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Cadastro de Ferramentas
Controle e registro completo das informações técnicas

Mapa de Custo
Preços mais fiéis e segurança nas decisões comerciais

Controle de Perdas na Produção
Relatório gerencial diário ou mensal

Controle de Estoque
Controle automático de todos os materiais 
conforme produção/faturamento

19 3826-4345   
contato@iquattro.com.br
iquattro.com.br     

Fale conosco, temos uma solução 
compatível com a sua empresa.

Sistema de Gestão Integrado para convertedores

Alcance resultados 
com controle total 
em suas mãos!

Ficha Técnica e Ordem de Produção
Informações corretas e segurança na produção 

Orçamento
Cálculo integrado, análise de possibilidades 
de produção e envio de proposta

http://www.iquattro.com.br
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ABIEA Entrevista

A HISTORIA CONTADA  
POR QUEM FEZ A HISTÓRIA
Um valioso registro relatado por 
cada presidente que passou pela 
entidade.

GreGoire Jean Chatziefstratiou  
(in memorian) 1º presidente: 1986–1988

Neste episódio de abertura, conheça 
a história do 1º Presidente da ABIEA: 
Gregoire Jean Chatziefstratiou. História 
contada por seu filho mais velho, Jean 
Chatziefstratiou.

https://youtu.be/VJFmUUhinlc

eduardo Chede
6 mandatos: 1988-1990 / 1994-2000 / 
2010-2012 / 2014-2016

Eduardo Chede ocupou a presidência 
da associação por 6 mandatos em di-
ferentes momentos da entidade. Foi 
dele a ideia do evento que se tornaria 
uma tradição do setor: o 1º Encontro 
Nacional de Convertedores de Rótulos 
e Etiquetas!

https://youtu.be/3XoDaE31A_w

Mario LaGe
Mandato: 2000–2002

Mario Lage “encarou o desafio”, como ele 
mesmo diz, de ser presidente da ABIEA 
no período de 2000 a 2002, contribuin-
do muito com sua experiência como 
empreendedor nato. Foi a partir de seu 
mandato que a ABIEA passou ter sua 
sede independente! É só clicar e assistir 
a mais esse episódio especial!

https://youtu.be/JdZZYymVBYU

José CarLos de La torre
Membro da Diretoria desde o início e 
atual Diretor Financeiro

José Carlos de la Torre não chegou a 
ocupar a presidência da entidade, po-
rém, sua contribuição já é de extrema 
relevância para a ABIEA! Desde 1988, ele 
dedica um parte de seu tempo e de sua 
experiência como empresário gráfico 
para a ABIEA. Uma história que se inicia 
lá nos anos 70!

https://youtu.be/UKNkCLHBc4Y

Série especial 35 anos • 1a parte

mailto:oautoadesivo%40abiea.org.br?subject=
http://www.abiea.org.br
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NOVOS ASSOCIADOS

Dugraf Digital

A Dugraf Digital nasceu da parceria entre 
os grupos Dugraf e Dantex.

A Dugraf é um grupo brasileiro com 25 
anos de expertise em fornecimento de 
equipamentos e insumos para a indús-
tria gráfica, atendendo todo o mercado 
latino-americano e atuando em territó-
rio norte-americano através da Dugraf 
USA. Dantex é um grupo inglês com 50 
anos de inovação na área de impressão 
e especialista no mercado de etiquetas, 
sendo a maior fabricante e distribuidora 
de chapas de fotopolímero, material para 
flexografia e Dry Offset na Europa.

O propósito da parceria é trazer para a 
América Latina a mais atualizada tecno-
logia do mundo em impressão digital 
com o melhor custo-benefício local, 
atendendo às demandas específicas 
de cada cliente para micro, pequenos e 
médios volumes de rótulos e etiquetas. 
Entre os destaques do portfólio estão as 
máquinas modulares Dantex Pico com 

alta produtividade em INK JET UV para o 
segmento Label.

Com estes e outros produtos oferecidos 
pela Dugraf Digital, as empresas gráfi-
cas de qualquer porte contam com o 
suporte necessário para abraçar as 
oportunidades que não param de cres-

cer na área de impressão, onde a tecno-
logia dita o ritmo dos negócios e cada 
novo empreendedor tem as suas pró-
prias exigências. 

Saiba mais:
www.dugrafgroup.com/dugraf-digital
Instagram: @dugrafgroup

Máquina modular Dantex Pico

http://www.colacril.com.br
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ARTIGO

Por William D’Vas

O ano de 2021 começou de modo agi-
tado e polêmico. Certamente quem 
acompanha nosso informativo se lembra 
da queixa do segmento em relação ao 
aumento de preços das matérias-primas 
sob pressão da variação cambial e, tam-
bém, as deficiências na cadeia de forne-
cimento, sobretudo de itens importados. 

