ENFOQUE

Campanha mundial da Kodak
incentiva hábito da leitura

P

romovida pela Kodak em várias
partes do mundo, a campanha
Print for Good vem incentivando o
hábito da leitura com a entrega de
livros através de livrarias móveis,
doa ções e impressão de material escolar. Com a participação
de colaboradores da Kodak,
gráf icas clien tes e parceiros
locais da empresa, em seu
primeiro ano a iniciativa já doou
cerca de 30 mil livros e materiais
escolares a milhares de crianças
de comunidades dos EUA, Europa,
Ásia, no Caribe e Oriente Médio.
O projeto visa im pul sio nar a
indústria de impressão de forma

so cialmente responsável e ambientalmente amigável.
Em 2017, essas foram algumas
das localidades atendidas, desde a sede da empresa, em Rochester (Nova York, EUA), até áreas
rurais da Índia e do Haiti: Croxley Park, Reino Unido – colaboradores da Kodak doa ram mais
de 500 livros para a JMI School &
Nursery e para o Peace Hospice
em Watford; Rochester, NY, EUA
– com apoio da Liga Urbana de
Rochester e da Fundação Scott
Spino, foram entregues mais de
2.500 livros a crianças na área do
metrô da cidade; Nilmat, Índia

– colaboradores da empresa, em
parceria com a Youth For People,
distribuíram mais de 5.000 cadernos a mil crianças indianas para
promover o aumento da alfabetização nesta região tribal nos arredores de Mumbai; Memphis, Tennessee, EUA – em colaboração com
a Books from Birth, foram doados mil livros infantis de Ted Carpenter, autor, diretor e apresentador da série Videos Press On, da
Kodak; Porto Principe, Haiti – a Kodak juntou-se à Heartstone Village,
de Ukiah Valley, CA, EUA, para ajudar o Reveil Martin Orphanage a
construir uma biblioteca e atender
à necessidade de alfabetização das
26 meninas que vivem no local, na
capital haitiana; Madrid, Espanha
– a Kodak e seu cliente Cayfosa forneceram 1.500 cópias de “Cuentos
para contar en 1 minuto” à Gallardo Fundación Melior, destinadas
a melhorar a habilidade de leitura de crianças economicamente
desfavorecidas; Petah Tikva, Israel
– em parceria com o cliente Emanuel Print foram impressos mais
de mil folhetos, doados a crianças
de baixa renda juntamente com
os pacotes de comida dis tribuídos pela La’Sova, entidade dedicada ao fornecimento de alimentos
para comunidades carentes.
www.kodak.com/go/printforgood

H.B. Fuller finaliza aquisição da Adecol
A
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mul ti na cio nal H.B. Fuller
Company anunciou no final do
ano passado a finalização da
compra da fabricante brasileira
de adesivos Adecol Indústria
Quí mi ca, parte de um plano
estratégico de expansão global
e que inclui solidificar e ampliar sua presença nos principais
mercados emergentes. Fundada
há 130 anos, a H.B. Fuller, que
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apresentou uma receita líquida
de US$ 2,1 bilhões no ano fiscal de
2016, é uma empresa líder mundial no fornecimento de adesivos,
com foco no aperfeiçoamento
de adesivos, selantes e outros
produtos químicos. A Adecol,
maior fabricante de adesivos
industriais no Brasil, produz
1,5 mil toneladas por mês e
registrou em 2016 um valor de
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vendas de aproximadamente
US$ 35,7 milhões.
As estimativas do consumo
mun dial de adesivos giraram
em torno de US$ 40 bilhões
em 2014, devendo alcançar os
US$ 45 bilhões em 2019, prevendose um crescimento anual até lá
entre 3% a 5%.
www.hbfuller.com.br
www.adecol.com.br

A importância do
produtor gráfico

CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA
DIRETORA DO PORTAL DO PAPEL*

A compra de serviços gráficos online está extinguindo os produtores gráficos?
Hoje em dia, a figura do produtor
gráfico tornou-se rara. Mas não ter
alguém na estrutura de uma agência que possa recomendar o melhor
processo de impressão, esteja atualizado em relação às novas tecnologias e seja capaz de propor um papel ou um acabamento diferente, faz
com que cada vez mais os trabalhos
caiam na vala comum. O aumento da compra online, onde as pessoas escolhem por um cardápio fixo
também é crescente, o que reduz a
chance de erro, mas por outro lado
pasteuriza a escolha. Triste porque,
a despeito das diversas crises mundiais e da forte crise brasileira, há
novos players no mercado papeleiro, lançamentos frequentes de novas linhas e referências, novas tecnologias de impressão e é necessário
um profissional capacitado que possa se valer das novidades. Além disso, os cursos de formação dedicam
cada vez menos tempo em sua grade
de formação para ensinar sobre impressão e papéis. Por outro lado, isso
pode representar uma oportunidade
para gráficas dispostas a trabalhar a
demanda dos clientes caso a caso.
Nessa direção, os profissionais estão intensificando seu contato com
fornecedores, e os fornecedores de
tecnologias e insumos gráficos também estão sendo mais proativos na
divulgação de suas novidades.
*O Portal do Papel é uma plataforma multimídia, que tem como objetivo ajudar
na escolha dos papéis ideais para os
projetos gráficos.

