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ABIEA Entrevista
Não deixe de assistir os episódios
no canal da ABIEA no Youtube:
ZEBRA TECHNOLOGIES • Vanderlei
Ferreira, Vice Presidente de Vendas
no Brasil • A importância da tecnologia
de código de barras, principalmente no
atual momento da economia, e a importância da parceria com o segmento de
impressão em Rótulos / Etiquetas. Além,
é claro, de muitas novidades da empresa!
https://youtu.be/oE2fHAkCqns
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•
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EXPEDIENTE
COTRIM ADVOGADOS • Implantação da LGPD • Sua empresa já se
adequou? Nesta palestra entenda: conceitos, aplicações, sanções, como se
adequar, casos práticos.
https://youtu.be/-xsMg0PykKM

PROMETEON (Pneus para veículos
pesados) • Eduardo Fonseca, CEO
Americas • O movimento da indústria
de pneus para veículos pesados (transportes pessoas, mercadorias e aplicações em AGRO E OTR) neste momento
de pandemia e perspectivas de investimento no Brasil, principalmente no que
diz respeito ao agronegócio! Não perca,
precisamos estar atentos ao movimento
dos end users!

PROJETO PACK • Aislan Baer, Diretor
• O selo de qualidade na indústria de Rótulos e Etiquetas: quais os benefícios que
um selo de qualidade pode trazer para
nossa indústria? Neste episódio, Aislan
Baer e os diretores da ABIEA conversam
sobre etapas de desenvolvimento, implantação e principais vantagens de um
projeto pioneiro como esse! Não perca!

https://youtu.be/dBiTEa6zkjg

https://youtu.be/SWfz68y7Si0
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UM MODELO DE RIBBON PARA CADA NECESSIDADE
Qualidade e conança dos produtos originais Vitória Régia®.
Facilidade na identicação do material que você precisa.
25 anos de automação

ENTREGA

Tel.: 11 5581-9986
www.
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vitoriaribbon.com.br

RÁPIDA
/vitoriaregiaribbons

/ribbonvitoriaregia

/industria-reunidas-vitória-régia

Alcance resultados
com controle total
em suas mãos!

Sistema de Gestão Integrado para convertedores
Cadastro de Ferramentas
Controle e registro completo das informações técnicas

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

Mapa de Custo
Preços mais fiéis e segurança nas decisões comerciais

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

Controle de Perdas na Produção
Relatório gerencial diário ou mensal
Controle de Estoque
Controle automático de todos os materiais
conforme produção/faturamento

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

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

Projeto inovador promove a economia
circular por meio da reciclagem do liner
O Projeto Rever, da Polpel, soma forças ao Programa AD Circular, da
Avery Dennison, para, juntos, promoverem uma revolução na reciclagem
e destinação correta dos resíduos no mercado de papel e embalagem

Associado ou não, Empresário
de qualquer porte ou um
profissional do segmento

É muito importante para a
Associação saber quais são suas
necessidades e o que podemos
fazer para fortalecer e valorizar
ainda mais o
segmento.

Fonte: Tissue Online
A Economia Circular é um conceito
estratégico que consiste na redução,
reutilização, recuperação e reciclagem
de materiais e energia. Pensando nisso
e no seu compromisso de promover a
sustentabilidade, a Polpel Fibras realiza
o Projeto Rever, iniciativa que se soma
ao Programa AD Circular, da Avery Dennison, trazendo uma solução revolucio-

nária para a reciclagem e destinação
correta do liner.
Os programas apoiam os fabricantes de
papel e as empresas/marcas que fazem a
rotulagem dos seus produtos a cumprirem a Lei Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei 12.305/2010), por meio da logística
reversa. As iniciativas podem beneficiar
diversos mercados, como o de papel,
embalagem e rotulagem, agregando

Queremos ouvir
suas ideias,
sugestões e até
reclamações!
Meu canal pessoal:
diretoria@ABIEA.org.br

