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O preço de mercado da celulose, e sua dinâmica de oferta e demanda continua 
moldando conversas comerciais nos mercados de papel e celulose. 

Como principal matéria-prima que compõe o custo variável no 
processo de fabricação do papel, não é de admirar que o impacto 
do aumento de preços da celulose, quase 50% na fibra-curta e 
60% na fibra-longa desde de Janeiro de 2017, tenha resultado na 
pressão dos produtores de papel para garantir o suprimento de 
celulose e o aumento dos preços do papel.

Embora o ritmo mundial de crescimento no volume dos 
embarques de celulose tenha diminuído em 2018, em relação 
aos dados recentes de 3-4% ao ano ( ou 1.8 milhões de 
toneladas), o mercado global de fibras curta e longa apertado, 
devido a interrupções na oferta e capacidade limitada de novas 
capacidades. Os preços chineses permaneceram praticamente 
estáveis, enquanto o preços da Europa e EUA estão em alta. Em 
2018, pelo menos 1.2 milhões de toneladas de celulose 
comercializável foram perdidas. Isto inclui 260,000 de toneladas 
durante a greve do caminhoneiros no Brasil em Maio deste ano.

Houve alguns anúncios sobre a capacidade de produção em 
celulose branqueada (ex: Nordix NBSK), porém, estimativas 
sugerem que a oferta no mercado tem sido relativamente baixa, 
principalmente por causa das dificuldades no corte no norte da 

Europa, que acarreta desafios para o fornecimento de madeira em 
vários países europeus. O preços no Canadá tiveram o mesmo 
destino, por causa de desafios logísticos e da falta de celulose 
disponível. A recente proibição de grande parte da celulose reciclada 
importada na China, também contribuiu para o crescimento da 
demanda, e para as mudanças na capacidade dos mercados de 
celulose. Também deve ser ressaltado que de vários produtores 
tradicionais de celulose branqueada anunciaram planos para 
executar campanhas de celulose não branqueada, devido à forte 
demanda pela celulose não-braqueada e pelas oportunidades de 
preços que levaram ainda mais longe o estreitamento do mercado de 
celulose branqueada. Também houve uma grande consolidação no 
mercado de celulose fibra-curta, como o evidenciado pela fusão da 
Fibria com a Suzano, e da aquisição da Eldorado por uma empresa 
associada da APP, e a aquisição da Lwarcel pelo grupo RGE.

Os analistas de mercado revisaram como descendente a 
disponibilidade de celulose comercializável da APP no mercado 
Indonésio, com alguns extensivos períodos de inatividade que 
ocorrem desde Abril. Houve também maior integração entre a 
capacidade de papel e a conversão de capacidade para celulose 
rayon pelo Grupo Abril, a fim de ajudar a aumentar a capacidade de 
fornecimento de fibra para viscose na Indonésia e na China.
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The Pulp Price Index

As crescentes pressões ambientais continuam 
desempenhando um papel significativo na configuração do 
panorama da oferta de celulose para o futuro. Demandas de 
clientes e marcas têm aumentado o foco em práticas 
florestais sustentáveis e requisitos de certificação florestal, 
com o FSC, SFI e PEFC, que são considerados os organismos 
de certificação dominantes. Essas pressões estão 
aumentando o preço da madeira e tornando as concessões 
florestais mais difíceis de se obter. Por exemplo, os desafios 
florestais associados à conservação das florestas nativas na 
Indonésia, levaram empresas a perderem sua concessão 
industrial florestal em áreas protegidas.

Então, o que o futuro reserva 
para os preços?

O recente fortalecimento do dólar Americano, principalmente 
em relação ao Renminbi e ao Euro, certamente terá um 
impacto nos preços em USD no mercado de celulose e 
outras commodities. No curto prazo, veremos um mercado 
de celulose mais equilibrado, já que alguns fornecedores 
desviam toneladas da China, onde a demanda de celulose se 
estabilizou recentemente, enquanto fabricantes de papel e 
cartão controlam as taxas de operação em regiões fora da 
China, onde a demanda normalmente permanece firme. Os 
preços da fibra longa também estão sendo negociados bem 
acima dos preços da fibra curta, o que deve gerar mais 
consumo de fibra curta até que a diferença dos preços se 
normalize, ajudando a manter o mercado de fibra curta 
equilibrado.

