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AMBEV RÓTULOS
Neste Episódio, tivemos o prazer de con-
versar com Marcelo Gonçalez, Plant Ge-
neral Manager , da AMBEV RÓTULOS. Ele 
nos contou sobre a história da empresa, 
diferenciais competitivos e inovações. 
Não deixe de assistir esse episódio super 
interessante!

https://youtu.be/HUw2u-c8_0w

FABIO PEREIRA • especialista em 
inteligencia de mercado • Neste We-
binar , nosso convidado foi Fabio Pereira, 
especialista em Inteligência de Mercado 
do segmento de embalagens. Conversa-
mos sobre o projeto do próximo estudo 
de mercado do setor de Rotulos e Eti-
quetas no Brasil que será desenvolvido 
pela ABIEA e contamos também com a 

ABIEA Entrevista

Tel.: 11 5581-9986
25 anos de automação

www.vitoriaribbon.com.br
/vitoriaregiaribbons /industria-reunidas-vitória-régia/ribbonvitoriaregia

A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA
UM MODELO DE RIBBON PARA CADA NECESSIDADE

Qualidade e con ança dos produtos originais Vitória Régia®.
Facilidade na identi cação do material que você precisa.

ENTREGA
RÁPIDA

participação de importantes players da 
cadeia produtiva do setor.

https://youtu.be/_dkM4w1wwDo

COTRIM ADVOGADOS • Implanta-
ção de LGPD • Sua empresa já se ade-
quou? Nessa palestra ministrada pelas 
especialistas: Dra Camila Cotrim e Dra 
Aretha Casarin Moreno, você vai enten-
der os conceitos, aplicações sanções , 
como se adequar e casos práticos.

https://youtu.be/-xsMg0PykKM

Não deixe de assistir os episódios no canal 
da ABIEA no Youtube
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SUSTENTABILIDADE

A ABIEA, Associação Brasileira da In-
dústria de Etiquetas e rótulos auto-a-
desivos, torna-se membro Institucional 
de Two Sides Brasil, para apoiar a luta 
contra as mensagens de greenwashing 
contra o papel e as embalagens e eti-
quetas de papel e difundir o conheci-
mento sobre sua origem renovável e 
sua importância para um planeta mais 
sustentável.

A Two Sides é uma organização global 
sem �ns lucrativos criada na Europa 
em 2008 por membros das indústrias 
�orestal, de celulose, papel, papelão e 
comunicação impressa. Hoje, opera em 
cinco continentes e vinte e quatro paí-
ses, promovendo a produção e o uso 
consciente de papel e impressão, bem 
como esclarece equívocos comuns so-
bre os impactos ambientais do uso des-
ses recursos.

Papel e a sustentabilidade
O papel é um dos produtos mais sus-
tentáveis. Sua matéria-prima vem de 
florestas cultivadas e materiais recicla-
dos. Além disso, é altamente recicla-
do, no Brasil 67% de todo o papel uti-
lizado e 83% de todas as embalagens 
de papel voltam ao ciclo de produção 
e, o que não é reciclado, é biodegra-
dável. 

Porém, há muito desconhecimento 
sobre a sustentabilidade da cadeia 
produtiva do papel, mas, graças à Two 
Sides, a percepção dos consumidores 
sobre os aspectos positivos do papel, 
papel cartão e papelão ondulado au-
mentou.

Por isso, a ABIEA acaba de se associar à 
Two Sides Brasil, tendo como foco forta-
lecer a imagem do setor. 

ABIEA e Two Sides Brasil 
juntos pelo meio ambiente

Competitividade
e Qualidade são
100% compatíveis 

Competitividade
Faça

um teste

Segundo Willian D’Vas, presidente, “exis-
te uma grande preocupação, em todo o 
mundo, com os impactos ambientais de 
nossas atividades e dos produtos e mate-
riais que utilizamos. As discussões sobre 
Economia Circular e sobre sustentabili-
dade estão direcionando as decisões das 
empresas e entidades do setor e, neste 
cenário, é importante que as pessoas sai-
bam que o papel é uma opção bené�ca 
para o meio ambiente, destaca D’Vas.

