
 

Dow abre inscrições de “Prêmio para Inovação em Embalagens 2019” 

Projetos serão avaliados por um grupo internacional de especialistas independentes, com o 

objetivo de reconhecer embalagens inovadoras em tecnologia, sustentabilidade que promovam 

experiências mais eficazes com o cliente 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019 – Dow abre inscrições de “Prêmio para Inovação em 

Embalagens 2019”. As empresas interessadas podem se inscrever no site 

www.dowpackagingawards.com até 29 de março. Este é o segundo ano em que a Dow patrocina a 

premiação reconhecida globalmente, dando continuidade à iniciativa criada pela DuPont há mais 

de 30 anos. 

“As conquistas revolucionárias alcançadas por toda a cadeia de valor são nossa fonte de inspiração 

todos os anos. É uma grande honra sermos os anfitriões de um programa que traz inovações 

criativas e soluções para os problemas de embalagens em todo o mundo”, afirmou Diego Donoso, 

presidente para o negócio de Embalagens e Plásticos de Especialidades da Dow. “Estamos ansiosos 

para conhecer as soluções que serão reconhecidas pelo júri como as melhores e mais brilhantes do 

setor”. 

Seguindo a tradição do prêmio mais antigo do setor, a Dow está compondo um grupo internacional 

de jurados independentes. Além de incluir a comunidade acadêmica, os projetos serão avaliados 

por especialistas em diferentes áreas com o objetivo de oferecer uma perspectiva global nas áreas 

de design, engenharia, varejo, comércio eletrônico e conversão. 

Em 2018, o programa recebeu mais de 200 inscrições de empresas em mais de 30 países. Foram 

premiados nove finalistas na categoria Diamante (Diamond Award), oito na categoria ouro (Gold 

Award) e 11 na categoria prata (Silver Award), com destaque para a grande vencedora do Diamond 

Award - a premiação mais importante do programa.  

A embalagem para líquidos Aeroflex da Procter & Gamble foi reconhecida com o prêmio máximo 

por utilizar uma tecnologia avançada que aumenta a eficiência de recursos e ao mesmo tempo 

consegue oferecer uma melhor experiência para o cliente. 

As inscrições para a premiação deste ano são gratuitas e os materiais da Dow e da DuPont não 

precisam estar presentes nos itens inscritos. Os projetos devem estar comercialmente disponíveis 

há pelo menos um ano. Para mais informações, acesse o regulamento no site 

www.dowpackagingawards.com. 

Sobre a Dow Embalagens e Plásticos de Especialidades  
Materiais da DowDuPont, combina pontos fortes em Pesquisa e Desenvolvimento, alcance global, linhas abrangentes de produtos e 
conhecimento técnico no setor para desenvolver soluções sustentáveis para os mercados de plásticos e adesivos. O negócio tem como 
foco segmentos de mercado de alto crescimento em embalagens flexíveis e rígidas para alimentos, embalagens secundárias e terciárias, 
produtos médicos e de higiene e aplicações de adesivos. A Dow Embalagens e Plásticos de Especialidades é uma das maiores produtoras 
de polietileno do mundo e líder em inovação e colaboração por toda a cadeia de valor. 
  
Sobre a Dow  
A The Dow Chemical Company (Dow) combina conhecimento em ciência e tecnologia para desenvolver soluções pioneiras em ciência 
dos materiais que são essenciais para o progresso humano. A Dow possui um dos portfólios mais completos e abrangentes do mercado, 
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com tecnologia robusta, integração de ativos, capacidade de escala e competitividade que a permitem endereçar desafios globais 
complexos. O portfólio de materiais avançados, intermediários industriais e plásticos da Dow, orientado para o mercado e líder na 
indústria, oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base tecnológica diferenciados a clientes de mercados de alto 
crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow é uma subsidiária da DowDuPont (NYSE: DWDP), uma 
holding composta pela Dow e pela DuPont com a intenção de formar três empresas fortes, independentes e de capital aberto nos 
mercados de agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados. Mais informações estão disponíveis em www.dow-
dupont.com.   
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