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Beyond Compliance!

Muito além do Compliance!

It is incredible to imagine that we would arrive in such challenging
times. When we believe that we have already seen or know all
the impact that technology could cause, we are surprised by a
new issue: the new values.

Incrível imaginar que chegaríamos em tempos tão desafiadores. Quando acreditamos que já vimos ou conhecemos todo impacto que a tecnologia poderia
causar, nos surpreendemos com uma nova questão: os novos valores.

The technology enabled the abundant access of information
making people become much more aware, participative and
demanding and the consequence was a total re-signification
of values, highlighting mainly two: TRANSPARENCY and ETHICS.

A tecnologia possibilitou o acesso abundante da informação fazendo com que
as pessoas se tornassem muito mais conscientes, participativas e exigentes e
a consequência foi uma total ressignificação dos valores, destacando principalmente dois: TRANSPARÊNCIA e ÉTICA.
Transparência e ética não
podem ser apenas parte da
retórica corporativa ou uma
regra de compliance. Têm que
ser prática diária e mais que
isso, uma forma de se colocar
no mundo.

Transparency and ethics cannot be just part of corporate rhetoric
or a rule of compliance. They have to be daily practice and more
than that, a way of putting yourself in the world.
Transparency and ethics in negotiations, in internal, external
relations, in communication, but mainly in the true intention,
in the purpose.
What, in fact, does the company intend? How will the company
accomplish it? What will be the social and environmental impact?
Will it contribute in any way to the well-being of the community?
Does it value diversity? Does it respect the human being and
their rights? How does it present itself and how does it make the
information available, how does it use the information it has?
These are some of the many questions that an organization needs to know how to answer today, in addition to the concern about
the outcome for the shareholder. And it will also and increasingly,
the only way to continue existing and being relevant to society.
As paradoxical as it may seem, in times of so much questions
and revelation, we have never been charged with both transparent and ethical conduct and it is why we must believe in a
better future, because it will depend on us and our choices and
attitudes, its creation.
Come on 2019!
Gisela Schulzinger,
President of ABRE – Brazilian Packaging Association
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Transparência e ética nas
negociações, nas relações
internas, externas, na comunicação, mas principalmente
na intenção verdadeira, no
propósito.
O que, de fato, a empresa pretende? Como fará isso? Qual será o impacto social
e para o meio ambiente? Contribuirá de alguma forma para o bem-estar da
coletividade? Valoriza a diversidade? Respeita o ser humano e seus direitos?
Como se apresenta e como disponibiliza suas informações, como utiliza as
informações que possui?
Estas são algumas das inúmeras perguntas que hoje uma organização precisa
saber responder, além da preocupação com o resultado para o acionista. E será
também e cada vez mais, a única forma de continuar existindo e sendo relevante
para a sociedade.
Por mais paradoxal que possa parecer, em tempos de tantos questionamentos
e revelações, nunca se cobrou tanto condutas transparentes e éticas e é por
esta razão que temos que acreditar num futuro melhor, até porque dependerá
de nós e de nossas escolhas e atitudes, criá-lo.
Que venha 2019!
Gisela Schulzinger,
Presidente da ABRE – Associação Brasileira de Embalagem
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Como consultar o Anuário ABRE:
Nome da Empresa
Endereço
CEP – Cidade – Estado

Telefone
E-mail
Site

Filial 01

Filial 02

Descritivo dos produtos/serviços da empresa em português
Descritivo dos produtos/serviços da empresa em inglês
| Segmento(s) que a empresa atende |

Segmentos que a empresa atende:
|A|
|B|
|C|
|H|
|S|
| BR |
|E|
|V|
|U|
|F|
|T |
| IN |
|P|
|D|
| MP |
| AJ|
|O|

Alimentos
Bebidas
Cosméticos e cuidados pessoais
Higiene e limpeza
Saúde e farmacêuticos
Bricolagem
Eletrônicos
Vestuário e calçados
Utensílios em geral
Food service
Transporte
Industriais
Produtos perigosos
Display
Montagem de kits / material promocional / brindes
Acessórios pessoais / joias
Outros

How to consult ABRE’s Packaging Guide:
Name of the Company
Address
Zip Code – City – State

Telephone
E-mail
Website

Branch office 01

Branch office 02

Description of company’s products/services – in Portuguese
Description of company’s products/services – in English
| Target segments |

Target segments:
|A|
|B|
|C|
|H|
|S|
| BR |
|E|
|V|
|U|
|F|
|T |
| IN |
|P|
|D|
| MP |
| AJ |
|O|
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Food
Beverage
Cosmetics and personal care
Household
Pharmaceutical and Health products
Bricolage
Electronics
Clothes and footwear
General articles
Food service
Transport
Industrial
Dangerous products
Display
Assembling kits / promotional material / gifts
Personal accessories / jewelry
Others
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A ABRE - Associação Brasileira de Embalagem tem como proposta de valor ser a
referência e a conexão para prover o conhecimento e construir o ecossistema da
embalagem para acelerar o desenvolvimento sustentável.
Entidade sem fins lucrativos, a ABRE atua há 52 anos à frente do setor, juntamente
com empresas de toda a cadeia produtiva, construindo seu elo com a sociedade, e
buscando preparar o setor para os novos tempos, calcando a sua atuação nos pilares
Transparência, Sustentabilidade e Protagonismo.
Fundamentalmente, a ABRE entende que a transparência e a ética não podem ser
apenas parte da retórica corporativa ou uma regra de compliance, e sim uma prática
diária, e mais que isso, uma forma de se colocar no mundo.
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Tel. (11) 3060-5510 – Fax (11) 3081-9201
E-mail abre@abre.org.br – Site www.abre.org.br
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1.2 Conectar outros
setores que impactam
o ecossistema da
embalagem