No entanto, a longo prazo, a limitação da oferta, os níveis 
mais altos de consolidação da indústria, o aumento da 
pressão ambiental e a crescente competição pela madeira, 
podem significar que a celulose a preços altos talvez seja o 
novo padrão.

Por Etienne Ernst
General Manager Pulp – Specialised Cellulose
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O Sappi Seal é um papel branco com cobertura unilateral, com uma camada de 
dispersão na parte de trás , que garante os resultados desejados durante a selagem 
quente. Disponível em 67gsm, o Sappi Seal foi desenvolvido para substituir laminados 
plásticos selados em altas temperaturas, contendo uma maior porcentagem de 
materiais renováveis. Considerando a experiência do consumidor como o principal, os 
produtos que usam Sappi Seal podem ser abertos com facilidade e suavidade, com 
rasgos mais controlados.

Ele foi desenvolvido para ser usado na conversão padrão de embalagens flexíveis, nos 
setores alimentício e não-alimentício, tanto em embalagens primárias, como em 
saquinhos e em embalagens secundárias, como flow-wraps para confeitaria, jogos para 
crianças e equipamentos do tipo “faça você mesmo”.

Além de suas excelentes propriedades para a selagem quente, o Sappi Seal também 
fornece uma vedação eficaz contra o vapor de água, e é reciclável dentro do fluxo de 
resíduos de papel.

“A superfície homogênea e leve do Sappi Seal oferece boa capacidade de impressão e 
acabamento para todas as técnicas comuns de acabamento. Sua aparência natural e 
toque agradável, garantem uma presença de marca atraente”, diz René Köhler, chefe de 
Embalagem de Desenvolvimento de Negócios e Papéis Especiais da Sappi. “Marcas e 
consumidores estão procurando materiais alternativos às embalagem de plástico. O 
Sappi Seal contribui para a utilização de materiais mais eficientes e renováveis no o 
setor de embalagens flexíveis”, acrescenta Köhler.

Para mais informações sobre o Sappi Seal e suas aplicações, entre em contato com o 
escritório local de vendas da Sappi.

O Magno Satin, o GalerieArt Silk, o 
Magno Matt, o GalerieArt Matt, o Magno 
Volume e o GalerieArt Volume estão 

2agora disponíveis em até 450 g / m . 
A Sappi é a única fabricante de papel 

2gráfico que oferece 450 g / m  em sua 
gama, graças aos investimentos feitos 
na PM6 na fábrica de Maastricht.

A extensão de gramaturas amplia a 
oferta da Sappi e oferece aos produtos 
dos clientes maior rigidez e valor 
agregado, garantindo excelentes 
resultados de impressão e excelentes 
características de conversão.

As utilidades típicas de papel de alta 
gramatura são cartões postais, capas de 
notebook, cartões de visita, cardápios e 
outras aplicações gráficas de ponta.

As amostras podem ser encomendadas 
através do escritório local da Sappi.

LIC Packaging top de linha com Sappi Fusion
Fiel ao seu lema “Criando inovações e soluções de fabricação”, a Sappi ganha com a 
renomada fabricante de embalagens, LIC Packing, uma combinação estratégica e 
filosófica.

Selando o Negócio
A Sappi lança o Sappi Seal, a segunda geração de um 
papel cerificado FSC ou PEFC para embalagens 
flexíveis com características de vedação aprimoradas.

CAMPEÕES 
SAPPI DE ALTA 
GRAMATURA

Fundada em 1952, pela família Bertoldo, em Verolanuova (Brescia, 
Itália), e operando inicialmente uma gráfica clássica, a hoje LIC 
Packaging Spa oferece soluções abrangentes em embalagens, desde 
caixas simples até displays inovadores. A empresa atua na indústria 
de alimentos, na fabricação de vidro, no setor doméstico, cosméticos 
e bens de consumo, sendo perfeitamente adequada para a variedade 
de aplicações que o Fusion top de linha da Sappi foi projetado.