Siga a ABIEA
nas redes sociais!
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fb.com/abiea.fp

tinyurl.com/linkedinabiea

@abieaoficial

tinyurl.com/abieayoutube

SUSTENTABILIDADE
mais valor aos negócios e promovendo
a circularidade.
O programa AD Circular é uma iniciativa
da Avery Dennison, que busca oferecer
soluções para a reciclagem dos resíduos
gerados pelo uso de rótulos (liner e esqueleto), transformando as sobras em
novos produtos. “Por ano, cerca de 1
milhão de toneladas de resíduos, como
liners e esqueletos, são descartadas
pelas indústrias na natureza em todo
o mundo, mas nós podemos virar esse
jogo. O Programa AD Circular conecta
toda a cadeia, de uma ponta até a outra,
unindo marcas e recicladores para encontrar novas soluções e dar nova vida
a esses resíduos. Tudo isso só é possível
com o auxílio de empresas parceiras,
como a Polpel, que acreditam nestes
objetivos e valores”, diz Alexandre Botelho, Senior Purchasing Director da LGM
Latin America.
Como funciona o Projeto Rever?
As empresas de papel liner, os convertedores e as empresas que rotulam seus

produtos enviam os resíduos à Polpel,
que produz a polpa, envia para os fornecedores de tissue e de papel cartão, que
fazem a embalagem, papel higiênico e
toalha a partir do liner. Assim, as empresas podem consumir internamente os
produtos feitos com um percentual do
seu próprio resíduo.
Ailton Alves, diretor da Polpel, ressalta
que o grande diferencial do Projeto Rever é o foco no destino final do liner, com
o reaproveitamento dos resíduos gerados. Assim, é possível rever conceitos e
incentivar práticas limpas, renováveis e
ecologicamente corretas, evitando, por
exemplo, jogar os resíduos de liner em
aterros ou mandá-los para incineração,
ou qualquer outro destino em que não
seja possível a rastreabilidade e comprovação da circularidade do material.
Desse modo, a Polpel promove o fechamento do ciclo do liner, de forma
ecológica, circular, lucrativa e inovadora, poupando e protegendo o meio
ambiente.

MODERNA,
FÁCIL DE USAR
E ABAIXO
DO VALOR
DE MERCADO

PRODUZ AS
ETIQUETAS DIGITAIS
MAIS BARATAS
DO MERCADO!

OPERAÇÃO SIMPLES,
NÃO HÁ A
NECESSIDADE DE
PROFISSIONAL
TÉCNICO

TEMPO DE
SETUP ZERO!
PRATICAMENTE
É SÓ IMPRIMIR

VERSA PRESS
DIGITAL
CONTATO
O277 9.922559124

FIDELIZA
CLIENTES
ENTREGANDO
ETIQUETAS
CONFORME A
NECESSIDADE
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NOTÍCIAS

Grupo Tiliform instala primeira AccurioLabel 230 do Brasil
Empresa, sediada em Bauru (SP), apostou na tecnologia Konica Minolta para
aquisição de seu primeiro equipamento digital para impressão de rótulos

AccurioLabel 230 do Grupo Tiliform
Fundado em 1985 como parte dos negócios do Grupo Tilibra, tornando-se
uma empresa independente quatro
anos depois, o Grupo Tiliform acumula mais de 35 anos de experiência
no segmento gráfico oferecendo uma
atuação diversificada – desde produtos para os segmentos alimentício,
farmacêutico e químico, até varejistas,
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supermercadistas, empresas do setor
cosmético, de vestuário e bebidas. Em
sua linha de produção, dividida em
dois parques fabris, encontram-se itens
como embalagens flexíveis, rótulos, etiquetas adesivas e bobinas térmicas (recibo para terminais de checkout) – com
certificação ISO 9001 para seu sistema
de controle de qualidade.
Com longa experiência em tecnologia
flexográfica, agora o Grupo Tiliform está
ampliando seu parque produtivo ao agregar a tecnologia de impressão digital da
marca Konica Minolta – no caso, a impressora para rótulos AccurioLabel 230, o
primeiro modelo instalado no Brasil. Com
isso, a Tiliform se torna pioneira no país na
tecnologia no que tange ao modelo mais
recente de impressão de rótulos e etique-

tas da Konica Minolta, que oferece velocidade de até 23,4 metros/minuto (modo
de produção), resolução de 3600x1200x
8bits, conta com tecnologia para controle
de densidade automático e não requer
qualquer pré-tratamento de mídia antes
da impressão.
“A impressora da Konica Minolta é a nossa
primeira experiência em impressão digital
de rótulos e etiquetas. Optamos por investir no equipamento devido à crescente demanda por menores tiragens e mais
agilidade na entrega de rótulos. Após
muitas análises de mercado e das novas
tendências, sentimos que era o momento
ideal de darmos mais este importante
passo para atender às necessidades dos
nossos clientes”, afirma Ricardo Coube, sócio-diretor do Grupo Tiliform.