3.1 Entender o que
existe no mundo e em
outras industrias e
consolidar e expandir
informação

do associado perante
todos os stakeholders

1.3 Ser a representação

ENTABILIDADE

PROPOSTA DE VALOR

SUST

3
Ser referencia
e compartilhar
conhecimento
valorizando a
embalagem

DIRETRIZ

Ser a referência e a conexão
para prover o conhecimento
e construir o ecossistema da
embalagem para acelerar o
desenvolvimento
sustentável
P

Ser um hub
catalisador e
interlocutor no
ecossistema da
embalagem
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1.1 Identificar
potenciais parceiros e
construir uma rede
colaborativa

SM
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3.2 Consolidar
a Escola ABRE

2.1 Fomentar a
criação de novos
modelos de negócios,
mais flexíveis e
sustentáveis

Dar suporte na
aceleração do
setor com
visão de futuro

DIRETRIZ

2

2.2 Identificar os
movimentos de mercado
e da nova economia e
desenvolver ações
que ampliem a
competitividade
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Planejamento Estratégico da ABRE

I
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Principais atividades
• Cursos ABRE de Embalagem
• Missões Empresariais (Nacionais e Internacionais)

Principais eventos

Principais meios de comunicação

www.abre.org.br
www.facebook.com/abreembalagembrasil

www.linkedin.com – ABRE Associação Brasileira de Embalagem

www.twitter.com/embalagembrasil

www.instagram.com/abreembalagembrasil

ABRE Associação Brasileira de Embalagem
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Principais feiras que participa

Comitês de trabalho

Nacionais

Alimentos
Cosméticos
Inovação
Educação

Internacionais

Embalagem para Micro e Pequenas Empresas
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Argentina

Estados Unidos

Varejo

Benefícios

Alemanha

A ABRE é membro atuante das entidades internacionais:

• Informação, dados, estudos, pesquisas
• Visibilidade
• Acesso à cadeia produtiva
• Acesso a organizações internacionais
• Apoio no endereçamento de questões
• Link ABRE-Mercado
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ABRE – Brazilian Packaging
Association
ABRE - Brazilian Packaging Association has as its value proposition to
be the reference and the connection to provide knowledge and build the
packaging ecosystem to accelerate sustainable development.
Nonprofit Association, ABRE has been operating for 52 years in front of
the sector, together with companies throughout the production chain,
building its link with society, and seeking to prepare the sector for the
new times, working on the pillars Transparency, Sustainability and
Protagonism.
Fundamentally, ABRE understands that transparency and ethics cannot
be just part of corporate rhetoric or a compliance rule, but rather a daily
practice, and more than that, a way of putting yourself in the world.

Membership composition, by sector
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Main Events:
•
•
•
•
•

Brazilian Packaging Award
Brazilian Packaging Congress
Strategic Forum of Innovation
ABRE Sustainability Forum
Industry Overview and Trends

Main Activities:
• Business Missions
• Packaging Courses

Main Communication Channels:
• ABRE – Packaging & Market
• Website (www.abre.org.br)
• Social Networks
- Facebook (www.facebook.com/abreembalagembrasil)
- LinkedIn (ABRE Associação Brasileira de Embalagem)
- Twitter (@embalagembrasil)
- Instagram (abreembalagembrasil)
- YouTube (ABRE Associação Brasileira de Embalagem)

ABRE’s Committees:
•
•
•
•
•
•
•
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Cosmetics
Education
Environment and Sustainability
Food Packaging
Innovation
Packaging for small businesses
Retail
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Benefits:
•
•
•
•
•
•

Information, data, market analysis
Visibility
Access to the packaging market
Access to international bodies
Support in addressing issues
Link ABRE-Market

Participation in the main trade shows:
National
• FCE Cosmetique
• FCE Pharma
• Fispal Tecnologia

International
• Interpack – Germany
• Pack Expo – USA
• Envase – Argentina

ABRE is an active member of International Entities:
• WPO – World Packaging Organisation
• ULADE – Unión Latinoamericana del Embalaje
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Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira 2018
Embalagens Vencedoras da Categoria Ouro
Brazilian Packaging Award 2018
Award-winning Packages – Golden Category
Confira os vencedores nas Categorias Prata e Bronze em www.premioabre.org.br
Check the winners in Silver and Bronze Categories in www.premioabre.org.br

Categoria/Category: Embalagem de
Saúde e Farmacêuticos / Health and
Pharmaceutical Packaging
Embalagem/Packaging: Nutrimais –
Projeto Cápsula
Vencedor Ouro/Gold Winner: Nutriex
Nutracêuticos – www.nutriex.com.br

