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Associados, fundadores e diretores, entre tantos outros profissionais 

que fizeram parte dos 45 anos da ABTCP, contam suas versões 

sobre como tudo começou, o que já aconteceu e as projeções 

para a entidade, que neste momento passa por um período de 

mudanças em seu estatuto na busca pela sustentabilidade

O conhecimento liberta a alma da opressão 
da ignorância. Essa frase pode já ter sido 
dita de várias formas por diversas pesso-

as no mundo, mas a essência sempre permaneceu, 
atravessando os tempos: quanto mais aprendemos 
na vida, mais iluminamos nossa consciência e me-
nos erramos em nossas tentativas de acertar. O sa-
ber é a chave da transformação.

A história da Associação Técnica Brasileira de  
Celulose e Papel, então ABCP, fundada em 16 de ja-
neiro de 1967, começou exatamente pelo nobre obje-
tivo de trazer conhecimento para quem trabalhava no 
setor sem saber muitos conceitos teóricos da fabrica-

ção de celulose e papel. Nessa época, João Leon, ape-
nas com sete anos de idade e filho de Alfredo Leon 
(in memoriam), gerente industrial das Indústrias de  
Papel Simão, lembra que muitos trabalhadores iam 
descalços para as fábricas.

“Recordo que as pessoas naquele período tinham 
uma condição muito desfavorável. Muitos eram anal-
fabetos e não sabiam sequer fazer contas. O salário era 
identificado pela cor das notas.” Leon diz que acom-
panhava o ir e vir diário dos colaboradores, inclusive 
ajudando com seu conhecimento no que podia, embo-
ra criança, com esclarecimentos para muitos daqueles 
adultos trabalhadores mais simples e sem estudo. 

uma história 
contada pelos 
apaixonados...

Por Thais Santi 
Colaborou: Patrícia Capo

As fotos que 
compuseram esta 
matéria pertencem 
ao Banco de 
Imagens da ABTCP
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A Simão, que depois se tornou Votorantim Celulo-
se e Papel (VCP) e hoje é a atual Fibria, fez naquele 
tempo o que hoje conhecemos como ação de respon-
sabilidade social: “Presenteou seus funcionários com 
pares de sapatos e bicicletas!”, conta Leon. Uma das 
principais ações sociais daqueles tempos – que contou 
com participação da Simão, entre outras empresas – 
foi criar a ABCP, para trazer a luz do conhecimento 
técnico pela capacitação profissional, em uma decisão 
tomada pelos amigos apaixonados pelo desenvolvi-
mento de uma indústria celulósico-papeleira nacio-
nal. (Veja o box das empresas fundadoras e da  
ABTCP na linha do tempo)

A ideia surgiu durante os encontros que técnicos e em-
preendedores do setor mantinham toda semana no cen-
tro de São Paulo, em bares tradicionais, com suas mesas 
espalhadas pelas largas calçadas da Avenida São Luís. 

Compartilhando sonhos e a vontade de mudar a rea-
lidade de muitos trabalhadores das fábricas do setor no 
Brasil é que eles chegaram ao modelo da associação, 
que em 1989 incorporou um “T” (de “técnica”) a seu 
nome, especificando bem o foco de atuação da ABTCP 
na área do conhecimento. Um dos sócios fundadores 

da ABCP, Marcello Pilar, lembra que vários dos partici-
pantes, sobretudo os mais velhos e conhecedores de 
assuntos técnicos, eram alemães, austríacos, italianos 
e suecos, que traziam a experiência iniciada em outros 
países mais desenvolvidos da Europa. 

