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O CEO da Sappi, Steve Binnie, anunciou recentemente grandes 
investimentos: 

“Para manter nosso forte impulso e apoiar nossa estratégia de crescimento, 
anunciamos uma série de investimentos importantes. Com a alta demanda por 
produtos para embalagens, realizaremos uma série de projetos significativos nos 
próximos dois anos, a fim de aumentar nossa capacidade de produção nessas 
categorias. 

Nossa decisão demonstra nosso claro compromisso com o mercado de 
embalagens de consumo e nosso foco na manutenção de nossa liderança na 
produção de papel revestido, tanto na América do Norte como na Europa.”
 

Investimentos para aumentar a vantagem competitiva e 
aumentar a capacidade de produtos especiais para embalagens 
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Europa

Na Europa, a Sappi realizará uma série de projetos que resultarão 
em um aumento significativo na capacidade e potencial do papel de 
embalagens especializadas, além de suportar uma unidade de baixo 
custo com o melhor serviço em papéis gráficos.

A fábrica de Maastricht será convertida para focar 
predominantemente em categorias de especialidades tais como 
cartões sólidos e os investimentos em Ehingen e na fábrica de Alfeld 
aumentarão a oferta de papéis especiais.

A máquina 8 da fábrica de Lanaken irá progressivamente 
transicionar para a produção de couchê woodfree durante os 
próximos três anos, em linha com o declínio esperado no mercado 
de papéis revestidos de pasta mecânica. No total, esses projetos 
custarão aproximadamente US$ 140 milhões ao longo de um 
período de três anos.

América do Norte

Na América do Norte, a Sappi investirá aproximadamente US$ 165 
milhões para atualizar a PM1 na fábrica de Somerset. O projeto 
aumentará a flexibilidade da máquina, permitindo que ela atue tanto 
como uma forte plataforma de papéis para embalagens, como a 
manutenção da liderança da Sappi no mercado de papel gráfico.

O projeto aumentará a capacidade total da fábrica em 180.000 tpa e 
deverá ser concluída em 2018.
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A Sappi é nomeada vencedora 
do distinto Prêmio WorldStar 2017
Os papéis Sappi Guard com alta barreira, 
impressionaram na categoria de alimentos
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Membros da World Packaging Organization 
(WPO) julgaram recentemente o papel de 
embalagem com barreira Algro Guard OHG 
da Sappi, vencedor na categoria de 
alimentos do distinto WorldStar 2017 
Awards. Os representantes do grupo de 
produtos Papéis Funcionais da Sappi 
receberão o prêmio durante as prestigiosas 
apresentações dos prêmios WorldStar e o 
jantar de gala que será realizado em maio, 
em Düsseldorf, na Interpack 2017.
Os papéis de embalagem com barreira 
Sappi Guard, premiados, do grupo de 
produtos Papéis Funcionais da Sappi, 
foram introduzidos no mercado em 2016 e 
também receberam o prestigiado Prêmio 
Alemão de Embalagem 2016 na categoria 
Novos Materiais.
 
“A Sappi tem o prazer de ser reconhecida 
pela WPO com este valioso prêmio”, disse 
Kerstin Dietze, Gerente de Marketing de 
papéis especiais da Sappi. “O interesse do 
mercado na inovadora solução de 
embalagens do papel de alta barreira 
Sappi Guard provou ser extremamente 
positivo desde a sua criação no ano 

passado, indicando a forte demanda por 
uma alternativa altamente sustentável em 
aplicações de embalagens flexíveis”.
 
Solução avançada 
em embalagens de papel

Os papéis de embalagem Sappi Guard da 
Sappi com barreiras integradas e 
propriedades de vedação à quente são 
uma solução atraente que é 
especificamente otimizada para impressão 
em gravura e flexografia.

Os papéis inovadores, como o Algro Guard 
OHG, fornecem barreiras integradas contra 
o oxigênio, vapor de água, graxa, aroma e 
óleo mineral sem a necessidade de 
revestimentos ou adesivos adicionais, 
reduzindo os custos e a pegada ambiental. 
Oferecendo uma alternativa à folha e 
plásticos, Algro Guard OHG torna a 
produção de embalagens mais simples e 
eficiente. Mais de 80% desta solução de 
embalagem baseada em papel é composta 
de materiais renováveis.

Primeiro usuário do Algro Guard OHG

A fabricante belga de chocolate Delafaille 
escolheu o Algro Guard OHG como papel 
de embalagem para a sua marca Amusette 
de barras de chocolate de luxo. Delafaille 
buscou uma solução que iria melhorar a 
segurança do produto, facilidade de uso e 
a estética global do produto final, todos os 
quais são realizáveis com Algro Guard 
OHG.