Obtendo bons resultados em embalagens de alimentos, incluindo 
papelão ondulado para alimentos congelados, caixas de pizza e 
embalagens para transportadoras, tais como bandejas para frutas e 
vegetais frescos, displays e embalagens de papelão para artigos de 
vidro, eletrônicos e outros bens de consumo, a LIC Packaging usa 
tanto o couché dupla-camada Fusion Topliner e a recém-lançada 
versão não revestida, Fusion Uncoated.

Ambos os produtos estão sendo impressos exclusivamente com 
processos de pós-impressão. Dependendo dos requisitos de 
comprimento e qualidade de execução, a LIC Packaging usa 
impressão offset ou flexográfica. A impressão digital será adicionada 
quando uma nova impressora digital HP C500 for instalada para 
impressão direta em papelão ondulado.

“Uma das razões pelas quais escolhemos o Fusion Topliner é a sua 
amplitude de gramaturas. Ele nos permite atender a quaisquer 
requisitos nos diferentes tipos de papelão ondulado”, diz Piero 

Bertoldo, presidente da LIC Packaging. A LIC Packaging usa Fusion 
em gramaturas que variam de 90 a 160 g / m².

A aparência branca e brilhante do Fusion Topliner, as características 
de força e a ausência de rachaduras, foram fatores adicionais mas 
decisivos para a LIC introduzir o Fusion. Além disso, a LIC Packaging 
se beneficia de um produto que cumpre todas as principais 
regulamentações para o contacto com alimentos na Itália, e em toda 
a Europa.

Comentando sobre esta nova parceria, Andrea Riva, Global Key 
Account e Sales Manager para a Itália e Iberica, diz: “Ficamos 
impressionados com a abordagem ousada e desejo de inovação que 
a LIC Packaging aplica ao desenvolvimento de novas idéias de 
embalagem”.

“A LIC Packaging é um importante cliente de referência para a Sappi 
na Itália, e representa um exemplo único da versatilidade que um 
topliner não -reciclado de alta qualidade pode oferecer aos 
convertedores de embalagem. Isso é confirmado pelos excelentes 
resultados alcançados em todos os ambientes de impressão 
comuns, desde offset, até o flexo e o digital”, conclui Riva.

Entre em contato com o escritório local da Sappi para obter amostras 
e mais informações sobre o Fusion.
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De agora em diante - Definindo tendências na 
embalagem de chá
 
Desde 1999, a TeeGschwendner, renomada distribuidora de chá, 
disponibiliza a MasterBags como parte do portfólio da 
TeeGschwendner. Na época, esse tipo de saquinho de chá era uma 
novidade no mercado, oferecendo a possibilidade de oferecer chá 
solto de alta qualidade em xícaras individuais. No entanto, os 
desafios apresentados por este produto, como alta despesa de 
produção, tempo de comercialização lento e uma alta proporção de 
trabalho manual, levaram à decisão de implantar um ambiente de 
produção de última geração e o desejo de criar uma linha de 
produtos mais atraentes.

“Com base nesses problemas de produção, e com a meta de 
redesenhar e relançar todas as nossas embalagens de maneira 
sustentável, sem perder o foco na proteção do produto e nas 
preocupações ambientais, após uma longa fase de desenvolvimento 
e testes, criamos o novo formato MasterBag Pyramid, que possui 
uma embalagem externa produzida com papel de alta vedação”, 
confirma Thomas Holz, diretor administrativo e Tea Taster da 
TeeGschwendner. “Além de melhor manuseio e proteção de sabor, os 
novos materiais ajudam a aumentar ainda mais a experiência de 
sabor de cada xícara.”

Usando o papel de vedação Sappi Guard para seus recém-
desenvolvidos saquinhos de chá em formato de pirâmide, a 

MasterBag Pyramid está investindo em sustentabilidade com 
embalagens feitas a partir de matérias-primas renováveis. A solução 
baseada em papel com funcionalidade de vedação integrada, torna 
redundante a aplicação de quaisquer revestimentos ou laminados 
especiais adicionais.

TeeGschwendner tem procurado por um papel especial branco 
brilhante, com um toque natural por um longo tempo. As 
características exigidas para o produto incluíam a capacidade de 
transmitir perfeitamente a imagem da marca, e fornecer forte 
proteção ao produto. O papel para vedação Sappi Guard, atende a 
todos esses requisitos, respondendo à demanda do mercado por 
alternativas às chapas e ao plástico.

