
 
 

 

JAME Technology recebe certificação 

ISCC Plus 



 



Capas sustentáveis de proteção feitas com Tritan™ Renew da Eastman estarão 

disponíveis para o mercado global de eletrônicos 

 

 

SÃO PAULO, 28 de junho de 2021 – A JAME Technology é o primeiro fabricante 

qualificado a obter a certificação pelo ISCC Plus para utilizar o Tritan™ Renew 

da Eastman, o que lhe permitirá oferecer capas de proteção feitas com 

conteúdo certificado* para o mercado global de eletrônicos. 

 

A Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC) é um sistema 

aplicado globalmente que cobre todas as matérias-primas e garante que os 

produtos e materiais sejam sustentáveis de forma mensurável. Além de capas 

de celular, a Eastman está utilizando o Tritan™ Renew com conteúdo reciclado 

certificado para uma variedade de outros produtos. 

 

“Este é um passo significativo em nossa jornada de sustentabilidade, e estamos 

ansiosos para conversar com as marcas sobre como podemos ajudá-las a 

tomar medidas imediatas para cumprir suas próprias metas de 

sustentabilidade”, disse Chen Jianping, presidente da JAME, com sede na China, 

um dos maiores fabricantes mundiais de design original para capas de 

proteção. 

 

O Tritan™ Renew oferece sustentabilidade sem concessões, proporcionando 

durabilidade e resistência ao estilhaçamento, ao mesmo tempo que se mantém 

conservado contra os agentes de limpeza. Com até 50% de conteúdo reciclado* 

derivado de resíduos plásticos, é uma alternativa superior e sustentável ao 

policarbonato em capas de proteção. 

 

“Estamos empolgados em trabalhar com a JAME, para ajudar a apoiar as 

necessidades de sustentabilidade das marcas em todo o mundo”, disse 

Courtland Jenkins, diretor comercial de plásticos especiais da Eastman. 

“Podemos mostrar às empresas de todo o mercado de eletrônicos o que 

podemos fazer juntos para promover a economia circular. E a melhor coisa é 

que podemos fazer isso agora”, finaliza Jenkins. 

 

https://www.iscc-system.org/about/circular-economy/
https://www.iscc-system.org/about/circular-economy/


Visite eastman.com/tritanrenew para saber mais sobre o Tritan™ Renew e as 

tecnologias de reciclagem da Eastman. 

 

*Por meio de suas tecnologias de reciclagem circular avançada, a Eastman 

produz produtos circulares certificados pela Certificação Internacional de 

Sustentabilidade e Carbono (ISCC) para conteúdo reciclado por alocação de 

balanço de massa. 

 

 

Sobre a Eastman  

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que 

produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas 

usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma 

material, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e soluções 

inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. 

O modelo de crescimento impulsionado pela inovação da empresa aproveitou 

as vantagens de plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo 

envolvimento do cliente e desenvolvimento de aplicativos diferenciados para 

aumentar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como 

transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa globalmente 

inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 15.500 

pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A 

companhia teve, em 2020, receitas de aproximadamente US $8.5 bilhões e está 

sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações 

visite www.eastman.com. 

 

Sobre a JAME 

Fundada em 2006, a JAME Technology (JAME, Bolsa de Valores de Shenzhen: 

300868) é uma empresa inovadora especializada em design, desenvolvimento, 

fabricação, distribuição e serviços de peças de dispositivos móveis inteligentes, 

como capas de celular, capas de tablet, acessórios de pulseira de relógio 

inteligente, e outras peças de injeção. A empresa está sediada em Shenzhen, 

China, e emprega aproximadamente 2.000 pessoas. Para obter mais 

informações, visite www.jamepda.com. 

 
 

 

https://www.eastman.com/Brands/Eastman_Tritan/Pages/tritan-renew.aspx?utm_source=Embeded%20in%20Press%20Release&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Tritan%20Renew%20Lander%20Press%20Release&utm_content=Tritan%20Renew%20Lander%20Press%20Release_Oct%2020_2020_12263
https://www.eastman.com/pages/home.aspx
http://www.jamepda.com/


Contatos para a Imprensa 

Tel: +55 11 98933-4840 | +55 11 98933-4840 

Manuel Quilarque: manuelquilarque@aboutcom.com.br 

Laiza Piassali: laizapiassali@aboutcom.com.br 

Bárbara Nogueira: barbaranogueira@aboutcom.com.br 

 

 

 
--  
Bárbara Nogueira 

T: +55 11 5096-5401 
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