
Grandes Cases de Embalagem premia papelcartão da Suzano 

São Paulo, 14 de novembro de 2012 - A Suzano Papel e Celulose foi uma das fornecedoras 
contempladas no Prêmio Grandes Cases de Embalagem 2012, ocorrido na última terça-feira, 
13 de novembro. O papelcartão da Suzano é utilizado pela vencedora Avon para embalar o kit 
Barbie Loves Glitter, que contém uma colônia com perfume de framboesa e um brilho labial 
voltados para o público feminino pré-adolescente. 

A embalagem, produzida pela Suzano com o papelcartão triplex Art Premium® em conjunto 
com a Gráfica Antilhas, foi premiada pelo seu caráter moderno e criativo, alinhado com 
aspectos operacionais e funcionais, garantindo a proteção e segurança dos produtos 
armazenados. 

O cartucho tem o formato de uma bolsa com uma presilha de cabelo em formato de laço como 
fecho. Além de contar com o conceito do universo da boneca Barbie na identidade visual 
estampada na cor rosa, a embalagem dispensa o uso de sacola e pode ser reaproveitada em 
brincadeiras e passeios. Dessa forma, ensina-se à criança o hábito do reuso e consumo 
consciente, evitando o descarte desnecessário de materiais.  

A Suzano conta com o mais completo portfólio de papelcartão do mercado brasileiro, 100% 
certificado FSC® (Forest Stewardship Council®), uma das mais importantes e reconhecidas 
certificações ambientais no mundo que atesta o correto manejo das florestas baseado em 
princípios e critérios rigorosos que levam em conta as boas práticas de uma empresa em 
relação aos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Para obter o selo, uma empresa deve 
oferecer padrões exemplares de conduta nesses três aspectos. 

O Prêmio Grandes Cases de Embalagem é promovido pela Revista EmbalagemMarca, voltada 
para os profissionais do mercado do gráfico editorial. Este ano, a premiação chegou à 6ª 
edição com o intuito de incentivar e valorizar a busca da excelência nas embalagens brasileiras, 
buscando resultados práticos como a redução de materiais e custos, agregação de valor, 
impacto ambiental, design, conveniência e desempenho no ponto de venda, dentre outros. 

Sobre a Suzano Papel e Celulose 
A Suzano Papel e Celulose (Bovespa: SUZB5, OTC: SUZBY e Latibex) é uma empresa de base 
florestal e uma das maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose de 
eucalipto da América Latina. Controlada pela Suzano Holding e parte do Grupo Suzano, investe 
no setor de papel e celulose há 88 anos, com operações globais em aproximadamente 60 
países. Atualmente, possui cinco unidades industriais: Suzano, Rio Verde, Limeira e Embu, no 
interior do Estado de São Paulo, e Mucuri, no Estado da Bahia. A operação da companhia está 
dividida em três unidades de negócios: Florestal, Celulose e Papel. Em 2010, com a definição 
de um novo posicionamento estratégico, sua atuação da ganhou duas novas frentes: energia 
renovável e biotecnologia.  

  
Mais informações para a imprensa: 
GWA Comunicação Integrada - 11 3030-3000 
Leticia Volponi - 11 99289-8913- leticia@gwacom.com 
Thiago Barbieri – 11 97228-1484 – thiago@gwacom.com 
Vivian Wolff – 11 99945-3079 – vivian@gwacom.com 
 
 

mailto:leticia@gwacom.com
mailto:thiago@gwacom.com
mailto:vivian@gwacom.com