As campanhas globais de Two Sides aju-
dam a mudar a percepção do público 
em geral sobre essas questões. “A ade-
são da ABIEA a Two Sides Brasil, fortalece 
ainda mais a importante iniciativa global 
de esclarecer os impactos ambientais 
positivos do papel e suas vantagens para 
o transporte de produtos, saúde, cultura 
e educação”, disse Fabio Arruda Mortara, 
CEO de Two Sides Brasil. 
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SUSTENTABILIDADE

Polpel faz parcerias para reciclar resíduos 
gerados pela cadeia de rótulos autoadesivos

A Brazicolor, empresa de rótulos e eti-
quetas autoadesivos, situada em Caxias 
do Sul (RS), há muito tempo vem reali-
zando a logística reversa dos resíduos 
de liners dos seus clientes. Pensando em 
como poderia reduzir o impacto causa-
do ao meio ambiente, a empresa passou 
a recolher esses materiais, armazená-los 
e direcioná-los à Polpel, especializada na 
reciclagem e transformação de resíduos 
em novos produtos.

A partir do aumento da demanda, com 
a participação de novos clientes nessa 
cadeia de aproveitamento, a Brazicolor 
�rmou uma parceria com a Recimaster, 
empresa especializada no transporte de 

Brazicolor, Recimaster, Avery Dennison e Polpel somam 
suas iniciativas para reduzir o impacto causado ao 
meio ambiente e reciclar resíduos a partir da logística reversa

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
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SUSTENTABILIDADE

resíduos, que passou a �car responsável 
pela operação de coleta e direciona-
mento. Diante do sucesso dessa iniciati-
va, outras empresas da região passaram 
a adotar as mesmas práticas de econo-
mia circular, reduzindo o descarte em 
aterros e, consequentemente, o impac-
to ambiental.

“O pioneirismo de termos adotado es-
sas práticas é motivo de muito orgulho 
para nós. Demos início a uma nova cons-
ciência e inspiramos outras empresas do 
setor a fazerem o mesmo. Com o ponto 
de sobrecarga do planeta acontecendo 
cada vez mais cedo, ações como essas 
são fundamentais para que a gente não 

atinja esse limite ou, pelo menos, adie 
essa data o máximo que pudermos”, des-
taca Celso Cenci, CEO da Brazicolor.

A união de todos esses esforços, conec-
tando empresas e parceiros em prol da 
economia circular, é consequência dos 
esforços promovidos pelo programa AD 
Circular, da Avery Dennison, que tem 
como meta assegurar que até 2025 que 
70% de toda a cadeia tenha acesso à 
reciclagem. A iniciativa foi reconhecida 
em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, 
por uma das mais importantes premia-
ções da indústria de rótulos e etique-
tas, o Environmental and Sustainability 
Award, categoria de sustentabilidade 

do prêmio internacional Label Industry 
Global Awards.

“A iniciativa da Brazicolor, além de facilitar 
a reciclagem dos resíduos através do en-
vio dos materiais à Polpel, promove um 
serviço adicional aos seus clientes e gera 
diferencial para empresas que buscam 
soluções sustentáveis e economia circular. 
A colaboração entre todos os membros 
da cadeia é fundamental para a constru-
ção de um futuro melhor para todos. Es-
peramos que cada vez mais empresas se 
inspirem em exemplos assim, reforçando 
a importância e e�cácia de um trabalho 
colaborativo em prol da sustentabilida-
de!” comenta Flavio Marques, head de 
vendas da Avery Dennison do Brasil.