O primeiro semestre foi marcado, ainda, 
por atrasos no fornecimento de alguns 
itens para nossa indústria, fato esse ex-
plicado tanto pelo aumento exponencial 
da demanda (em proporção maior do 
que os fornecedores conseguiam aten-
der) como também ao acirramento da 
demanda mundial e das adaptações de-
correntes do “novo normal” trazido pela 
pandemia de Covid-19.

De fato, os primeiros seis meses do ano 
que terminou foram desafiadores. De 
um lado, com a explosão da demanda 
em alguns segmentos, tivemos empre-
sas batendo recordes de faturamento 
e metas muito antes do estipulado; por 

outro lado, essa mesma “explosão de de-
manda” obrigou os convertedores a revi-
sarem seus procedimentos de estoque e 
gestão, com o objetivo de não sofrerem 
em médio prazo com uma possível falta 
de matéria-prima.

Recorrendo à metáfora do copo meio-
-cheio/meio-vazio, acredito que 2021 foi 
um bom ano, apesar dos percalços e da 
saudade que ficou dos colegas e amigos 
que nos deixarem em virtude do Covid. 
Nosso segmento mostrou uma resiliên-
cia exemplar, tanto em termos de tec-
nologia e investimento, como também 
em gestão para superar os desafios. As 
incertezas sobre o fornecimento de ma-
térias-primas e reajustes colocou à mesa 
fornecedores e convertedores, promo-
vendo um diálogo sempre benéfico – 
afinal, um depende do outro para cres-
cer e, terminado o ano, tenho absoluta 
certeza de que essa parceria necessária 
se tornou ainda mais evidente.

Uma das mais contundentes provas da 
maturidade de nosso setor foi o Prêmio 
ABIEA (que em 2021 passou a homena-

gear Umberto Giannobile). Com recorde 
de inscritos e excelente repercussão, os 
trabalhos uma vez mais se superaram 
em qualidade, ilustrando a capacidade 
gigantesca de nossos convertedores se 
reinventarem para sempre entregarem 
a seus clientes trabalhos de alta quali-
dade. Também estiveram ao nosso lado 
empresas patrocinadoras que seguiram 
e seguem acreditando na importância 
da premiação como forma de estimular 
o crescimento e aprimoramento do mer-
cado – a vocês todos, deixo meu muito 
obrigado em nome da associação!

E, ao falar de capacitação e crescimen-
to, não posso deixar de citar aqui ações 
importantes no que tange aos cursos e 
encontros de capacitação profissional 
em parceria com empresas e entidades 
como Total Corporate, GS1 Brasil, ABTG, 
Abigraf e Loara, entre outros. Apesar das 
adaptações necessárias devido às restri-
ções de contato presencial, a ABIEA se-
guiu seu cronograma e, neste novo ano, 
já trabalha intensamente para expandir 
sua programação de eventos de modo 
a abranger cada vez mais setores e de-
mandas. Exemplo disso é o 1º Encontro 
Regional ABIEA edição Bahia, previsto 
para acontecer em março de 2022 no 
hotel DeVille Prime Salvador, sob a coor-
denação do nosso diretor regional Elton 
Carvalho, CEO da Eco System.

Aniversário
Antes de encerrar, não posso deixar de 
frisar que em 2021 a ABIEA completou 35 
anos. Nesta edição, como você já deve ter 
notado, começamos a recontar a história 
da associação por meio de personalida-
des que foram ativamente responsáveis 
pela criação e crescimento da entidade. 

Será uma viagem de mais de três déca-
das trazendo à tona fatos importantes 
para nossa associação. Afinal, zelar pela 
história é manter viva a memória de to-
dos os que contribuíram para que, hoje, 
estejamos aqui. 

Entre lições dadas e aprendidas, que rece-
bamos de peito aberto os desafios e con-
quistas que 2022 tem a nos oferecer.  

2022: o que podemos aprender e projetar
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ABIEA: 35 ANOS

Trinta e cinco anos da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Etiquetas e Rótu-
los Adesivos contados por aqueles que 
colocaram as mãos na massa e construí-
ram a história da entidade. Nesta data 
comemorativa, resgatamos as memó-
rias desses protagonistas, que contam 
sobre suas trajetórias e experiências as 
quais, nesta edição especial, chegam 
até você. 

Gregoire Jean Chatziefstratiou – 
1º Presidente da ABIEA

De origem grega, Gregoire Jean Chat-
ziefstratiou foi fundamental para a cria-
ção da ABIEA. Tendo trabalhado na 
Pimaco no Rio de Janeiro, migrou para 
São Paulo para abrir mercado no esta-
do, fazendo uso de seu conhecimento e 
talento comercial. Em 1967, ao lado dos 
sócios Ariel de Melo Freitas e Gutenberg 
de Oliveira Santos, abriu a Prakolar.

Em 1974, após a morte do Sr. Ariel, a em-
presa teve que readaptar seus rumos. 
Foi nessa época que, Jean Willem Chat-
ziefstratiou, filho do Sr. Gregoire, entrou 
para a empresa, auxiliando na parte ad-
ministrativa de modo importante. Em 
1994, a sociedade com o Sr. Gutenberg 

se desfez, de modo que pai e filho passa-
ram a tocar o negócio.

