
 
 
 
 
 

Flint Group Germany GmbH 
Sieglestraße 25 
70469 Stuttgart 
  

T +49 711 9816 301 
F +49 711 9816 700 
www.flintgrp.com 
info.flexo@flintgrp.com 

  

 

26 September 2012 
 
 
 

Contact 
Angelika Rauch 
T +49 711 9816 230 
F +49 711 9816 99 230 
angelika.rauch@flintgrp.com  
 

 
 
Flint Group Produtos Flexograficos aumentará os preços dos 
fotopolímeros de impressão 
Aumento de custos generalizado força aumento de preos  
 
Efetivo a partir de 1 de Janeiro de 2013, Flint Group elevará os preços dos fotopolímeros de 
impressão flexográfica em  3%, para recuperar aumentos generalizados de custos. Os custos 
de energia subiram mais de 20% desde 2007, além disso, maiores aumentos são esperados 
devido à transição as energias renováveis. Os custos de transporte e logística têm subido 
constantemente nos últimos anos, e futuros aumentos já são evidentes. 
 
Como resultado da crise económica no final de 2008, o preço de matérias-primas 
aumentaram e ainda permanecem em um nível elevado, uma recuperação não ha sido vista. 
Além disso, os fotopolímeros são fabricados com muitas matérias-primas especiais, que são 
produzidas exclusivamente para estes produtos. "Nós colocamos elevadas exigências de 
qualidade e especificação de nossas matérias-primas", explica o Dr. Thomas Zwez, vice-
presidente de Operações de Produtos Flint Group Flexographic. "É óbvio que os 
fornecedores cobram para esse serviço. Devido a esta situação especial, nós temos que 
trabalhar constantemente para garantir a nossa base de matéria-prima. Isso significa que 
significativos esforços adicionais são necessários, que requerem recursos consideráveis". 
Flint Group trabalhará continuamente na melhoria dos processos internos para oferecer 
produtos sustentáveis e inovadores para seus clientes. 
 
Os representantes de vendas da Flint Group em breve estarão entrando em contato com os 
clientes para discutir os detalhes do aumento de preços. 
 
Para mais informações sobre Flint Group visite www.flintgrp.com ou contate info.flexo @ 
flintgrp.com. 
 
Flint Group 
Flint Group dedica-se a abastecer as indústrias globais de impressão e de embalagem. Flint Group Ink desenvolve, 
fabrica e comercializa um portfolio extenso de consumíveis de impressão, incluindo: uma vasta gama de tintas e vernizes 
convencionais e de cura por energia para todas as aplicações offset, processos flexográficos e de rotogravura; produtos 
químicos para a sala de impressão, blanquetas e camisas para impressão offset; chapas gráficas e camisas de 
fotopolímeros, equipamentos de produção de chapas e sistemas de camisas flexográficas; pigmentos e aditivos para 
utilização em tintas e outras aplicações de corante. Com um forte enfoque orientado para o cliente, um serviço e suporte 
inigualáveis e produtos da mais alta qualidade, o Grupo Flint visa proporcionar valores excepcionais, qualidade 
consistente e inovação contínua a todos os seus clientes em todo o mundo. Com sua casa matriz em Luxemburgo, o Flint 
Group opera em todo o mundo e emprega aproximadamente 6900 pessoas. Seu rendimento em 2011 foi de € 2,2 bilhões 
(US$ 3 bilhões). Em nível mundial, a empresa é o fornecedor número um ou número dois em cada uma das principais 
regiões que atende. Se você deseja obter mais informação, visite nosso site Web em www.flintgrp.com 

 