A embalagem externa é feita de Sappi Guard Gloss 4-OHG e mede 
8,5 x 8,5 cm, protegendo com segurança os saquinhos de chá, 
evitando a perda de sabor, a contaminação por óleos minerais e 
demais danos causados por outros fatores ambientais. O pacote 
pode ser aberto de forma suave e controlada, oferecendo uma 
experiência agradável de manuseio ao consumidor. Os novos pacotes 
de chá MasterBag Pyramid foram lançados no início deste ano, e os 
saquinhos de chá em forma de tetraedro são usados para embalar 
chás verdes e pretos padronizados e aromatizados, assim como chá 
de frutas, ervas e Rooibos.

Alto nível de proteção do produto combinado com excelente 
acabamento

“A proteção do produto é nossa principal prioridade na TeeGschwendner. A 
saúde de nossos consumidores e a proteção do precioso produto, que são 
extremamente importantes, combinam diversos recursos valiosos”, explica 
o Dr. Thomas Henn, diretor de gerenciamento de qualidade da 
TeeGschwendner. Após uma análise abrangente do mercado, a 
TeeGschwendner escolheu a solução da Sappi devido às suas excelentes 
características de vedação. Sappi Guard Gloss 4-OHG contém uma 
vedação de óleo mineral, fornece propriedades hot-melt, ou seja, não 
derrete, e também impede a penetração de oxigênio e vapor de água para 
proteger o sabor do chá.

A excelente capacidade de impressão e o desempenho do processamento 
mecânico durante as execuções de teste, foram outros impulsionadores da 
decisão do TeeGschwendner. Em termos de avaliação da conversão e 
impressão de papel, a TeeGschwendner depositou sua confiança em seu 
parceiro de longo prazo, Arwed Löseke. “Inicialmente, tivemos algumas 
dúvidas se as imagens sofisticadas usadas pelo TeeGschwendner 
poderiam ser replicadas no papel Sappi Guard através de flexografia”, 
afirma Marcel Steep, diretor de impressão flexográfica da Arwed Löseke. 
“No entanto, a excelente capacidade de impressão do papel, combinada 
com a nossa moderna tecnologia de impressão flexográfica, permitiu que 
atendêssemos completamente aos requisitos da TeeGschwendner”.

Matéria-prima sustentável e menos emissões de CO2

“Anteriormente, as propriedades de vedação só podiam ser alcançadas 
usando filme plástico ou compostos de alumínio”, diz Thomas Fernkorn, 
diretor de vendas da Arwed Löseke. “A Sappi agora oferece uma 
alternativa inovadora e sustentável com seu papel de alta vedação Sappi 

Guard P Gloss 4-OHG. Há um grande interesse para que o 
mercado ofereça essa solução.”

As baixas emissões de CO  do Sappi Guard durante a 2

fabricação, em comparação com materiais alternativos, como 
compostos de alumínio, foram um fator decisivo adicional para 
a TeeGschwendner. Medições independentes realizadas pela 
Ecoinvent, mostraram que a solução de vedação à base de 
papel do Sappi Guard emite apenas metade da quantidade de 

2CO  durante a produção (157 g / m  CO ), comparada à uma 22

2solução à base de fóssil revestida de alumínio (313 g / m  
CO ).2

Sobre TeeGschwendner

TeeGschwendner é um varejista líder 
em chá premium. Como empresa 
importadora e atacadista, a 
TeeGschwendner possui uma gama 
abrangente de chás que importa, refina, 
embala e distribui aos consumidores 
através de parceiros de franchising. 

Juntamente com o seu mercado interno 
alemão, a TeeGschwendner opera na 
Áustria, Luxemburgo, República Checa, 
nos Estados Unidos, na Arábia Saudita 
e no Kuwait. 