NOTÍCIAS

Durst anuncia novidades para sua
linha industrial inkjet Tau RSCi

Neste mês de junho, a Durst realizou o
evento online “Tudo o que você precisa é
RSC”. O nome faz alusão à linha de impressoras industriais Tau 330 RSC, e apresentou como destaque a conclusão do
beta-teste da Tau RSCi com largura de
510 mm realizado na planta produtiva da
All4Labels da Alemanha, a qual leva a
produção inkjet digital para rótulos a um
novo patamar de produtividade com velocidades de 80 a 100 m/min. Outra novidade foram incrementos na série Tau
330 RSC E, por meio da disponibilidade
de uma atualização de software e do sistema InkSever, com o qual a máquina,

ABIEA participa do
evento Print Paper,
promovido pela ABTG e
G.MARTIN COMUM. &MKT

através de novos algoritmos em seu RIP,
permite reduzir ainda mais o consumo
médio de tinta em até 12%, aumentando
a tiragem econômica ideal com mais
uma opção de modo de impressão além
do “Best Mach”. O equipamento também
está ganhando novo design, nas cores
preta e cinza. Além disso, a Durst lançou
um sistema de inteligência artificial que
mede o perfil de uso do usuário e, então,
programa automaticamente a limpeza
do equipamento, diminuindo intervenção do operador e minimizando necessidades de manutenção e gastos com solvente de limpeza.

WIlliam D’Vas, atual presidente da
ABIEA, participou do evento online
“Embalagens e rótulos em papel:
significados e valores”, realizado nos
dias 25 e 26 de maio.
Na ocasião, William falou sobre o
tema “Valorização do uso do papel em rótulos e etiquetas”.
“Seguimos cumprindo nossa missão
como associação, que é disseminar
conhecimento. Agradecemos muito
a oportunidade de participar e conversar sobre um tema tão importante, ao lado de outros especialistas”,
salientou.

VENDE - SE EQUIPAMENTOS NOVOS / SEMINOVOS
VENDE-SE
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JURÍDICO

O vulto do IPI no setor de rótulos e etiquetas
Reinaldo Ferreira
Advogado atuante na área Empresarial
e Tributária – compõe o Escritório Cotrim
Advogados Associados.
O Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) é um tributo instituído e cobrado pela
União, constituindo um dos mais relevantes impostos do país. Sua origem na legislação pátria remonta ao Imposto sobre
Consumo, instituído na Lei nº 25 de dezembro de 1891, sendo que, alguns historiadores apontam a existência de imposto
análogo ainda na época do Império.
Atualmente, o IPI está previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 153, inciso IV)
e encontra-se regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.212, de 2010, sendo a
forma de apuração do imposto prevista
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI.

A questão toma relevo no setor rótulos
e etiquetas pois, comumente, as impressões ou produções realizadas no setor
não possuem a incidência do IPI, constando no TIPI alíquota zero.

A Lei considera como industrializado,
para fins de cobrança do IPI, “o produto
que tenha sido submetido a qualquer
operação que lhe modifique a natureza
ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o
consumo” (art. 46, §único do CTN).

Ocorre que, devido ao implemento das
atividades e equipamentos industriais, tornou-se corriqueira a produção de rótulos
e etiquetas que configuram uma transformação de matéria prima e, por esse motivo, a União Federal entende devida a incidência do IPI sobre referido produto.

Nesse ponto, é importante lembrar que
produto industrializado “pressupõe um
processo de transformação de matéria-prima em produtos finais ou semi-acabados. Por exemplo, o algodão em rama e
a lã, que se transformam em fios; ou estes
que se traçam em tecidos” (BALEEIRO. Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Ed. Forense. Ed.11ª, Rio de Janeiro, 2002 - p.343).

A título exemplificativo, entende-se por
industrializado e, portanto, passível de
tributação do IPI, o produto manufaturado em filme (material plástico), com utilização de polipropileno e poli (cloreto
de vinila), com incidência de IPI de 15%
(NCMs 39.19), não constituindo tal operação em mera impressão, para fins de
aplicação do NCMs 48.21 (alíquota zero).