Atualmente, cerca de 60 empresas – in-
cluindo convertedores, marcas e recicla-
dores – participam do programa e a 
Avery Dennison tem trabalhado, conti-
nuamente, para ampliar essa atuação em 
toda a cadeia, com novas parcerias, a �m 
de tornar toda a indústria brasileira de 
etiquetas mais sustentável. 
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PRÊMIO ABIEA

7º Prêmio ABIEA Umberto Giannobile 
reconhece os destaques do ano no 
segmento de rótulos e etiquetas

Com transmissão online a partir do auditó-
rio da sede da Abigraf, em São Paulo, acon-
teceu no último dia 5 de agosto a entrega 
do 7º Prêmio ABIEA 2021 que, agora, passa 
a se chamar “Prêmio Brasileiro de Excelên-
cia em Etiquetas e Rótulos Autoadesivos 
Umberto Giannobile”, em homenagem ao 
ex-presidente da entidade e empresário 
falecido em virtude do Covid-19.

Conduzido pelo Presidente William 
D’Vas, o prêmio consagrou os trabalhos 
inscritos em um total de 13 categorias 
premiadas nos grupos Marketing, Pro-
cessos de Impressão e Outros Produtos. 
A seleção e avaliação técnica dos traba-

lhos �caram a cargo da ABTG (Associa-
ção Brasileira de Tecnologia Grá�ca).

“Agradecemos a todas as empresas que 
participaram da premiação, não apenas 
as �nalistas. Mesmo em anos de desa�os, 
excelentes trabalhos foram criados, mos-
trando o potencial in�nito de nossas em-
presas de imprimir com qualidade pro-
dutos inovadores para marcas e clientes”, 
disse William.

Antes da cerimônia, a Sra. Raquel Gian-
nobile, acompanhada da �lha Camila, 
foi homenageada pelos presentes, em 
memória do Sr. Umberto. “Tenho certeza 

7º Prêmio ABIEA 2021, transmitido online a partir da sede da Abigraf em São Paulo

Patrocínio

Apoio Institucional

Apoio de Mídia

de que ele está conosco aqui hoje”, pon-
tuou William.

A seguir, confira os trabalhos vence-
dores, por categoria. Os finalistas e 
vencedores estarão expostos também 
na Flexo & Labels 2022, feira focada 
no segmento de flexografia, rótulos e 
etiquetas autoadesivas que acontece-
rá de 24 a 27 de maio, no Pro Magno 
Centro de Eventos, e da qual a ABIEA é 
apoiadora. 

Aproveitamos para agradecer mais 
uma vez o importante apoio dos Par-
ceiros desta edição! 











Siga a ABIEA 
nas redes sociais!

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

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

William D’Vas, presidente da ABIEA Guido Raccah, vice presidente ABIEA e William D’Vas

Carlos Suriani, presidente executivo da ABTG Camila Giannobile, William D’Vas, Raquel Giannobile e Guido Raccah

Bastidores do evento Guido, William, Viviane e Marcia Romano
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LGPD

A LGPD - Lei Geral de Proteção de Da-
dos, em vigor desde 2020, trouxe uma 
série de medidas protetivas, a �m de re-
gulamentar o uso dos dados pessoais 
por terceiros, de forma que toda pes-
soa saiba como suas informações estão 
sendo coletadas e para qual �nalidade 
serão utilizadas.

A intenção da Lei é de proteger a liber-
dade e a privacidade das pessoas na-
turais vivas, bem como exigir o devido 
tratamento e cuidado com os dados 
pessoais coletados.

Dados pessoais é toda informação rela-
cionada a uma pessoa que torne pos-
sível identi�cá-la, como por exemplo: 
nome, sobrenome, idade, endereço, 
placa de automóvel, dados acadêmicos, 
dentre outros. São esses dados, portanto, 
objeto de tratamento pela LGPD.

Dessa forma, uma empresa, que coleta e 
detém dados pessoais de seus colabora-
dores, clientes e fornecedores, precisa se 
adequar as regras da nova Lei.

Desde 1º de agosto de 2021, entraram 
em vigor as sanções administrativas. Ca-
berá a Agência Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), o papel de �scalização 
do tratamento de dados e aplicação das 
sanções e multas previstas na LGPD.