Quando o assunto foi ficando mais sério durante 
os encontros daqueles idealizadores e as diretrizes de 

R. L. Bronnert, um dos 
grandes incentivadores 
pela fundação da ABCP.  
As conversas entre ele e 
os demais profissionais do 
setor aconteciam próximo 
ao seu escritório, no centro 
da cidade de São Paulo, nos 
bares da Avenida São Luís

Evento da ATCP (México/1975), com participação da 

congênere ABCP
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criação da ABCP passaram a ser traçadas, as reuniões, 
cada vez maiores, passaram a ser realizadas no Hotel 
Danúbio, em São Paulo, como lembra Pilar. “A necessi-
dade de dar um apoio formal àquelas ideias levou-me, 
como diretor secretário da Associação Paulista dos Fa-
bricantes de Papel e Celulose (APFPC), hoje incorporada 
na Bracelpa, a apresentar as intenções daquele grupo 
de amigos aos demais membros da diretoria da APFPC 
e solicitar autorização para desenvolver as reuniões na 
sede da associação.”

Além das salas de reunião da APFPC, os encontros 
entre os idealizadores da ABTCP, que estabeleceu sua 
primeira sede na rua Tubarana, no Jardim da Glória, em 
São Paulo, aconteciam ainda na conhecida Fazenda São 
Silvestre, onde estavam as instalações da Simão, entre 
outros espaços cedidos.

Foi também da própria Simão o primeiro presiden-
te nomeado da ABCP, Roberto Barreto Leonardos (in 
memoriam), um dos principais executivos da empresa 
naquele tempo. Mauricio Szacher, consultor técnico e  
ex-presidente da ABTCP, conta que Leonardos era um en-
tusiasta da associação: “Em sua gestão, participar da ABCP 
era uma condição aos funcionários da Simão”, brinca. 

Enquanto a então ABCP era idealizada e, depois, ofi-
cialmente fundada durante sua primeira assembleia no 
Othon Palace Hotel, no centro de São Paulo, com a pre-
sença de diversos técnicos e empresários da indústria 
papeleira, o Brasil vivia os tempos da ditadura militar, 
com tecnologias trazidas de fora do País – “principal-
mente da Alemanha e da Finlândia”, pontua Francis-

co Almeida Neto, hoje com 84 anos e trabalhando a 
todo o vapor. Ele lembra que o conhecimento sobre a 
produção de papel também advinha, em grande parte, 
desses países, a partir de profissionais que chegavam 
para trabalhar nas empresas do setor no Brasil. Vale 
destacar ainda os imigrantes árabes que também se 
estabeleceram por aqui.

“Os gerentes e diretores vinham contratados da Euro-
pa, pois não existiam cursos e pessoas qualificadas para 
gerenciar as fábricas no Brasil, muitas das quais não 
dispunham de equipamentos modernos, com exceção 
das líderes que ainda se mantêm”, acrescenta Clayrton 
Sanchez, ex-presidente da ABTCP.

As indústrias eram pequenas e pulverizadas, assim 
como era pouco o conhecimento tecnológico. “Havia 
muitas dificuldades quanto ao processo de fabricação, e 
foram os estrangeiros – principalmente os fornecedores 
– que trouxeram grande parte das informações”,  recor-
da Ney Monteiro da Silva, então gerente da Companhia 
Industrial de Papel Pirahy e sócio fundador da ABCP.

Por esse motivo, a existência de uma entidade ca-
paz de multiplicar os conhecimentos do setor – como 
prometia a ABCP e assim o fez – foi fundamental para 
acelerar o desenvolvimento desta indústria e qualificar 
seus profissionais nas linhas de produção. O sucesso das 
atividades institucionais começou a ser comentado além 
de São Paulo. “O ambiente associativo expandiu-se para 
o Rio de Janeiro entre os profissionais e o empresariado 
carioca, chegando também a Minas Gerais. Grandes co-
laboradores foram conquistados naquela época, como 

Das reuniões na sede da APFPC, no Othon Palace, no Hotel Danúbio e, 
posteriormente, em sedes alugadas, a ABTCP deu um grande passo 
e conquistou sua primeira sede própria na Rua Ximbó, em 1985, 
passando depois à Rua Zequinha de Abreu, atual localização da 
entidade na cidade de São Paulo, SP, desde o ano de 2001

Reportagem de Capa 
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Jorginho Tannuri, José Carlos Leone, Jorjão Tannuri e Ney 
Meirelles de Oliveira, entre outros”, pontua Pilar.