Segundo Jean, lembrando a história do 
pai como um dos fundadores da ABIEA, 
a ideia surgiu durante o período de con-
gelamento de preços do governo José 
Sarney. “Havia congelamento, mas os for-
necedores queriam aumentar os preços. 
Sob orientação do advogado, decidimos 
fundar uma associação para combater 
esse aumento e ter força representativa. 
Foi então que meu pai ligou para os em-
presários da época e eles se reuniram na 
Prakolar para estudar o regimento. Assim 
nasceu a associação. Como foi meu pai 
que chamou os empresários, ele acabou 
sendo escolhido como primeiro presi-
dente”, lembra.

Jean também lembra os desafios vivi-
dos. “O pessoal se identificou bastante 
porque havia muitos problemas em 
comum, vividos pelos empresários do 
setor na época. Então, decidiram levar a 
ideia para frente, fizeram cursos, chama-
ram os fornecedores para ajudar a de-
senvolver o mercado”, conta. “O grande 
desafio era organizar a associação, mas 
havia gente muito boa trabalhando. 
Apesar de concorrentes, eles não se 
olhavam como inimigos. Para meu pai, 
foi desafiador entender que a associa-
ção poderia ajudar a levar adiante o 
mercado de autoadesivos.”

Para Jean, a atuação da ABIEA ajudou, ao 
lado de outros fornecedores, a melhorar 
a qualidade e os tipos de aplicações dos 
produtos autoadesivos em detrimento 
de outras tecnologias usadas na época. 

“Ter sócios de peso dentro da associa-
ção é um esforço contínuo para melho-
rar cada vez mais o mercado e ter um 
desenvolvimento contínuo dentro do 
segmento autoadesivo”, diz. “Também é 
importante que a associação divulgue a 
importância e as vantagens do autoade-
sivo no Brasil.”

Eduardo Chede – Seis mandatos 
como presidente da ABIEA

Eduardo Chede foi quem mais ocupou a 
presidência da ABIEA: foram um total de 
seis mandatos.

Engenheiro de formação e empresário 
gráfico, abandonou gradativamente a 
Engenharia para ingressar no segmento 
autoadesivo a convite de um amigo, ini-
cialmente, ajudando na parte financei-
ra-administrativa, e, posteriormente, em 
1974, passou a se dedicar integralmente 
à atividade por meio da empresa da qual 
era sócio. “Na época, surgiu a oportunida-
de de adquirirmos uma empresa maior, 
que era nossa concorrente”, lembra Che-
de. “Íamos mudar para um galpão aluga-
do maior e os equipamentos chegariam 
numa segunda-feira. Mas infelizmente 
meu sócio faleceu naquele mesmo dia”, 
disse Eduardo emocionado.

Como que guiado pelo destino, Che-
de acabou assumindo as operações 
juntamente com o irmão. “Era um 
mercado que estava sendo desbrava-
do, havia poucas empresas no merca-
do”, diz. “Em pouco tempo ajeitamos 
a nossa empresa, e, um ano e meio 

ABIEA 35 anos: a história contada 
pelos protagonistas
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ABIEA: 35 ANOS

depois, fiz minha primeira viagem à 
Drupa. Eu fiquei maravilhado, ainda 
que a parte destinada ao setor de au-
toadesivos fosse muito pequena.”

A viagem rendeu o investimento em um 
novo equipamento quatro cores de ori-
gem italiana. “Foi um divisor de águas, 
porque conseguimos entrar em seg-
mentos que não atendíamos”, afirma.

Com o crescimento da empresa, cha-
mada de Art Print Color (anos depois, 
seria adquirida também a Marte Rótu-
los), e a mudança para um novo galpão 
(próprio, localizado na Penha), chegou 
o momento, em 1986, de a ABIEA cruzar 
a trajetória de Chede.

“Foi a época do Plano Cruzado”, lembra 
Chede. “Os preços estavam congelados 
e atravessávamos uma inflação mui-
to grande. Como eram muitas as difi-
culdades, o governo flexibilizou esse 
congelamento, e os fornecedores co-
meçaram a praticar o reajuste, aumen-
tando os preços e tornando a atividade 

difícil. A ABIEA foi uma forma de nos 
organizarmos e pleitearmos a favor do 
segmento de autoadesivos, defender 
nossos direitos junto aos fornecedores. 
Éramos cinco empresários e não tínha-
mos recursos.”

O passo seguinte foi expandir as ativi-
dades da entidade e angariar mais asso-
ciados.

“Sempre defendi que os convertedores 
precisavam se conhecer mais. Não po-
díamos ser inimigos”, ressalta. “Notei que, 
conversando, tudo ficava mais fácil.”

