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A última noite de 26 de outubro foi especial para as grandes empresas da cadeia produtiva do setor de celulose e papel ven-

cedoras do Prêmio Destaques do Setor 2016. Marcada pela presença dos principais executivos das indústrias, a solenidade de 

premiação promovida pela ABTCP neste ano reuniu mais de 300 pessoas no tradicional Jantar de Confraternização do ABTCP 

2016 para prestar reconhecimento às 17 categorias de destaque no mercado.

Prêmio Destaques
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Em sua 16.ª edição, o Prêmio Destaques do Setor acontece da seguinte forma: fase de inscrição das empresas associa-

das 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; eleição dos vencedores e divulgação dos resultados. 

Em www.abtcp.org.br/eventos/premiodestaquesdosetor é possível consultar o regulamento e saber mais detalhes 

sobre o processo da premiação e os vencedores de 2016.

do Setor 2016

FOTOS: ABTCP/ GUILHERME BALCONI
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AUTOMAÇÃO

VALMET CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA., representada por Emer-
son Armani, diretor de Automação, recebendo o troféu de Alberto Mori, 
ex-presidente da ABTCP e integrante do Conselho Diretor da Entidade

FABRICANTE DE CELULOSE DE MERCADO 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., representada por Marco Antonio 
Fuzato, gerente executivo – Unidade Limeira, recebendo o troféu de 
José Armando Aguirre, vice-presidente da Solenis para a América Lati-
na, patrocinadora Premium do ABTCP 2016

FABRICANTE DE PAPEL PARA EMBALAGEM

KLABIN S.A., representada por Douglas Dalmasi, diretor industrial 
de Sacos Industriais, recebendo o troféu de Guilherme Vaz Guimarães 
Nogueira, gerente geral de Vendas – Máquina de Papel da Voith, patro-
cinadora Premium do ABTCP 2016

FABRICANTE DE PAPÉIS ESPECIAIS

MD PAPÉIS LTDA., representada por Lino Di Piero Júnior, diretor de 
Tecnologia e Desenvolvimento, recebendo o troféu de Darcio Berni, di-
retor executivo da ABTCP.

FABRICANTE DE PAPÉIS COM FINS SANITÁRIOS 

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., repre-
sentada por Victor Coutinho, vice-presidente de Operações, recebendo o 
troféu de Rogério Berardi, diretor da área de Papel – América do Sul da 
Valmet Celulose Papel e Energia, patrocinadora Premium do ABTCP 2016

FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS

SOLENIS DO BRASIL QUÍMICA LTDA., representada por Flávio 
Martins, diretor comercial de Celulose e Papel, recebendo o troféu de 
Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, presidente do Conselho Exe-
cutivo da ABTCP
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FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE 
RECUPERAÇÃO DE LICOR E GERAÇÃO DE ENERGIA

CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A., representada por Kazumichi 
Makino, presidente da empresa, recebendo o troféu de Sadi de Oliveira, 
diretor industrial da Klabin e membro do Conselho Diretor da entidade 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM 

IRMÃOS PASSAÚRA S.A., representada por Jefferson de Oliveira Paes, 
diretor operacional, recebendo o troféu de Ari Medeiros, vice-presidente 
do Conselho Executivo da ABTCP e diretor de Operações da Veracel

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

PÖYRY TECNOLOGIA LTDA., representada por Márcia Mastrocola, 
diretora de Papel e Celulose, recebendo o troféu de Walter Lídio Nunes, 
presidente da CMPC Celulose Riograndense

FABRICANTE DE VESTIMENTAS

XERIUM TECHNOLOGIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 
representada por Darley Romão Pappi, gerente de Tecnologia PMC & 
Rolls, recebendo o troféu de Rodrigo Vizotto, do Conselho Fiscal da 
ABTCP e presidente da Kadant

FABRICANTE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA PAPEL

VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., representa-
da por César Schneider, presidente Fabrics & Rolls Systems – América 
do Sul, recebendo o troféu de Celso Foelkel, ex-presidente da ABTCP e 
membro do Conselho Diretor da entidade 

FABRICANTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CELULOSE

ANDRITZ BRASIL LTDA., representada por Luis Mário Bordini, diretor 
presidente, recebendo o troféu de Marco Antonio Fuzato, integrante do 
Conselho Executivo da ABTCP e diretor industrial da Suzano Papel e 
Celulose – Unidade Limeira
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INOVAÇÃO EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., representada por Fábio Carucci 
Figliolino, gerente executivo de Pesquisa & Desenvolvimento e Inova-
ção, recebendo o troféu de Lairton Leonardi, coordenador do Conselho 
Diretor da ABTCP

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

FIBRIA CELULOSE S.A., representada por Luis Eduardo Alves Sabba-
do, gerente de Geoprocessamento e Cadastro Florestal, recebendo o 
troféu de José Otávio Brito, diretor executivo do Instituto de Pesquisas e 
Estudos Florestais (IPEF) e integrante do Conselho Executivo da ABTCP

RESPONSABILIDADE SOCIAL

KLABIN S.A., representada por José Totti, diretor � orestal, recebendo 
o prêmio de Clayrton Sanches, ex-presidente da ABTCP, integrante do 
Conselho Diretor da entidade

SUSTENTABILIDADE

KLABIN S.A., representada por Francisco Razzolini, diretor de Projetos 
e Tecnologia Industrial, recebendo o troféu de Carlos Storniolo, presi-
dente da NSK, patrocinadora Premium do ABTCP 2016

DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL

FIBRIA CELULOSE S.A., representada por Murilo Campanelli, gerente 
de Segurança do Trabalho Florestal, recebendo o troféu de Darley Ro-
mão Pappi, diretor da Xerium Technologies Brasil Indústria e Comércio, 
patrocinadora Premium da ABTCP 2016
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AUTOMAÇÃO
VALMET CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA.
“Para a Valmet, ganhar o Prêmio Destaques do Setor no segmento de 
automação signi� ca que nossos esforços em atender às necessidades 
especí� cas desta indústria são de fato reconhecidos por nossos clien-
tes. Quando falamos desses esforços, destacamos a gama de soluções 
da Valmet na área de automação desenvolvida para uso praticamente 
exclusivo deste setor e de nossos pro� ssionais, que são orientados a 
melhorar o desempenho de nossos clientes através da compreensão 
de suas necessidades. Agradecemos por este reconhecimento e vamos 
continuar trabalhando para isso.”
(Emerson Armani – diretor de Automação)

FABRICANTE DE CELULOSE DE MERCADO / INOVAÇÃO,  P&D 
E TECNOLOGIA
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
“Para nós, da Suzano Papel e Celulose, este reconhecimento duplo na 
conquista das categorias Fabricante de Celulose de Mercado e Inova-
ção do Prêmio Destaques do Setor 2016 demonstra a relevância da 
companhia no setor de celulose e reforça que a escolha pela inovação 
como fórmula de crescimento é um de nossos diferenciais. Também in-
centivamos o empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal e consi-
deramos que esses pontos ajudam a sustentar a transformação cultural 
pela qual passa a companhia. A quebra de paradigmas contribui para 
que alcancemos melhores resultados e possamos dar suporte a nossos 
stakeholders, além de nos levar a reconhecimentos como este, conce-
dido pela ABTCP.” 
(Carlos Aníbal, diretor executivo da Unidade de Negócios de Papel e 
Celulose)