A escassez das informações técnicas sobre celulose 
e papel estava com os dias contados. “A ABCP, de certa 
maneira, nasceu para suprir o gap de conhecimento na-
quele período da ditadura militar. Foi um momento em 
que as pessoas de diversas empresas se ajudavam. A in-
dústria teve uma característica de solidariedade tecno-
lógica”, exalta Marco Fábio Ramenzoni, ex-presidente 
da associação e atual proprietário da CORR Group.

“De forma colaborativa, a então ABCP cumpria seu 

importante papel no desenvolvimento tecnológico do 
setor, não só incentivando a formação como também 
disseminando a informação entre todos os técnicos da 
indústria”, frisa Jorge Tannuri Neto, que segundo ele a 
entidade vem cumprindo esse papel até hoje. “Antes da 
ABTCP só existiam dois caminhos para se fazer uma es-
pecialização: direto na fábrica ou no exterior.”

Não demoraram a chegar os cursos e treinamen-
tos promovidos pela ABCP no País. Benjamim Soli-
trenik, Roberto Leonardos e Sérgio Antunes deram 
os primeiros treinamentos, com o tema “Integração 

4.0

• Fábricas de Papel Cartão 
economizaram $700,000

• Fábricas de Linerboard 
economizaram $275,000

• Fábricas de P&W economizaram 
$130,000

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Empresas sócias fundadoras da ABTCP
•	 Andritz Pilão Equipamentos Ltda., sucessora da  

Pilão S.A. Máquinas e Equipamentos

•	 Fibria Celulose S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A.

•	 Fibria Celulose S.A. sucessora da Indústria de Papel Simão

•	 GL&V Brasil Ltda., sucessora da Beloit Industrial Ltda.

•	 Metso Paper, sucessora da Beloit Industrial Ltda.

•	 International Paper do Brasil Ltda., sucessora da  
Champion Papel e Celulose Ltda.

•	 Klabin S.A. e Papel e Celulose Catarinense

•	 Jari Celulose Papel e Embalagens S.A., sucessora da Jari Celulose S.A.

•	 MVW Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.

•	 Schweitzer-Mauduit do Brasil S.A., sucessora da  
Companhia Industrial de Papel Pirahy

•	 Suzano Papel e Celulose S.A.

•	 Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda.

•	 Xerium Technologies Brasil Indústria e Comércio S.A.,  
sucessora da Itelpa Indústria e Comércio Ltda.

A participação de 
importantes nomes 
do setor trouxe 
credibilidade ao 
Congresso da ABTCP, 
estando sempre 
lotado durante todos 
os anos desde sua 
primeira convenção
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em conjunto o planejamento e as prioridades para o 
desenvolvimento do setor, tendo como meta tornar o 
Brasil um dos maiores produtores mundiais”, conta 
Beatriz Redko, pesquisadora, engenheira química e 
sócia da entidade desde o começo. 

Essas diretrizes, que foram sendo seguidas através 
dos anos pelas indústrias do setor, tiveram apoio do 
governo e também do BNDES. “O setor recebeu dois 
grandes incentivos do governo no final dos anos 1960 
e no início dos 1970. Havia um grande interesse em de-
senvolver esse mercado, com o potencial do eucalipto 
aparecendo no mundo, e em aumentar a produtividade 
brasileira”, conta Boris Tabacoff, conselheiro da Suzano 
Papel e Celulose. Tabacoff, que atuou ao lado de Leon 
Feffer, fundador da gigante papeleira, conta que um dos 
grandes difusores e responsáveis pelo boom no desen-
volvimento florestal foram os empreendedores do setor, 
como os executivos da família Feffer.

