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O Efeito Reverso
Enquanto isso, marcas digitais estão 
migrando para impressões para aumentar 
suas ofertas e apelo. Figaro Digital é uma 
empresa de Londres, no negócio de 
hospedagem de seminários, conferências e 
cimeiras “dedicada aos últimos 
desenvolvimentos em marketing digital”. 
A empresa também publica uma revista 
impressa trimestral com o mesmo nome e 
usa o slogan “a revista para pessoas 
digitais em marcas e agências”. Dá aos 
leitores mais acostumados a passarem 
suas vidas profissionais e domésticas em 
frente à telas a chance de irem mais fundo 
na impressão.

A revista Porter, fenômeno em compras 
online Net-a-Porter, nada mais é do que a 
extensão da marca do website – para essa 
marca de varejo premium não tem 
nenhuma loja física, apenas o website 
original e a peça impressa de extensão da 
marca. E a peça impressa permite ao 
website ser vendido em um jeito 
totalmente apropriado, com página 
impressa e o smartphone combinando para 
tentar atingir o sucesso de 78% dos 
leitores se transformarem em clientes 
enquanto navegam por buscas de moda. 
Publicada em 4 idiomas e distribuída em 
60 países, Porter possui tiragem mundial 
de 350.000 copias por edição. 

Impressões devem desempenhar todos 
os seus pontos fortes
Impressões oferecem mensagem, foco, 
inspiração. Uma marca como Ikea já 
reconheceu isso há tempos e tem 
desenvolvido seus catálogos impressos 
para adicionar mais e mais elementos 
editoriais e semelhantes à revistas por um 
longo tempo. A última edição, com 12 
artigos autônomos, vem mais como um 
consultor de estilo de vida do que um 
conselheiro de vendas – não é sobre 
vender produtos, mas uma recomendação 
de estilo de vida. Impresso em mais de 30 
idiomas em 48 países e com circulação 
global de 211m, o catálogo da Ikea é o 
maior produto impresso produzido em 
papel com certificado FSC.

A cena internacional de revista 
independente está crescendo rapidamente 
e fazendo nascer inúmeros start-ups que 
cabem em qualquer lugar em uma escala 
de fanzine para publicação premium. Essas 
revistas, em seu melhor, vem de puro 
comprometimento e pura excitação, e em 
seguida, elas podem ser uma faísca para a 
renovação mais ampla de mídia impressa.

Impressões ficaram sob pressão no últimos 
anos. A culpa é da mídia digital, mas 
também falhas no gerenciamento. Editoras 
ficaram na defensiva e entraram em 
pânico em vez de tentarem agir com 
conceitos inteligentes para aliviar o 
problema.

“O que está acontecendo é um 
remanejamento de Mercado,” diz Michael 
Hopp. Não é que o número de leitores 
diminuiu ou passou para o digital. É só que 
a diversidade tomou lugar e agora existem 
mais títulos de nicho e títulos com uma 
orientação digital disponível. David Roberts 

explicou, “Hoje, o conteúdo de marketing é 
sobre abrir a conversação para marcas 
com seus clientes por múltiplos canais. 
Digital é ótimo para aquisição de clientes e 
conversação. Impressões vão mais fundo – 
para ligação, lealdade e advocacia.”

Mudando a mentalidade de valor digital
 “Nas áreas de B2B e B2C, plataformas 
online frequentemente apresentam 
problemas de cobertura. É errado imaginar 
que na internet você tem cobertura como é 
fornecido. Na realidade, aqui você também 
tem que estabelecer sistematicamente 
seus canais de distribuição. Que podem 

levar a custos como aqueles para 
impressão se você quer atingir um efeito 
incomparável,” diz Michael Hopp.

David Roberts acrescenta, “Adblocking 
digital – não é possível em impressões – é 
outro fator de desenvolvimento que ajudam 
a criar um ambiente para conteúdo de 
qualidade que a impressão está bem 
posicionada para explorar. O crescimento 
da propaganda nativa pode ser vista como 
um outro.”