FABRICANTE DE PAPÉIS ESPECIAIS
MD PAPÉIS LTDA.
“A MD Papéis completou 126 anos de história, e receber o prêmio da 
ABTCP reforça nossa trajetória de parceria com nossos clientes, cola-
boradores e principalmente fornecedores, sem os quais nenhum su-
cesso seria obtido. As inovações tecnológicas em nossos processos e 
produtos foram constantes nos últimos anos e continuarão a ser no 
futuro vindouro, pois são o motor de nosso crescimento e perpetuação 
dos negócios. Como fornecedores de papéis especiais para diferentes 
estruturas, com destaque para laminados decorativos e painéis de ma-
deira, autoadesivos, embalagens � exíveis, � ltros descartáveis de café e 
� tas-crepe, entre outros, a MD Papéis certamente contribui para o per-
manente desenvolvimento tecnológico de nosso país.” 
(Lino Di Piero Júnior, diretor de Tecnologia e Desenvolvimento) 

FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS
SOLENIS DO BRASIL QUÍMICA LTDA.
“Para a Solenis, ser reconhecida pelo segundo ano consecutivo como 
a melhor fabricante de produtos químicos do setor é de grande impor-
tância, pois nos garante que estamos no caminho certo. Nosso tripé – 
proximidade, conhecimento e pesquisa + desenvolvimento – tem sido 
a chave de nosso sucesso no mercado. O primeiro aspecto diz respeito 
à proximidade constante com os clientes para a obtenção de conheci-
mento das particularidades e dos desa� os dos processos produtivos; 
o segundo caracteriza-se pela disponibilização de equipe de Vendas e 
Aplicações, com sólido conhecimento dos processos para desenvolver e 
colocar em prática as soluções que nossos clientes precisam; � nalmen-
te, o terceiro é o investimento contínuo em pesquisas para o desenvol-
vimento de produtos e tecnologias que atendam às novas exigências do 
mercado, sejam ambientais, de produtividade ou de qualidade. Assim, 
trabalhamos em conjunto com nossos clientes, sempre buscando o su-
cesso no presente e no futuro.” 
(Flávio Martins, diretor de Vendas da Divisão de Celulose e Papel)

FABRICANTES DE VESTIMENTAS
XERIUM TECHNOLOGIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
“Máquinas de papéis de baixas velocidades até acima de 
1.800m/min e máquinas de celulose com mais de 10 m de largura e 
200 m/min; elevada demanda de desaguamento, modernos concei-
tos de prensagem, papéis com elevada superfície para printabilidade, 
papéis de baixa gramatura, redução no consumo de energia... Para 
atender às diversificações e transformações do mercado brasileiro 
de papel e celulose, a contribuição das vestimentas tem sido funda-
mental. Muitas das inovações em vestimentas foram introduzidas 
no País pela Xerium em primeira mão, assegurando a produção local 
desses produtos diferenciados. A Xerium investe continuamente em 
atualizações tecnológicas para a produção de telas formadoras mul-
ticamadas, feltros tecidos e não tecidos, telas secadoras tecidas e 
espirais, que proporcionam a melhor performance, a melhor relação 
custo-benefício, a melhor produtividade para a máquina de papel 
e celulose. Para manter a perenidade, desenvolvemos treinamen-
tos com nossos colaboradores nos aspectos de comprometimento, 
curiosidade, criatividade e questionamento num ambiente saudável, 
seguro e com clara comunicação. Esses atributos, intrínsecos do ser 
humano, se não tiverem um veículo para fazê-los aflorar nem um 
ambiente para recebê-los e multiplicá-los, podem se perder e não 
ser colocados a favor da continuidade da evolução, das pessoas, dos 
processos, dos produtos e da própria empresa. Logo, ainda que seja 