Entre suas principais realizações como 
Presidente da ABIEA esteve o primeiro 
encontro de convertedores (realizado 
de modo pioneiro em Campos do Jor-
dão), reuniões estas que acabaram por 
se tornar tradicionais e recorrentes na as-
sociação. Também foi Chede que alterou 
o estatuto da ABIEA, ampliando de oito 
para 24 diretores de modo a contemplar 
um maior número de estados e garantir 
maior representatividade. “Foi uma for-

ma de entendermos e recebermos de-
mandas do Brasil todo.”

Em sua presidência também foi realizado 
o Primeiro Seminário focado em flexogra-
fia banda estreita no país, bem como cur-
so de capacitação para vendedores foca-
do no segmento autoadesivo, promoção 
de visitas técnicas em grupos ao exterior, 
e a realização de uma feira centrada em 
label no Brasil, aos moldes da Labelexpo. 

“Sempre estive à disposição para ocu-
par a presidência quando necessário”, 
afirma Chede. “Foram seis mandatos, e, 
se tivesse a oportunidade, faria de novo. 
Não tinha muito tempo, mas encontrava 
tempo para trabalhar pela associação.”

Sobre os desafios encontrados ao lon-
go dos anos, Chede destaca: “Qualquer 
associação deve ser dinâmica em suas 
posições e em saber acompanhar o que 
está acontecendo no mercado mun-
dial, colocando-se sempre à frente e 
antecipando soluções. Procuramos agir 
dessa maneira, olhando para frente e, 

http://www.arclad.com
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ABIEA: 35 ANOS

visite nilpeter.com

Conheça a impressora FA nos Centros de Tecnologia 
da Nilpeter na Dinamarca, Estados Unidos e Tailândia

Inovação 
A automação ao alcance das mãos 

– com a nova FA

ao mesmo tempo, enfrentando os pro-
blemas atuais.”

Mario Lage – O presidente 
do novo milênio

Mario Lage destacou-se na ABIEA por ter 
ocupado a Presidência nos anos 2000 – 
inserindo a associação no novo milênio. 

Empresário gráfico, Mario Lage começou 
cedo a trabalhar no segmento de eti-
quetas autoadesivas – com cerca de 18 
anos – e acumulou experiência de sobra, 
a qual compartilhou no tempo em que 
esteve atuante na ABIEA.

“Sou empreendedor. Empreendedor é o 
guerreiro que não desiste nunca”, diz Ma-
rio. “Comecei com uma empresa muito 
pequena onde eu fazia tudo, desde tirar 
o pedido, imprimir, fazer nota fiscal, en-
tregar e voltar para receber.”

Seu primeiro negócio, juntamente com 
os irmãos, foi uma empresa de represen-
tações. Na época, havia uma companhia 
do segmento de etiquetas procurando 
representante no Brasil, e foi assim que 
Mario deu os primeiros passos como em-
presário no segmento. “Na época, eram 
etiquetas para precificação”, lembra. 

Como Presidente da ABIEA, no mandato 
entre 2000 e 2002, a associação finalmen-
te passou a ter uma sede independente, 
feito considerado sua maior realização.  
“Chegar à presidência foi um desafio e 
uma surpresa. Sempre participava dos 
eventos, mas fiquei surpreso com a cha-
pa que tinha meu nome como presiden-
te. Então, encarei o desafio. Eu era muito 
jovem para assumir uma entidade, ser o 
primeiro presidente fora do estado de 
São Paulo a assumir a ABIEA”, diz Mario, 
que é mineiro. 

Outro desafio de que Mario se lembra foi 
congregar e unir os associados de outras 
regiões do Brasil. “Viajava bastante e fazia 
um trabalho de convencimento”, afirma. 
“Eu tinha que combinar a agenda para re-
ceber os associados, adaptar os horários.”

Mario destaca a contribuição dos presi-
dentes que o antecederam. “Recebi mui-
to apoio, tanto do Eduardo Chede, que 
foi meu antecessor, como dos outros 
presidentes”, destaca. 

https://www.nilpeter.com/
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15.03.2022
1º Encontro Regional ABIEA

GANHO DE
PRODUTIVIDADE NA 
IMPRESSÃO DE RÓTULOS E
ETIQUETAS

HOTEL DEVILLE PRIME
Rua Passárgada S/N - Itapuã, Salvador – BA

Contato para reservas: (71) 2106-8524

PALESTRAS CONFIMADAS 

As inscrições podem ser feitas pelo site: 
www.abiea.org.br

Mais informações: 
secretaria@abiea.org.br ou  (11) 3284-7247

Realização Apoio Institucional

ATENÇÃO: 
EVENTO EXCLUSIVO 

PARA CONVERTEDORES.

José Carlos de la Torre –  
O diretor mais longevo da ABIEA

Usar a visão de empresário para trabalhar 
em prol da ABIEA: José Carlos de la Torre 
é publicitário de formação, e, (na época) 

para conseguir de atender um cliente, 
acabou montando uma empresa gráfica. 
Começava aí, em 1978, sua atuação no 
segmento de rótulos e etiquetas com a 
Fascreen Artes Gráficas Ltda.

