
Um espaço virtual 
totalmente dedicado 

ao papel

Recém-  lançado, o Portal do Pa-

pel, concebido por Claudia Fer-

reira, é a consolidação de um 

projeto multimídia que tem 

como proposta falar sobre os 

pa péis nas suas mais diversas 

configurações. Foi idea li za do a 

partir do fato de que cada es-

pécie de papel tem a sua ade-

quação e é preciso conhecer a 

diferença entre os seus mais va-

ria dos tipos a fim de fazer a esco-

lha correta para cada aplicação.

O Portal tem como foco pro-

fissionais com interesse direto 

no assunto, a exemplo de de-

signers gráficos, artistas plás-

ticos, artesãos, gráficos e con-

vertedores, mas contempla 

também usuá rios em geral, que 

podem consultá-  lo no momen-

to da escolha de materiais do 

seu uso, como cartões de visita, 

car dá pios, convites e outros.

Website de fácil consulta, o 

Portal do Papel está integrado 

às redes sociais Instagram, Twi-

ter e Fa ce book. Em setembro 

estreou também no Youtube, 

onde apresentará quatro ví deos 

por mês sob os seguintes temas: 

# Pa péis: características e be ne-

fí cios # Arte em papel: técnica e 

cria ti vi da de # Projetos gráficos 

inspiradores # Vitrine. Além dis-

so, o Portal desenvolverá uma 

série de outras atividades.

Claudia Ferreira, apaixonada 

pelo produto, se dedica ao mer-

cado do papel há 20 anos, com 

passagens e atividades desen-

volvidas pela Ar jo wig gins, Multi-

verde, VSP e Antalis. Atual men te, 

além de administrar o Portal do 

Papel, coor de na um grupo sobre 

Pa péis Finos na As so cia ção Brasi-

leira de Tecnologia Gráfica (ABTG).

www.portaldopapel.com

Ação conjunta da Avery 
Dennison e Polpel

Trabalhar em conjunto para re-

ciclar liners usados em mate-

riais autoadesivos como uma 

forma de preservar o meio am-

bien te, foi o objetivo principal 

do acordo estabelecido entre a 

Avery Dennison e a Polpel. Se-

gundo cálculos das duas empre-

sas, essa parceria poderá con-

tribuir para a economia de até 

98 mil litros de água por tone-

lada produzida, garantindo a 

vida útil de 15 a 30 árvores adul-

tas que se riam cortadas para 

a fabricação de vinis adesivos 

usados em diversas atividades 

do mercado de sinalização e 

comunicação vi sual.

“A ini cia ti va faz parte da 

meta de eliminar 70% dos re-

sí duos de esqueleto e liner da 

nossa cadeia de valor. Estamos 

conectando clien tes e usuá rios 

finais em todo o País para, as-

sim, retirar toneladas de ma te-

rial dos aterros sa ni tá rios e in-

cineradores”, esclarece Roberto 

Yokoi, gerente de EHS da Avery 

Dennison na América Latina.

A tecnologia desenvolvida 

pela Polpel permite a recicla-

gem de pa péis especiais, trans-

formando-  os em uma polpa ce-

lulósica denominada “celulose 

polpel”, que é usada como ma-

téria-  prima para a produção de 

papel. Segundo o diretor de Ne-

gó cios da Polpel, Ailton Alves, a 

soma de esforços junto à Avery 

Dennison permitiu que a em-

presa recebesse em torno de 

10% do volume total de liner 
existente no mercado brasilei-

ro, mas a meta é dobrar esse 

número. “Aparentemente é um 

número baixo, se analisarmos o 

mercado como um todo. Porém, 

estamos falando de 300 tonela-

das ao mês de ma te rial que não 

está indo para os aterros, cau-

sando um grande impacto na 

preservação do meio am bien-

te”, afirma Alves. Ele estima que 

mais de 20 mil toneladas de re-

sí duos de liner são jogados por 

ano em aterros no País inteiro.

http://www.averydennison.com.br/site/
http://www.polpel.com/

Parceria entre Saraiva 
e Mercado Livre

Uma das maiores redes varejis-

tas de educação, cultura e en-

tretenimento, a Saraiva firmou 

acordo de parceria com o Mer-

cado Livre para a venda de li-

vros nacionais e internacionais 

que integram seu acervo. O ob-

jetivo é am pliar o alcance da sua 

oferta ao público utilizando um 

canal de vendas que possui a 

maior audiência online do Bra-

sil, com mais de 50 milhões de 

usuá rios por mês. Através do 

Mercado Livre, a loja ofi cial da 

Saraiva reforça seu compromis-

so de incentivar a leitura, dis-

ponibilizando mais de 20 mil li-

vros de literatura na cio nal e em 

língua estrangeira. Os usuá rios 

terão acesso a diversas ofertas 

com mais de 40% de desconto. 

A seleção dos produtos e o pro-

cesso logístico são de respon-

sabilidade da Saraiva, contando 

com a expertise da rede nesse 

tipo de operação.

https://loja.mercadolivre.
com.br/saraiva
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