
trabalho, pois é reconhecido e o mais 
antigo no Brasil, além de ter grande 
visibilidade no setor de embalagens e 
nos usuários finais", ressalta Assunta 
Napolitano Camilo, diretora da Futu-
rePack. "O prêmio coroa o nosso 15° 
aniversário", acrescenta. 

O projeto da champanheira, se-
gundo ela, foi fruto de muito estudo 
e pesquisa, já que sem conhecimento 
não se constrói nada sólido. "O ali-

raishi. A cerimônia de premiação foi 
realizada no dia 19 de abril, no Clube 
Sírio, em São Paulo. 

Na grande noite de confraterniza-
ção, a Melhor Embalagem do Ano 
foi conhecida. A consultoria de emba-
lagem FuturePack arrebatou o troféu 
com a champanheira desenvolvida 
para o espumante Reserva Ouro, da 
Salton. "O Prêmio Embanews tem 
grande importância para o nosso 

Realizado há mais de duas dé-
cadas, o Prêmio Brasileiro 
de Embalagem Embanews 
destaca os expoentes da cadeia 

produtiva da indústria de embalagem. A 
celebração da embalagem brasileira 
é fundamental para contribuir com o 
contínuo crescimento do setor e esti-
mular o desenvolvimento de soluções 
inovadoras. Este ano, 57 embalagens 
conquistaram o Troféu Roberto Hi-
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nhamento das várias expertises de 
cada empresa que participou desse 
trabalho para obtermos um resulta-
do economicamente viável para to-
dos também foi muito importante. É 
sempre difícil realizar algo novo que 
quebra paradigmas e tira as pessoas 
da área de conforto", explica. 

Os profissionais que mais se desta-
caram no ano de 2012 também foram 
homenageados com o Troféu Roberto 
Hiraishi de Melhores do Ano. Fábio 
Arruda Mortara, presidente da Abigraf 
Nacional, eleito a Personalidade do 
Ano, compartilhou a sua coroação com a 
indústria gráfica brasileira, que produz 
embalagens cada vez mais bonitas. 

Rogério Parra, chefe do Laborató-
rio de Embalagem e Acondicionamento 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), conquistou o prêmio de Melhor 
Profissional do Ano. "É uma surpresa 
muito grande. Agradeço pela confiança 
e reconhecimento", afirmou. 

A Orsa International Paper Emba-
lagens foi eleita a Melhor Empresa 
do Ano. "Receber o Prêmio Emba-
news, uma premiação reconhecida 
pelo público, neste momento de tran-
sição da empresa significa que esta-
mos no caminho certo. O prêmio veio 
em boa hora", afirma Patrick Noguei-
ra, diretor-comercial da empresa. 

O Prêmio Embanews de Me-
lhor Cliente do Ano foi conquis-
tado pela Cacau Show. O Troféu 
Roberto Hiraishi foi recebido por 
Rafael Altavista Júnior, diretor de 
arte da empresa. 

Fernando Bruno, gerente da uni-
dade de sacos industriais da Klabin, 
subiu ao palco para receber o Prêmio 
Embanews de Melhor Fornecedor 
do Ano. "É um honra participar 
deste prêmio que celebra os protago-
nistas do setor de embalagem", acen-
tua. "Agradecemos aos verdadeiros 
responsáveis por essa celebração, os 
colaboradores da Klabin", acrescenta. 

O Núcleo de Estudos de Embala-
gem da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM) foi eleito a 
Melhor Entidade do Ano. "Em nome 
dos professores do Núcleo, nós quere-
mos compartilhar este prêmio com to-
dos aqueles que se dedicam ao ensino 
de embalagem no Brasil", destaca Fá-
bio Mestriner, coordenador do Núcleo 
de Estudos de Embalagem ESPM. 

O criador do Troféu Roberto Hi-
raishi também celebrou a festa da 
22ª edição do Prêmio Embanews. 

"Já faço parte da história do prêmio. 
Tive a honra de criar o troféu. Agra-
deço a todos e parabenizo as empre-
sas vencedoras", afirma Lincoln Sera-
gini, presidente da Seragini Design. 

Em apoio ao importante trabalho 
social feito pelo Graacc (Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança com 
Câncer), este ano, a revista embane-
ws abriu um espaço para a instituição 
falar durante a cerimônia do prêmio. 
Francisco Guetti, gerente de captação 
de recursos/desenvolvimento institu-
cional do Graacc (Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com câncer) 
apresentou um vídeo sobre a insti-
tuição, que foi criada para garantir 
as melhores condições de tratamento 
da doença para a cura das crianças e 
adolescentes com câncer. 

O Prêmio Brasileiro de Em-
balagem Embanews é uma exce-
lente vitrine para promover a em-
balagem brasileira e o passaporte 
para internacionalizar os trabalhos 
vencedores, que podem ser inscritos 
no prêmio internacional de embala-
gem WorldStar Packaging Awards, 
realizado pela World Packaging 
Organisation (WPO). Além disso, 
todas as 57 embalagens vencedo-
ras estarão expostas no estande 
da revista embanews, localizado 
na rua A 30, durante a Feiplastic 
- Feira Internacional de Plástico -
que será realizada de 20 a 24 de 
maio, no pavilhão de exposições do 
Anhembi, em São Paulo. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



Troféu Roberto Híraíshi, 
ícone em evidência 

A Sacola do Prêmio Embanews 
2013 transmite sofisticação na co-
municação de seu principal ícone: 
a imagem do Troféu Roberto Hi-
raishi, nas versões Ouro e Prata, 
impressas em cada face da sacola, 
sobre fundo negro em cartão Color 
Plus 240 gramas. Para alcançar o 
efeito desejado, a equipe de criação 
da Antilhas fez uso de ampla gama 
de recursos gráficos. A começar 
pela padronagem de fundo, que re-
plica em alto e baixo relevo a figura 
do Troféu, criando uma textura, que 
recebe ainda elementos adicionais: 
linhas com aplicação de verniz silk 
brilho, dispostas em torno das figu-
ras em relevo. O motivo principal, o 
Troféu Roberto Hiraishi, recebe 
aplicação de hot stamping holográ-
fico ouro em uma face e prata, na 
outra, criando um efeito furta-cor 
que comunica movimento à peça. O 
efeito simples e elegante é, na ver-
dade, bastante complexo, pois é pro-
cessado em dupla passagem: primei-
ro, há a aplicação do hot stamping 
ouro e depois, do prata. 

Os mesmos tons ouro e prata 
também se repetem nas laterais da 
sacola e na parte interna, com a as-
sinatura da Antilhas, em aplicação 
de hot stamping convencional. Para 
a alça em gorgurão com ponteira 
plástica, a sacola recebe aplicação 
de ilhós. www.embanews.com 
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http://www.embanews.com
Text Box
Fonte: Revista Embanews, São Paulo, ano 22, n. 278, p. 20-22, maio 2013. 