ABTCP em desenvolvimento
Logo após um ano de sua fundação, em 1968, e em 

razão da amplitude que conquistou, a ABCP realizou a 
primeira convenção do setor. A maioria dos profissionais 
esteve presente a esse encontro, hoje representado pelo 
Congresso Internacional de Celulose e Papel.

Nestor de Castro Neto, hoje presidente da Voith Paper 
Brasil, recorda-se da participação no Congresso, no início 
de sua carreira. “É muito gratificante ver que um trabalho 
apresentado no passado é aplicável no futuro”, comen-
ta o executivo. A afirmação faz referência ao trabalho  
Speed Sizer, à época apresentado pela Voith, que sempre 
foi uma grande apoiadora dos projetos da ABTCP.

Em 1971, durante a gestão de Ovídio da Silva Sallada 
(1970-1972), a convenção anual ganhou uma extensão 
importante, passando a dedicar-se também para dispo-
nibilizar uma área para que as empresas divulgassem 
seus produtos e serviços: a exposição. Nascia a atual 
Exposição Internacional de Celulose e Papel da ABTCP, 
promovida anualmente.

A ABCP avançava a passos largos no setor, capaci-
tando e informando os técnicos e executivos brasileiros 
por diversas formas de disseminação do conhecimento. 
Na década de 1980, o País começava a se firmar como 
produtor e exportador de celulose de eucalipto, traba-
lho difundido por profissionais de alto gabarito, como 
Benjamim Solinetrik, Alfredo Leon e Roberto Leonar-
dos, só para citar alguns.

De crescimento rápido, a expansão também se re-
fletiu em mudanças físicas para a ABTCP, tanto no 

da Indústria de Celulose e Papel – da Floresta até o 
Papel de Impressão”, com apoio do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
como se lembra Szacher.

Com a grande participação da indústria nos even-
tos da ABTCP, a entidade foi ganhando credibilidade 
desde o primeiro ano de sua fundação. Era um mo-
mento no qual o setor crescia, mas carecia de mão 
de obra especializada e padronização para que a ce-
lulose e o papel fabricados no Brasil tivessem ampla 
aceitação no mercado mundial e para que os investi-
mentos planejados pudessem resultar no desenvolvi-
mento do Brasil e dos brasileiros. 

Foi nesse período, entre as décadas de 1960 e 
1970, que também começaram a ser descobertas as 
vantagens dos eucaliptos e das pináceas plantadas 
no Brasil para a fabricação de celulose em relação 
às demais matérias-primas tradicionalmente usadas 
na Europa e na América do Norte. “O Conselho Na-
cional de Pesquisas reuniu-se com os diretores e téc-
nicos das principais fabricantes de celulose e papel 
do Brasil e com técnicos da ABCP para estabelecerem 

Reunião entre as 
congêneres durante 

Congresso e Exposição 
de 2008, que contou 

com a corealização 
da TAPPI - Technical 

Association of the Pulp 
and Paper Industry
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local onde se realizava o congresso quanto na compra, em 1985, de sua sede, na rua Ximbó, 
no bairro da Aclimação, em São Paulo. Vale destacar ainda o 1.º Congresso da Qualidade, 
em 1985, e o 1.º Encontro de Controle da Qualidade, realizado no ano seguinte no Senai 
Theobaldo de Nigris.

O Brasil inovava em conhecimento, depois de anos produzindo com tecnologia de celulose 
fibra longa, uma novidade absoluta no mercado externo, que trabalhava exclusivamente 
com celulose de coníferas. Para Tabacoff, foi exatamente a aposta no eucalipto que mais 
contribuiu para o crescimento do setor. “Quero destacar a formação das primeiras gerações 
brasileiras de engenheiros e técnicos e sua pioneira contribuição nas pesquisas sobre produ-
ção de celulose a partir de pínus e eucalipto”, exalta Tabacoff.

