
   Ponto de encontro: área dedicada às associações ABTCP, Empapel e IBÁ
recepcionou público visitante do ABTCP 2022

Por Thais Santi

Exposição contou com espaço dedicado à apresentação do portfólio das entidades do setor



ABTCP, Empapel, IBÁ e Sepaco dividiram o espaço que se manteve movimentado nos três dias da Exposição
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Possibilitando a apresentação do portfólio das entidades e promovendo o relacionamento, a 
ABTCP preparou uma área especial no ABTCP 2022 para as associações e entidades do setor. Dessa 
forma, a Associação Brasileira de Celulose e Papel (ABTCP), a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) e a 
Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel) recepcionaram, no mesmo local, seus 
associados e também o público visitante. Sempre movimentado durante os três dias da exposição, o local 
se tornou o ponto de encontro dos profissionais. 

Neste espaço, também esteve presente o Serviço Social da Indústria de Papel, Papelão e Cortiça 
do Estado de São Paulo (SEPACO), uma entidade beneficente e filantrópica, que iniciou suas atividades 
como um Serviço Social, evoluindo para a Assistência Médico Hospitalar, por força das ações dos 
dirigentes da Federação dos Trabalhadores da Indústria Papeleira. 

Promovendo o reencontro dos grandes players da indústria de celulose e papel, a Exposição, de 
realização bienal, que foi suspensa no último ano por conta da pandemia de Covid-19, contou com 
diversos expositores, consolidando-se como o evento que representa o maior encontro da cadeia 
produtiva da indústria de base florestal da América Latina.

“Passados quatro anos da última edição da Exposição Internacional promovida pela ABTCP, o 
público estava ansioso para se reencontrar pessoalmente e conferir todas as oportunidades que surgem 
deste já tradicional encontro técnico do setor”, destaca Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP.

As entidades tiveram relevante participação no evento como um todo. A Empapel participou com 
apresentação sobre os principais condutores do mercado e rotas de crescimento das embalagens de papel 
e papelão ondulado, além de promover exemplos de inovações e desenvolvimentos ao redor do mundo.

Gabriella Michelluci, presidente do Conselho de Administração da Empapel, ministrou palestra no 
dia 5 de outubro, na Sessão Técnica de Papel I, abordando um contexto mundial do segmento, mercado de 
embalagens e inovação, além do desenvolvimento de novas tecnologias.



“O mercado de embalagens de papel e papelão ondulado não para de investir em inovação. Esse 
direcionamento está relacionado à nova consciência do consumidor, que busca produtos desenvolvidos 
em cadeias produtivas que sejam sustentáveis. A Empapel quer mostrar que inovação e preservação 
caminham juntas na mesma embalagem”, afirmou Gabriella.

A IBÁ também marcou presença com o Embaixador José Carlos da Fonseca, que foi o palestrante 
no painel “ESG no setor de florestas plantadas”, no dia 4 de outubro, na Sessão Técnica ESG. O 
embaixador percorreu as diferentes dimensões englobadas no conceito ESG, para demonstrar ao público o 
forte e antigo compromisso do setor com essa agenda.

“Na Coreia do Sul divulgamos o Caderno de Biodiversidade e lá pudemos mostrar ao mundo 
nossos cuidados com a fauna e a flora. Nos 9,55 milhões de hectares de florestas plantadas e nos mais de 
6 milhões de hectares de conservação, são mais de 8 mil espécies de animais e plantas registrados. São 
números que comprovam o impacto positivo do ponto de vista ambiental, além dos demais serviços 
ecossistêmicos”, comentou o embaixador.
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