O artigo 52 e seguintes da Lei Geral de 
Proteção de Dados, traz as penas a serem 
aplicadas em caso de desconformidade 
na coleta, uso, vazamento e incidente de 
informações pessoais. São elas:

• Advertência, com indicação de pra-
zo para adoção de medidas corre-
tivas;

• Multa simples, de até 2% do fatura-
mento da pessoa jurídica de direito 
privada limitada, no total, a R$ 50 
milhões por infração;

• Multa diária; 
• Publicização da infração após de-

vidamente apurada e con�rmada a 
sua ocorrência;

• Bloqueio dos dados pessoais a que 
se refere a infração até a sua regu-
larização;

• Eliminação dos dados pessoais a 
que se refere a infração;

• Suspensão do funcionamento do 
banco de dados período máximo 
de seis meses, prorrogável por 
igual período; 

• Proibição parcial ou total do exer-
cício de atividades relacionadas a 
tratamento de dados;

Fato é que embora o processo de amadu-
recimento da LGPD esteja numa fase ini-
cial, sua aplicação já começou e as autori-
dades estão atentas às possíveis infrações. 

Já há várias decisões judiciais no Bra-
sil utilizando os fundamentos da LGPD 
para penalizar empresas que solicitam 
indevidamente dados pessoais para fa-
zer contatos e propagandas e solicitação 
de dados desnecessários para venda de 
produtos.

Dessa forma, a necessidade de estar em 
conformidade com a LGPD é real e já é 
passível de implicações nas esferas judi-
ciais e administrativas.

Agora, estar em conformidade com a 
LGPD, signi�cará estar no rol das Empre-
sas com selo de qualidade, modernidade 
e de respeito as informações obtidas de 
clientes, fornecedores e de colaborado-
res de um modo geral. 

Aretha Casarin • Advogada atuante nas 
áreas de Direito do Trabalho, Complian-
ce e LGPD – compõe o Escritório Cotrim 
Advogados Associados.

Camila Cotrim • Advogada atuante nas 
áreas de Direito do Trabalho, Complian-
ce e LGPD – compõe o Escritório Cotrim 
Advogados Associados.

A Lei Geral de Proteção de Dados
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LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 
(Lei nº 13.709/2018) impôs ao mundo 
empresarial a obrigação de implementar 
e manter programas para gerenciamen-
to de dados de terceiros, em especial 
de clientes, mas também, em relação a 
fornecedores e colaboradores. Tal obri-
gação legal, por óbvio, acarretou mais 
custos ao empresariado, que agora tem 
a obrigação legal para se adaptar à nova 
legislação, sob pena de sofrer sanções 
dos órgãos �scalizadores.

Nasce, de outra banda, a indagação 
sobre a possibilidade de se considerar 
os referidos gastos como insumos na 
cadeia produtiva, para �ns de se utili-
zar como crédito sobre o PIS/COFINS. 
Segundo estabelecido pelo Superior 
Tribunal de Justiça, o conceito de “in-

Gastos com implantação da LGPD = 
insumo para crédito de Pis/Cofins

sumo deve ser balizado pelos critérios 
de relevância ou essencialidade, ou 
seja, considerando-se a importância de 
determinado item, ou sua imprescindi-
bilidade, para o exercício de atividade 
econômica desempenhada pelo contri-
buinte, cabendo à instância de origem 
apreciar, em cotejo com o objeto social 
da empresa, a possibilidade de dedução 
dos créditos da contribuição para o PIS 
e da COFINS” .

Temos, portanto, que a LGPD tornou 
imprescindível e essencial o geren-
ciamento e a proteção dos dados, ao 
impor para todos sua implementação 
dentro das empresas, constituindo o 
custo de sua implantação e manuten-
ção, insumo para fins de crédito de PIS 
e COFINS.