Formavam-se então profissionais mais qualificados e uma rede de parcerias da ABTCP com 
instituições de ensino, fortalecendo o setor. Nessa época, muitos dos profissionais que anos 
depois se tornaram presidentes da entidade reconheceram a importância da entidade para 
o sucesso de suas carreiras. “Vi na associação um meio de me desenvolver na profissão”, 
recorda Umberto Caldeira Cinque, ex-presidente da ABTCP.

Cinque teve sete trabalhos apresentados nos congressos da associação, dos quais cin-
co premiados. Assim como outros executivos, ele iniciou sua trajetória associativa como 
membro voluntário, atuando em Comissões Técnicas (CTs) e, posteriormente, tornando-se 
coordenador. “Participei muito das CTs”, enfatiza Cinque. 

O atual presidente da ABTCP, Lairton Leonardi, também fez da ABTCP sua fonte de conhe-
cimento, quando em 1985 passou a trabalhar no setor de celulose e papel e foi morar na 
França com a incumbência de desenvolver a área específica do segmento na empresa para 
a qual trabalhava. “Nesse período a associação foi muito importante para trabalhar a infor-
mação disponível no setor e também o canal mais efetivo para obter conhecimento sobre 
como a indústria funcionava”, destaca. 

Além de ser a fonte de conhecimento que se expandia a cada ano em direção ao mundo, 
a ABCP não descansava. Outra ação importante foi a criação, em 1994, do Departamento 
de Normas Técnicas em parceria com a ABNT para concentrar as atividades. “Foi um grande 
momento no estabelecimento de melhorias para a já ABTCP, principalmente quanto à área 
administrativa da entidade. A contribuição de cada colaborador da equipe ABTCP foi funda-
mental para o sucesso da entidade”, recorda-se Ramenzoni. 

Já em 2001, a entidade assumiu um compromisso ainda maior: tornar-se Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), por conta de sua atuação em prol da educação 
e do desenvolvimento tecnológico. Em um de seus projetos sociais – o Reciclando Papéis e 
Vidas –, a entidade passou a trabalhar a profissionalização da produção de papéis artesa-
nais por reeducandos do sistema penitenciário.

“Desde que foi fundada, a ABTCP teve papel essencial na transmissão do conhecimento, 

Publicações ABTCP: Do Boletim Informativo 
da ABCP publicado desde a sua fundação 
pela Diretoria de Divulgação, encartado na 
Revista O Papel, muito se fez para divulgar 
o conhecimento durante todos esses anos. 
Em 1993, mais uma conquista: a conceituada 
revista O Papel passa a ser editada pela 
ABTCP. Em seguida, vieram as demais 
publicações como o Guia de Compras (1996), 
a revista Nosso Papel (2005), além dos livros 
também editados pela Associação. Torna-se 
oficialmente editora no ano de 2008

4.0

• Envio de dados para sistemas 
PI e SDCD

• Suporta posições multi-nip para 
análise simultânea sem 
precedentes

• Instalações desde prensas  
macias até NIPs de alta 
intensidade

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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1967 – 2012 – Quadro de presidentes da ABTCP —  A entidade através dos anos

Roberto 
Barreto 
Leonardos:
1967 – 1969

Mário 
Diotto:
1978

Gastão 
Estevão 
Campanaro:
1987 – 1989

Marco Fábio 
Ramenzoni: 
1998 – 2000

Roberto 
Barreto 
Leonardos: 
1973 – 1974

Gunnar 
Krogh:
1981

Ricardo 
Casemiro 
Tobera:
 1992 – 1993

Umberto 
Caldeira 
Cinque:
2004 – 2006

Ovídio da 
Silva Sallada:
1970 – 1972

Alfredo 
Leon: 
1979 – 1980

Maurício 
Luiz Szacher:  
1990 – 1991

Celso 
Edmundo B. 
Foelkel:
2001 – 2003
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principalmente pela troca de ideias, que 
considerávamos necessária para a evolu-
ção do setor, o que realmente aconteceu, 
com forte presença e ajuda dos estran-
geiros. Aos poucos, foi surgindo uma mão 
de obra especializada local”, diz José Os-
cival dos Santos, consultor de Energia e 
Meio Ambiente da Klabin. 