*Associado ABRE/ ABRE’s member

Módulo Embalagem / Packaging Module
Categoria/Category:
Embalagem de Alimentos Salgados /
Savories Packaging
Embalagem/Packaging:
Polenguinho New Pocket
Vencedor Ouro/Gold Winner:
Polenghi – www.polenghi.com.br

Categoria/Category:
Embalagem de Alimentos Salgados /
Savories Packaging
Embalagem/Packaging:
Darfresh® - Bom Peixe
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Sealed Air Food Care –
www.sealedair.com

Categoria/Category:
Embalagem de Bebidas Alcoólicas /
Alcoholic Beverages Packaging
Embalagem/Packaging: Gin YVY - Mar
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Premier Pack –
www.premierpack.com.br

20

Categoria/Category: Embalagem de
Perfumes / Perfumes Packaging
Embalagem/Packaging:
Imperialis Brasileira
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*L’Occitane do Brasil –
www.loccitaneaubresil.com.br

Categoria/Category: Embalagem
Promocional / Promotional Packaging
Embalagem/Packaging:
Ypióca – São João
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*FutureBrand São Paulo –
www.futurebrand.com.br

Categoria/Category:
Embalagem de Produtos em Geral /
Packaging in General
Embalagem/Packaging: Embalagens
Campanha Global Havaianas – “Feitas
do Verão Brasileiro”
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Antilhas Embalagens –
www.antilhas.com.br
21
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Categoria/Category:
Embalagem de Família de Produtos /
Packaging for Family of Products
Embalagem/Packaging:
Embalagens BonQ
Vencedor Ouro/Gold Winner:
BonQ – www.bonq.com.br

Categoria/Category: Design Gráfico de
Bebidas Não Alcoólicas / Graphic Design
– Non Alcoholic Beverages
Embalagem/Packaging: Tônica Prata
Vencedor Ouro/Gold Winner:
Oz Estratégia + Design –
www.ozdesign.com.br

Categoria/Category: Sustentabilidade /
Sustainability through Packaging
Embalagem/Packaging: YVY
Vencedor Ouro/Gold Winner:
DDID Evolution Through Design –
www.ddid.com.br

Categoria/Category: Design Gráfico de
Bebidas Alcoólicas / Graphic Design –
Alcoholic Beverages
Embalagem/Packaging: Gin YVY - Mar
Vencedor Ouro/Gold Winner: Estúdio
Bogotá – www.estudiobogota.com.br

Módulo Design Gráfico / Graphic Design Module
Categoria/Category: Design Gráfico de
Alimentos Doces / Graphic Design –
Sweets and Desserts
Embalagem/Packaging:
Kit Kat Celebreak
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*CBA B+G – www.cba-bmaisg.com

Categoria/Category:
Design Gráfico de Alimentos Salgados /
Graphic Design – Savories
Embalagem/Packaging:
Kalassi Seaweed Crisps
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*100% Design – www.100porcento.net
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Categoria/Category: Design Gráfico de
Bebidas Alcoólicas / Graphic Design –
Alcoholic Beverages
Embalagem/Packaging:
GOBE Craft Beers
Vencedor Ouro/Gold Winner:
MAD Creative –
www.madcreative.com.br

Categoria/Category: Design Gráfico
- Produtos em Geral / Graphic Design –
General Products
Embalagem/Packaging: Ração Balance
Vencedor Ouro/Gold Winner: Peterson
Sironi Design – www.sironi.design
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Módulo Design Estrutural / Structural Design Module
Categoria/Category: Design Gráfico de
Família de Produtos / Graphic Design –
Family of Products
Embalagem/Packaging:
Linha Dog Menu Baked
Vencedor Ouro/Gold Winner:
Agência Kife – www.kife.com.br

Categoria/Category: Design Gráfico
de Cosméticos e Cuidados Pessoais
/ Graphic Design – Cosmetics and
Personal Care
Embalagem/Packaging:
Coleção Jardim das Luzes
Vencedor Ouro/Gold Winner: Feito Brasil
– www.feitobrasilcosmeticos.com.br

Categoria/Category:
Design Estrutural – Forma da
Embalagem / Structural Design – Shape
Embalagem/Packaging:
O Boticário Floratta
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Wheaton Brasil – www.wheatonbrasil.
com.br

Categoria/Category: Design Estrutural
– Funcionalidade da Embalagem/
Structural Design – Functionality
Embalagem/Packaging:
Delineador Líquido Roller MakeB
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Grupo Boticário –
www.grupoboticario.com.br

Módulo Tecnologia – Technology Module
Categoria/Category: Design Gráfico –
Redesign Alimentos e Bebidas /
Graphic Design – Redesign for
Food and Beverages
Embalagem/Packaging: Tônica Prata
Vencedor Ouro/Gold Winner:
Oz Estratégia + Design –
www.ozdesign.com.br

Categoria/Category: Tecnologia –
Alimentos e Bebidas / Technology –
Food and Beverages Packaging
Embalagem/Packaging:
Rótulo Heineken com Liner Ultrafino
(PET 12 Micra)
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Novelprint –
www.novelprint.com.br

