
RESUMINDO...

A Katun® estabeleceu uma parceria com a PrintReleaf™, uma empresa global que 
fornece uma plataforma automatizada baseada na nuvem que torna a reflorestação 
uma realidade. A cada 8.333 páginas impressas, uma árvore é plantada e 
acompanhada pelas comunidades locais por um período de 8 anos. O cliente da 
Katun, STL, optou por reflorestar Madagáscar, ao incluir todos os seus principais 
clientes com um contrato de custo por página com o programa Imprima, Plante. Isto 
permitiu uma grande expansão do programa e a plantação de milhares de árvores.

“Inverter a Desflorestação é complicado, plantar uma árvore é fácil”
- Martin O’Malley

CASO DE ESTUDO: STL SRL

Gerar Reflorestação  
Através da Impressão
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Provavelmente já ouviu falar dos seguintes termos: poluição, alterações climáticas, aquecimento 
global, aumento da pegada de carbono, esgotamento dos recursos naturais, perda de espécies 
ameaçadas e da biodiversidade, chuva ácida.... A lista pode continuar. Infelizmente, é isto que o nosso 
planeta está a viver todos os dias, sendo um dos factores que contribui para isso a desflorestação. As 
florestas cobrem mais de 30% da terra e, às taxas actuais de desflorestação, estima-se que dentro de 
100 anos as florestas tropicais desaparecerão por completo. A prevenção das alterações climáticas 
continuará a ser um objectivo elusivo e devem ser tomadas medidas para preservar o planeta.

De acordo com o World Resources Institute, a perda  
de florestas contribui entre 12% e 17% das emissões 
anuais globais de gases com efeito de estufa. As 
árvores absorvem não só o dióxido de carbono 
que exalamos, mas também os gases com efeito 
de estufa que as actividades humanas emitem, 
que são capturados pelo calor. À medida que esses 
gases entram na atmosfera, o aquecimento global 
aumenta. Além disso, de acordo com a National 
Geographic, 80% dos animais e plantas terrestres 
da Terra vivem em florestas, e a desflorestação 
ameaça espécies incluindo o orangotango, o tigre de 
Sumatran, e muitas espécies de aves.

“Estamos a destruir as florestas tropicais tão rapidamente,  
que podem desaparecer em 100 anos”.
- John Vidal

COMO PODEMOS AJUDAR A NEUTRALIZAR O IMPACTO?

Plantando o maior número possível de árvores, e com o programa  
Imprima, Plante da Katun, isto pode ser feito facilmente a partir  
do conforto da sua casa ou escritório!

Sabia que...?
Cerca de 2,47 milhões 

de árvores são cortadas 
todos os dias! 

 

Prefácio



COMO É QUE FUNCIONA?  

Imprima, Plante, em parceria com PrintReleaf™, é um programa que fornece aos revendedores 
uma plataforma automatizada que torna o reflorestamento uma realidade. Com este programa, 
disponível juntamente com os pacotes KDFM MPS da Katun, os utilizadores podem compensar o seu 
consumo de papel através da conversão de páginas impressas em árvores plantadas. 

Com oito projectos florestais* registados activos em todo o mundo à escolha, os utilizadores 
controlam onde as suas árvores são plantadas, bem como têm acesso a ferramentas de  
marketing gratuitas para promover a sua abordagem ecológica, e a certificações que  
validam a sua participação no programa.

 

O programa de reflorestação que compensa a produção  
de papel através da plantação de árvores

IMPRIMA, PLANTE

*Os projectos florestais activos actuais incluem o Canadá, República Dominicana, França, Irlanda, Madagáscar, México e Estados Unidos da 
América. medida que os projectos atinjam a sua capacidade, serão encerrados e serão disponibilizados novos projectos.



MENSAGEM

Segundo um estudo realizado pela 
Universidade do Maine, 1 árvore 
MORRE para cada 8333 folhas de 
papel impressas. Pelo contrário, para 
8333 páginas impressas com Imprima, 
Plante, uma árvore é PLANTADA.

Então... Quantas árvores 
vai plantar este mês?
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32,158,005
STANDARD PAGES OFFSET

3,859
STANDARD TREES REFORESTED

G L O B A L  I M P A C T

Reforestation Project Trees

Madagascar 3,357

Dominican Republic 502

Total Trees 3,859

VERIFICAÇÃO

PrintReleaf™ desenvolveu um rigoroso processo de auditoria com o organismo certificador 
SGS International, um auditor florestal líder mundial com experiência em certificação de 
Cadeia de Custódia (CoC), para manter e manter a integridade da Norma PrintReleaf™.

As árvores são monitorizadas para assegurar a sua sobrevivência. Todos os projectos são 
passíveis de replantar qualquer perda abaixo de 100% de capacidade de sobrevivência 
líquida ao longo de um ciclo de auditoria de 8 anos em curso.

