracel. 

APOIADORES E PATROCINADORES DO ABTCP 2020