Módulo Marketing / Marketing Module
Categoria/Category: Design Gráfico –
Redesign Alimentos e Bebidas /
Graphic Design – Redesign for
Food and Beverages
Embalagem/Packaging: Linha Jimmi
Vencedor Ouro/Gold Winner:
*Team Créatif – www.team-creatif.com
24

Categoria/Category: Marketing –
Estratégia de Comunicação /
Marketing – Communication Strategy
Embalagem/Packaging:
Embalagens BonQ
Vencedor Ouro/Gold Winner:
BonQ – www.bonq.com.br
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Módulo Especial / Special Module
Categoria/Category: Embalagens para
a Redução de Perdas e Desperdício de
Alimentos/ Save Food
Embalagem/Packaging: Conservadora
para Cumbucas de Frutas
Vencedor/Winner: *Termotécnica –
www.termotecnica.com.br

Categoria/Category: Empresa do Ano /
Company of the Year
Vencedor/Winner: Feito Brasil –
www.feitobrasilcosmeticos.com.br

Categoria/Category:
Estudantes / Students
Embalagem/Packaging:
Embalagens Exclusivas de Cosméticos
Masculinos – Lords

Categoria/Category: Profissional
Homenageado / Honored Professional

Universidade/University: Universidade
Estadual de Maringá - PR

Vencedor/Winner:
Claire Sarantopoulos | CETEA – ITAL

Vencedor/Winner: Roberta Oliveira

Categoria/Category: Estudantes /
Students
Embalagem/Packaging: No Jeitinho
Universidade/University: Pontífica
Universidade Católica – PUC-RJ
Vencedor/Winner:
Verônica Jabarra e Matheus Damas

Categoria/Category: Profissional
Homenageado / Honored Professional
Vencedor/Winner:
Thais Vojvodic | Coca-Cola Brasil

Categoria/Category: Voto Popular /
The Consumer’s Choice
Embalagem/Packaging: Venyx
Vencedor/Winner: Incom Packing –
www.incom.com.br
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Categoria/Category: Transporte / Transit
Embalagem/Packaging:
Netshoes Gift Boxes
Vencedor/Winner:
*Antilhas Embalagens
www.antilhas.com.br

WorldStar 2019 – Vencedores Brasileiros
WorldStar 2019 – Brazilian award-winning packages
Categoria/Category:
Bebidas / Beverages
Embalagem/Packaging: Lata de Aço
com Tampa Ploc Off e Válvula para
Eliminação dos Gases Nocivos
Vencedor/Winner: *Brasilata
www.brasilata.com.br

Categoria/Category: Alimentos / Food
Embalagem/Packaging: Conservadora
para Cumbucas de Frutas
Vencedor/Winner: *Termotécnica
www.termotecnica.com.br

Categoria/Category: Transporte / Transit
Embalagem/Packaging:
Big Bag com Tampa Diferenciada
Vencedor/Winner: Destak
www.destakbigbag.com.br

Categoria/Category: Produtos em Geral
/ Other
Embalagem/Packaging:
Embalagens Campanha Global
Havaianas – “Feitas do Verão Brasileiro”
Vencedor/Winner:
*Antilhas Embalagens
www.antilhas.com.br

Categoria/Category: Saúde e Cuidados
Pessoais / Health and Personal Care
Embalagem/Packaging: Aurien
Vencedor/Winner: *Wheaton Brasil
www.wheatonbrasil.com.br
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Panorama do setor* / Sector’s Overview*

Falta inserir gráficos de 2018:
• Valor bruto da produção
• Produção física
• Exportação
• Importação
• Emprego formal
• Utilização da capacidade instalada
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Revistas que apoiam a ABRE
Magazines that support ABRE
Atualidade Cosmética
daryus@cusmaneditora.com.br
www.cosmeticanews.com.br
11 3392-2584

Cosmetics & Toiletries Brasil
antonio@tecnopress-editora.com.br
www.cosmeticsonline.com.br
11 3884-8756

Embanews
ricardo@embanews.com
www.embanews.com
11 3064-2405

Household & Cosméticos
neiribozzolo@freedom.inf.br
www.revistahec.com.br
11 3849-0094
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Índice de empresas
Companies Index

Sleever International ..................................................... 111
XYPD do Brasil ................................................................123

5. Fornecedores de matérias-primas
e insumos para embalagens
Raw material and complements
for packaging suppliers

3. Fabricantes de fechamentos
metálicos
1. Fabricantes de tampas

Metal closures manufacturers

Ahlstrom-Munksjö Brasil . ............................................47
Ampacet . .........................................................................49
AR Metallizing .................................................................50

Lids & caps producers

Vitopel ..............................................................................121
Westrock .........................................................................122
Zip Pak .............................................................................123

6. Agências de design
de embalagem
Design offices

Aptar Cajamar .................................................................50

Avery Dennison do Brasil ...............................................52

100% Design em Movimento .......................................41

Aptar Cajamar .................................................................50

Litografia Valença ...........................................................85

BASF . ................................................................................ 53

A10 - Consultoria de Design e Marca ........................... 42

Brasalpla ..........................................................................56

Sonoco ..............................................................................113

Braskem ........................................................................... 57

AGBLD Labis Design .......................................................47

CSI - Closure Systems International ............................65

Tri-Sure .............................................................................117