Editor veterano e fundador da agência de marketing de conteúdo, Michael Hopp, e editor e 
consultor de conteúdo, David Roberts, exploraram impressões e temas de mídia em uma 
conversa na Conferência de Vendas e Marketing 2016 da Sappi Europa.

IMPRESSÃO NO MODERNO MEDIA MIX IMPRESSÃO NO MODERNO MEDIA MIX
Em Demanda
Onde o conteúdo exigido é editado para ser 
valioso, inteligente e único para seu 
formato impresso, assim como para carros, 
computadores ou comida, aí a mídia 
impressa pode realmente funcionar. Por 
exemplo, Flow é publicada oito vezes no 
ano com uma versão em inglês sendo 
distribuída em 20 países. A revista se 
destaca por seu papel duro e pesado, sua 
atenção rigorosa às imagens visuais e sem 
amor pelos detalhes. Sete tipos diferentes 
de papel podem ser usados em um tema e 
as revistas são avaliadas e  coletados 
pelos leitores.

Editores Corporativos
Empresas geralmente gostam de seus 
negócios apresentados em impressões. 
Um bom exemplo é a revista da BMW. 
3.8m de cópias são impressas e 23 
versões de idiomas são entregues para 90 
países a preços razoáveis. A cobertura de 
comunicação digital comparável é 
significantemente baixa.

A revista Zoom Zoom da Mazda é outro 
grande exemplo de impressões 
desempenhando um papel central de 
marketing e trabalhando como um 
embaixador para uma marca de sucesso. A 
revista é impressa em 6 idiomas por 13 
versões e distribuída para 1.2m de 
proprietários de Mazda no mundo todo.

David Roberts 

Flow também faz cadernos, presentes, calendários e outros produtos feitos de 
papel para seus leitores. Tudo isso se encaixa na filosofia sucintamente resumida 
recentemente pelo seu director de marca: “Papel está mudando de mercadoria 
para presente. Parece ser cada vez mais e mais um luxo.”
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Sappi North America Anuncia Neoterix™ST Um novo e melhorado website sappi.com está aqui

Neoterix™ST é o primeiro 

lançamento comercial da 

Sappi e release paper com 

tecnologia de inibição de 

bactérias Sharklet™.
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Nós entendemos que ter informação  na 
ponta dos dedos o tempo todo é crítico 
para o sucesso do seu negócio. Você confia 
em um website que irá prover informações, 
ideias e inspiração. O novo 
www.sappi.com faz tudo isso para você.

A Sappi passou o ultimo ano re-
desenvolvendo e melhorando o website da 
Sappi, trazendo todas as unidade do nosso 
negócio em baixo de um teto e garantindo 
que você terá a informação que você 
precisa .Quer se trate de serviços na África 
do Sul, América do Norte, Europa ou Ásia, 
ou que você queira saber mais sobre 
papéis para impressão ou para escrita, 
polpa de madeira dissolvida da Sappi, 
papéis especiais e de embalagem, casting 

e release paper ou suporte de nossa 
comunidade – você encontrará tudo em 
um lugar.

Nós queremos te oferecer esse recurso 
melhorados para garantir que você esteja 
sempre tomando as melhores decisões 
para seu negócio. Com essa atualização, 
será possível você acessar informação de 
nossas ofertas de produtos globais, com 
descrições completas dos produtos, 
especificações e usando apenas um click 
do mouse.

Sendo transparentes quando se trata de 
sustentabilidade e nossos impactos como 
negócio global, o acesso imediato aos 
relatórios regionais de sustentabilidade da 

Sappi regional, deixará você mergulhar nas 
práticas e políticas que fazer a Sappi um 
parceiro confiável para seu negócio.

Como líderes na indústria de fibras de 
madeira, a Sappi continua a informar e 
educar aqueles ao nosso redor e o novo 
website será continuamente alimentado 
com recursos para indústria e insights 
como biblioteca de recursos de 
conhecimento que acreditamos que você 
achará útil.

Vá em frente, clique www.sappi.com 
e aproveite a navegação!