Nesse passo, o empresário desatento que não buscou informação sobre
a matéria prima transformada na sua
indústria, em especial, se esta transformação seria passível de tributação,
pode sofrer penalização do fisco Federal, com autuação que pode acarretar:
a apreensão de mercadorias, incidência
de encargos moratórios sobre o tributo
não recolhido (juros moratórios e multa
de até 20%), multa de ofício de setenta
e cinco por cento do valor do imposto
que deixou de ser destacado ou recolhido (valor este que poderá ser dobrado),
além de outras sanções administrativas
e criminais.
Assim, fica o alerta ao setor para os novos insumos introduzidos na cadeia de
produção, que poderão acarretar a incidência do IPI e, portanto, a responsabilidade pelo recolhimento ao fabricante do
rótulo e etiqueta.

Competitividade
e Qualidade são
100% compatíveis
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Faça
um teste

ARTIGO

Faca rotativa e semi-rotativa: diferenças e aplicações
Por Fernando Bortolim
Responsável pelo mercado
de Label na Durst do Brasil

feito em qualquer repetição, desde que
não seja maior do que tamanho máximo
desse cilindro.

O uso das facas rotativas com cilindros
maciços, os magnéticos, já são comuns
no nosso mercado, uma vez que, praticamente, todas as máquinas flexográficas
dispõem da estação de corte rotativa.

Para que este sistema funcione, a máquina necessita ter um sistema eletrônico
avançado de sincronização combinado
com um sistema mecânico de compensação. Normalmente, as maquinas semi-rotativas são servoacionadas e podem também trabalhar no sistema rotativo, caso se
use o máximo diâmetro do cilindro fixo.

A estação de corte rotativa trabalha em
movimento contínuo para realizar o corte, cujo perímetro de corte do cilindro é
exatamente o passo do trabalho. Ou seja,
para cada passo de trabalho, é necessário o comprimento de impressão exato, o
que chamamos “Z” do cilindro no passo
de 1/8”, normalmente usado para a situação em que o passo sempre é um múltiplo de 3,175mm.
Para o fabricante da máquina, este sistema requer uma construção simples, na
qual basta ter o sincronismo mecânico
entre as unidades de impressão em conjunto com o sistema de correção da tensão ideal para controle do registro.
Já um sistema semi-rotativo, ou intermitente, é um sistema em que sempre
se utiliza um cilindro magnético na máquina com um tamanho fixo, não sendo necessária a troca por outro cilindro
como se faz no rotativo. Com esse sistema, é possível usar qualquer repetição,
permitindo colocar a faca flexível com
qualquer medida, uma vez que máquina tem um sistema para que o corte seja

Operacionalmente, ambos os sistemas
são fáceis de operar, desde que seja um
equipamento de alto nível de construção e tecnologia.
Veja na tabela abaixo um resumo das
vantagens de cada sistema.
Sistema rotativo

Nas máquinas de primeira linha, a faca
flexível magnética normalmente tem um
sistema rápido de troca e posicionamento sobre a face do cilindro magnético.
Isso, além de oferecer sistema de ajustes
ultrafino de espessura de corte e sistema,
que permite corrigir alongar ou reduzir o
tamanho de corte em relação ao tamanho da faca no sentido longitudinal.
A vantagem do semi-rotativo é que não
há necessidade de ter um estoque de
cilindro de diferentes tamanhos. Pode-se usar as facas de menores tamanhos
reduzindo custos e, mais importante, o
set-up normalmente é muito mais rápido. Inclusive, o sistema semi-rotativo é
um dos sistemas mais usados em conjunto com impressoras digitais, tanto
em linha, como fora de linha. Já o sistema rotativo é o mais usado em sistemas
de máquinas flexográficas convencionais, tendo como grande vantagem seu
uso para as maiores tiragens e o uso de
facas maciças.

