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No passado, nem tudo era melhor, mas muitas coisas eram mais 
simples. Por exemplo, há apenas alguns anos, o principal objetivo 
das embalagens de papelão era proteger o produto, transmitir uma 
quantidade limitada de informações e servir como um recipiente 
econômico. Hoje, em contraste, as caixas de papelão dobráveis 
desempenham funções cada vez mais complexas no mix de 
marketing.

O Grupo Edelmann atualmente observa que a sustentabilidade 
continua sendo uma megatendência no setor de embalagens. 
“Oferecemos aos nossos clientes a produção de caixas dobráveis, 
por exemplo, com corantes ecológicos e revestimentos ecológicos”, 
diz Oliver Bruns, CEO do Grupo Edelmann. 

“Cada vez mais estamos nos afastando de nossas embalagens 
antigas de plástico e combinadas e as substituindo por papel 
cartão”, explica ele, “que tem a vantagem de ser fabricado com 
madeira renovável. No Grupo Edelmann, também empregamos os 
métodos, tecnologias e máquinas de produção mais modernos. Com 
tudo isso, estamos ajudando ativamente a moldar nosso futuro hoje.”

“Os consumidores atuais compram seus produtos cada vez mais on-
line, e não na loja”, diz Helmut Sieber, chefe do Centro de Design 
Técnico do Grupo Edelmann. “Isso deixa de lado o vendedor, que 
costumava desempacotar as mercadorias e apresentá-las ao cliente. 
Por causa da experiência emocional, os consumidores querem 
celebrar a abertura do pacote. Por isso, a experiência do cliente em 
desembalar a marcadoria está se tornando cada vez mais 
importante. O cliente está procurando qualidade especial do produto 
torna-se palpável e, com isso, o valor da embalagem.”
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Papel Cartão cria valor
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A escolha do substrato, claro, também desempenha um papel 
decisivo na qualidade dessa experiência.

Sieber: “Assim que o fabricante da marca acompanha seu briefing, o 
público alvo e o ponto de venda são definidos. Então começamos o 
trabalho de design. Na escolha do substrato, as demandas físicas 
são importantes: o peso do produto, quais rotas de transporte as 
mercadorias tomarão, e onde serão apresentadas para venda. 
Quanto mais difíceis forem as condições, maior será a resistência ao 
rasgo necessária no material.”

“Quando tenho um produto cuja embalagem deve transmitir uma 
sensação de luxo, eu gostaria de recomendar, por exemplo, o Algro 
Design da Sappi. Ele conquista com seu alto grau de brancura, 
superfície muito suave e sensação premium. E é bem adequado para 
impressão e acabamentos de todos os tipos. É um material muito 
atraente, que também é ideal para o desenvolvimento de caixas 
dobráveis para linhas de produtos de beleza. De potes à batons e 
frascos de perfume.”

Escolha do substrato depende 
de muitos fatores

Foco na sustentabilidade

www.edelmann-group.com

O Grupo Edelmann, fornecedor líder de soluções de embalagem inovadoras e de 
alta qualidade, utilizando papel e cartão, emprega mais de 3.000 pessoas e 
alcança vendas superiores a 300 milhões de euros. Fundada em 1913, a 
empresa familiar desenvolve, produz e vende caixas dobráveis, bulas, soluções 
de embalagem, caixas rígidas, etiquetas adesivas e produtos de papelão 
ondulado.

Opera em sete sucursais alemães e 14 estrangeiras (França, Polônia, Hungria, 
Brasil, China, Índia, México, EUA), com foco nos mercados de beleza 
(cosméticos, cuidados corporais), saúde (farmacêuticos), e marcas de consumo. 
No coração da estratégia de sucesso da empresa de longa data, está a estreita 
colaboração com seus clientes globalmente ativos.
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Os proprietários de marcas buscam aumentar a eficácia da 
publicidade de seus produtos desenvolvendo embalagens que 
agreguem todos os sentidos dos compradores. O novo ateliê 
dobrável da Sappi Atelier abre novas possibilidades no design de 
embalagens.

Distingue-se com brancura e pureza máximas, alto brilho na 
impressão, combinados com uma sensação sedosa mate. As 
propriedades de acabamento são múltiplas: se laminação de filme, 
transferência de folha fria, envernizamento UV ou flocagem - tudo é 
viável. Atelier pode ser impresso usando métodos offset, 
flexográficos ou de tela.