CERTIFICAÇÃO

Todos os meses, os clientes recebem 
uma declaração de impacto vitalício 
mostrando o número de árvores que 
foram plantadas em projectos de 
reflorestação da sua escolha

Clique aqui para ver a Declaração 
de Impacto Vitalício da STL 

8.333 páginas de letras 
ou  

37,16 quilogramas

40’’ de altura x 7’’ 
de largura 1 árvore 
standard 12,192m x 

0,1778m

https://printreleaf.com/certificates/lifetime/8555f9c3-c773-4ce1-a932-395b8184ab3f?locale=pt&paper_volume_unit=pages


A HISTÓRIA 

STL é uma empresa familiar sediada no Norte de Itália e cliente a longo prazo da Katun. 
Oferecem soluções de mobiliário para escritórios operacionais e executivos, hotéis e lojas, 
incluindo áreas de recepção, reuniões e áreas recreativas. 

No ano passado, a Katun foi contactada pela Directora Executiva da STL, Lucia Cuman, para 
manifestar o seu interesse no programa Imprima, Plante. 

Embora a família Cuman sempre tenha tido consciência ambiental, um infeliz desastre 
levou-a a fazer algo sobre o reflorestamento em particular. 

Em 2018, a região do Trentino, localizada no Nordeste de Itália, foi atingida por uma 
tempestade catastrófica que destruiu 42500 hectares de florestas; milhões de árvores foram 
levadas pelas rajadas de vento de mais de 150 km/h. Desde então, a STL empreendeu duas 
iniciativas de reflorestação, sendo um deles o programa Imprima, Plante da Katun.  

A 1 de Abril de 2021, e coincidindo com o 55º aniversário da empresa, a STL ofereceu a 
todos os seus principais clientes com um contrato de custo por página, a oportunidade de 
participar no programa Imprima, Plante sem custos. Decidiram concentrar os seus esforços de 
reflorestação num país, nomeadamente Madagáscar, que é próximo do coração de Lucia.

 

STL S.R.L.

PORQUÊ MADAGÁSCAR? 

A biodiversidade de Madagáscar é única com mais de 
10.000 espécies vegetais, das quais quase 90% são 
endémicas, mas está ameaçada pela desflorestação  
e pela destruição da floresta primária. 

As principais ameaças à biodiversidade de 
Madagáscar provêm da limpeza em pequena escala, 
mas generalizada dos habitats, predominantemente 
para a agricultura de subsistência, e dos incêndios 
florestais. As ameaças secundárias são causadas 
pela produção de lenha e carvão vegetal, pastagem 
de gado, e espécies invasoras. Todos os anos, até 
um terço da área florestal de Madagáscar é perdida 
devido aos incêndios. 

O sonho de Stl é alcançar os seus objectivos 
sustentáveis, sociais e económicos através do 
reflorestamento da bela Madagáscar, graças ao 
programa Imprima, Plante.



“Há já algum tempo que procuramos um projecto que nos permita equilibrar 
o impacto que o nosso negócio de venda de multifunções, impressoras e páginas 
gera. Queríamos ter uma solução concreta para as objecções que frequentemente 
nos são feitas: as impressões danificam o planeta, a digitalização e o escritório sem 
papel são conceitos sustentáveis ... conceitos que frequentemente encontramos, 
de uma forma quase lapidar, mesmo em assinaturas de correio electrónico. 
Sabemos, contudo, que muitas vezes estas são ideias que são o resultado de lugares 
comuns e não apoiadas por dados reais, pensamos apenas que se utilizarmos 
papel certificado, as árvores que foram desmatadas para produzir o papel, são 
substituídas pela plantação de 3 árvores. A impressão continua a ser uma forma 
eficaz e sobretudo sustentável de trabalhar, porque a energia utilizada é única, 
enquanto que a consulta de um e-mail necessita de energia para armazenamento 
e leitura”.

- Lucia Cuman, Directora Executiva da STL Srl



Não se pode chegar a lado nenhum sozinho; para provocar uma 
transformação é importante envolver as pessoas e mudar os clichés 
frequentemente errados. Com este projecto, cada cliente STL, de 
uma forma pequena, impressão após impressão, pode dar uma 

grande contribuição.
- Ilary Omizzolo, Directora de Marketing da STL Srl

PORQUE É QUE A STL ESCOLHEU IMPRIMA, PLANTE?

CONTRIBUIR PARA BENEFÍCIOS SOCIAIS
Um projecto internacional extremamente útil para o nosso planeta e com um elevado 
valor social, porque garante trabalho às comunidades locais em todo o mundo. 

TRANSMITIR UMA CULTURA EMPRESARIAL SAUDÁVEL
Um tema que está muito ligado à actividade principal da STL, permite-lhes 
equilibrar o seu impacto de uma forma muito concreta.

PROMOVER A TRANSPARÊNCIA
Medidas transparentes e relatórios claros que permitam à STL comunicar os seus 
valores aos seus clientes e promover a participação na melhoria.