Característica

Sistema semi-rotativo

Corte Rotativo Corte Semi-Rotativo

Velocidade de conversão (maior tiragem)

X

Custo de equipamento

X

Nível de manutenção

X

Uso de facas maciças

X

Tempo de troca de ferramenta (menor tiragem)

X

Menor custo de faca (magnética)

X

Redução do número de cilindros magnéticos

X

Combinação com impressão digital

X

Flexibilidade em não necessitar usar o passo fixo

X
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NOVOS ASSOCIADOS

PAA Label

A PAA Label oferece mais de 50 anos
de experiência no mercado de autoadesivos, produzindo rótulos e etiquetas
nos mais diversos tipos, formatos e finalidades como rótulos para óleos lubrificantes, bebidas, produtos alimentícios,
rótulos bula, booklets, etiquetas promocionais, raspadinhas, segurança, lacres,
logística, etc.
Outro diferencial para o mercado é que
a PAA lamina o seu próprio material
com os mais diversos frontais como papel couché, BOPP (transparente, branco e metalizado) e sempre utilizando
como liner filme plástico de BOPP, que
é o primeiro material considerado 100%
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reciclável. Além disso, o uso deste liner
de BOPP permite à PAA oferecer a seus
clientes a recompra desse resíduo de liner e, através de grandes empresas parceiras, este é processado e volta para
cadeia produtiva como matéria-prima
para fabricação / laminação de filmes
que serão reutilizados na fabricação de
novo liner, fechando assim um ciclo de
reciclagem perfeito e que atende a todos os requisitos do Programa Nacional
de Resíduos Sólidos.

A Gráfica Malires, de Curitiba (PR), em
seus 27 anos de história, conquistou dezenas de premiações regionais, nacionais
e internacionais e foi eleita a “Melhor Impressão Digital do Paraná” em 2019. Em
uma estrutura com mais de 5.000m²,
equipamentos de última geração, frota
própria e equipe altamente capacitada,
a Malires garante qualidade e excelência
em cada impressão, sempre pensando
na satisfação de seus clientes e pontualidade nas entregas.

Saiba mais: www.paalabel.com.br

Saiba mais: www.malires.com.br

Gráfica Malires
A sua fonte de
informações do
segmento label!

www.abiea.org.br

MERCADO

Reajuste de preço de matérias-primas:
o que dizem os fornecedores
preços e a oferta de tubetes, ou então
de caixas de papelão, ou ainda de filme
stretch, todos esses materiais não só aumentaram muitíssimo ao longo desse
mesmo ano, como também desapareceram do mercado. Portanto, isso não é
exclusividade dos fornecedores e materiais autoadesivos.

Marcelo Neves, Operations C LATAM FSA & COO Brasil
Fabricantes de matéria-prima para o setor
de rótulos e etiquetas deram seu ponto
de vista sobre o aumento de preços de
insumos, reclamação constante por parte
dos convertedores e que foi tema de artigo assinado por William D’Vas, presidente
da ABIEA, na última edição d’O Autoadesivo. O tema, que tem gerado polêmica
entre convertedores e fornecedores, se
estende devido ao prosseguimento da
oscilação do câmbio e aumento da demanda em alguns setores – entre eles, o
de rótulos. Seguem os comentários de
dois representantes de empresas fornecedoras sobre os tópicos: ARclad, por meio
do CEO Fabio Fonseca, e Arconvert-Ritrama, por meio do Operations C LATAM
- FSA & COO Brasil Marcelo Neves. Os tópicos questionados foram:
Quais seriam as causas imediatas para
o aumento e repasse de preços das matérias-primas? Pode-se esperar o desenvolvimento de novos materiais ou aplicações? Qual é a perspectiva da empresa
diante do atual cenário e do aumento
de preços a que estamos assistindo em
toda a cadeia produtiva? Há algum
plano para regular o fornecimento, tratando-se do ponto de vista dos valores?
Para o segundo semestre, o que se pode
traçar em termos de perspectivas? O que
os convertedores e gráficos podem fazer
para se preparar diante do atual cenário? Trabalhar com estoques maiores seria uma possível opção?