Possibilidades ilimitadas para todos os usuários e indústrias
As excelentes propriedades de gravação do Atelier aumentam a 
capacidade do designer de criar experiências aprimoradas de 
embalagem ótica e tátil. Apresentando um lado reverso 
impressionante, a caixa com o novo cartão dobrável, também pode 
ser habilmente impressa e acabada no lado oposto.

Atelier apresenta produtos de marca com alto impacto no ponto de 
venda. Seus pontos fortes são especialmente evidentes na área de 
embalagens premium para perfumes, cosméticos, cuidados com a 
beleza, cuidados com a pele, moda, produtos de confeitaria de alta 

qualidade e produtos de praline. Sua versatilidade também o torna 
ideal para enfrentar aplicações gráficas desafiadoras.

“Para poder oferecer aos nossos clientes este novo cartão dobrável 
branco de qualidade premium, convertemos nossa máquina de papel 
PM6 em Maastricht. Nosso investimento de vários milhões de euros 
resultou em um processo de produção globalmente único e 
verdadeiramente inovador”, afirma Lars Scheidweiler, Gerente de 
Grupo de Produtos da Sappi Europe, explicando a jornada rumo ao 
lançamento do produto. “Isso significa que agora estamos em 
condições de produzir um papelão dobrável premium.”

Atelier está disponível para o mercado mundial em gramaturas que 
variam de 240 a 350 g / m². A pedido do cliente, a Sappi pode 
entregar o novo cartão em rolos ou folhas e com um certificado 
FSC® ou PEFC™.

Mais informações sobre o Atelier podem ser encontradas no blog da 
Sappi em www.sappi-psp.com/de/paperboard/atelier.

O Atelier Swatch Book, bem como as folhas de amostra, também 
podem ser encomendadas diretamente enviando um email para 
speciality.paper@sappi.com.

Novo cartão Atelier – o brilho encontra a funcionalidade A Sappi na Luxe Pack Shanghai 2019

O novo cartão GC1 apresenta uma combinação única de recursos visuais e 
físicos, combinando um volume específico considerável com alta rigidez e 
qualidade de superfície superior, com um brilho 100% distinto.

A Luxe Pack é a principal feira de profissionais de embalagens de produtos 
de luxo, dedicada a fragrâncias-cosméticos, relógios, joias, comida gourmet, 
vinhos, destilados, produtos de tabaco e louças.

A Luxe Pack em Xangai, realizada de 10 a 11 de abril de 2019, reuniu os 
melhores produtores de embalagens e materiais de embalagem de todo o 
mundo juntos sob o mesmo teto.

Entre os expositores estavam os principais fornecedores do setor, mas 
também empresas altamente especializadas que apresentaram seu know-
how único. A feira foi uma excelente oportunidade para a Sappi mostrar sua 
excelente linha de produtos para o setor de embalagens de luxo, para 
alcançar clientes antigos e fazer novas conexões.

NOVIDADE - NOVAS MARCAS NOVIDADE - NOVAS MARCAS

Pela primeira vez, a Sappi participou da principal 
vitrine de embalagens de luxo na Ásia.

Experimente o novo catálogo 
de Algro Design

Vá até https://www.sappi-psp.com/en/paper-
board/algro-design e confira o vídeo que apresenta 
o novo o novo catálogo da Sappi sobre o Algro 
Design.

Os artistas projetaram seis impressionantes 
impressões Radiolaria inspiradas na natureza, 
cujas estruturas, formas e superfícies infinitas se 
relacionam intimamente com a variedade e 
diversidade dos produtos da Sappi.

Tentando responder como se pode obter 
dimensionalidade na impressão sem gravação 
pesada, este catálogo apresenta diferentes cores e 
técnicas, desde impressão a cores 4c, impressão a 
quente, até verniz brilhante e verniz mate.

Experimente o poder de acabamento hábil e como 
reage à superfície, divirta-se com o conjunto de 
caixas dobráveis pré-vincadas e pré-cortadas, 
apenas esperando para serem montadas por você.
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O poder do compromisso: celebrando 20 anos de 
colaboração e parceria

Hora de dizer adeus

O CEO da Sappi, Steve Binnie, e o CEO 
da Sappi Trading, Wayne Rau, foram 
convidados para celebrar o 20º 
aniversário da Sappi Trading do Brasil.