Usando um design único semelhante a um 
envelope de saquinho para chá, Delafaille 
encontrou no Algro Guard OHG a 
otimização do processo de fabricação que 
resultou uma produção em massa rápida, 
rentável. O uso de papel ao invés de folha 
ou plástico produziu um produto final com 
uma experiência tátil mais agradável para 
o consumidor.

Soluções de embalagem inovadoras e sustentáveis
A Sappi apresentará possibilidades únicas para novos conceitos 
de embalagens na Interpack 2017
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Como um dos principais fornecedores 
mundiais de substratos de embalagens, a 
Sappi Packaging and Specialty Papers 
apresentará suas inovadoras soluções de 
embalagens sustentáveis feitas a partir de 
matérias-primas renováveis na Interpack 
2017, de 4 a 10 de maio em Düsseldorf.

A maior feira de embalagens do mundo é o 
fórum ideal para troca de idéias com os 
visitantes do comércio internacional. O 
stand da Sappi (D19 no Hall 9) mostrará 
formas eficientes de tirar proveito das 

tendências de embalagens que satisfaçam 
as crescentes exigências de embalagens 
do futuro.
 
O destaque estará em soluções e 
informações para os fabricantes de 
produtos de marca, empresas de 
embalagens, gráficas e convertedoras, 
designers e agências de publicidade - todo 
o ecossistema de embalagens.

O stand da Sappi apresentará o único 
papel do mundo com barreira integrada e 

propriedades de vedação à quente, uma 
abordagem verdadeiramente inovadora no 
setor de embalagens.

Além disso, a empresa apresentará 
inovações e soluções de embalagens para 
containerboard, embalagens rígidas, 
papéis para etiquetas e embalagens 
flexíveis. Esta é uma exposição que não-
se-pode-perder!
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O cartão Algro Design® da Sappi fornece o substrato ideal para o verniz de 
sobreimpressão do fabricante líder europeu, a ACTEGA Terra, no seu novo 
calendário anual de 2017.
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Inspiração para a impressão de 
embalagens: Como nos anos anteriores, a 
popular nova edição do calendário de 
parede fotográfico da ACTEGA Terra GmbH 
reflete uma variedade de acabamentos em 
verniz no cartão Algro Design Card da 
Sappi. A alta qualidade do substrato de 
impressão, uma vez mais, diferencia 
fortemente o calendário dos tipos de papel 
de impressão de imagem comumente 
usados. O tema deste ano é “Culturas”: 

O calendário inclui fotografias que se 
concentram nas pessoas, seus hábitos, 
atividades cotidianas, suas vidas.

“Depois de paisagens exóticas, animais, 
cidades e mundos subaquáticos, era hora 
de algo novo com imagens que nos tocam 
emocionalmente e que expressam 
vitalidade. O calendário leva o expectador 
através dos continentes e destaca o que 
torna nossa Terra tão interessante e 

multifacetada ... multifacetada como o 
mundo dos vernizes de sobreimpressão”, 
segundo Timo Kondziela, Chefe de 
Marketing da ACTEGA Terra GmbH em 
Lehrte. Cada mês se destaca uma técnica 
de acabamento diferente. "Pretende-se 
mostrar aos nossos clientes que eles 
podem conseguir efeitos de acabamento 
de alta qualidade com configurações de 
máquinas industriais", acrescenta 
Kondziela.
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As páginas individuais de cada mês, foram 
impressas em offset - exceto para o uso de 
serigrafia na página do calendário de 
agosto - em uma KBA Rapida 105 PRO. Na 
superfície branca do Algro Design Card 235 
g / m2, todos os acabamentos de vernizes 
cuidadosamente selecionados ficam 
perfeitamente destacados. Isso foi 
confirmado pelos técnicos de impressão e 
processo envolvidos na produção do 
calendário na KBA em Radebeul: o Algro 
Design é caracterizado por uma superfície 
lisa e extremamente livre de poeira e alta 
estabilidade dimensional. Isso leva a 
resultados homogêneos e consistentes 
durante o processo de acabamento da 
impressão. A experiência tem demonstrado 
que mesmo várias impressões podem ser 
realizadas com um alto nível de 
confiabilidade.