Atualmente, muitas indústrias estão 
usando produtos químicos antimicrobianos 
e metais para matar micróbios nas 
superfícies. Seguindo uma tendência 
emergente para remover essas toxinas 
para cuidados com a saúde e definições 
pessoais para oferecer um ambiente mais 
saudável para as pessoas e pacientes, a 
Sappi North America entrou em um 
exclusivo contrato de licença mundial com 
a Sharklet Technologies Inc. para fabricar e 
distribuir moldagem e release paper 
apresentando a inovadora microtextura 
Sharklet™.

O novo release paper é o primeiro de seu 
tipo que cria superfícies que inibem o 
crescimento de bactérias sem o uso de 
aditivos químicos e tóxicos. O produto será 
o primeiro na nova linha Neoterix™ da 
Sappi e estará disponível para os clientes 
com o nome Neoterix ST.

A microtextura patenteada Sharklet é 
inspirada pela texto de pele de tubarão. A 
pele de tubarão naturalmente diminui a 
proliferação de percevejos e algas. Como 
todos os release papers da Sappi, Neoterix 
ST atua como molde para tecidos 
revestidos e laminados. É usado para 
transferir textura e brilho nessas 
superfícies e então, é despido. A Sappi 

desenvolveu a nova tecnologia para 
transmitir a microtextura Sharklet em um 
nível de fidelidade micro em seu release 
paper e os fabricantes podem agora 
transferir o micropadrão Sharklet e suas 
propriedades de resistência microbianas 
em novas superfícies de produtos.

 “Sappi continua inovando e encontra 
maneiras criativas de provar o poder do 
papel. Com essa nova oferta, nós vamos 
além da estética de couros sintéticos e 
laminados para verdadeira funcionalidade. 
Neoterix ST tem o potencial para fazer um 
impacto significante no risco de 
transferência de bactéria em instituições 
de cuidados com a saúde, restaurantes, 
hotéis, escritórios e qualquer outro lugar 
que possamos tocar” diz Tom Collins, Vice 
Presidente e Gerente Geral, Negócios de 
Specialties da Sappi North America. 
“Estamos orgulhosos em trabalhar com 
Sharklet Technologies para aplicar sua 
tecnologia de microtextura patenteada em 
nossos papéis, a fim de adicionar uma 
ferramente ambientalmente segura e não 
tóxica, na batalha contra os germes.”

Sappi está aumentando a produção e 
espera que o Neoterix ST seja 
comercialmente disponível globalmente no 
início de 2017. 

Se você está interessado em fazer beta 
teste, por favor, envie um 
e-mail para Neoterix@sappi.com.

Sobre a Sharklet Technologies

A Sharklet Technologies é uma empresa de 
biotecnologia que desenvolve tecnologias 
de superficies com design para inibir a 
proliferação de microorganismos para 
fazer do mundo um lugar melhor, mais 
saudável e ambientalmente mais seguro 

Inspirado pelas propriedades resistentes a 
micróbio da pele dos tubarões, Sharklet®, 
a tecnologia principal da companhia, é a 
primeira microestrutura do mundo 
desenvolvida para gerenciar bactérias, 
incluindo Staph, MRSA, VRE, E. coli e uma 
série de outras.

Sharklet® é adequado para comércio, 
cuidados com a saúde, serviços 
alimentícios e ambientes laboratoriais onde 
a inibição bacteriana é desejada para 
ajudar a proteger a saúde humana.

Saiba mais sobre Sharklet no site: 
www.sharklet.com.

Nós entendemos que ter informação  na ponta dos dedos o tempo todo é crítico para o 
sucesso do seu negócio. Você confia em um website que irá prover informações, ideias e 
inspiração. O novo www.sappi.com faz tudo isso para você.
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A habilidade de conseguir a preservação 
do sabor, a força do selo, facilidade de 
uso, reciclagem e impacto tático e visual 
foram requerimentos essenciais na 
escolha do material da embalagem dos 
envelopes de chá da marca Tree of Tea.

Com o papel Leine Guard M com a 
barreira inovadora da Sappi, a bem 
sucedida empresa de start-up Mymuesli 
encontrou uma solução de embalagem 
que cumpre todos esses critérios. O 
papel também fornece uma barreira 
embutida contra óleo mineral.