Com a palavra, os campeões do setor de 
celulose e papel 2016!
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lugar-comum discorrer sobre isso, estamos construindo o ambiente, 
exercitando tal aprendizado de forma recíproca (empregado & em-
pregador), transformando em ações contínuas e comuns dentro de 
nosso sadio ambiente de trabalho. É assim que nossa gestão vai se 
consolidando e transformando o local de trabalho, onde a solidarie-
dade para com o crescimento do indivíduo promove uma relação de 
cumplicidade com o crescimento e a valorização da empresa num 
ambiente de harmonia. Adicionalmente, mantemos elevado grau de 
sofisticação e inovação tecnológica, investindo em treinamento sem 
descuidar da sustentabilidade – do meio, do setor, da empresa, do 
indivíduo –, que passa por esta mobilização para com o uso cons-
ciente e eficiente de energia, água, materiais e recursos renováveis, 
práticas de reúso e tratamento de resíduos. Nós, da Xerium, cientes 
desses desafios, atuamos em nossos processos com os colabora-
dores, fornecedores e clientes, dando passos concretos nesta jor-
nada, administrando os recursos naturais com responsabilidade. A 
conquista do prêmio somente irá encorajar e reforçar nossa crença 
nessa direção.”
(Darley Romão Pappi, Gerente de Tecnologia – PMC e Rolos)

FABRICANTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAPEL
VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
“Há mais de uma década a Voith tem conquistado o prêmio Destaques 
do Setor da ABTCP como fornecedor de equipamentos ou em inovações 
para fabricação de papel. Entendemos isso como um reconhecimento 
pela indústria papeleira, pelo esforço da Voith e por seus colaboradores 
no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, que permitem a nossos 
clientes elevar a produtividade da máquina, além de aprimorar a qua-
lidade do papel e ainda reduzir o consumo de recursos como energia, 
água e � bras. Agradecemos o mercado pela con� ança.” 
(César Schneider, presidente da Fabric and Roll Systems Voith Paper 
América do Sul)

FABRICANTES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CELULOSE
ANDRITZ BRASIL LTDA.
“O Prêmio Destaque do Setor como Fabricante de Máquinas e Equipa-
mentos para Celulose é, sem dúvida, uma conquista que muito nos orgu-
lha. É o reconhecimento de um trabalho de equipe feito com muito em-
penho, responsabilidade, comprometimento e dedicação, visando sempre 
à qualidade e à total satisfação de nossos clientes. O prêmio con� rma 
que estamos no caminho certo e nos estimula na busca contínua por me-
lhorias de nossos processos e produtos, objetivando seguir na vanguarda 
com o que há de mais avançado em tecnologia para produção de celulo-
se, de forma a atender ao mercado com equipamentos que minimizam os 
custos operacionais e maximizam a e� ciência energética e a proteção do 
meio ambiente.” (Luis Mario Bordini, diretor presidente)

FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE LICOR E GERAÇÃO DE ENERGIA
CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A.
“O prêmio Destaque do Setor na categoria Fabricantes de Equipamen-
tos e Sistemas para Recuperação de Licor e Geração de Energia tem 
signi� cado especial e muito importante para a CBC, pois trata-se do re-

conhecimento de nossas atividades perante uma entidade idônea que 
representa um dos setores mais importantes da economia brasileira, 
fortalecendo nossos compromissos de missão, visão e valores. Também 
signi� ca a con� ança e a parceria do setor, principalmente porque as 
indústrias de celulose e papel no Brasil têm sido progressistas quanto 
à geração de energia renovável e respeito ao meio ambiente, na con-
dução de um presente e� ciente e um futuro sustentável. É, portanto, 
motivo de grande satisfação para nós saber que nossos produtos e so-
luções tecnológicas têm participado da história de um setor pro� ciente 
e vitorioso como o de celulose e papel brasileiro.” 
(Kazumichi Makino, presidente)

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
PÖYRY TECNOLOGIA LTDA.
“A manutenção do reconhecimento pelo setor e, em particular, por nos-
sos clientes comprova nosso compromisso de entregar ao mercado de 
celulose e papel o estado da arte em serviços de consultoria e de enge-
nharia. A recorrência do prêmio é mais um motivador para continuar-
mos na busca pela excelência na entrega de nossos serviços e mostra 
que estamos no caminho certo.” 
(Márcia Mastrocola, diretora de Papel e Celulose)