Cartão de alta qualidade 
como elemento 

Este calendário feito sob demanda na 
indústria de impressão atrai, graças a suas 
combinações de vernizes fosco, brilho e 
alto brilho, sistemas de gotejamento e 
aplicações de brilho perolado. As técnicas 
de acabamento também incluem efeitos de 
impressão metálica, sensorial e de 
serigrafia. Uma característica inovadora é o 
uso de um verniz de alto brilho UV 
altamente reativo para aplicações LED UV 
com tintas UV LED para o mês de outubro, 
em imagem que retrata um casal vestido 
em traje regional na frente de um 
panorama alpino. A decisão sobre quais os 
efeitos do verniz foram utilizados baseou-
se fortemente na afirmação do que a 
imagem pretendia fazer.

Kondziela diz que “os efeitos de verniz que 
criam diferenças visíveis e tangíveis entre

produtos impressos influenciam nossas 
decisões de compra”. O calendário 
“Culturas” combina conscientemente 
elementos visuais e sensoriais, por 
exemplo, a imagem de janeiro que 
descreve um Inuit durante uma caça 
mostra o gelo prateado, lustroso, criado 
usando um verniz perolado à base de 
água. Um Verniz fosco UV da unidade de 
impressão fornece o contraste desejado no 
horizonte. Além disso, à pele do Inuit, 
tradicional da pele da rena, foi dada uma 
sensação particularmente suave.

Para a ACTEGA Terra o cartão Sappi Algro 
Design Card feito a partir de fibras virgens, 
é o substrato ideal e garante máxima 
precisão, alta qualidade e consistência. A 
alta qualidade do cartão, a sua aparência 
e, em particular, o acabamento branco e 

superfície consistente criam imagens mais 
claras e vivas na impressão, assegurando 
maior contraste, e dão uma impressão de 
maior espaço.

Informações adicionais sobre as tintas 
usadas, os detalhes de produção e de 
acabamento, bem como sobre a história 
por trás das imagens, estão disponíveis 
para os usuários no popular microsite 
calendar-insights.com.
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HP Indigo na EXPO Print Santiago

Sappi e Suministros Gráficos lançaram o Magno Plus, papel couchê revestido dos 
dois lados, como expositores na EXPO Print Santiago (16-18 de novembro de 2016)
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Sobre a Suministros Gráficos:

A Suministros Gráficos é uma distribuidora 
de papel Chilena, parte da Papelera Dimar, 
um grupo empresarial com mais de 40 
anos de experiência na indústria gráfica e 
presença no Chile e no Peru.
A empresa trabalha mais de dez linhas de 
produtos dos melhores fornecedores 
globais: bond, revestido, cartão, 
embalagem, cut-size, papel  jornal, auto-
adesivo, autocopiativo e térmico.

A Suministros Gráficos é o representante 
exclusivo da marca Sappi MAGNO no Chile. 
Para mais informações visite 
http://www.suministrosgraficos.cl/
 

Da esquerda para a direita: Ignacio Caporal, Gerente Chile & Bolívia da HP Indigo & PWP / 
Daniel Serafini, Gerente Geral da Suministros Gráficos / Kathrin Boehmueller, Gerente de 
Vendas da Sappi / Wolfgang Haberbauer, Diretor de Exportação da Sappi / Jonatan Morán, 
Gerente Geral da Papelera Dimar
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Gráficos

A palestra foi apoiada por Ignacio Caporal, 
Gerente dos territórios do Chile e Bolívia da 
HP Indigo & PWP, que forneceu um 
snapshot da evolução da indústria digital e 
suas aplicações finais mais populares, 
como marketing direto, marketing 
colateral, livros e rótulos. 

Sua recomendação de usar o Magno Plus 
nas máquinas HP Indigo, a fim de obter um 
excelente resultado de impressão 
combinado com altos níveis de 
produtividade, foi demonstrada por 
impressões de teste produzidas no stand 
da HP Indigo na feira e amostras 
belamente impressas foram entregues ao 
público após a palestra.

Na sua apresentação, Kathrin Boehmueller 
também abordou o tema da tendência, 
predominante para imprimir sob demanda, 
automação, redução de custos e 
personalização em massa na indústria 
gráfica. Um crescimento exponencial de 
impressoras web requer modelos de 
negócios diferentes e o Magno Plus como 
um grau multifuncional para aplicações 
offset e digitais é uma das muitas soluções 
de negócios da Sappi para este segmento 
específico de clientes finais.