Na jornada dos 45 anos da ABTCP, o 
ex-presidente Ricardo Casemiro Tobera 
disse que muitos amigos e conselheiros 
atuaram à frente das ações para o de-
senvolvimento da entidade, dedicando-
-se de forma intensa para garantir o su-
cesso de todas as atividades. Entre essas 
pessoas, ele se recorda do também ex-
-presidente Celso Foelkel, Gastão Cam-
panaro (in memoriam), Amauri Atayde, 
José Carlos Madureira, Carlos Berardi e 
outros tantos que, durante sua gestão, 
foram ombros amigos.

1967 – 2012 – Quadro de presidentes da ABTCP —  A entidade através dos anos

Benjamim 
Solitrenik:   
1975 – 1976

Clayrton 
Sanchez:
1982 – 1983

Renato 
Barbosa 
Gamoeda:
1994 – 1995

Alberto Mori: 
2007 – 2009

Américo 
Pereira 
da Silva:
1977

Claudio 
de Campos:
1984 – 1986

Gastão 
Estevão 
Campanaro: 
1996 – 1997

Lairton 
Leonardi:
2010 – 2012
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www.xerium.com.br/sr

Entre em contato
SAC: 0800 123722
smart.roll@xerium.com.br

SAIBA MAIS SOBRE COMO
MEDIR A CARGA DO SEU NIP
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ABTCP na trilha do futuro
O papel da ABTCP de formar e informar os pro-

fissionais do setor de celulose e papel permaneceu 
através dos tempos. O que mudou foram as formas 
de fazer isso, que deverão se transformar ainda mais 
a partir dos avanços das tecnologias de informação. 
Hoje a entidade soma mais de mil associados, entre 
profissionais e empresas. 

“A difusão tecnológica continua sendo importante, 
mas o tamanho do setor hoje, depois de ter aumen-
tado tanto, impõe outras formas de comunicação, 
mais frequentes, regionalizadas, segmentadas por 
especialidades, por exemplo”, acredita Pilar. Por isso, 
a ABTCP atualmente está sendo repensada, a fim de 
preparar suas bases de crescimento sustentável. 

Em função disso, algumas mudanças na estrutura or-
ganizacional da entidade já foram implementadas, com 
o objetivo de proporcionar maior dinamismo às ativida-
des realizadas. A profissionalização da gestão executiva 
é o principal ponto neste processo, pois a dimensão to-
mada pela ABTCP passou a exigir muito em termos de 
administração nos dias atuais, em que o tempo é tão 
escasso para permitir aos voluntários uma dedicação 
constante às tarefas do dia a dia da associação.

Os voluntários passarão a dedicar seu tempo para 
construir uma visão estratégica e pensar de forma 
inovadora sobre o futuro da ABTCP, como pontua 
Leonardi, atual presidente da entidade. “Nesta rees-
truturação, a diretoria executiva deixará de existir. O 
processo, já iniciado em 2011, considerou um cargo 
fixo para um diretor executivo contratado que passa 
a responder diretamente ao Conselho Executivo da 
ABTCP.” Leonardi diz que, dessa forma, a associação 
poderá focar seus esforços em ações pontuais e dar 
maior atenção aos associados, seu principal valor. 

Dárcio Berni, o mais novo diretor executivo, já tem 
atuado na entidade, ajudando a construir as bases de 
uma visão de futuro e participando da reforma do es-
tatuto da associação. “O novo estatuto será votado em 
assembleia durante o 45.º Congresso e Exposição Inter-
nacional de Papel e Celulose.” 

“Entendo que a atual gestão tem conduzido a  
ABTCP de maneira apropriada para estes novos tempos 
e promovido as mudanças de gestão necessárias para 
seu aprimoramento e continuidade neste futuro mais 
desafiador para o setor”, ressalta Alberto Mori, ex-pre-
sidente da entidade.