“Durante um evento no Senai conheci 
alguns impressores de serigrafia e co-
meçamos a ter contato. Algum tempo 
depois, fui convidado para participar da 
reunião na qual foi oficialmente fundada 
a ABIEA”, explica José Carlos.

Desde então, o empresário sempre foi 
ativo na Diretoria da associação, con-
tudo, sem nunca ocupar um mandato 
completo na presidência – com exceção 
de um período em que teve que assumir 
o cargo devido à renúncia do presidente.

“Estava acostumado a organizar eventos 
desde minha época como publicitário”, 
disse. “Usei essa experiência para também 

organizar eventos na ABIEA. Além disso, 
fui vice-presidente do Umberto Giannobi-
le e do Élvio Filho, mas o que prefiro mes-
mo é dar suporte na diretoria executiva, 
porém sem ocupar o cargo de destaque.”

Para ele, entre os grandes desafios en-
frentados esteve a luta contra o cartel de 
fornecedores e o apoio a novas empre-
sas que estavam surgindo, ampliando as 
oportunidades para os convertedores de 
matéria-prima.

Atualmente, José Carlos é Diretor Finan-
ceiro da gestão de William D’Vas.

“A ideia é não deixar a chama da ABIEA 
se apagar”, frisa. “Tudo o que planeja-
mos no passado tem que continuar. 
Hoje, nosso mercado é muito importan-
te, tanto que há muitas empresas da 
área gráfica migrando para nosso seg-
mento”, destaca. 

Atenção Região Nordeste! Já estão abertas as inscrições para o 1º Encontro  
Regional ABIEA que acontecerá em 15 de março na cidade de Salvador - BA

https://www.abiea.org.br/
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Confira!

Estamos unindo forças
para oferecer o melhor

em Transferência Térmica

JURÍDICO

Aretha Casarin – Advogada atuante 
nas áreas de Direito do Trabalho, Com-
pliance e LGPD – compõe o Escritório Co-
trim Advogados Associados.

Camila Cotrim – Advogada atuante 
nas áreas de Direito do Trabalho, Com-
pliance e LGPD – compõe o Escritório Co-
trim Advogados Associados.

Foi publicado no Diário Oficial em 
11.11.2021, o Decreto nº 10.854/21. O ob-
jetivo de referida norma é de organizar 
o conjunto de decretos, portarias e ins-
truções normativas em matéria traba-
lhista de maneira simplificada e objetiva 
propiciando ao cidadão em geral melhor 
compreensão sobre temas relacionados 
ao direito do trabalho.

O programa é composto por 15 atos nor-
mativos e será revisitado e reexaminado 
a cada 2 anos visando novas adequa-
ções. A seguir, destacamos alguns pon-
tos trazidos pelo novo Decreto:

MARCAÇÃO DA  
JORNADA DE TRABALHO:
REGISTRADORES DE PONTO. Valida 
o uso de novas tecnologias para marcar 
horários, como aplicativos de celular, que 
devem ser regulamentados e ajustados 
pela empresa e seus funcionários. “As 
empresas poderão utilizar novas tecno-
logias como o reconhecimento facial, o 
reconhecimento digital, ou até mesmo a 
geolocalização, o que poderá evitar filas 
e atrasos no momento da entrada e saí-
da do estabelecimento empresarial.”

HORA EXTRA. Sistemas de controle 
não poderão exigir prévia autorização 
para marcar hora extra.

PRÉ ASSINALAÇÃO. Permite a predefi-
nição do período de intervalo. Também 
autoriza a utilização do ponto por exce-
ção, ou seja, só registra o ponto quando 
for feita hora extra. 

PRAZO DE ADAPTAÇÃO. 90 dias, de-
pois da entrada em vigor do decreto 
(11.12.2021).

VALE ALIMENTAÇÃO  
E VALE REFEIÇÃO:
USO NOS ESTABELECIMENTOS.  O 
vale poderá ser utilizado em qualquer 
estabelecimento que receba esse tipo 
de pagamento, independentemente da 
empresa que forneça o ticket. 

PORTABILIDADE DE CRÉDITO. O tra-
balhador poderá transferir o crédito acu-

REGRAS TRABALHISTAS – DECRETO Nº. 10.854/21
mulado para outro cartão de bandeira 
diferente, sem custos adicionais.

SEM DESCONTO. Bandeiras não pode-
rão dar descontos às empresas que con-
tratarem o serviço.

VALOR DO VALE.. Deve ser o mesmo va-
lor para todos os funcionários da empresa. 

INCENTIVO FISCAL. Empresas pode-
rão abater parte do Imposto de Renda 
do benefício pago aos trabalhadores 
que ganham até 5 salários mínimos (R$ 
5.500,00 em 2021). Antes não havia limi-
tação na renda dos funcionários. O valor 
utilizado no pagamento do vale de um 
funcionário para que a companhia possa 
deduzir do Imposto de Renda ficará limi-
tado a um salário mínimo (R$ 1.100 em 
2021). Ou seja, para ter direito ao incen-
tivo fiscal, o empregador poderia gastar 
até R$ 1.100 no benefício alimentar por 
funcionário. Esse limite não era definido. 
Há um prazo de 18 meses para as empre-
sas adequarem os contratos e a oferta 
dos benefícios para as novas regras.