VALORIZAÇÃO DO PAPEL
Os resmas de papel são naturais, renováveis e recicláveis, e contribuem para o 
desenvolvimento da economia circular.

INOVAÇÃO
Num mundo que agora se tornou tão digital, invertemos o processo de 
produção, fazendo o papel gerar árvores.

TORNANDO O “VERDE” MAIS SIMPLES
Com base na quantidade de papel impresso todos os meses, os clientes recebem 
um certificado personalizado que indica quantas árvores plantaram.

“



Doação
A STL decidiu desviar os custos de um artigo promocional anual para investir na doação 
de páginas (e portanto de árvores) aos seus principais clientes. Aos clientes inscritos foi 
apresentado um certificado de contribuição vitalício para comunicar o compromisso da STL 
com o ambiente. 

Entrevista
Cinzia, Alexandra e Giovanni de Katun fizeram uma viagem à sede da STL em Marostica 
para entrevistar Lúcia, Ilary e Luca e descobrir mais sobre a sua experiência com o programa 
Imprima, Plante. Veja a entrevista completa aqui: https://youtu.be/w8VH-12PWAo

Criação de uma etiqueta de dispositivo 
Todos os dispositivos de impressão ligados são rotulados para incluir o slogan: “Com este 
dispositivo, transforme as suas impressões em árvores”, e um código QR que se liga a um 
vídeo que explica em detalhe o projecto em Madagáscar. Através deste rótulo, STL encoraja 
a impressão de páginas nesses dispositivos específicos. 

Criação de uma Brochura 
Um documento personalizado contendo imagens e ilustrações para explicar o projecto e o 
compromisso de criar uma cultura na utilização do papel; um produto que contribui para o 
desenvolvimento da economia circular. 

Assinatura por correio electrónico e meios de comunicação social 
O slogan “você imprime nós plantamos” está sempre incluído nas ofertas de venda ou 
aluguer operacional para impressoras multifunções e impressoras na secção de custos 
da página, bem como na assinatura de e-mail do empregado. STL promove o programa 
através dos meios de comunicação social, utilizando o hashtag #weprintforests. 

Reuniões e comunicação direccionadas 
Reuniões com clientes de topo para explicar o programa e apresentar o certificado, e para 
estabelecer contacto com contactos-chave, particularmente nos departamentos técnicos, 
para os tornar proactivos na comunicação com os clientes. 

“Quanto mais imprimimos, mais plantamos, melhor vivemos.” 

COMO É QUE A STL ENVOLVEU OS SEUS CLIENTES NO PROGRAMA?  

Stampi-Pianti
Progetti di riforestazione
sostenuti da Stl

www.stl-srl.it



QUAL TEM SIDO O FEEDBACK DOS CLIENTES STL?

Os clientes estão entusiasmados em ver o poder do seu impacto.
Os clientes superaram a incerteza inicial, primeiro, compreendendo que o programa não só ajudará a reduzir 
a poluição e as emissões com efeito de estufa que contribuem para o aquecimento global, como também 
estimulará o desenvolvimento rural, ajudando a promover o emprego local inclusivo, bem como a saúde e a 
qualidade do ambiente local.

Também perceberam que financeiramente, o programa é facilmente acessível e que a taxa anual é mínima. Por 
exemplo, a STL conseguiu evitar qualquer orçamento adicional, desviando os custos de um item promocional 
anual para investir na doação de árvores em vez disso. 

Além disso, a PrintReleaf fornece acesso gratuito de marketing e apoio aos revendedores participantes, com 
a possibilidade de personalização, o que dá a qualquer empresa participante um reconhecimento ambiental 
positivo e uma maior visibilidade.

O projecto pode ser complicado de compreender no início, pelo que é importante percorrer todos os pontos 
para que os clientes compreendam o bem comum que pode ser gerado a partir do programa.

CONCLUSÃO

Quase 70% dos clientes da STL reconheceram  
o empenho e a iniciativa gerados pelo programa Imprima, Plante.

Globalmente, o feedback tem sido altamente positivo, com 75% dos clientes da STL a compreenderem que 
para fazer uma diferença tangível para o nosso planeta e o ambiente, as empresas devem continuar a imprimir, 
e que ao imprimir mais páginas através do programa Imprima, Plante, elas ajudarão o reflorestamento, bem 
como as comunidades em todo o mundo.

Imprima, Plante: Um projecto excepcional que associa os  
princípios de reflorestação e sustentabilidade com a impressão.

Quanto mais se imprime, mais nós plantamos!



Katun E.D.C. B.V.

De Prinsenhof 11, 4004 LN Tiel,  
Países Baixos
Web: www.katun.com/eu/ 
Contacte-nos em: www.katun.com/eu/

STL SRL

Via G. Cecchin 1 - 36063 Marostica (VI), 
Itália
Tel: 042475095 Fax: 0424472189
Web: www.stl-srl.it 
Email: info@stl-srl.it