A empresa está sediada em 
Meckenheim, na Alemanha, e foi 
fundada em 1978 por Albert e 
Gwendalina Gschwendner, e hoje 
emprega cerca de 150 funcionários.

www.teegschwendner.de

TeeGschwendner nunca perde a Guarda TeeGschwendner nunca perde a Guarda
Optando por uma solução de embalagem puramente fundamentada em papel, com funcionalidade 
de vedação integrada, o chá premium da TeeGschwendner agora é protegido pelo Sappi Guard
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embalagem de chá
 
Desde 1999, a TeeGschwendner, renomada distribuidora de chá, 
disponibiliza a MasterBags como parte do portfólio da 
TeeGschwendner. Na época, esse tipo de saquinho de chá era uma 
novidade no mercado, oferecendo a possibilidade de oferecer chá 
solto de alta qualidade em xícaras individuais. No entanto, os 
desafios apresentados por este produto, como alta despesa de 
produção, tempo de comercialização lento e uma alta proporção de 
trabalho manual, levaram à decisão de implantar um ambiente de 
produção de última geração e o desejo de criar uma linha de 
produtos mais atraentes.

“Com base nesses problemas de produção, e com a meta de 
redesenhar e relançar todas as nossas embalagens de maneira 
sustentável, sem perder o foco na proteção do produto e nas 
preocupações ambientais, após uma longa fase de desenvolvimento 
e testes, criamos o novo formato MasterBag Pyramid, que possui 
uma embalagem externa produzida com papel de alta vedação”, 
confirma Thomas Holz, diretor administrativo e Tea Taster da 
TeeGschwendner. “Além de melhor manuseio e proteção de sabor, os 
novos materiais ajudam a aumentar ainda mais a experiência de 
sabor de cada xícara.”

Usando o papel de vedação Sappi Guard para seus recém-
desenvolvidos saquinhos de chá em formato de pirâmide, a 

MasterBag Pyramid está investindo em sustentabilidade com 
embalagens feitas a partir de matérias-primas renováveis. A solução 
baseada em papel com funcionalidade de vedação integrada, torna 
redundante a aplicação de quaisquer revestimentos ou laminados 
especiais adicionais.

TeeGschwendner tem procurado por um papel especial branco 
brilhante, com um toque natural por um longo tempo. As 
características exigidas para o produto incluíam a capacidade de 
transmitir perfeitamente a imagem da marca, e fornecer forte 
proteção ao produto. O papel para vedação Sappi Guard, atende a 
todos esses requisitos, respondendo à demanda do mercado por 
alternativas às chapas e ao plástico.

A embalagem externa é feita de Sappi Guard Gloss 4-OHG e mede 
8,5 x 8,5 cm, protegendo com segurança os saquinhos de chá, 
evitando a perda de sabor, a contaminação por óleos minerais e 
demais danos causados por outros fatores ambientais. O pacote 
pode ser aberto de forma suave e controlada, oferecendo uma 
experiência agradável de manuseio ao consumidor. Os novos pacotes 
de chá MasterBag Pyramid foram lançados no início deste ano, e os 
saquinhos de chá em forma de tetraedro são usados para embalar 
chás verdes e pretos padronizados e aromatizados, assim como chá 
de frutas, ervas e Rooibos.

Alto nível de proteção do produto combinado com excelente 
acabamento

“A proteção do produto é nossa principal prioridade na TeeGschwendner. A 
saúde de nossos consumidores e a proteção do precioso produto, que são 
extremamente importantes, combinam diversos recursos valiosos”, explica 
o Dr. Thomas Henn, diretor de gerenciamento de qualidade da 
TeeGschwendner. Após uma análise abrangente do mercado, a 
TeeGschwendner escolheu a solução da Sappi devido às suas excelentes 
características de vedação. Sappi Guard Gloss 4-OHG contém uma 
vedação de óleo mineral, fornece propriedades hot-melt, ou seja, não 
derrete, e também impede a penetração de oxigênio e vapor de água para 
proteger o sabor do chá.

A excelente capacidade de impressão e o desempenho do processamento 
mecânico durante as execuções de teste, foram outros impulsionadores da 
decisão do TeeGschwendner. Em termos de avaliação da conversão e 
impressão de papel, a TeeGschwendner depositou sua confiança em seu 
parceiro de longo prazo, Arwed Löseke. “Inicialmente, tivemos algumas 
dúvidas se as imagens sofisticadas usadas pelo TeeGschwendner 
poderiam ser replicadas no papel Sappi Guard através de flexografia”, 
afirma Marcel Steep, diretor de impressão flexográfica da Arwed Löseke. 
“No entanto, a excelente capacidade de impressão do papel, combinada 
com a nossa moderna tecnologia de impressão flexográfica, permitiu que 
atendêssemos completamente aos requisitos da TeeGschwendner”.