Depois de nove anos vivendo e trabalhando na 
América Latina, Kathrin Böhmüller, gerente de vendas 
da Sappi, retorna à Europa. Leia suas reflexões sobre 
viver e trabalhar no exterior.

PARCEIROS E PESSOAS PARCEIROS E PESSOAS

No dia 27 de março, os principais clientes brasileiros da Sappi 
se reuniram em São Paulo – além de distribuidores, editores, 
impressores a convertedores especializados, alguns clientes 
da Argentina e do Paraguai também voaram, totalizando 15 
empresas parceiras.

Reafirmando o firme compromisso da Sappi com o mercado 
brasileiro, o CEO da Sappi, Steve Binnie, explicou a visão da 
empresa e apresentou os últimos investimentos em fabricação 
durante o evento. Ele também agradeceu os parceiros de 
longa data da Sappi no Brasil por seu infindável patrocínio nas 
últimas duas décadas.

Vamos pensar fora da caixa, vamos? Quando você conhece bem a sua caixa, esteja 
pronto para sair e explorar seus arredores. Os novos mundos que se abrem para 
você são infinitos; as diferenças, em parte surpreendentes, em parte ilógicas; o 
efeito de aprendizado imenso e eterno. O objetivo não é se adaptar.

O objetivo é encontrar a vontade de mergulhar em um novo ambiente e admitir que 
as coisas vão funcionar de forma diferente do que você está acostumado. O objetivo 
não é apenas aceitar as diferenças, mas internalizá-las e apreciá-las. Você teve 
sucesso se conseguiu entender o exterior da caixa tanto quanto o interior.

Um grande passo para fora da minha caixa foi quando deixei a Áustria depois dos 
meus primeiros anos com a Sappi em Viena. Eu havia desenvolvido o desejo não 
apenas de trabalhar, mas também de morar no exterior.

Viver em outro país ou visitá-lo a cada poucos meses como parte de uma viagem de 
negócios são duas coisas diferentes. De repente, você está pessoalmente envolvido 
e começa a olhar as coisas de um ângulo diferente, participa dos eventos diários e 
acompanha os desenvolvimentos econômicos e políticos com maiores níveis de 
interesse.

O que costumava ser simples números agora ganha substância. A vida cotidiana do 
cliente torna-se tangível e, como fornecedor, você percebe melhor os desafios que 
sua contraparte enfrenta diariamente.

Meu desafio era entender e aceitar que culturas diferentes aplicam diferentes 
abordagens e soluções, e o apoio de meus clientes contribuiu imensamente para 
esse processo de aprendizado.

Nos últimos nove anos, tive o prazer de viajar para os mais diferentes países da 
América Latina e tive o privilégio de conhecer suas pessoas. A abertura e a amizade 
com as quais eles se aproximam são difíceis de encontrar fora da América Latina e 
me fascinaram desde o começo.

Cada encontro na América Latina começa com um sorriso e uma recepção calorosa. 
Desde o início, você se envolve em um nível muito pessoal, incluindo a troca de 

histórias de vida e experiências. Eu sempre gostei 
desses encontros que me ajudaram a derrubar 
muros e construir relacionamentos autênticos.

Minhas experiências de vida e trabalho na América 
Latina e o impacto que isso teve no meu 
desenvolvimento pessoal são inestimáveis. Minhas 
lembranças sempre serão positivas, e agradeço a 
todos pela amizade, pelo apoio e ajuda nesta 
jornada fascinante.

Para concluir com as palavras de um grande escritor 
latino-americano: “A vida não é o que você viveu, 
mas o que você lembra e como se lembra de contá-
la” - Gabriel Garcia Marquez

Kathrin Böhmüller assumiu uma nova função como 
“Gerente de Suporte de Vendas - Bens de Consumo 
e Autoadesivos” e continuará apoiando os mercados 
de exportação, incluindo Argentina e Chile.

“Como Stakeholders, vocês desempenham um papel vital 
no sucesso de nossos negócios, e gostaríamos de 
agradecer por seu apoio contínuo.”

Steve Binnie, CEO da Sappi Limited
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Kathrin Böhmüller assumiu uma nova função como 
“Gerente de Suporte de Vendas - Bens de Consumo 
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“Como Stakeholders, vocês desempenham um papel vital 
no sucesso de nossos negócios, e gostaríamos de 
agradecer por seu apoio contínuo.”

