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O lançamento dos cartões vem logo após a reconstrução da 
Máquina de Papel 1, e da modernização do pátio na fábrica de 
Somerset em Skowhegan, Maine. A Sappi investiu mais de US $ 
200 milhões nesses dois projetos.

“Estamos entusiasmados em trazer essas novas marcas de papel 
cartão para o mercado e exibi-las pela primeira vez na Pack Expo 
International, que é um palco global. Essas linhas de papel cartão 
nos permitirão oferecer aos setores de que convertem o cartão 
dobrável e de embalagens de luxo, produtos que complementam 
nossos papéis especiais para embalagem já existentes”, disse 
Deece Hannigan, vice-presidente de Negócios de Embalagens e 
Especialidades da Sappi North America.

“A Sappi tem uma longa história de trazer produtos inovadores, 
sustentáveis e de alta qualidade para o mercado. Esses cartões 
para embalagem continuam esse legado. Esse investimento em 
nossos negócios nos permite diversificar ainda mais nosso 
portfólio, aproximando-nos do cumprimento das metas 
estabelecidas em nossa Visão 2020”, Hannigan acrescentou.

A Sappi foi a primeira empresa a estabelecer padrões para o 
papel gráfico, com raízes que remontam a 1854. Por 160 anos, 
transformou toda a indústria por meio de soluções dinâmicas e 
tecnologia de ponta. Agora, usando a inovação, está 
estabelecendo o novo padrão em embalagens confeccionadas em 
papel, fornecendo produtos de alta qualidade e custo-benefício.
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Proto e Spectro – Dois Novos Cartões Premium
A Sappi North America anunciou o lançamento de sua linha de cartões para 
embalagens, com dois produtos de primeira linha, Proto e Spectro, durante a Pack 
Expo International.

Proto e Spectro – Dois Novos Cartões Premium
A Sappi North America anunciou o lançamento de sua linha de cartões para 
embalagens, com dois produtos de primeira linha, Proto e Spectro, durante a Pack 
Expo International.

As duas novas linhas de papel cartão para embalagens incluem:
 
Proto: Um SBS resistente, revestido em um lado, capaz de 
atender a uma ampla gama de aplicações, desde embalagens 
em geral, embalagens de alimentos, farmacêutica e OTC. É o 
papelão para trabalhos diários, proporcionando uma vantagem 
incomparável no rendimento, uma superfície superior, e ainda 
possui ótima capacidade de impressão para um impacto 
duradouro.
 
Spectro: Um SBS de revestido em um lado, com ótica 
aprimorada, ideal para aplicações premium, que exigem 
imagens dinâmicas e vibrantes. Seja utilizando revestimentos 
UV, aquosos ou especiais, estampagem a quente, efeitos 
especiais ou vernizes, o Spectro possui a melhor a superfície 
para as aplicações mais exigentes.

A linhas Proto e Spectro fornecem aos convertedores 
consistência de cores superior, capacidade de impressão e 
desempenho constante. A Sappi continuará a expandir sua nova 
linha de produtos em papelão para atender às necessidades 
dos clientes em todo o mundo.

A Sappi apresentou suas marcas e toda a sua linha global de 
papéis para embalagens na Pack Expo International em Chicago, 
de 14 a 17 de outubro de 2018. Os visitantes da feira foram 
receptivos aos novos cartões da Sappi. Para saber mais sobre a 
Sappi e sua linha de produtos, entre em contato com um 
escritório de vendas da Sappi ou visite www.sappi.com.

Da esquerda para a direita: Tom Glas (Gerente de Vendas, Embalagem), 
Heather Pelletier (Diretora, Marcas para embalagens), Mike Browne 
(Gerente de Marca, Embalagem), Scott Marquis (Gerente de Vendas, 
Embalagem), Wayne Nablo (Gerente de Vendas, Produtos Especiais 
América do Norte)
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Foi a quinta mudança de instalação em 45 anos de existência da empresa. O fundador da 
Papelera Dimar, Arturo Matte, declarou em uma carta: “Agora podemos dizer com orgulho 
legítimo que estamos onde sempre quisemos estar. Inauguramos as melhores instalações 
do setor que nos permitirão ser mais eficientes e entregar um serviço melhor”.

O armazém ocupa um espaço de 35.000 metros quadrados e permite à Dimar aumentar 
sua capacidade de distribuição e melhorar sua eficiência. O maquinário e a tecnologia de 
última geração, contribuem para o objetivo final de oferecer serviços excepcionais. De 
acordo com Wolfgang Haberbauer, Diretor de Vendas para Exportação da Sappi Europa: 
“Este armazém é impressionante. É o maior que já vi até agora em minhas viagens pelo 
mundo”.
 