Matéria-prima sustentável e menos emissões de CO2

“Anteriormente, as propriedades de vedação só podiam ser alcançadas 
usando filme plástico ou compostos de alumínio”, diz Thomas Fernkorn, 
diretor de vendas da Arwed Löseke. “A Sappi agora oferece uma 
alternativa inovadora e sustentável com seu papel de alta vedação Sappi 

Guard P Gloss 4-OHG. Há um grande interesse para que o 
mercado ofereça essa solução.”

As baixas emissões de CO  do Sappi Guard durante a 2

fabricação, em comparação com materiais alternativos, como 
compostos de alumínio, foram um fator decisivo adicional para 
a TeeGschwendner. Medições independentes realizadas pela 
Ecoinvent, mostraram que a solução de vedação à base de 
papel do Sappi Guard emite apenas metade da quantidade de 

2CO  durante a produção (157 g / m  CO ), comparada à uma 22

2solução à base de fóssil revestida de alumínio (313 g / m  
CO ).2

Sobre TeeGschwendner

TeeGschwendner é um varejista líder 
em chá premium. Como empresa 
importadora e atacadista, a 
TeeGschwendner possui uma gama 
abrangente de chás que importa, refina, 
embala e distribui aos consumidores 
através de parceiros de franchising. 

Juntamente com o seu mercado interno 
alemão, a TeeGschwendner opera na 
Áustria, Luxemburgo, República Checa, 
nos Estados Unidos, na Arábia Saudita 
e no Kuwait. 

A empresa está sediada em 
Meckenheim, na Alemanha, e foi 
fundada em 1978 por Albert e 
Gwendalina Gschwendner, e hoje 
emprega cerca de 150 funcionários.

www.teegschwendner.de

TeeGschwendner nunca perde a Guarda TeeGschwendner nunca perde a Guarda
Optando por uma solução de embalagem puramente fundamentada em papel, com funcionalidade 
de vedação integrada, o chá premium da TeeGschwendner agora é protegido pelo Sappi Guard

Optando por uma solução de embalagem puramente fundamentada em papel, com funcionalidade 
de vedação integrada, o chá premium da TeeGschwendner agora é protegido pelo Sappi Guard



8 9

Após os primeiros 100 dias de integração da Cham e todas as suas 
marcas, incluindo as fábricas de Carmignano e Condino, na Itália, 
além do know-how em negócios de imagem digital, nós nos reunimos 
com Michael Bethge, diretor de vendas da Sappi e autoadesivos, que 
compartilha detalhes sobre o impacto desta aquisição:

Como essa aquisição beneficiará os clientes da Sappi e da Cham 
Paper Group, respectivamente?
A maior mudança que os clientes Cham perceberão, é o acesso aos 
recursos agregados que a Sappi traz para a empresa comprada. Isso 
inclui o acesso a todo o portfólio de papéis especiais para 
embalagens, placas, papéis de impressão e escrita; aumento de 
recursos de pesquisa e desenvolvimento; menores prazos de entrega 
através estrutura logística global da Sappi; marketing sob medida, 
sistemas altamente automatizados, melhores vendas e suporte ao 

cliente. Isso inclui escritórios de fornecimento e vendas de várias 
fábricas em mais de 50 países. Os clientes da Cham também 
perceberão um processo de inovação acelerado como resultado 
desses recursos adicionais, combinando as competências de ambas 
as empresas.

Através da união de duas empresas dedicadas aos mercados que 
atendem, os clientes da Sappi agora terão acesso à linha de 
produtos Cham, mais notavelmente seus papéis glassine para 
aplicações autoadesivas, papéis face stock, papéis resistentes à 
umidade para aplicações de etiquetas, gama de papéis kraft 
revestidos e não revestidos adequados para aplicações de 
embalagens flexíveis e, por último, mas não menos importante, 
papéis impressos por sublimação e papéis para jato de tinta de 
grande formato.

Baixe agora o catálogo 
especializado da Sappi em 
www.sappi.com e inspire-
se com os novos produtos 
disponíveis.

