
 

 

A Fedrigoni adquire a RIMARK, aumentando a sua capacidade 
operacional na América do Norte. 
O Grupo com sede em Verona especializado na produção de papéis especiais para embalagens, 
gráficos e rótulos e etiquetas autocolantes reforça a sua liderança do setor das etiquetas sensíveis 
à pressão com as instalações de corte da RIMARK na Cidade do México. 

Verona, 25 de junho de 2021 – A Fedrigoni SpA, um grupo líder a nível europeu e mundial na 
produção de papéis especiais, produtos de alto valor acrescentado para embalagens, gráficos e 
etiquetas sensíveis à pressão, anuncia a aquisição e integração na sua divisão de materiais 
autocolantes da RIMARK, incluindo um moderno centro de corte e distribuição na Cidade do 
México. 

A posição estratégica das suas novas instalações no México permitirá ao Grupo Fedrigoni 
satisfazer as necessidades dos mercados da América Central e do Norte, garantindo uma maior 
fiabilidade do serviço, com tempos de entrega mais curtos e maior disponibilidade de papéis e 
materiais autocolantes de primeira qualidade. Com uma ainda maior capacidade de corte, com 
larguras de até dois metros, estas instalações exercerão as funções de plataforma estratégica de 
fornecimento para o mercado centro-americano, juntamente com a também recentemente 
adquirida IP Venus na Cidade do México. 

“Este novo polo comercial, formado pela RIMARK México e pela IP Venus, representará a 
plataforma de que o Grupo necessitava para satisfazer a procura procedente da América Central e 
do Norte, trabalhando em estreita cooperação com os centros que já detemos no Chile e no Brasil 
de forma a gerar importantes sinergias. A nossa intenção consiste em oferecer a todos os nossos 
clientes uma fiabilidade e uma qualidade de serviço cada vez maiores: a proximidade a cada um 
deles permitir-nos-á satisfazer de forma mais rápida e eficaz todas as suas necessidades.” 
declarou Fulvio Capussotti, Vice-Presidente Executivo da Fedrigoni Self-Adhesives. “Esta 
operação é consistente com a nossa estratégia de crescimento no cada vez mais prometedor 
setor dos rótulos autocolantes, e está alinhada com o nosso plano de diversificação geográfica 
para aumentar a penetração no mercado global.” 

Este novo centro reforça a posição do Grupo Fedrigoni como a terceira empresa a nível global no 
setor das etiquetas sensíveis à pressão, com as marcas Arconvert, Manter e Ritrama. O Grupo 
Fedrigoni é um líder global no setor dos rótulos para aplicações vinícolas, desempenhando um 
papel de liderança nas aplicações alimentares, domésticas e logísticas, bem como em películas 
autocolantes de alta tecnologia para bebidas e produtos farmacêuticos e de cuidado pessoal, 
proporcionando soluções autocolantes de alta qualidade tecnológica e estética para rotulagem, 
bem como materiais autocolantes para comunicação visual e promocional. 

 

Fedrigoni 

Desde 1888, a Fedrigoni é sinónimo de excelência na produção de papéis especiais. O Grupo é uma das principais 
peças-chave europeias na produção e venda de diversos tipos de papel de alto valor agregado para embalagens e artes 
gráficas, bem como de produtos autoadesivos para a rotulagem. Com mais de 4 000 funcionários na Itália e no exterior 
e 25 000 produtos, o Grupo vende e distribui em 132 países do mundo inteiro. A Fedrigoni inclui a Cordenons e a 
histórica marca Fabriano nas divisões de Papel e a Arconvert, Ritrama (a partir de fevereiro de 2020) e a IP Venus (a 



 

 

partir de dezembro de 2020) na divisão de Autoadesivos, que ganhou, graças também às recentes aquisições, a 
posição de terceira firma mundial no setor dos materiais autoadesivos.  

Para mais informações: www.fedrigoni.com  