Fiel à filosofia da Sappi, a Papelera Dimar e a Sappi têm trabalhado juntas para um sucesso 
compartilhado nos últimos 20 anos. Reconhecendo a necessidade de parcerias fortes e 
confiáveis para fornecer produtos inovadores e melhores serviços, tanto local como 
globalmente, a Sappi participou da cerimônia de inauguração do armazém.
 
Em seu discurso, Wolfgang Haberbauer referiu-se aos futuros desenvolvimentos e desafios 
da indústria gráfica: “O consumo das diferentes classes de papel passa por ciclos e 
somente se reagirmos a essas mudanças no tempo venceremos o jogo. Esta é a razão pela 
qual a Sappi decidiu aplicar uma nova abordagem e formulou um novo plano de negócios. 
Vamos tornar a impressão relevante novamente. Nós não nos consideramos mais 
fornecedores de papel. Somos fornecedores de soluções e conceitos, cooperamos com 
gráficas, convertedores, editores, comerciantes e proprietários de marcas, se for possível 
agregar valor”.

O Grupo Dimar é formado pela Papelera Dimar, Suministros Gráficos e Papelera Alfa. Essas 
três empresas vendem marcas da Sappi, como Magno, Galerie e Royal, para a produção de 
revistas, catálogos, inserções e livros, tanto no Chile quanto no Peru. Com uma gama 
completa e diversificada de produtos que são continuamente construídos e ajustados para 
responder às necessidades em constante mudança da indústria de impressão,e uma equipe 
de vendas bem treinada que fornece serviços personalizados, incluindo soluções de TI, o 
grupo Dimar é realmente agrega valor para a cadeia de fornecimento regional da Sappi.

Após o investimento considerável da Dimar no novo espaço do armazém, estão em 
andamento projetos para estender a linha de produtos, e  para estocar os papéis especiais 
da Sappi para convertedores locais.

Para mais informações, visite os seguintes sites:

Papelera Dimar abre novo armazém no Chile Transformando Paixão em Lucro
Em 26 de junho de 2018, com mais de 200 pessoas e 80 empresas presentes, a 
Papelera Dimar inaugurou seu novo armazém em Santiago do Chile

Heidelberg mostra o Smart Print Shop Concept para China e o mercado da 
Asiático no Dia do Comércio, no Print Media Cente, em Xangai

PARCERIAS CONTAM PARCERIAS CONTAM

De 24 a 25 de outubro, quase 400 convidados participaram do 
Heidelberg Commercial Day no Print Media Centre Shanghai. 
Seguindo o tema “Transforme a paixão em lucro”, a Heidelberg 
ofereceu soluções para ajudar as gráficas comerciais a serem bem-
sucedidas, levando-as a se tornarem gráficas inteligentes, ou Smart 
Print Shop.
 
Para demonstrar a capacidade de suas impressoras, a Heidelberg 
optou por executar Magno Satin e Tauro. O resultado de impressão 
de ambos os produtos excedeu as expectativas de todos. A Sappi 
está orgulhosa pelo fato de nossos produtos Magno e Tauro terem 
sido escolhidos pela Heidelberg para demonstrar suas impressoras 
em um evento tão importante e importante para o cliente na região.Papelera Dimar Suministros Gráficos Papelera Alfa

www.dimar.cl www.suministrosgraficos.cl www.papeleraalfa.com

Crédito da foto: Heidelberg
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Cinco fatos peculiares sobre a Coreia do Sul Cinco fatos peculiares sobre a Coreia do Sul
Com o tamanho da Inglaterra, a Coréia do Sul é um país relativamente pequeno. 
No entanto, esta economia crescente bate acima da cintura.

NOS HOLOFOTES NOS HOLOFOTES

After China and Japan, South Korea is the third biggest economy 
in Asia and the seventh largest exporter in the world. Top 
products are integrated circuits including computers, phones, and 
other electronics and cars.

Sappi has been supplying paper to South Korea for more than 20 
years. Following the acquisition of the Cham Paper Group, Sappi's 
product offering has been extended to cover Printing & Writings, 
Packaging and Digital Imaging applications with end products 
reaching out to millions of consumers and tourists. 

However, the Telegraph reported some quirky facts about South 
Korea that you must know about and see for yourself how deep 
Sappi's products are ingrained in Korean culture and life.  

