
 

 
 
 

O GRUPO FEDRIGONI NA LINHA DA FRENTE DO ESFORÇO POR 
GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DOS MATERIAIS AUTOCOLANTES 

 
A Arconvert-Ritrama, como parte do Grupo Fedrigoni, encontra-se entre os fundadores da CELAB-
Europe, um consórcio europeu dedicado à melhoria e promoção de políticas para a recuperação 
e reciclagem de materiais matriciais e suportes de rótulos siliconizados. 
 
Verona, 2 de novembro de 2020 – A Arconvert-Ritrama, como parte do Fedrigoni Group, é uma das quatro 
empresas, todas elas grandes nomes da indústria dos materiais autocolantes, fundadoras e diretoras da CELAB-
Europe, um consórcio dedicado à implementação na Europa de um novo modelo empresarial de economia circular 
para os materiais autocolantes. Oficialmente apresentado pela FINAT (Associação Europeia da Indústria dos Rótulos 
Autocolantes), o consórcio trabalhará coletivamente para identificar e aumentar as soluções de reciclagem e 
reutilização de materiais matriciais e suportes de rótulos autocolantes. Esta iniciativa tem como objetivo o 
desenvolvimento de um modelo de negócio sustentável e circular para mais de 75% dos materiais matriciais e de 
suporte utilizados na Europa até 2025. 
 
A extrema importância desta iniciativa reside no facto de representar a vontade coletiva da totalidade do sector 
industrial dos materiais autocolantes. Pela primeira vez na história, os principais operadores da indústria na Europa 
uniram esforços e capacidades para criar uma densa rede capaz de correlacionar os diversos processos de produção 
e as capacidades de reciclagem dos diferentes mercados. O objetivo consiste não só na geração de um novo modelo 
de negócio sustentável, através da recuperação e reutilização dos materiais, mas também na análise dos problemas 
técnicos associados, na promoção da implementação e utilização de redes de reciclagem eficazes, na interação 
constante com as autoridades públicas e na educação da indústria e dos seus públicos em diferentes mercados, 
implicando toda a cadeia de abastecimento no processo. Até à data, cerca de vinte muito importantes empresas 
intervenientes na cadeia de valor dos rótulos na Europa, incluindo produtores de matérias-primas e de rótulos, 
mostraram o seu apoio à iniciativa, num esforço coletivo dirigido para a sustentabilidade e para uma melhor 
utilização dos recursos à nossa disposição. 
 
Como Fulvio Capussotti, Vice-Presidente Executivo da Arconvert-Ritrama, parte do Grupo Fedrigoni, explicou: 
“estamos fortemente orientados para um modelo de negócio sustentável que procure prolongar o ciclo de vida dos 
produtos através da reutilização, da reciclagem e do reacondicionamento dos materiais existentes. Por estes motivos, 
estamos a realizar enormes investimentos nesta direção a nível de grupo e decidimos estabelecer uma colaboração ativa 
com os principais operadores do setor para chegarmos quanto antes a uma solução concreta e alcançável como indústria”. 
 
A participação da Arconvert-Ritrama no consórcio CELAB-Europe está enquadrada num projeto de sustentabilidade 
mais amplo do Grupo Fedrigoni, que implica a implementação de um plano de melhoria contínua ao longo de mais 
de 25 anos, para proteger o meio ambiente através do desenvolvimento de políticas internas dirigidas para a 
melhoria dos processos de produção, da cadeia de abastecimento, do impacto ambiental e da inovação em termos 
de produtos, sem perder de vista o respeito pelas pessoas. Um autêntico plano de sustentabilidade a longo prazo, 
que em 2019 registrou uma redução de 46% no consumo de água e de 13% no consumo de energia térmica (-9% de 
energia elétrica). Adicionalmente, desde 2014 toda a polpa utilizada possui a certificação FSC™, procedendo portanto 
de florestas protegidas por tratados internacionais que garantem a sua sustentabilidade em termos ambientais, 
sociais e económicos. 
 
 
A Arconvert e Ritrama fazem parte do Fedrigoni Group, como líder glocal na produção de materiais sensíveis à pressão. A Arconvert é especializada em 
materiais sensíveis à pressão para papeis especiais e etiquetas de luxo e a Ritrama está focada em filmes sensíveis à pressão de alta tecnologia, 
especialmente concebida para alimentos e bebidas, saúde e higiene pessoal e da casa, farmacêuticos e comunicações. Com mais de 1.500 empregados e 
23 instalações localizadas em todo o mundo, a Arconvert e a Ritrama oferecem uma ampla gama de produtos agrupados em cinco divisões: Bobines, 
Gráficas, Folhas Offset, Industrial e Polifibra. Suportados por um serviço de classe mundial e tecnologias de produção de ponta, a Arconvert e a Ritrama 
oferecem a maior variedade de texturas de papéis e filmes com adesivos de alto desempenho, amigos de ambiente e principais recursos de segurança- 
 
Mais informações:  
Tel.: +39 02955 4591  
Correio eletrónico: federica.rizzetto@arconvert-ritrama.com 
Site: www.ritrama.com ● www.arconvert.com  

http://www.ritrama.com/