Fabio Fonseca, CEO da ARclad
Fabio Fonseca, CEO da ARclad
A situação atual, até pela rapidez com a
qual ocorreu, não possibilitou desenvolvimentos de materiais ou novas aplicações
simplesmente decorrentes do aumento
da demanda. Até porque os fornecedores
mundiais dos insumos utilizados no mercado, e aqui digo os nossos fornecedores
e dos nossos concorrentes, igualmente se
encontraram de um dia para o outro com
demandas muito mais altas e diversos problemas operacionais e logísticos, já que os
fretes também se complicaram bastante
em nível mundial. Por isso, falar em regularizar o abastecimento é algo que não se
encontrará no curto prazo. Além de tudo
isso, um produto autoadesivo, muitas vezes tratado e vendido como uma commodity, é na verdade uma especialidade,
e o seu desenvolvimento leva muito mais
tempo do que simplesmente se pensa.
Claro que há planos de aumento de volumes e oferta ao mercado, novos materiais, etc., porém isso já está em curso,
mas não será entregue na velocidade
de atender rapidamente aos anseios do
mercado.
Sobre o desabastecimento e suas causas, simplesmente se observando o que
está acontecendo no mercado como
um todo, já se consegue responder
à essa pergunta. Peça para qualquer
cliente do nosso segmento para responder, por exemplo, como anda os

Mas, para tentar dar uma resposta mais
precisa, podemos dizer que a demanda
aumentou de forma considerável a partir
do segundo semestre do ano passado.
E não foi só no Brasil. Isso aconteceu em
nível mundial. Muito claramente observado pela ARclad pelo menos em todos
os 11 países onde ela atua. Os nossos
fornecedores passaram a ter os mesmos
problemas, e como muitos não são nacionais, nem da América Latina, também
passaram a ter dificuldades na contratação de fretes internacionais, cujos preços
subiram muito e a oferta diminuiu.
Por outro lado, falando especificamente
do nosso mercado, há no Brasil uma acomodação por parte dos vários players, de
que a capacidade de produção e oferta
do mercado sempre foram maiores que
a demanda, e por isso nunca se fez um
planejamento de volumes (forecast) ou
previsão de demanda de forma precisa,
e isso foi agravado com o aumento da
demanda que estamos vendo.
Sem dúvidas o consumo “per capita”
aumentou consideravelmente em nossa indústria. Principalmente, devido ao
aumento das compras pela internet, a
demanda por etiquetas para a logística
saltou a níveis jamais vistos. Antes um
consumidor comprava em um shopping
center e levava o produto em um sacola.
Agora o mesmo produto é comprado
online, despachado em um caixa de papelão com pelo menos 3 etiquetas que,
antes, simplesmente não existiam. A imprensa tem reportado que mais de 10
milhões de pessoas no Brasil, que nunca
tinham comprado antes pela internet,
passaram a usar este meio como forma
11
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de consumo, e isso sem considerar aqueles que já adotavam essa prática e que
ampliaram suas compras online.

tir ou em modernizar seu parque fabril,
simplesmente não existem mais ou ficaram obsoletos e perderam mercado.

Outro exemplo é o consumo de alimentos; muitos dos que comiam em restaurantes, passaram a fazer compras em supermercados (de produtos etiquetados/
rotulados) e aumentaram suas compras
de alimentos com entrega à domicílio
(ifood), que novamente usa etiquetas e
lacres que antes não se usava nesse nível
de volume.

Ao longo dos nossos 40 anos de existência, os planos da ARclad sempre foram o de se atualizar e realizar novos
investimentos periodicamente, por isso
contamos com algumas das máquinas
mais modernas do mundo em nossas
fabricas atualmente, e já com planos de
novos investimentos tantos na fabricas
atuais, como nas futuras instalações que
surgirão.

Sobre a capacidade produtiva, posso
afirmar que, sim, capacidade produtiva
dos transformadores já estava próxima
do limite. O ciclo de investimento no
nosso segmento é feito conforme a demanda do mercado vai crescendo. Por
isso, em alguns momentos, a capacidade
está em vias de ser aumentada. A pandemia chegou exatamente no momento em que muitos fabricantes já estavam
planejando o novo incremento de capacidade produtiva, porém pelos fatores
que expliquei acima, tiveram o volume
aumentado e até antecipado a tudo o
que se podia planejar.
Mas não se trata de falta de investimentos. O que nunca faltou no nosso
segmento, historicamente, foram investimentos. Se observarmos a história dos
nossos mercado nos últimos 15 anos, é
fácil observar o nível de equipamentos
nos quais se fabricavam produtos autoadesivos antes, e o que temos atualmente, tanto em capacidade de produção
quanto em tecnologia. Aliás, aqueles
fornecedores que titubearam em inves-
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Sobre regulação do fornecimento, trata-se de uma pergunta muito complexa,
porque envolve vários fatores que não
estão ao simples alcance dos fabricantes
de autoadesivos. Por exemplo, a demanda global, o comportamento dos fretes
internacionais, a taxa de câmbio (já que
muitas das matérias-primas que usamos
são vendidas em dólar ou são cotadas
em dólar), por isso é impossível antecipar
o que acontecerá nos próximos meses. O
que estamos vivendo vai contra qualquer
escola de administração ou planejamento, já que o mercado e as condições têm
oscilado com uma variação até semanal,
que não permite os planejamentos com
os quais estamos acostumados.
Estamos falando de apenas poucos meses até o próximo semestre, porém, eu
acredito que será um semestre bastante
positivo. Podemos adotar uma postura otimista. Não haverá redução de demanda (pelo menos acreditamos nisso),
mas por outro lado não deve haver um
arrefecimento de preços ou uma solução