Produzindo excelentes resultados de 
impressão, o Leine Guard M ajuda a 
destacar a distinta imagem da marca 
Tree of Tea com suas muitas cores sutis 
na embalagem impressa. O caráter 
natural da folha de chá orgânica do Tree 
of Tea é refletida no próprio design do 
saquinho do envelope de chá.

O Prêmio Alemão de Embalagem 2016 na categoria de Novos Materiais foi para o Algro Guard 
OHG e o Leine Guard M, parte da família de produtos Sappi Guard. O prêmio de embalagem 
foi anunciado na cerimônia de 27 de Setembro de 2016 na Fachpack em Nuremberg, 
Alemanha. 

O júri elogiou as soluções sustentáveis de embalagens de papel da Sappi, que oferece uma 
barreira integrada inovadora e propriedades de vedação aquecida, antes só atingida com 
filmes de multi-camadas. Papéis da família de produtos Sappi Guard também tem 
propriedades táticas excepcionais e excelente capacidade de impressão, o júri notou.

Inovadoras e sustentáveis, as 
embalagens de papel Sappi 
Guard com funcionalidades 
integradas estão no topo da 
categoria de Novos Materiais  

Uma solução de embalagem 
inovadora – Algro Guard OHG

Sete benefícios em uma 
embalagem de papel – 
Leine Guard M

O Prêmio Alemão de Embalagens é um dos prêmios mais cobiçados no setor de 
embalagens na Europa. Ganhar esse prêmio afirma nossa orientação estratégica e 
nosso papel de liderança no desenvolvimento de soluções de embalagens inovadoras e 
sustentáveis na área de papéis funcionais. Nós já estamos trabalhando em soluções de 
barreira para aplicações específicas.

Kerstin Dietze
Gerente de Marketing de Papéis Especiais na Sappi

Fabricante de chocolate belga Delafaille 
utiliza Algro Guard OHG para Amusette, sua 
marca de barra de chocolate de luxo.

Delafaille optou por Algro Guard OHG por 
ser uma solução de embalagem inovadora 
com alta funcionalidade de barreira e 
excelentes propriedades de vedação 
térmica. Mais de 80% dessa solução de 
embalagem de papel é compreendido de 
materiais renováveis e, como alternativa 
para folhas e plásticos, usando Lagro 
Guard OHG, os benefícios da Delafaille de 
um impacto ambiental reduzido, bem como 
custos mais baixos.

O benefício dos custos é alcançado pelas 
barreiras integradas do papel contra o 
oxigênio, vapor de água, graxa, aroma e 
óleo mineral que eliminam a necessidade 
de revestimentos adicionais, adesivos ou 
laminados. Além disso, as características 
de vedação térmica do Algro Guard, 
elimina a necessidade de selantes 
adicionais.

Cerimônia de Premiação do Prêmio Alemão de Embalagem 2016 (a partir da esquerda): 
Winfried Batzke, Diretor Administrativo da dvi, Kerstin Dietze, Gerente de Marketing de Papéis 
Especiais da Sappi, Ingo Kaiser, Especialista de Comunicação de Maketing da Sappi, Dra. 
Bettina Horenburg, Conselho Administrativo da dvi.
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A maioria das pessoas esrtemeceria com a 
ideia de seus negócios dependerem de um 
único cliente. Mas esse não era o caso de 
Abraham Romo, cuja gráfica Mexicana, 
Grupo Romo, confiou com sucesso em 
apenas alguns clientes para a maioria de 
seus negócios.

Em 2004, Abraham deliberadamente 
escolheu construir seu negócio em torno 
das necessidades de Andrea, o maior e 
mais importante catálogo de vendas de 
sapatos. E essa ideia não mudou, apesar 
de Abraham falecer no ano passado, os 
negócios continuaram com um conselho 
institucionalizado.

Inicialmente, Abraham focou sua atenção 
na racionalização do processo de 
impressão para seu principal cliente. Foi 

decidido que todos os catálogos deveriam 
ser impressos em um único papel: Magno 
135 g/m2. Isso não apenas simplificou o 
gerenciamento de papel, mas também o 
processo inteiro. Não havia mais a 
necessidade de mudanças e as máquinas 
de impressão estavam sempre 
perfeitamente ajustadas.