CBA .................................................................................... 59

Ayala Branding & Design ................................................52

For-Plas Embalagens .....................................................72

Coim Brasil ....................................................................... 63

Bendito Design . .............................................................. 54

Gerresheimer . ..................................................................74

Colacril - Grupo CCRR ..................................................... 63

Brainbox Branding 360 .................................................56

4. Fornecedores de adesivos, tintas,
pigmentos e vernizes

Comprint ..........................................................................64

Carrara&Co. ...................................................................... 59

DuPont ............................................................................. 67

CBA B+G ........................................................................... 59

Adhesives, inks, pigments and varnishes
suppliers

Futamura do Brasil ..........................................................73

Chelles & Hayashi Design .............................................. 62

Innova ............................................................................... 82

Cria Criativa Studio . ........................................................ 65

Milliken do Brasil .............................................................90

Escritório Design .............................................................69

Mitsui & Co. .......................................................................91

Estilo Pack Produtos Sustentáveis . ............................70

Nitro Química .................................................................. 93

Fix You Design . ................................................................ 70

Papirus Indústria de Papel ............................................96

Futurebrand São Paulo . .................................................73

Polo Films ......................................................................100

M Design . .........................................................................87

Polyone ........................................................................... 101

Malkovich .........................................................................87

Premier Pack . .................................................................102

Matriz Desenho . .............................................................88

Rhodia Poliamida e Especialidades .......................... 105

MKT Embalagem .............................................................91

Sappi Trading do Brasil .................................................106

Narita Design & Strategy . ............................................. 92

Siegwerk Brasil ............................................................... 110

Obah Design ....................................................................94

Smurfit Kappa Brasil ......................................................112

Pande ................................................................................96

Suzano Papel e Celulose ............................................... 114

Quadrante Design . ........................................................103

Terphane ......................................................................... 116

Scuadra Embalagens Diferenciadas . ........................ 107

Plasc Embalagens .......................................................... 97

Toyo Ink ............................................................................117

Team Créatif . ...................................................................115

Polo Films ......................................................................100

UBE . ................................................................................. 118

WR Com ..........................................................................122

Husky do Brasil . .............................................................. 78
Iguaçu ...............................................................................80
Metalgráfica Rojek .........................................................90
Revpack ......................................................................... 105
Rose Plastic ................................................................... 106
Silgan White Cap ............................................................. 111

Actega do Brasil ..............................................................46
BASF . ................................................................................ 53
Beardow Adams ............................................................. 53

2. Fabricantes de rótulos
Label producers
43 S/A Gráfica e Editora ..................................................41
ALL4LABELS Brasil .........................................................48
Ápice Artes Gráficas .......................................................50
Avery Dennison do Brasil ...............................................52
CCL Industries do Brasil .................................................60
Novelprint ........................................................................94
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Coim Brasil ....................................................................... 63
H.B. Fuller ......................................................................... 76
Henkel . ............................................................................. 76
Hubergroup Brasil . ......................................................... 78
Nitro Química .................................................................. 93
Sherwin Williams . ........................................................108
Sulflex Tintas .................................................................. 114
Sun Chemical .................................................................. 114
Toyo Ink ............................................................................117
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7. Fabricantes de embalagens
industriais

Kiefel do Brasil . ...............................................................84

Packaging industrial producers

Markem-Imaje ................................................................87

HP Brasil ........................................................................... 77

Masipack ..........................................................................88
Azure Pack . ...................................................................... 53

Novelprint ........................................................................94

Brasilgrafica ..................................................................... 57

PMMI .................................................................................98

Caeté Embalagens . ........................................................ 57

Prolam Termolaminação ..............................................102

Converplast . ....................................................................64

Sealed Air Food Care . ...................................................108

Emibra ..............................................................................68

SIG . ................................................................................... 110

Gualapack Brasil ............................................................. 75

Silgan White Cap ............................................................. 111

Guaru Bag Containers Flexíveis . .................................. 76

TNA do Brasil ...................................................................117

Husky do Brasil . .............................................................. 78

Videojet do Brasil ............................................................121

Iguaçu ...............................................................................80

Poly-Blow ......................................................................100
Qualyprint .......................................................................103
Rentank Embalagens ..................................................104
Sanwey Indústria de Containers ................................106
Scholle IPN ..................................................................... 107

Nilpel ................................................................................. 93

Converters / packaging printers of

Tetra Pak .......................................................................... 116

10.1 Aço

9. Recuperadores e
refabricadores de tambores
Recorved drums suppliers
ibol Embalagens ............................................................110

Antilhas Embalagens . ...................................................49
Brasilata ...........................................................................56
Canta Claro .......................................................................58

Paper (monolayer and
multilayer bags)

Itaquá Embalagens ........................................................83

Ahlstrom-Munksjö Brasil . ............................................47

Klabin ................................................................................85

Antilhas Embalagens . ...................................................49

Nobelpack ........................................................................ 93

Azure Pack . ...................................................................... 53
Canta Claro .......................................................................58
Klabin ................................................................................85

Valfilm . ............................................................................120

Aluminum packaging

Nobelpack ........................................................................ 93

ABRALATAS ..................................................................... 45

10.6 Papelcartão

CBA .................................................................................... 59

Cardboard packaging
Ápice Artes Gráficas .......................................................50