mágica para o forte volume que devemos continuar vendo. O mundo inteiro
estará se reabrindo no próximo semestre, portanto temos que considerar o
fornecimento em matrizes globais e não
apenas localmente.
Planejamento tem que ser o mantra
desse nosso mercado daqui pra frente. Infelizmente temos vários players no
mercado que não se planejavam adequadamente, e estes são os que mais estão
sofrendo com a atual situação. Como
disse anteriormente, sempre surfaram na
alta capacidade de produção que tínhamos historicamente até então. Acredito
que convertedores, juntamente com
seus clientes (ou usuários finais), têm uma
chance de ouro de restabelecer alianças
mais sólidas, duradouras e financeiramente mais saudáveis. A concorrência que se
vê nesse mercado nunca foi saudável, já
que sempre vimos convertedores se “matando” por conta de centavos para obter
esse ou aquele negócio. Por outro lado,
há usuários finais trocando de convertedores pelos mesmos meros centavos.
Por tudo isso, mais do que simplesmente trabalhar com mais estoque, acredito
que uma nova forma de relacionamento
e respeito à etiqueta/rótulo autoadesivo
deveria ser construída. Há todo um serviço e tecnologia de ponta por trás do
simples fornecimento de uma etiqueta
do que muitas vezes se é vendido. Isso
vale desde uma etiqueta térmica mais
simples até um rótulo extremamente
elaborado. Precisamos aproveitar essa
“crise” no mercado para repensar a forma
como se administram nossos negócios,
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tes, com o envolvimento do time Global
(MKT, Comercial, Industrial e R&D). Nosso
time de QA e R&D estão trabalhando e
homologando novos fornecedores, assim como negociando com os atuais o
abastecimento de toda a cadeia. Infelizmente, os custos realmente estão aumentando de forma nunca observada
antes, o motivo é conhecido por todos: a
alta demanda do mercado em geral, frio
intenso no EUA provocando a parada de
algumas fábricas de fornecimentos de
MP para nossos fornecedores, etc.

a forma como precificamos nossos produtos, e principalmente a forma como
competimos nesse mercado.
Marcelo Neves, Operations C
LATAM - FSA & COO Brasil
Ainda que observemos alguns cancelamentos de pedidos por parte de alguns
clientes, neste momento eles já estão
entendendo melhor a nova demanda
do mercado e ajustando seus estoques

atuais. Continuamos com demanda alta
de pedidos, no ano passado durante a
entrevista com a ABIEA, havia comentado
que estávamos com pedidos até o mês
de março/2021 e, portanto, não acreditava
que estávamos em uma bolha, e continuo
com essa opinião, pois continuamos com
a demanda alta para os meses seguintes.
Atualmente, estamos com várias frentes
de trabalho com foco em nossos clien-

Reforço meu comentários feito na ocasião da entrevista com vocês, isto é: estamos vivendo um novo cenário mundial
devido à pandemia, e todos precisamos
nos adaptar. E a melhor forma é através
de planejamento muito mais apurado
em toda a cadeia; quem tiver melhor
assertividade no forecast, sairá na frente.
Na próxima edição, seguiremos com o
espaço aberto para a manifestação dos
representantes das empresas fornecedoras.

EZ CLEAN
Os rolos intermediários EZ Clean
apresentam um design
(com patentes pendentes)
que resultam nos seguintes
bene cios de performance:

integrating

technology
www.rotometrics.com

PARA SABER MAIS LIGUE - 11 2623-1500
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HOMENAGEM

Um legado de grandes trajetórias
Os anos de 2020 e 2021 foram marcados
por perdas importantes em nossa indústria. Nomes que construíram histórias,
abriram caminhos pioneiros, inovaram e,
por isso, tornaram-se imortais. Nesta edição, deixamos algumas homenagens a
amigos que partiram mas que, mesmos
distantes, seguem vivos em nossos corações, memória e, claro, em seu legado.