Em uma esfera macro, esse futuro desafiador, confor-
me define Beatriz, diz respeito à continuidade do desen-
volvimento do setor no Brasil. “Essa situação pode ser 
equiparada à de qualquer país fabricante de celulose. 
Para melhorar, devemos incutir em todos os brasilei-
ros o orgulho por nossa indústria de celulose e papel 
e o sentimento de corresponsabilidade para apoiá-la e 
incentivá-la a aumentar a sustentabilidade planetária e 
a equidade entre todos”, destacou.

Para Sanchez, um dos primeiros presidentes da  
ABTCP e apoiador dos eventos técnicos como o III Con-
gresso Ibero Americano de Celulose e Papel (1983), re-
alizado durante sua gestão, a entidade deve continuar 
desenvolvendo cursos de capacitação técnica e aperfei-
çoamento da mão de obra fabril em todos os níveis de 
uma fábrica. “O Brasil precisa ser cada vez mais compe-
titivo tanto no mercado local como no externo. Numa 
economia globalizada esta condição é absolutamente 
decisiva para a vida ou a morte das empresas.”

Diante de tudo e de todos os depoimentos, o futu-
ro da ABTCP será diferente, desde que mantenha sua 
essência como centro de conhecimento e disseminação 
de informações sobre o setor e o mundo da ciência e da 
tecnologia. Nesta história, os apaixonados continuarão 
sendo os protagonistas de tudo, já que Foelkel ressalta 
que uma associação como a ABTCP não pode ser geren-
ciada unicamente como se fosse uma empresa orienta-
da para resultados financeiros.

“As entidades precisam de pessoas despidas de seus 
interesses pessoais para atuar e contribuir com o melhor 
de suas competências. Ao contrário, essa participação 
ocorre de maneira superficial. Ainda assim, a equipe de 
colaboradores contratada pela ABTCP sempre fez seu 
papel com muita dedicação”, diz Szacher. O futuro da 
ABTCP, portanto, deverá ser construído pelos mesmos 
apaixonados por celulose e papel há 45 anos, refletindo 
o valor do espírito associativo e da colaboração muito 
além de uma relação de negócios que fez da ABTCP a 
rede de relacionamento dos amigos e do setor.   

2001 foi o ano em que 
a ABTCP se tornou 
Oscip – Organização 
da Sociedade Civil de 
Interesse Público.
Em um de seus 
projetos, o Reciclando 
Papéis e Vidas, a 
entidade trabalha a 
profissionalização da 
produção de papéis 
reciclados feitos por 
reeducandos do sistema 
prisional. Na foto, o 
diretor do Pemano, dr. 
Silvio Leite; o gerente 
da ABTCP, Francisco 
Bosco de Souza; o 
diretor de trabalho e 
educação responsável 
pela seleção dos 
reeducandos, Jocerley 
da Silva Correia; 
o coordenador do 
projeto, Alan Martins e 
reeducandos
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1967 – Fundação em 16 de janeiro, com sede na rua Tubarana, no Jardim da Gloria, em São Paulo (SP)

1968 – Criação do Código de Ética, de autoria do sócio-fundador Francisco de Almeida Neto, e realização da 1.ª Convenção Anual de Celulose e Papel

1969 – Realização do 1.º Curso Básico de Fabricação de Celulose e Papel

1970 – Primeira discussão sobre normalização setorial

1971 – Publicação do primeiro anuário da ABCP e venda de espaços para exposição durante a quarta convenção anual

1972 – Instituição dos delegados da ABCP nas indústrias

1973 – Criação da Divisão de Ensino na ABCP, que se torna entidade de Utilidade Pública Municipal

1975 – Lançamento dos primeiros simpósios e cursos de operadores de máquina de papel

1976 – Realização do primeiro curso nos Estados do Rio de Janeiro e do Paraná

1977 – Edição do documento técnico Soluções na Fabricação de Papel e realização do primeiro congresso brasileiro de celulose e papel de eucalipto