10.3 Cartonadas assépticas
Aseptic cardboard packaging

Coesia Spa ........................................................................ 62
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10.4 Papel (sacos mono
e multicamadas)

Cerviflan Industrial e Comercial . ..................................60

10.2 Alumínio

Esko . .................................................................................69

Wood packaging

Ahlstrom-Munksjö Brasil . ............................................47

Tri-Sure .............................................................................117

Bobst Latinoamérica do Sul ......................................... 55

10.4 Madeira

ABEAÇO ............................................................................ 42

Termotécnica . .................................................................115

Packaging machinery manufacturers

SIG . ................................................................................... 110

Adezan - Logística & Embalagens ..............................46

STD Containers Flexíveis . ..............................................113

8. Fabricantes de
máquinas e equipamentos

Scuadra Embalagens Diferenciadas . ........................ 107

Steel packaging

Azure Pack ....................................................................... 53

Litografia Valença ...........................................................85
Plastipak Packaging do Brasil . ..................................... 97

10. Convertedores /
gráficas de embalagens

Brasilgrafica ..................................................................... 57

Box Print Embalagens e Displays ................................ 55
Congraf Embalagens . ....................................................64
Edelmann Brazil . ............................................................ 67
EFI . ....................................................................................68
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Gráfica Gonçalves ............................................................74
Ibema Papelcartão .........................................................80
Ibratec Artes Gráficas .....................................................80
Kawagraf Embalagens ..................................................84
La Rondine .......................................................................85
Nobre Embalagem .........................................................94
Papirus Indústria de Papel ............................................96
Sappi Trading do Brasil .................................................106

10.7 Papelão ondulado

10.10 Vidro

Embaquim .......................................................................68

Glass packaging

Hypera Pharma ............................................................... 78

Plasc Embalagens .......................................................... 97

ABIVIDRO .........................................................................44

Johnson & Johnson do Brasil ........................................84

Qualyprint .......................................................................103

Ambev ..............................................................................48

L´Occitane au Brésil .......................................................86

RES Brasil® .................................................................... 104

Cria Criativa Studio . ........................................................ 65

L´Oréal . ............................................................................86

Scholle IPN ..................................................................... 107

Owens Illinois .................................................................. 95

Mary Kay . .........................................................................88

Sealed Air Food Care . ...................................................108

Premier Pack . .................................................................102

Mondelēz International . ............................................... 92

Terphane ......................................................................... 116

Verallia .............................................................................120

Natura Cosméticos . ....................................................... 92

Valfilm . ............................................................................120

Wheaton .........................................................................122

Nestlé . .............................................................................. 93

Inapel Embalagens . ........................................................81

EFI . ....................................................................................68
Klabin ................................................................................85
La Rondine .......................................................................85
Smurfit Kappa Brasil ......................................................112
Westrock .........................................................................122

10.8 Plástico flexível
(mono e multicamada)

Rigid plastic packaging

DuPont ............................................................................. 67

Amcor Plásticos Rígidos ................................................49

Gráfica Santa Marta . ...................................................... 75

Belloplast ......................................................................... 54

Prakolar Sato ..................................................................102

Bemis ................................................................................ 54

Prolam Termolaminação ..............................................102

Brasalpla ..........................................................................56

Sarapuí Indústria Gráfica ............................................. 107

Dow Brasil ........................................................................ 67

Uvpack ............................................................................. 118

13. Redes de varejo
Retail chain
3M do Brasil ......................................................................41
GPA .....................................................................................74
RB Brasil ..........................................................................103

For-Plas Embalagens .....................................................72
Frasquim ...........................................................................72
Logoplaste do Brasil . .....................................................86

Amcor Flexibles Brasil . ..................................................48

Poly-Blow ......................................................................100

Ampacet . .........................................................................49

Poly-Vac .......................................................................... 101

Antilhas Embalagens . ...................................................49

RES Brasil® .................................................................... 104

Bemis ................................................................................ 54

Revpack .......................................................................... 105

Braskem ........................................................................... 57

Rose Plastic ................................................................... 106

Camargo Embalagens ...................................................58

Spiltag . .............................................................................113
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Unilever Brasil ................................................................ 118

Graphic Finishes

Estilo Pack Produtos Sustentáveis . ............................70

Flexible packaging
(monolayer and multilayer)

Canta Claro .......................................................................58

Phisália ............................................................................. 97

11. Acabamentos gráficos
10.9 Plástico rígido

Grupo Boticário ............................................................... 75

Pepsico Brasil ..................................................................96

Vitopel ..............................................................................121

Corrugated Cardboard
ABPO ................................................................................. 45

Danone .............................................................................66

Dow Brasil ........................................................................ 67

Plastipak Packaging do Brasil . ..................................... 97

12. Indústrias de bens de consumo
End users

14. Entidades setoriais
e congêneres
Packaging Association & Institutes

3M do Brasil ......................................................................41
Aché Laboratórios ..........................................................45

ABAL ................................................................................. 42

Ambev ..............................................................................48

ABIGRAF Nacional ..........................................................44

Avon ...................................................................................52

ABIPET ..............................................................................44

Cepêra Alimentos ...........................................................60

ABRALATAS .....................................................................45

Coca-Cola Brasil .............................................................. 62