VALE TRANSPORTE:
TRANSPORTE. O vale poderá ser utili-
zado em todas as formas de transporte 
público coletivo urbano. Não se aplica a 
táxi, uber e carros alugados.

EMPREGADO DOMÉSTICO. É a úni-
ca categoria que pode receber vale 
transporte de forma antecipada em 
dinheiro. 

https://pt.inkanto.com/quem-somos/diga-alo-para-armor-iimak
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JURÍDICO

Reinaldo Ferreira – Advogado atuan-
te na área Empresarial e Tributária – 
compõe o Escritório Cotrim Advogados 
Associados.

A Lei Federal 12.305/2010 instituiu a Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos, que vi-
sou proteger o meio ambiente e respon-
sabilizar o setor empresarial (fabricantes, 
importadores, distribuidores e comer-
ciantes) pelo recolhimento e destinação 
sustentável aos produtos inseridos na 
cadeia de consumo.

Em meados de 2019, a Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo – CETESB, 
em atendimento às diretrizes lançadas 
pela Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo (Resolução SMA 
45/2015), publicou o “Procedimento para 

a incorporação da Logística Reversa no 
âmbito do licenciamento ambiental” (De-
cisão de Diretoria nº 114/2019/P/C).

A CETESB passou então a estruturar e im-
plementar condicionantes para emissão 
ou renovação das licenças de operação, 
para todas as empresas que estão vincula-
das ao licenciamento ordinário do órgão. 

A aplicação da norma passou a abarcar 
todos “os empreendimentos que fabri-
quem ou sejam responsáveis pela impor-
tação, distribuição ou comercialização dos 
produtos sujeitos a logística reversa abaixo 
relacionados, desde que licenciados pela 
CETESB por meio do licenciamento ordiná-
rio: c) Produtos alimentícios, para a logísti-
ca reversa de suas embalagens; d) Bebidas, 
para a logística reversa de suas embala-

A logística reversa no âmbito do 
licenciamento ambiental

gens; e) Produtos de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos, para a logística reversa 
de suas embalagens; f) Produtos de limpe-
za e afins, para a logística reversa de suas 
embalagens; h) Medicamentos domicilia-
res, de uso humano, para a logística reversa 
dos respectivos medicamentos vencidos ou 
em desuso e suas embalagens”.

No início, existiu progressividade na in-
cidência das regras, sendo incluídas as 
indústrias com área construída acima de 
10 mil metros quadrados e após 1 mil 
metros quadrados.

Recentemente, a norma da CETESB foi 
reeditada para prever uma extensão da 
obrigatoriedade, para incidir a cobrança 
sobre todos os empreendimentos sujei-
tos ao licenciamento ordinário, incluindo 
microempreendedores individuais ou 
empresas de pequeno porte, in verbis: 
“Para empreendimentos enquadrados, si-
multaneamente, no item 2.4.2, alíneas c, d, 
e, e f desta Decisão de Diretoria e nas cate-
gorias de microempreendedores individuais, 
microempresas ou empresas de pequeno 
porte, cuja área construída seja inferior a 500 
(quinhentos) m2, a cobrança incidirá quan-
do da solicitação ou renovação da licença, 
a partir de 31 de março de 2022.”

Assim, fica o alerta sobre as novas regras 
da CETESB, para aqueles que estão sujei-
tos ao licenciamento ordinário, quando 
da solicitação ou renovação da licença 
ambiental. 

An o s
Anos

ANIVERSÁRIOANIVERSÁRIO

http://www.vitoriaribbon.com.br
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SUSTENTABILIDADE

fb.com/abiea.fpfb.com/abiea.fp tinyurl.com/linkedinabieatinyurl.com/linkedinabiea

@abieaoficial@abieaoficial tinyurl.com/abieayoutubetinyurl.com/abieayoutube

A Polpel, desenvolvedora de soluções 
sustentáveis para a reciclagem e destino 
final do liner, trabalhou em parceria com 
a Natura para produzir uma das maté-
rias primas a ser usada nas embalagens 
da linha Natura Ekos. A iniciativa foi re-
conhecida no Prêmio Grandes Cases de 
Embalagem 2021, da EmbalagemMarca.

A ação da Polpel tem o objetivo de pro-
mover a economia circular: após o pro-
cesso de reciclagem feito pela Polpel, 
o liner descartado pela Natura se torna 
papel novamente e pode ser consumido 
pela empresa que gerou esse resíduo. O 
processo oferece vantagens para diver-
sos mercados, como o de papel, emba-
lagem e rotulagem. A parceria com a 
maior multinacional brasileira de cosmé-
ticos vem desde 2017, e conta também 
com a MD Papéis, fabricante de papel 
cartão para atender o mercado gráfico.