1978 – Declaração da ABCP como entidade de utilidade pública estadual pelo governo de São Paulo

1979 – Mudança da sede da ABCP para a rua Salvador Correia, na Vila Mariana, em São Paulo, e criação da Divisão Cultural do Papel

1980 – Realização do curso de Integração da Indústria de Celulose e Papel, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

1982 – Mudança do nome da Divisão de Ensino para Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e formação de um convênio com a Escola Senai

1983 – Realização do 1.º Congresso Nacional de Automação Industrial (Conai)

1984 – Formação da parceria ABCP–Senai para a criação do Centro Técnico em Conservação e Restauração de Bens Culturais em Papel (Cetecor)

1985 – Mudança da ABCP para sua sede própria, na rua Ximbó, no bairro da Aclimação, em São Paulo

1986 – Primeiro encontro da qualidade

1987 – Criação da Divisão de Marketing

1988 – Lançamento do Curso de Especialização em Celulose e Papel em convênio com a Universidade de São Paulo (USP)

1989 – Mudança do nome de ABCP para ABTCP, com novo logotipo

1990 – Realização do 5.º Congresso da Qualidade

1991 – Primeiro encontro técnico entre ABTCP e ABTG

1992 – Aniversário de 25 anos da ABTCP

1993 – Aquisição do título O Papel, revista da Editora Orientador

1994 – Formação de parceria entre a ABTCP e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para elaboração de normas técnicas

1995 – Lançamento dos eventos in company

1996 – Lançamento da publicação Guia de Compras Celulose e Papel e conquista do certificado ISO 9002

1997 – Aniversário de 30 anos da ABTCP

1998 – Realização da primeira conferência sobre tecnologia de papéis revestidos e mudança do local de realização do congresso e exposição ABTCP  

 do Anhembi para o Centro Têxtil. Formação do primeiro acordo de intercâmbio tecnológico com o Canadá, por meio da Pulp and Paper Technical  

 Association of Canada (Paptac)

1999 – Renovação do reconhecimento da ABTCP como entidade de utilidade pública estadual pelo governo de São Paulo

2000 – Realização do congresso e exposição da ABTCP em parceria com a International Pulp and Paper Technical Association (Tappi), marcando o início de  

 parcerias internacionais para a realização do evento

2001 – Adoção do novo logotipo da ABTCP, que se torna uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e muda-se para sua nova sede  

 própria, na rua Zequinha de Abreu, no Pacaembu, em São Paulo

2003 – Conquista da ABTCP do certificado ISO 9000:2000

2004 – Realização da ExpocelpaSul e lançamento da Universidade Setorial e do livro A História da Indústria de Celulose e Papel no Brasil

2005 – Lançamento do serviço de soluções tecnológicas, para dar consultoria às empresas, e do novo título, a revista Nosso Papel

2006 – A revista O Papel passa a contar com editores científicos internacionais para atrair e avaliar trabalhos técnicos submetidos à publicação na revista

2007 – ABTCP faz 40 anos e lança o livro A História do Papel Artesanal no Brasil

2008 – ABTCP torna-se editora de livros com ISBN concedido pela Biblioteca Nacional e registra sob sua edição o título A História do Papel Artesanal no  

 Brasil. Além disso, lança os projetos Dia da ABTCP nas empresas e o Reciclando Papéis e Vidas

2009 – Conquista do certificado Carbono Neutro

2010 – 1.º Simpósio e Exposição Latino-Americano de Tissue

2011 – Início da reestruturação organizacional, prevendo profissionalizar a gestão da entidade e estabelecer diretrizes de sustentabilidade para o futuro. A  

 Editora ABTCP lança o título Perini Brasil: a história das histórias..., contratado pela Fabio Perini, empresa do Grupo Körber Paperlink, em  

 comemoração aos seus 35 anos no País

2012 – ABTCP completa 45 anos e registra sua história em livro produzido pela BB Editora.