Indústria Brasileira de Árvores (ibá) . ...........................81

Coty ................................................................................... 65

Plastivida .........................................................................98
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100% Design em Movimento

15. Instituições de ensino

Smarttech Engenharia . .................................................112
Tátil Design . .....................................................................115

Education Institutes
ESPM .................................................................................69

18. Logística
16. Institutos de
pesquisa e/ou dados
Market data and research institutes

Logistics
DHL Supply Chain ...........................................................66
Reciclapac ...................................................................... 104

Rua Diogo Moreira, 132, Conj. 1406, Pinheiros
CEP 05423-010 – São Paulo – SP
ite: www.100porcento.net

Tel.: (11) 3032-5100
E-mail: contato@100porcento.net

Design em movimento. Transformamos percepções em ideias, ideias em estratégias e resultados concretos.
Um movimento contínuo que inclui conhecimento, sensibilidade, trabalho em equipe e, mais do que tudo,
ousadia. Atuamos de forma integrada nas seguintes expressões da marca: identidade corporativa / embalagem
/ shape / projetos gráficos / environment design / visual merchandising.
Design in movement. We turn perception into ideas and ideas into strategies and results. A continuous
movement of knowledge, sensibility, teamwork but above all, audacity. We integrate the following brand
expressions: corporate identity / packaging / shape / graphics projects / environment design / visual
merchandising.
| O |

Datamark .........................................................................66
SGS do Brasil ..................................................................108

19. Recicladores
Recyclers

17. Consultoria
Consultancy

Integralle Consultoria . ...................................................83
Termotécnica ...................................................................115

3M do Brasil
Rodovia Anhanguera, KM 110, Jardim Manchester
CEP 13181-900 – Sumaré – SP

Tel.: (19) 3838-7000
E-mail: falecoma3m@mmm.com
Site: www.3m.com.br

A 3M atua na melhoria da produtividade e da eficiência no final de linha das indústrias através de consultoria
especializada, insumos, equipamentos e manutenção para formação de packs promocionais, fechamento de
caixa de transporte, identificação e rastreabilidade de caixas de transporte e unitização.
3M works to improve productivity and efficiency at the end-of-line industries through specialized consulting,
consumables, equipment and maintenance for the formation of promotional packs, transportation box
sealing, identification and traceability of boxes of Transportation and Unitization.

AGBLD Labis Design .......................................................47
Boomera .......................................................................... 55
Brainbox Branding 360 .................................................56

20. Terceirização de embalagens

Capital Executivo ............................................................58

XXXXXXXXXXXX
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Carrara&Co. ...................................................................... 59
Comprint ..........................................................................64

Ayala Branding & Design ................................................52

DHL Supply Chain ...........................................................66

DHL Supply Chain ...........................................................66

Futurebrand São Paulo . .................................................73

La Rondine .......................................................................85

Howtopack Consultoria . ............................................... 77

Nobre Embalagem .........................................................94

Instituto Mauá de Tecnologia .......................................82
Integralle Consultoria . ...................................................83
Itochu . .............................................................................. 83
Malkovich .........................................................................87
MHS Global . .....................................................................90
Pack & Strat . ................................................................... 95
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43 S/A Gráfica e Editora
Rua dos Caçadores, 1967, Velha
CEP 89040-002 – Blumenau – SC

Tel.: (47) 3221-1200
E-mail: 43sa@43sagrafica.com.br
Site: www.43sagrafica.com.br

São Paulo – SP
Tel.: (11) 3578-3606
E-mail: 43sp@43sagrafica.com.br

Constam dessa publicação
empresas pertencentes ao quadro
associativo da ABRE em 31/01/2019.

Embalagens em papel cartão, micro-ondulado, polipropileno, PVC e PET. Rótulos em papel, autoadesivos e
termoencolhíveis.

This publication gathers companies
members of ABRE in 01/31/2019.

| A | B | C | H | D | MP |

Cartons Packings, Micro-waved, Polypropylene, PVC and PET. Paper labels, adhesive labels and shrink-labels.

41

anuário

2019

A10 - Consultoria de Design e Marca
Rua Tenerife, 31 - Conj. 92 - Bloco A, Vila Olímpia
CEP 04548-040 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2344-1010
E-mail: margo@a10.com.br
Site: www.a10.com.br

Consultoria de design e marca, estratégia e arquitetura de marcas; identidade visual corporativa; identidade
visual de produtos e serviços; design de embalagens e formas; design ambiental de varejo e sinalização; web
design e brand videos; criação de nomes; inovação de marca.
Design and brand consultancy, strategy and brand architecture; corporate visual identity; visual identity
of products and services; design of packaging and forms; retail environmental design and signage; web
design and brand videos; creation of names; brand innovation.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

ABAL
Rua Humberto I, 220 - 4º Andar, Vila Mariana
CEP 04018-030 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5904-6450
E-mail: abal@abal.org.br
Site: www.abal.org.br