Steve Binnie, CEO da Sappi Limited
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Sappi ganha Prêmio de Excelência de Fornecedor da 
Avery Dennison pela segunda vez consecutiva

Trabalhando com parceiros: o novo Código de Conduta para 
Fornecedores da Sappi se baseia no princípio da colaboração

VENCEDORA DE PRÊMIOS SUSTENTABILIDADE

Uma recompensa por ser um verdadeiro fornecedor global, com 
produtos de alta qualidade e conduta sustentável.

O negócio global de embalagens e papéis especiais da Sappi oferece 
suporte a oito fábricas da Avery Dennison em todo o mundo, com 
vários produtos de várias instalações.

A equipe da Sappi ficou satisfeita quando ouviu os resultados do 
Prêmio Excelência de Fornecedor da Avery Dennison deste ano. Após 
a premiação no ano passado, o status da Sappi como fornecedora 
líder foi novamente homenageado com este significativo prêmio em 
2019.

“Fomos reconheci dos por nossa excelente qualidade e por sermos 
um fornecedor verdadeiramente global, apoiando o crescimento da 
Avery Dennison, especialmente nos EUA. E finalmente, por causa de 
nosso portfólio expandido após a aquisição do Cham Paper Group”, 
disse Thomas Kratochwill, vice-presidente de vendas e marketing de 
embalagens e papéis especiais (Sappi Europe).

Todas as empresas premiadas - incluindo a Sappi - destacaram-se 
em quatro áreas principais: sustentabilidade, qualidade, serviço e 

crescimento. Este prêmio não é apenas extremamente relevante 
para os vencedores, mas também para a própria Avery Dennison.

Garrett Gabel, vice-presidente de finanças globais e compras, 
etiquetas e materiais gráficos, disse: “Esta é nossa oportunidade de 
celebrar fornecedores de todo o mundo que atendem ou excedem 
nossos padrões de satisfação e desempenho do cliente. Graças à sua 
dedicação aos valores destacados neste programa, podemos 
continuar a colaborar, inovar e, finalmente, crescer com nossos 
clientes”.

A Sappi fornece papéis Kraft revestidos (CCK), papéis Glassine e 
papéis para etiquetas à Avery Dennison, líder mundial em materiais 
adesivos sensíveis à pressão (PSA) para etiquetas e aplicações 
gráficas.

A plataforma para essa colaboração frutífera entre as duas empresas 
é a parceria de negócios de sucesso e duradoura baseada na 
confiança.

Crédito: Avery Dennison
Nick Tucci (Avery Dennison), Gunnar Sieber e Thomas Kratochwill 
(Sappi), bem como Robyn Buma (Avery Dennison) na cerimônia de 
premiação (f.l.t.r.)

Courtesy of Andrew Watson Design

Atender às necessidades dos clientes com novos produtos, 
investir em inovação e pessoas, e estabelecer cadeias de 
fornecimento mais transparentes impulsionará a estratégia de 
sustentabilidade da Sappi.

Encontre o Relatório de Sustentabilidade do Grupo Sappi em 
https://sappireports.co.za/reports/sappi-gsr-2018

Descubra os compromissos da Sappi com o SDG da ONU em 
https://sappireports.co.za/reports/sappi-gsr-2018/key-material-issues/sappi-
and-united-nations-sustainable-development-goals-glance

A Sappi publicou recentemente um Código de Conduta e 
Fornecimento, para gerar um impacto positivo ainda mais 
significativo. A nova carta permite que os parceiros da 
cadeia de suprimentos da Sappi apoiem ainda mais a 
jornada de sustentabilidade da empresa, e ajudem a Sappi a 
expandir sua contribuição para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Graeme Wild, Chefe de Relações com Investidores e 
Sustentabilidade do Grupo Sappi, comentou: “Estamos 
comprometidos em colaborar com nossos fornecedores para 
garantir que eles entendam nossos valores, padrões éticos e 
requisitos ambientais, para que juntos possamos ter um 
impacto positivo nas pessoas, no planeta e prosperidade.”

“Nós vemos nossos fornecedores como parceiros de 
negócios importantes que desempenham um papel 
fundamental para nos ajudar a concretizar nossa visão. 
Estamos convencidos de que os fornecedores que se 
comprometem com a sustentabilidade não apenas 
aumentarão seu valor para a Sappi, mas também 
fortalecerão seus negócios”, acrescenta Wild.

Fique ligado na próxima edição do Paper Globe, e descubra 
como a Sappi contribui para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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