Como os clientes da Cham estão reagindo à aquisição?
A resposta foi muito positiva. Por suas soluções inovadoras e 
sustentáveis, produtos de alta qualidade e excepcional suporte ao 
cliente, a Sappi construiu uma grande reputação na indústria de 
embalagens e no mercado de adesivos sensíveis à pressão. Os 
clientes do Cham com quem conversamos estão empolgados com o 
acesso ao portfólio completo de produtos especiais de papel e cartão 
da Sappi. Eles vêem a Sappi como um parceiro confiável que os 
ajudará a continuar a expandir seus negócios para o futuro.

Você continuará usando o nome do Cham Paper Group?
As duas usinas e o centro de conversão serão renomeados sob a 
conhecida marca Sappi. Sappi significa inovação, sustentabilidade, 
alta qualidade e é reconhecido como um parceiro confiável e justo. A 
Cham será totalmente integrada à Sappi Europe, e o nome oficial 
mudou oficialmente no dia 1º de julho. Estamos mantendo os nomes 
da marca Cham, mas esses produtos agora serão identificados como 
produtos da Sappi.

Quais são os novos mercados onde a Sappi poderá entrar por 
causa dessa aquisição?
Uma área que é de grande interesse para a Sappi é o negócio de 
impressão por sublimação. A Cham possui um fantástico portfólio de 
papéis de sublimação sob a marca familiar TransJet, com grande 
reconhecimento no mercado. Isso permite que a Sappi acelere o 
crescimento nesse mercado dinâmico e ascendente.

Outra área que vale a pena mencionar são os papéis para vedação. 
As duas empresas são fortes no desenvolvimento de tecnologia 
inovadora de papel vedação, e já iniciaram o desenvolvimento 
tecnológico há vários anos. Estamos entusiasmados em aprender 
uns com os outros, estimulando ainda mais a inovação. Esta é uma 
área importante para a indústria e também tem benefícios 
ambientais significativos, com a oportunidade de reduzir a 
quantidade de plásticos usados nas embalagens.

A integração de aquisições pode ser um desafio. Quem é o 
principal responsável pelos esforços de integração?
A Sappi adota uma abordagem de equipe para a integração de 
aquisições. Gastamos tempo avaliando todos os aspectos e 
encontrando atributos e recursos positivos que são valiosos para a 
empresa comprada, incluindo pessoas, processos, produtos e 
tecnologias. Estamos verdadeiramente unidos para o crescimento, 
estamos ouvindo e aprendendo uns com os outros e implementando 
as melhores práticas.

Unidos para o Crescimento

Como parte da estratégia de diversificação da Sappi e da Vision2020, para expandir os 
negócios em segmentos com maior margem crescimento, fornecendo aos clientes um 
portfólio de produtos mais amplo, no final de 2017, a Sappi Limited adquiriu uma 
empresa de papel especial localizada na Suíça, a Cham Paper Group Holding AG.

Unidos para o Crescimento NOVO 
CATÁLOGO DE 
ESPECIALIDADES
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Fiel à nossa filosofia, a Sappi e a gráfica equatoriana Imprenta 
Mariscal, têm trabalhado juntas para um sucesso compartilhado nos 
últimos 17 anos. Reconhecendo a necessidade de parcerias fortes e 
confiáveis para fornecer produtos inovadores e melhores serviços, 
tanto local quanto globalmente, a May Sappi ajudou a Imprenta 
Mariscal a celebrar seu 45º aniversário em Quito, no Equador.

Por quase duas décadas como parceira estratégica de negócios, a 
Sappi testemunhou o desenvolvimento e o crescimento da Imprenta 
Mariscal, posicionando a empresa como uma das principais gráficas 
no Equador. A empresa utiliza máquinas de última geração para a 
impressão com folhas, impressão offset com bobinas e impressão 
digital.

A Sappi é o principal fornecedor de papel da Imprenta Mariscal para a 
produção de catálogos, encartes e livros, incluindo marcas como 
Magno, EuroArt Plus, Galerie e Somerset. Após o recente investimento 
considerável em embalagens, a Sappi também fornece o papel 
Parade com revestimento unilateral para a produção de rótulos.