“O processo inicia quando a Natura en-
via seus resíduos de liners para a Polpel 
que, com tecnologia exclusiva, produz 
uma celulose reciclada e certificada. Este 
produto é enviado à MD Papéis, que pro-
duz o papel cartão da Natura, fechando 
assim o ciclo desse material”, explica Ail-
ton Alves, diretor da Polpel. Desta forma, 
os resíduos de liners gerados na Natura 
são reaproveitados na fabricação de suas 
embalagens.

“Para nós da MD Papéis é uma honra par-
ticipar deste ciclo de economia circular. 
As fibras que a Polpel fornece para nós 
entram no processo de fabricação do 
Natura Card como fibras recicladas pós 
consumo e evitam que o liner tenha um 
impacto negativo na natureza. Parcerias 
como essa com a Polpel e Natura só nos 
estimula ainda mais na busca de solu-
ções sustentáveis para embalagens”, afir-

Polpel recebe o Prêmio Grandes Cases de Embalagem 
por parceria com a Natura e MD Papéis

ma Carlos Jorge Benites Gomes, gerente 
comercial da MD Papéis.

O Prêmio Grandes Cases de Embalagem 
visa incentivar e valorizar a busca da ex-
celência nas embalagens brasileiras, pre-
miando aquelas que se destacam pela 
otimização do conjunto de seus elemen-
tos ou, isoladamente, de um ou mais deles 
que tenham peso decisivo para a obten-
ção de resultados positivos para a empre-
sa usuária e para o consumidor final.

As embalagens são analisadas sob a 
ótica dos benefícios que trazem para a 
indústria usuária, os fornecedores, os 
consumidores finais e o meio ambiente, 
seguindo a metodologia de estudo de 
caso. São avaliados, entre outros pontos:

• Redução de materiais
• Produtividade em linha
• Redução de custos
• Inovação
• Agregação de valor
• Design
• Impacto ambiental
• Desempenho no ponto de venda
• Conveniência
• Experiência de consumo

A premiação é realizada pela Revista Em-
balagemMarca, importante fonte de re-
ferência do setor de embalagens, que 
fornece informações sobre o segmento 
tanto na mídia impressa quanto nos ca-
nais digitais. 

http://www.facebook.com/abiea.fp
https://www.linkedin.com/company/abiea-associa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-das-industrias-de-r%C3%B3tulos-e-etiquetas-adesivas/
http://www.instagram.com/abieaoficial
https://www.youtube.com/channel/UCcdq8ctSfZp5HOcFIFoS3JA
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HOMENAGEM

No último dia 14 de dezembro, a ABI-
GRAF inaugurou sua nova biblioteca. 
Composta por livros técnicos e com 
conteúdo histórico sobre a indústria grá-
fica no mundo e no Brasil, o espaço é 
um importante acervo de consulta para 
profissionais do setor interessados em se 
aprimorar e adquirir conhecimento de 
qualidade.

A inauguração fez parte da programação 
do “ABIGRAF de portas abertas” e teve, 
ainda, palestra do jornalista Milton Jung. 

Durante o evento, o Sr. Umberto Gianno-
bile, ex-presidente da ABIEA, falecido em 
2021, também foi homenageado.

“Agradecemos à ABIGRAF pela lem-
brança. Somos todos parte de um mes-
mo segmento, ou seja, profissionais 
que trabalham em prol da mídia im-

Inauguração da nova biblioteca da ABIGRAF 
tem homenagem a Umberto Giannobile

SISTEMA:
O sistema de pressão hidráulica auxilia no ajuste 
de corte da ferramenta.
A pressão na ferramenta deve ser uniforme em ambos lados 
para obter um corte ideal sem danificar os batentes, 
fio de corte e contra faca.
Esse sistema é fixado no estágio de corte da máquina.
A fixação é feita através de contra-porca e o visor do 
manômetro deve ficar de frente para o operador.

O sistema de pressão é composto por:
Manipulo: Responsável por regular a pressão
Cilindros: Compartimento que aloja o sistema hidráulico
Contra-porca e fuso inferior: Responsável pela fixação do conjunto
no estágio de corte
Manômetro: Responsável por indicar a pressão aplicada
Camlock: Trava inteligente para o fuso.

Manômetro Regulador de pressão

RP-100 PRESSÃO ATÉ 100BAR

RP-200 PRESSÃO ATÉ 200BAR

pressa. O Sr. Umberto teve um papel de 
enorme destaque, tanto como empre-
sário, quanto como entusiasta da ne-
cessidade de nos unirmos para desen-

volver o setor de modo qualitativo. É 
um reconhecimento mais do que me-
recido e justo”, disse William D’Vas, Pre-
sidente da ABIEA. 

https://www.facebook.com/MaxcessBrasil
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MERCADO

Não é de hoje que ouvimos falar sobre a 
Indústria 4.0. Mais ainda, há algum tem-
po profissionais e especialistas do mun-
do todo vêm reforçando os benefícios 
que esse novo conceito de trabalhar, 
produzir e, acima de tudo, quantificar 
processos por meio de inteligência e 
software e equipamentos podem trazer 
às empresas de diferentes setores.

