SÉRIE TECNOLOGIAS RELEVANTES

Por Patrícia Capo e Thais Santi

Nova série

Tecnologias Relevantes 2017
dá voz às lideranças dos fornecedores do setor
A edição 2017 da Série Tecnologias Relevantes da revista O Papel inova trazendo os
pontos de vista dos executivos líderes dos fornecedores das cinco principais áreas da
cadeia tecnológica que atendem aos fabricantes da indústria de base florestal, além
de detalhar nos press releases o que há de mais moderno para elevar o desempenho
das empresas no cenário competitivo

Q

uais as últimas inovações para incrementar o desempenho
das empresas do setor de base florestal? Como alavancar
a produtividade das fábricas e melhorar a eficiência das
máquinas e dos equipamentos? Como ser ainda mais competitivo?
Essas questões estão o tempo todo na mente dos profissionais do
setor de celulose e papel que atuam nas linhas de produção e na
gestão dos negócios, comprometidos com a melhoria contínua dos
resultados e superação das metas.
Assim, a edição 2017 da série Tecnologias Relevantes da revista
O Papel inova ao complementar, com a visão dos executivos líderes dos fornecedores da indústria de base florestal, os detalhados
press releases sobre as cinco principais áreas de fornecimento de
produtos e serviços para os fabricantes do setor: Automação,
Controles, Aparelhos e Serviços Laboratoriais; Engenharia,
Assistência e Consultoria Especializada; Equipamentos,
Máquinas e Acessórios Industriais; Manutenção, Montagem
e Locação de Equipamentos; e Produtos Químicos e Afins –
áreas essas definidas conforme catalogação técnica do Guia ABTCP
de Fornecedores & Fabricantes.
Os renomados executivos dos fornecedores, experts em cada segmento tecnológico, apresentarão aos leitores o que o futuro reserva
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quanto aos avanços em suas áreas da cadeia produtiva, com base
nas principais pesquisas e no desenvolvimento em curso e em evolução nas empresas mundialmente. Traga, portanto, o seu CEO, diretor
ou gerente para falar nesta nova série da revista O Papel, destacando
os detalhes e as vantagens tecnológicas que podem contribuir para
aumentar a competitividade do setor de base florestal.
Esta série é reservada aos fornecedores com adesões
ativas no Guia ABTCP de Fornecedores & Fabricantes, com
a condição de contratar para a edição um anúncio de página inteira na revista O Papel, conforme sua classificação
por área de fornecimento – que pode ser mais de uma.
Ao reservar seu espaço e confirmar sua participação, o fornecedor
deve indicar seu executivo líder para a redação de um depoimento
sobre as tendências tecnológicas de sua área de fornecimento para
a indústria de base florestal, conforme orientação do Relacionamento ABTCP, e enviar uma foto dele para ser publicada com o texto.
Ao receber todos os depoimentos dos fornecedores participantes
e suas fotos, a equipe de jornalismo da revista O Papel redigirá um
texto principal de apresentação do capítulo da série sobre cada uma
das cinco áreas de fornecimento de produtos e serviços destinados
aos fabricantes do setor de base florestal. Depoimentos recebidos
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fora do prazo solicitado serão publicados no extratexto de abertura
principal, pela necessidade de conclusão das editorias da revista O Papel em datas determinadas para atender à circulação.
Além do depoimento e da foto do executivo, o fornecedor participante deve encaminhar um press release de até 1.500 caracteres, com
foto da tecnologia apresentada no texto técnico, a ser publicado após

o artigo de apresentação do capítulo com a participação das lideranças
de suas empresas.
Importante: caso haja apenas um fornecedor participante em determinado capítulo da série, ele será convidado a redigir exclusivamente
um artigo de apresentação sobre as tendências tecnológicas de sua área
de fornecimento.

Confira o cronograma dos cinco capítulos em destaque e já programe a participação de sua empresa. Entre hoje mesmo em contato com a área
de Relacionamento ABTCP pelo e-mail relacionamento@abtcp.org.br ou pelo telefone (11) 3874-2733 / 2708 / 2714. Reserve seu anúncio, prepare
seu press release com foto e indique um executivo para falar sobre as tendências tecnológicas do seu setor de fornecimento!

Primeiro: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
Contratação: até 10 de março
Veiculação: abril
Segundo: MANUTENÇÃO, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contratação: até 10 de abril
Veiculação: maio
Terceiro: PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Contratação: até 10 de maio
Veiculação: junho
Quarto: ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Contratação: até 10 de junho
Veiculação: julho
Quinto: AUTOMAÇÃO, CONTROLES, APARELHOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS
Contratação: até 10 de julho
Veiculação: agosto

NOVA SÉRIE TECNOLOGIAS RELEVANTES DA REVISTA O PAPEL 2017, UM ESPAÇO DEDICADO SOMENTE ÀS EMPRESAS E
AOS EXECUTIVOS QUE TÊM O QUE MOSTRAR E O QUE FALAR SOBRE OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE
BASE FLORESTAL DO FUTURO! VOCÊ ESTÁ DENTRO?
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