1.  Tem uma cena gastronômica mundial
A comida coreana vem fazendo ondas em todo o mundo, com o 
kimchi, entre outros pratos, aparecendo nos cardápios dos 
restaurantes em todos os lugares. Recebeu o selo oficial de 
aprovação da alta cozinha em 2016, quando o Guia Michelin 
lançou sua primeira edição em Seul, onde agora existem mais de 
20 restaurantes com estrelas Michelin.   

Rótulo de cerveja no papel resistente à humidade Labelcar

2.  É famoso pelo aprimoramento cirúrgico
A Coréia do Sul oferece alguns dos melhores produtos de 
tratamento para o rosto do mundo. Também foi relatado que tem 
a maior taxa per capita de cirurgia cosmética do mundo. Uma 
pesquisa de 2015 da Gallup Coréia, revelou que uma em cada 
três mulheres no país com idade entre 19 e 29 anos realizaram 
uma cirurgia estética. A cirurgia plástica das pálpebras foi 
relatada como um dos procedimentos mais popuares.

Embalagens impressas em Algro Design

3.  É a capital mundial da dança Break
A Coreia do Sul fez o mundo dançar com o "Gangnam Style" em 
2012. Mas há mais na música e na dança do país do que o K-
pop. Por um lado, a Coréia do Sul abriga alguns dos melhores 
dançarinos de Break do mundo, depois do estilo ter sido 
introduzido no país nos anos 90, por soldados americanos. 

Encarte do CD impresso em Swiss Matt

4.  Mais da metade da Coreia do Sul é coberta por floresta
Além dos arranha-céus, a Coréia do Sul possui paisagens 
naturais espetaculares, sendo que 64% do país é coberto por 
florestas. Há muitas montanhas, incluindo oito que cercam a 
capital. O país também possui 2.413 quilômetros de litoral, com 
vastas planícies costeiras no oeste e sul, e quase 3.000 
pequenas ilhas desabitadas na costa. 

Revistas impressas em Somerset, Vantage, Galerie e Royal Press

5.  Moda inovadora
A Coréia do Sul é um dos países mais fashionistas. Homens, 
mulheres, meninos e meninas, todos estão impecavelmente 
vestidos. As meninas usam roupas de alta costura como vestidos, 
mini-saias, shorts, mas os decotes ainda não fazem parte do dia-
a-dia. Ande pelas ruas de qualquer cidade coreana e você 
encontrará muitos casais de mãos dadas e vestidos de forma 
parecida, sorrindo e perdidos em seu próprio mundo.

Estampas para tecido impressas em Transjet Eco II

Depois da China e do Japão, a Coreia do Sul é a terceira 
maior economia da Ásia e o sétimo maior exportador do 
mundo. Os principais produtos são circuitos integrados, 
incluindo computadores, telefones, outros eletrônicos, e 
carros.

A Sappi fornece papel para a Coreia do Sul há mais de 20 
anos. Após a aquisição do Cham Paper Group, a oferta de 
produtos da Sappi foi ampliada para cobrir as aplicações de 
Impressão e Gravação, Embalagem e Imagem Digital em 
produtos finais, alcançando milhões de consumidores e 
turistas.

No entanto, a Telegraph relatou alguns fatos peculiares sobre 
a Coréia do Sul que você deve conhecer para entender como 
os produtos da Sappi estão enraizados na cultura e na vida 
coreana.

Catálogos impressos em Galerie Lite e Royal Press Matt / Gloss
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O Novo catálogo do Magno Papéis Release da Sappi
O novo livro de catálogo do Magno 
está pronto. Adquira suas cópias 
agora. Entre em contato com o 
escritório local da Sappi.

NOVA MARCA | NOVO EM FOLHA NOVA MARCA | NOVO EM FOLHA

Linha de papéis Magno. Para sua 

marca, seu orçamento e sua 

próxima ideia brilhante. 

Entregando qualidade 

consistente, no prazo, em 

qualquer lugar do mundo. A linha 

de papéis Magno oferece sete 

opções de papéis, quatro 

acabamentos de superfície e uma 

gama completa de gramaturas.

A Sappi cria os papéis Release tecnicamente mais avançados do mundo em 
centenas de belas, inovadoras e exclusivas texturas.

Esses papéis são desenvolvidos para oferecer fidelidade, reprodutibilidade e consistência de textura superiores em praticamente 
qualquer estrutura química ao redor do mundo. Definindo tendências, os produtos da Sappi criam texturas incríveis e exclusivas na 
superfície de laminados sintéticos em PU e PVC, materiais revestidos, filmes sem suporte e laminados decorativos.

Villager

A tendência Villager é toda sobre explorar o 
mundo e se aventurar em territórios 
inexplorados. Viajar pelo mundo e 
experimentar culturas autênticas é 
fundamental para o Villager. Coletando 
lembranças e misturando-os com artefatos 
e inspirações de várias culturas e 
heranças.