O Magno Plus está disponível em 
superfícies Gloss e Silk e é certificado para 
máquinas digitais HP Indigo. Como parte 
da série de conferências realizadas na 
feira, Kathrin Boehmueller, Gerente de 
Vendas da Sappi, apresentou os benefícios 
e atributos do novo Magno Plus, um 
produto que está prestes a se tornar a 
referência líder de papéis digitais 
revestidos no Chile:

§ Multiuso - para aplicações offset e 
digitais 

§ Shades correspondentes em toda a 
linha Magno

§ Aumenta o desempenho da 
imprenssão

§ Qualidade consistente e homogênea 
com as menores taxas de problemas 
da indústria 

§ Cumpre todas as normas e 
certificações ambientais 

§ Serviço rápido e confiável via 
distribuidor da Sappi Suministros 



Chile lança Magno Plus com Certificação 
HP Indigo na EXPO Print Santiago

Chile lança Magno Plus com Certificação 
HP Indigo na EXPO Print Santiago

Sappi e Suministros Gráficos lançaram o Magno Plus, papel couchê revestido dos 
dois lados, como expositores na EXPO Print Santiago (16-18 de novembro de 2016)
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Sobre a Suministros Gráficos:

A Suministros Gráficos é uma distribuidora 
de papel Chilena, parte da Papelera Dimar, 
um grupo empresarial com mais de 40 
anos de experiência na indústria gráfica e 
presença no Chile e no Peru.
A empresa trabalha mais de dez linhas de 
produtos dos melhores fornecedores 
globais: bond, revestido, cartão, 
embalagem, cut-size, papel  jornal, auto-
adesivo, autocopiativo e térmico.

A Suministros Gráficos é o representante 
exclusivo da marca Sappi MAGNO no Chile. 
Para mais informações visite 
http://www.suministrosgraficos.cl/
 

Da esquerda para a direita: Ignacio Caporal, Gerente Chile & Bolívia da HP Indigo & PWP / 
Daniel Serafini, Gerente Geral da Suministros Gráficos / Kathrin Boehmueller, Gerente de 
Vendas da Sappi / Wolfgang Haberbauer, Diretor de Exportação da Sappi / Jonatan Morán, 
Gerente Geral da Papelera Dimar
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Paixão e melhoria contínua no coração 
de tudo o que fazem

Sustentabilidade

Os valores da empresa LEN são: trabalhar com entusiasmo, qualidade e amor.

A sustentabilidade faz soar o sentido do 
negócio. A Sappi depende de seus 
acionistas e parceiros para ajudar a 
criar valor comercial de longo prazo e 
dos recursos naturais para viabilidade 
comercial.

A LEN centra-se na segurança, na saúde e no bem-estar dos seus funcionários, bem como na promoção do seu crescimento e desenvolvimento; 
eles estão totalmente convencidos e comprometidos com a responsabilidade social e sustentabilidade. A filosofia da empresa é baseada em uma 
cultura interna de qualidade, melhoria contínua e inovação, tanto para seus acionistas e processos; focada na satisfação do cliente.

LEN é uma empresa mexicana com mais de 45 anos no mercado, 
fabricando e comercializando calendários e outros produtos 
promocionais. Sua missão é fornecer aos clientes publicidade, 
imagem e meios de comunicação, utilizando produtos de alta 
qualidade e serviços, valor agregado e inovação sem fim.

Na LEN, tudo é feito com um foco de laser na qualidade, razão pela 
qual orgulhosamente tem um relacionamento de 30 anos com a 
SAPPI, um fornecedor que reconhecem como tendo a mesma 
dedicação à qualidade e melhoria contínua.

Esta forte ênfase na qualidade e no aperfeiçoamento contínuo tem 
sido reconhecida em  níveis nacional e internacional, tendo recebido 
vários prêmios de prestígio como o Sappi Printers of the Year, os 
prêmios "Benny" concedidos pela Printing Industries of America 
(PIA), o National Graphic Prêmio de Artes, o Melhor do Melhor 
Prêmio, concedido para o melhor trabalho em todas as categorias 
em 2015, entre outros prêmios de impressão. A LEN se esforça para 
definir as tendências do mercado, tanto o ritmo quanto a mudança, 
oferecendo calendários premium e materiais promocionais no 
mercado mexicano.

O envolvimento com acionistas e parceiros é a base da 
Sappi para os negócios. Para construir um negócio 
sustentável, a Sappi procura compreender as 
preocupações, expectativas e prioridades das partes 
interessadas e envolve-as de forma contínua através de 
um processo estruturado, inclusivo e transparente.

A Sappi usa recursos naturais como fibra de madeira e 
água para criar produtos que dão suporte às 
necessidades da sociedade. Para assegurar a viabilidade 
destes recursos, a Sappi procura atingir os mais elevados 
padrões de desempenho ambiental.

Visite www.sappi.com/sustainability para fazer o 
download dos últimos relatórios de 
Sustentabilidade da Sappi.
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