O segmento de rótulos e etiquetas não 
fica imune a essa tendência, e tanto fa-
bricantes/fornecedores quanto empre-
sários já se deparam com os desafios de 
se prepararem para agregar esses novos 
conceitos às suas linhas de produção. 

Momento de renovar
Uma das empresas que vêm aplicando os 
conceitos da Indústria 4.0 aos seus produ-
tos é a Etirama. Segundo Ronnie Schröter, 
CEO da empresa fabricante de impresso-
ras flexográficas modulares, mais do que 
“moda” ou tendência, a indústria 4.0 e 
suas inovações vêm para atender a neces-
sidades reais de vários mercados.

“Num momento de margens mais aper-
tadas, concorrência de um mercado 
mais disputado, o conceito da Indústria 
4.0 contribui muito para o segmento, 
uma vez que visa melhorar performan-
ce e eficiência no processo produtivo, 
que tem como consequência melhores 
resultados financeiros para a operação”, 
salienta Ronnie. 

A explicação é simples. A partir do mo-
mento que se têm dados reais sobre 

etapas da produção – e, por conseguin-
te, uma visão transparente do processo 
como um todo – pode-se tomar deci-
sões assertivas, minimizar desperdícios, 
eliminar gargalos e, ao final das contas, 
produzir mais, com maiores margens e 
mais economia.

Mas, e o segmento de rótulos e 
etiquetas?
“Já existem soluções e tecnologias para 
implementação do conceito de Indús-
tria 4.0 dentro do segmento”, afirma 
Ronnie, “contudo, mais do que ter a fer-
ramenta ou tecnologia, é muito impor-
tante o aspecto cultural no uso efetivo 
e diário. Controlar performance de má-
quina, capacidade produtiva, desperdí-
cio… Enfim, são estes números que irão 
fazer uma empresa dar mais (ou menos) 
resultado.”

Mais do que tecnologia, uma 
forma de enxergar o negócio
É inegável que, muito mais do que 
agregar plataformas tecnológicas à 
linha de produção, a Indústria 4.0 exi-
ge uma mudança de conceitos. Afinal, 
ela, por si, não resolve os problemas. É 
necessário, além de investimento, que 
sistemas sejam configurados dentro da 
realidade de cada empresa, e, mais do 
que isso, que os dados extraídos sejam 
realmente vistos como uma mina de 
ouro pela gestão.

“A Etirama tem trabalhado nesse con-
ceito para agregar a tecnologia da In-

dústria 4.0 em suas máquinas. Isso faz 
parte da missão da empresa que é fazer 
os seus clientes terem sucesso nos seus 
negócios por meio dessa nova visão”, 
destaca Ronnie.

Um bom exemplo é a nova geração de 
máquinas Global Series, os modelos Eti-
rama SPS2 e Etirama SPX, que já possuem 
a tecnologia de conexão via internet da 
máquina, o que já caracteriza um equi-
pamento preparado para a Indústria 4.0 
e, segundo o Ronnie, por isso já permite 
ter uma linha de crédito especial para fi-
nanciamento junto ao BNDES.

“Mas, mais do que ter uma máquina 
em conexão digital, inclusive para su-
porte técnico remoto, a Etirama vem 
trabalhando no desenvolvimento de 
um aplicativo para colher todas as in-
formações da máquina e traduzir tudo 
isso em números e, com isso, permitir 
um controle total dos processos pro-
porcionando uma melhor performan-
ce e eficiência da máquina”, diz o CEO 
da Etirama.

Dentro da solução Etirama, futuramente 
as informações captadas a partir da má-
quina serão enviadas para uma nuvem e 
depois alimentará diretamente o sistema 
ERP da indústria gráfica. “Trata-se de uma 
segunda etapa que já está em testes de 
campo junto a um de nossos clientes e, 
muito em breve, será mais um diferencial 
para os proprietários das máquinas Etira-
ma SPS2”, frisa Ronnie. 

Indústria 4.0: muito além de um conceito

Ronnie Schröter, CEO de Etirama
Etirama SPS2: tecnologia de conexão via internet da máquina para a indústria 4.0



A revolucionária solução 
de impressão digital 
BOBST...
...já está disponível no Brasil!
Venha conhecer a tecnologia de 
impressão digital que está revolucionando 
o mercado de rótulos e etiquetas.
Tel: +55 11 4534 9300 

LABELS

 ̱Revolução 
digital

Impressão e conversão ágeis e sustentáveis em diversos substratos e acabamentos. 
Fluxos de trabalho automatizados e exclusivo gerenciamento digital de cores 
garantem a velocidade de lançamento de produtos

bobst.com    

http://www.bobst.com


http://www.flexoelabels.com