À frente da empresa, Geraldo liderou
o desenvolvimento e a introdução de
novas tecnologias que elevaram o nível do mercado flexográfico como um
todo. Foi pioneiro na introdução dos
primeiros fotopolímeros analógicos e
digitais. Um profissional respeitado e
admirado por todos do setor, inspirador,
energético e dinâmico. Um amante das
artes gráficas, entusiasta dos passeios e
trilhas off-road, Geraldo deixa um legado de inovação e liderança tecnológica
que inspira as novas gerações a manterem o seu espírito vivo.

no incrível, um coração enorme
o pela vida, pela equipe que o
ao longo da vida e pela
ajudou a construir e aprimorar
anos.

Hilton Cardoso de Lima
Umberto Giannobile
Umberto Giannobile, fundador da Giankoy Autoadesivos, foi presidente da ABIEA
e membro ativo na indústria gráfica, tendo sido também diretor da Abigraf – SP e
do Sindigraf – SP. Faleceu em dezembro
de 2020, e, como forma de eternizar seu
legado (além de seus feitos por nossa associação), o nome do tradicional Prêmio
ABIEA de Excelência em Etiquetas e Rótulos Autoadesivos, cuja 7ª edição acontecerá neste ano, passou a se chamar Prêmio Brasileiro de Excelência em
Etiquetas e Rótulos Autoadesivos
UMBERTO GIANNOBILE.

a um legado único de paixão,
mpreendedorismo.
Arnaldo Elias Junior

ograv agradece
cada momento
Arnaldo Elias Junior
a sua presença.
Fundador da Mardan Etiquetas Adesivas

nas,

tograv

em 1994, o Sr. Arnaldo Elias Junior teve
sua trajetória marcada pela dedicação ao
segmento com muito amor e carinho.
Uma pessoa apaixonada pelo seu ofício
além de um grande advogado que se
dedicou exclusivamente ao segmento
de rótulos auto adesivos com afinco e
dedicação.
Hoje, seu legado é compartilhado e tem
continuidade por meio de seu filho: Fabiano Espósito Elias, que continua tocando a empresa nos mesmos moldes e
princípios que seu pai lhe ensinou.
Geraldo Veiga Fernandes
O Sr. Geraldo Veiga Fernandes iniciou sua
carreira na indústria gráfica na década de
1960, atuando no segmento de offset,
onde permaneceu até a década de 1980,
quando iniciou sua trajetória na flexografia na Fotograv.
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Geraldo Veiga Fernandes

Geraldo Veiga Fernandes

Hilton
Cardoso de Lima
15/10/1950
Fundador
da Catuaí Rótulos, Sr. Hilton
31/03/2021
Cardoso de Lima nasceu em Carmo do
Rio Claro (MG). Foi, ainda criança, para
o estado do Paraná, cidade de Cornélio Procópio, com seus pais, em 1947, e
iniciou no ramo gráfico em 1955, como
tipógrafo, com apenas 13 anos de idade. Pai de três filhos, deixa muitas saudades à família: a esposa Vanda Zavagli
de Lima, com quem se casou em 1963,
e aos três filhos Nilton, Wilson e Hilton
Jr., todos trabalhando na Catuaí Rótulos,
empresa com 171 colaboradores que se
tornou referência no setor gráfico de rótulos adesivos, sleeve e in mold label.

Umberto Giannobile

SAVE THE DATE

A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO
ACONTECERÁ NO DIA

05 DE AGOSTO ÀS 17H.
COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELO CANAL DA ABIEA NO YOUTUBE.

NOSSO ESPECIAL AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES E APOIADORES
QUE MESMO NESTE MOMENTO TÃO DELICADO, ACREDITARAM NA
IMPORTÂNCIA DESSA PREMIAÇÃO PARA O NOSSO SETOR.

BOA SORTE A TODOS QUE INSCREVERAM SEUS TRABALHOS!

Realização

Coordenação Técnica

Patrocínio

Apoio Institucional

Apoio de Mídia