Mais de 100 convidados participaram da comemoração de 45 anos, 
e o fundador da empresa, Francisco Valdivieso, foi reconhecido por 
suas contribuições à indústria gráfica no Equador. Marco 
Eikelenboom, vice-presidente de vendas e marketing da Sappi 
Europe, presenteou Francisco Valdivieso com um prêmio 
condecorando seu compromisso com a indústria.

“Francisco é um pioneiro da indústria que, devido ao seu carisma e 
inovação, conseguiu motivar sua equipe durante essa longa jornada, 
cumprindo as metas e objetivos que hoje ajudaram a empresa a se 

tornar líder na indústria gráfica e de embalagens do Equador. Uma 
empresa reconhecida por oferecer produtos excelentes e 
inovadores”, afirma Wolfgang Haberbauer, diretor de exportações da 
Sappi Europe.

Durante seu discurso, Andrés Valdivieso, diretor de produção da 
Imprenta Mariscal, disse: “Inovação, flexibilidade e agilidade para 
nos reinventar constantemente sempre fizeram parte de nossas 
operações. A tecnologia gera novos desafios e oportunidades. A 
Imprenta Mariscal sempre previu mudanças tecnológicas e fomos 
pioneiros em sua implementação. Nós vemos o futuro com grande 
otimismo. Devido à nossa busca incansável para crescer, melhorar e 
satisfazer nossos clientes, conseguimos diversificar nossas frentes 
de negócios”.

A liderança tecnológica e de inovação da empresa lhes outorgou 
prêmio mais prestigiado da indústria gráfica, o Sappi Printers of the 
Year. Homenageando gráficas excepcionais que incansavelmente 
buscam resultados, a Imprenta Mariscal ganhou a categoria de 
Impressão Digital em 2010.

Instituída nos valores e visão da empresa, a Imprenta Mariscal 
fornece soluções integrais de alta qualidade para a indústria gráfica, 
e está comprometida com o progresso sustentável, desenvolvendo 
continuamente talentos humanos, responsabilidade social e 
lucratividade. Para mais informações, visite o site da Imprenta 
Mariscal http://www.imprentamariscal.com/.

A Sappi celebra o 45º aniversário da Imprenta Mariscal A Sappi celebra o 45º aniversário da Imprenta Mariscal
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e o fundador da empresa, Francisco Valdivieso, foi reconhecido por 
suas contribuições à indústria gráfica no Equador. Marco 
Eikelenboom, vice-presidente de vendas e marketing da Sappi 
Europe, presenteou Francisco Valdivieso com um prêmio 
condecorando seu compromisso com a indústria.

“Francisco é um pioneiro da indústria que, devido ao seu carisma e 
inovação, conseguiu motivar sua equipe durante essa longa jornada, 
cumprindo as metas e objetivos que hoje ajudaram a empresa a se 

tornar líder na indústria gráfica e de embalagens do Equador. Uma 
empresa reconhecida por oferecer produtos excelentes e 
inovadores”, afirma Wolfgang Haberbauer, diretor de exportações da 
Sappi Europe.

Durante seu discurso, Andrés Valdivieso, diretor de produção da 
Imprenta Mariscal, disse: “Inovação, flexibilidade e agilidade para 
nos reinventar constantemente sempre fizeram parte de nossas 
operações. A tecnologia gera novos desafios e oportunidades. A 
Imprenta Mariscal sempre previu mudanças tecnológicas e fomos 
pioneiros em sua implementação. Nós vemos o futuro com grande 
otimismo. Devido à nossa busca incansável para crescer, melhorar e 
satisfazer nossos clientes, conseguimos diversificar nossas frentes 
de negócios”.

A liderança tecnológica e de inovação da empresa lhes outorgou 
prêmio mais prestigiado da indústria gráfica, o Sappi Printers of the 
Year. Homenageando gráficas excepcionais que incansavelmente 
buscam resultados, a Imprenta Mariscal ganhou a categoria de 
Impressão Digital em 2010.

Instituída nos valores e visão da empresa, a Imprenta Mariscal 
fornece soluções integrais de alta qualidade para a indústria gráfica, 
e está comprometida com o progresso sustentável, desenvolvendo 
continuamente talentos humanos, responsabilidade social e 
lucratividade. Para mais informações, visite o site da Imprenta 
Mariscal http://www.imprentamariscal.com/.
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