As texturas e materiais desta tendência 
são couros e tecidos de qualidade bem 
desgastados. A ideia de comprar artigos de 
qualidade que duram e resistem ao teste 
do tempo, bem como itens confiáveis que 
são usados por toda a vida, são essenciais 
para a tendência Villager. Aventuras de luxo 
através do deserto ou ruínas antigas 
também são uma parte significativa da 
inspiração desta tendÇência.

Traveler

Traveler tem tudo a ver com luxo, 
elegância, sofisticação, e a capacidade de 
visitar qualquer canto do globo a qualquer 
momento. Itens e atitudes são construídos 
propositadamente para a eficiência e 
adaptabilidade são essenciais para esta 
tendência. Nada é deixado ao acaso, e 
tudo é útil e chique.

A textura e os materiais para a tendência 
Traveler são de alta qualidade e elegantes. 
A ideia é que Traveler é o tipo de pessoa 
que tem itens sob medida, design 
exclusivo de alta qualidade, e os meios 
para viver um estilo de vida de primeira 
classe. O serviço de concierge, a 
experiência premium e os orçamentos 
ilimitados estão no centro da tendência 
Traveler.

Game Changer

A tendência Game Changer 
é o item que desencadeia uma 
revolução. A história tem momentos que 
tornaram indústrias inteiras obsoletas; a 
locomotiva, o automóvel, o computador, 
o smartphone. Esta tendência é inspirada 
em quebrar moldes e convenções, 
tornando o impossível possível,  
inventando novas maneiras de ver o 
mundo e os produtos que usamos nele.

As texturas e materiais para a tendência 
Game Changer são inspirados em 
superfícies futuristas, ultra brilho e 
remetem à tecnologia. Inovações 
pioneiras impulsionam superfícies com  
material e estética funcional, atreladas a 
novas ideias, processos e abordagens 
revolucionárias.

Explore um mundo de texturas obtendo o aplicativo Sappi Release Textures, ou visite 
https://www.sappi.com/trend-forecasts para baixar os relatórios de tendências mais 
recentes.
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O Novo catálogo do Magno Papéis Release da Sappi
O novo livro de catálogo do Magno 
está pronto. Adquira suas cópias 
agora. Entre em contato com o 
escritório local da Sappi.

NOVA MARCA | NOVO EM FOLHA NOVA MARCA | NOVO EM FOLHA
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A organização global sem fins lucrativos BSR e seu grupo de 
trabalho Clean Ocean Cargo, divulgam anualmente as emissões 
de dióxido de carbono causadas pelo transporte marítimo de 
contêineres. Neste ano, eles coletaram informações de 22 
transportadoras e mais de 3.200 navios, e apresentaram a 
análise mostrando as principais rotas comerciais. Coletivamente, 
os dados representam aproximadamente 85% da capacidade 
mundial de transporte marítimo de contêineres.

“Nossos relatórios anuais indicam que as emissões médias de 
CO2 por contêiner por quilômetro, para as rotas globais de 
transporte marítimo, caíram 1% de 2016 a 2017. Desde que a 
Clean Cargo começou a divulgar dados públicos da indústria em 
2009, as emissões por contêiner por quilômetro caíram 37,1% 
em média”, diz a BSR.

Desde que a Clean Cargo publicou sua metodologia padronizada, 
esse sistema de relatórios foi adotado globalmente pela indústria 

e as transportadoras enviam dados operacionais de toda a sua 
frota para a BSR anualmente.

Os resultados produzem pontuações de desempenho ambiental 
para cada operadora, que são usados para atender às metas de 
sustentabilidade da cadeia de suprimentos corporativa, que 95% 
dos clientes de transporte marítimo participam.

Visite https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/clean-
cargo-emissions-factors-2018-report  baixar uma cópia do 
relatório.

Emissões de CO2 no Transporte Marítimo
SUSTENTABILIDADE

Seis preciosas propriedades parte das terras da 
Sappi foram proclamadas como Reservas 
Naturais na África do Sul, e ainda há um sétima 
que está destinada a tornar-se Reserva Natural 
oficial ou área protegida.

Estamos orgulhosos de que nosso patrimônio seja 
conservado para que flores, plantas e animais 
possam florescer. Como um dos maiores 
proprietários de terras na África do Sul, somos 
inspirados pela riqueza da natureza e aceitamos 
nosso papel como administradores dessa terra 
com prazer.

Muito melhor na natureza do que em um vaso
SUSTENTABILIDADE

Crédito da foto: Petra Loho
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