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Navigator Dreams: Concurso Mundial de Design, 2017

DESIGNERS EXPLORAM TALENTO COM NAVIGATOR
O concurso Navigator Dreams 2017 conta com mais de 450 participantes dos cinco continentes.
Designers de todo o mundo aceitaram o desafio proposto pela marca Navigator de deixar a sua marca no mundo
do design. Entre 23 de janeiro e 15 de março de 2017, a marca de papel de escritório premium recebeu 459
propostas para o layout da embalagem Navigator Students 2017, duplicando assim o número de participações
da edição de há dois anos e triplicando o do ano passado. De todas as propostas, a Navigator selecionou as 30
melhores, que serão posteriormente avaliadas por um júri de renome. Os vencedores serão anunciados dia
10 de Abril de 2017.
Esta 3ª Edição do Navigator Dreams – Concurso Mundial de Design garantiu a internacionalização desta
competição, contando com participantes de 57 países dos 5 continentes. Portugal, Rússia e México foram
os países com maior representatividade, seguidos da Sérvia, Grécia e Brasil.
O autor da melhor proposta receberá um Microsoft Surface Studio e um Adobe Pack, para além de ter o seu
design exposto em todo o mundo na resma Navigator Students, um papel de escritório multifuncional ideal para
desafios académicos. O autor que ficar em segundo lugar receberá um Wacom Mobile Studio Pro 13’’ com teclado,
e o designer da terceira melhor proposta será premiado com um iPad Pro e um Apple Pencil com teclado. Mas, mais
importante que estes prémios, o reconhecimento mundial dos vencedores será uma oportunidade para deixarem
a sua marca no mundo do design e dar um impacto positivo às suas carreiras.
“Para além do crescimento gradual do número de participações e do aumento de países representados no concurso,
a melhoria na qualidade das propostas enviadas ao longo das edições deste concurso é notória, o que nos deixa
especialmente orgulhosos” explica Ricardo Ferreira, global brand manager da Navigator.
“Sessenta por cento dos participantes têm menos de 24 anos, o que explica que estamos a reforçar a relação
da Navigator com o público jovem, tendo sido este um dos objetivos iniciais que deram origem a esta iniciativa.”,
acrescenta Ricardo Ferreira.
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Um júri de elite
O júri será composto por figuras importantes da marca Navigator, e por um conjunto de criativos de referência
internacional. Por um lado, a representar a Navigator, temos António Redondo, membro do Conselho de Administração
da The Navigator Company, Ricardo Ferreira e António Quirino Soares, Diretores de Marca e Marketing, respetivamente.
Por outro lado, a representar a indústria criativa, teremos Javier Pereda e Anna Solsona, respetivamente
Diretor Criativo e Diretora Artísticada ESIETE, uma agência de design gráfico sediado em Barcelona, e Paulo Martins,
que gere a Left, um estúdio de design independente em Amsterdão, e participou como diretor criativo
em campanhas de renome à escala mundial.

A The Navigator Company é, desde 2016, a nova marca herdeira do património do ex-grupo Portucel Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado Nacional.
A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens,
perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da carga convencional exportada
pelos portos nacionais.
Durante o ano de 2016, a The Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de papel tendo
como volume de negócios cerca de €1,6 mil milhões.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos
(UWF) e sexto a nível mundial, a Companhia é também o maior produtor europeu, o quinto a nível mundial,
de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no mercado do tissue,
onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento
de marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados, merecendo
particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório.
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As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque para a Europa e EUA,
alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal próprio,
líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em Portugal uma vasta área florestal
certificada pelos sistemas internacionais FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo
de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais
1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano de energia elétrica, atingindo um volume de negócios anual
de cerca de 1,6 mil milhões de euros.
A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual de
produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à renovação
da floresta nacional.
No âmbito da sua estratégia de expansão, a The Navigator Company adquiriu uma fábrica de papel tissue,
está a desenvolver um importante projeto de investimento florestal verticalmente integrado em Moçambique,
bem como uma fábrica de pellets nos EUA.
www.thenavigatorcompany.com
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