A Justiça Federal recentemente enten-
deu que gastos das empresas para im-
plantação da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) são insumos para �ns de 
crédito de PIS e COFINS, em mandado 
de segurança impetrado no Estado do 
Mato Grosso do Sul. 

Assim, caso não se admita o abatimen-
to, a via judicial poderá assegurar o di-
reito de creditar/abater os valores gas-
tos com a implementação e 
manutenção de programas para geren-
ciamento de dados, nos pagamentos 
de PIS e COFINS. 

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

Eco System

Fundada em 1991, A Eco System é uma 
empresa grá�ca baiana situada em Lauro 
de Freitas comprometida com seus par-
ceiros por meio do desenvolvimento  de 
soluções inovadoras em etiquetas e ró-
tulos diferenciados através de assessoria 
customizada. Hoje, é referência dentro do 
mercado �exográ�co e está posicionada 
entre as indústrias de etiquetas e rótulos 
mais relevantes do Nordeste do país. 

É movida pelo propósito de transformar 
as ideias de seus clientes em soluções, 
atendendo suas necessidades técnicas e 
produtivas  com base em sua experiên-
cia de 30 anos de atividade.

Além de rótulos e etiquetas, sua linha de 
produtos ainda conta com �tas adesi-
vas, impressoras de termotransferência, 
ribbons, leitores ópticos e coletores de 
dados. Em 2021 a Eco System está adicio-
nando novos produtos às suas soluções, 
como roll label, in mold label e rótulos 
sleeve (termoencolhíveis).

Em 2021, quando completa 30 anos, rea-
lizou a aquisição de uma máquina de �e-
xogra�a modular de última geração, a 
Ice Suprema da Kromia, que dobra a ca-
pacidade de produção da Eco System e 
traz um grande leque de novos produtos 
e acabamentos. Seu parque grá�co con-
ta ainda com máquinas de �exogra�a 

modular e tambor central de alta tecno-
logia para atender aos mais variados 
mercados, como hospitalar, comercial, 
industrial, agronegócio, entre outros. 

Mais informações: 
www.ecosystem.net.br

Epson do Brasil

A Epson é uma líder global dedicada a 
fornecer tecnologias e�cientes, compac-
tas e de precisão. A empresa está focada 
na solução de problemas da sociedade 
por meio de inovações e traz hoje em 
seu portfólio duas linhas para a impres-
são digital colorida e sob demanda de 
rótulos e etiquetas – a ColorWorks e a Su-
rePress, que proporcionam alta qualida-
de de impressão em diversos materiais 
e eliminam a necessidade de estoques 
de etiquetas pré-impressas. Com isso, as 
empresas podem personalizar pequenas 
tiragens e otimizar seus processos.

A Epson se tornará carbono negativa e 
eliminará o uso de recursos subterrâneos 
esgotáveis, como petróleo e metal, até 
2050. Liderado pela Seiko Epson Corpo-
ration, com sede no Japão, o Grupo Ep-
son gera mundialmente vendas anuais 
de cerca de JPY 1 trilhão. 

Mais informações: 
global.epson.com

Tyvek® Poliéster Teslin®

Tecidos de Nylon Ribbons

In Mold LabelComunicação Visual Termossensíveis

vendas@syntpaper.com.br 
www.syntpaper.com.br

11 4161-8800
11 96371-6516

Papéis e Filmes 
Sintéticos

•  Tyvek®

•  Papéis Sintéticos
•  Tecidos de Nylon
•  Poliéster
•  Vinil adesivo

•  Ribbons
•  Teslin®

•  In Mold Label
•  Termossensíveis

www.ecosystem-net.com.br

ETIQUETAS E ROTULOS

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 . 

Queremos ouvir 
suas ideias, 
sugestões e até 
reclamações! 

Meu canal pessoal: 
diretoria@ABIEA.org.br

A sua fonte de informações 
do segmento label!

www.abiea.org.br 
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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

Sistema de Gestão Integrado para convertedores