Mas Abraham não parou por aí. Ele viu 
uma oportunidade de melhorar os 
catálogos e começou a assumir o controle 
das outras agências – do design do 
catálogo até as sessões de fotos. “Romo 
agora é um balcão único, não apenas para 
seu maior cliente, mas para muitos 
outros”, diz Gabriela Ramirez, Gerente de 
vendas de nosso escritório no México.
“Eles até escolhem os modelos, sem 
mencionar as roupas e maquiagens. Eles 

fazem tudo e, a cada passo, melhoram a 
qualidade enquanto deixam o processo 
mais eficiente.”

ÚNICO FORNECEDOR
A Sappi desempenhou um importante 
papel na habilidade de Romo para manter 
seus clientes felizes por mais de uma 
década. “Somos o único fornecedor da 
Romo”, diz Gabriela. “Estamos atendendo 
a Romo diretamente por muitos anos. 
Embarcamos diversos pedidos para eles ao 
longo do ano, garantindo que sempre 
tenham estoque suficiente enquanto 
mantêm seu capital de giro sob controle.” 
A Sappi fornece várias milhares de 
toneladas para o Grupo Romo por ano.
A Sappi também trabalhou com o grupo 
para ajudar os principais clientes a 
passarem por tempos de mudanças. Por 

O PODER DE UM

exemplo, nos últimos anos, o Grupo Romo 
precisou cortar custos e, assim reduzir a 
gramatura do papel dos catálogos de 130 
g/m2 para 90 g/m2. A mudança precisou 
de um planejamento cuidadoso, onde a 
Sappi auxiliou.

Assim, há dois anos, tiveram que reduzir 
ainda mais a gramatura para 70 ou 80 
g/m2, para poderem servir novos clientes, 
e a Sappi estava lá na mão para ajudar. Foi 
um desafio apaixonante para a empresa, 
por eles serem uma impressora de grande 
volume de folhas e dificilmente há folhas 
de papel revestido de 80 g/m2 no 
mercado.

Mas os clientes de Romo's nunca sequer 
cogitaram a ideia de mudar para 
impressora web. Em vez disso, Romo e 
Sappi trabalharam para encontrar uma 
solução. No momento que a Sappi entrega 
Galerie Fine para um distribuidor Mexicano, 
também um cliente Sappi de longa data, 
que corta as bobinas em folhas e as envia 
para Romo.

Mas uma outra solução está na produção – 
então veja esse espaço!

NUTRINDO RELACIONAMENTOS
Ano passado, Romo realizou um workshop 
de Lean com seus colaboradores e os 
colegas da Sappi para os escritórios da 
América Latina e Ásia. O workshop é só 
mais um exemplo da abordagem dos 
impressores para, sempre que puderem, 
nutrir o relacionamento com os parceiros 
mais próximos.

Para a Sappi, os insights têm sido 
extremamente valiosos. “A maneira que 
Romo opera seus negócios é única, não 
apenas pelos padrões Mexicanos,” diz 
Wolfgang Haberbauer, Diretor de Vendas de 
Exportação. “Você seria duramente 
pressionado para encontrar um processo 
tão eficiente na Europa ou em qualquer 
outro lugar. Durante um dia eles 

compartilharam seu processo de Lean e 
segredos de housekeeping conosco – e 
eles estão felizes por nós passáramos esse 
conhecimento para os impressores em 
outros mercados.”

Sappi, Romo e Andrea, a maior empresa de 
catálogos no México: é uma aliança de 
parceiros de negócios que sabem que 
podem contar uns com os outros. E prova 
que a abordagem aos negócios de Romo 
funciona: “Assim como o cliente de 
catálogos de Romo confiou neles como 
único fornecedor, Romo confiou em nós 
como único fornecedores”, diz Gabriela. “e 
a confiança é mútua: Romo oferece ao seu 
cliente mais do que confiabilidade. Eles 
ajudam seu cliente a ser mais eficiente. E 
isso é o que a Sappi faz também.”

www.gruporomo.com
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