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL / DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E ORGANIZACIONAL
FIBRIA CELULOSE 
Desenvolvimento Florestal
“A Fibria é pioneira na utilização de Laser Scanning (LiDaR), o que permi-
tiu a evolução na gestão da base territorial com melhorias no processo de 
colheita, reduzindo o tempo gasto para o microplanejamento e melhoran-
do também questões de segurança, através de alarmes e cerca eletrônica. 
Essa tecnologia, que estruturou o conceito de � oresta de precisão, é base 
para os próximos avanços tecnológicos do setor. Com grande satisfação 
recebemos este prêmio no evento mais importante do setor de celulose 
e papel. Este reconhecimento corrobora a importância que a Fibria dá à 
área � orestal, onde começa todo o processo da produção de celulose.” 
(Luis Eduardo Alves Sabbado, Gerente de Geoprocessamento e Cadas-
tro Florestal)

Desenvolvimento Humano e Organizacional
“A Fibria vem investindo cada vez mais em equipamentos e tecnolo-
gias que possibilitam melhores condições de trabalho e segurança aos 
funcionários, como a Sala de Estimulação, que contribui para a concen-
tração dos motoristas que atuam no transporte de madeira. Dedicado 
aos carreteiros, o local funciona nas três unidades da empresa. Em 2015 
registramos diminuição na taxa de acidentes com e sem afastamento 
na logística � orestal da Fibria. Por isso estamos muito felizes em rece-
ber o reconhecimento do Prêmio Destaques da ABTCP.” 
(Murilo Campanelli, Gerente de Segurança do Trabalho Florestal)
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FABRICANTE DE PAPEL PARA EMBALAGEM / RESPONSABILIDADE SOCIAL /
SUSTENTABILIDADE
KLABIN S.A.
Fabricante de Papel para Embalagem
“A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, líder na produção de 
papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. 
A companhia mantém a cultura de inovação em todos os seus negócios. Na área de sacos 
industriais, a Klabin tem se destacado pelo desenvolvimento de embalagens para novos 
mercados, o que nos leva a ser a primeira empresa do País a produzir sacos de papel para 
alimentos de animais de pequeno porte (pets). O reconhecimento de um dos principais 
prêmios do setor na categoria Fabricante de Papel para Embalagem pelo oitavo ano conse-
cutivo reforça a trajetória de inovação e liderança da empresa neste mercado.”
(Douglas Dalmasi, diretor de Sacos Industriais)

Responsabilidade Social
“É uma honra para a Klabin receber, pelo segundo ano consecutivo, o reconhecimento 
na categoria Responsabilidade Social. Essa é uma área fundamental de investimentos da 
companhia, principalmente, nas comunidades onde a empresa mantém operações. Projetos 
sociais como o Programa Caiubi contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes 
no que tange à sustentabilidade, ao meio ambiente e à necessidade de preservação. Saber 
que esses programas impactam diretamente as pessoas, que se tornam multiplicadoras, 
demonstra que estamos alcançando nossos objetivos.”
(José Totti, diretor Florestal)

Sustentabilidade
“A Unidade Puma, nova fábrica de celulose da Klabin, representa o maior investimento da 
história da companhia. É uma das mais modernas fábricas de celulose do mundo e, além de 
ser autossu� ciente na geração de energia elétrica, foi projetada para atender aos melhores 
parâmetros de sustentabilidade da indústria. Por meio do Plano de Ação Socioambiental da 
unidade, foi possível de� nir investimentos sociais prioritários visando ao desenvolvimento 
regional. É um orgulho para a Klabin ser reconhecida por esse importante prêmio da ABTCP, 
com signi� cado especial para a história da empresa.”
(Francisco Razzolini, diretor de Projetos e Tecnologia Industrial)

Registramos, ainda, as seguintes empresas que 
ganharam o Prêmio Destaques do Setor em 
suas respectivas categorias:

FABRICANTE DE PAPÉIS 
COM FINS SANITÁRIOS
CARTA GOIÁS INDÚSTRIA
 E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM
IRMÃOS PASSAÚRA S.A.