A ABAL congrega empresas que representam 100% dos produtores de alumínio primário, fazendo parte
também as transformadoras de alumínio - que representam cerca de 80% do consumo doméstico brasileiro
- recicladoras, consumidoras de produtos de alumínio, fornecedores de insumos, prestadores de serviços e
comerciantes.
ABAL is comprised of member companies that represent 100% of primary aluminum producers. Also part of
ABAL are aluminum processing companies, representing around 80% of the Brazilian domestic consumption, recyclers, consumers of aluminum products, raw material suppliers, service suppliers and traders.
| O |

ABEAÇO
Rua Alvarenga Peixoto, 123, Vila Anastácio
CEP 05095-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3842-9512
E-mail: abeaco@abeaco.org.br
Site: www.abeaco.org.br

A ABEAÇO tem como objetivo promover as latas de aço no mercado nacional e internacional, comunicando
suas vantagens e benefícios. Com este compromisso, apoia o desenvolvimento de novas tecnologias em folhas
de aço, componentes, latas de aço, tampas e design.
The ABEAÇO, Brazilian Steel Packaging Association, seeks to promote steel packaging in the domestic
and foreign market. With this commitment, it supports the development of new technology in steel foils,
components, steel cans, lids and design.
| O |
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ABIGRAF Nacional
Rua do Paraíso, 529, Paraíso
CEP 04103-000 – São Paulo – SP

ABPO
Tel.: (11) 3232-4500
E-mail: abigraf@abigraf.org.br
Site: www.abigraf.org.br

Entidade de classe representativa da categoria industrial gráfica brasileira.
| O |

Tel.: (11) 3538-2276
E-mail: abpo@abpo.org.br
Site: www.abpo.org.br

A Associação Brasileira do Papelão Ondulado é uma entidade de classe em defesa dos interesses do setor de
papelão ondulado. Oferecemos: publicações técnicas, estatísticas, cursos, laboratório de ensaios, treinamento
técnico, divulgação dos associados e das vantagens competitivas do setor.
The Brazilian Association of Corrugated Board is an entity of classroom in defense of the interests of
the corrugated board sector. We offer: technical publications, statistics, courses, test laboratory, training
technician, spreading of the associates and the competitive advantages of the corrugated board.

ABIPET
Rua Joaquim Floriano, 72, Conj. 85, Itaim Bibi
CEP 04534-000 – São Paulo – SP

Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 646, Alto da Lapa
CEP 05078-000 – São Paulo – SP

| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | O |

Tel.: (11) 3078-1688
E-mail: abipet@abipet.org.br
Site: www.abipet.org.br

Abipet é uma entidade sem fins lucrativos que reúne a cadeia produtiva do PET no Brasil: fabricantes da
resina, transformadores, sopradores, recicladores, empresas de tecnologia. Fundada em 1995, busca promover
a utilização e a reciclagem das embalagens de PET, incentivar o desenvolvimento tecnológico, a educação
ambiental e divulgar as ações do setor. Para atingir seus objetivos, a associação interage intensamente com
entidades empresariais, organizações ambientalistas e com o governo.

ABRALATAS
SCN - Qd. 01, Bl. F, Edifício America Office Tower,
Sala 1608, Asa Norte
CEP 70711-905 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3327-2142
E-mail: abralatas@abralatas.org.br
Site: www.abralatas.org.br

ABIPET is a non profit entity. Since 1995 it represents the PET packaging sector in Brazil: manufacturers
of PET resin, packaging manufacturers, recyclers, equipments. It´s objectives are to promote the use and
recycling of the post-consumer PET packaging, stimulate the technological development, education for
the environment and to divulge the actions of the sector. To reach its objectives, ABIPET interacts with
other entities, environmental organizations and with the government.

Abralatas - Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio foi criada para estabelecer o intercâmbio
de experiências e promover o desenvolvimento e o aumento da competitividade da indústria de embalagens de
alumínio para bebidas e de sua cadeia produtiva. Objetivos: promover a indústria de embalagens de alumínio
para bebidas; manter serviços de informação sobre o setor; divulgar as qualidades da lata de alumínio para
bebidas; representar os interesses dos associados.

| O |

Abralatas - Brazilian Aluminum Can Makers Association was created to establish the exchange of experiences and to promote the development and competitiveness of the aluminum beverage packaging industry
in Brazil and its productive chain. Goals: to promote the aluminum beverage can industry; to maintain
services of information about the sector; draw public attention for the qualities of the aluminum beverage
can; to attend the associates` interests.

ABIVIDRO
Avenida Angélica, 2491, Conj. 162, Bela Vista
CEP 01227-200 – São Paulo – SP

| B |

Tel.: (11) 3255-3363
E-mail: contato@abividro.org.br
Site: www.abividro.org.br

A associação tem por objetivo promover e intensificar a utilização do vidro, sistematizar informações de todos
os setores da cadeia produtiva, estimular o contínuo aprimoramento da técnica dessa atividade e representá-la
em tudo que for de seu interesse.
The objective of the institution is to promote and intensify the use of glass, systematize information of
all sectors of the production chain, foster the continuous improvement of the technique of this industrial
activity and represent it in its interests.
| A | B | C | H | S | E | U | F | IN | MP | AJ | O |
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Aché Laboratórios
Rodovia Presidente Dutra, s/n, Porto da Igreja
CEP 07034-904 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 2608-8000
E-mail: presidencia@ache.com.br
Site: www.ache.com.br

Vendas de medicamentos e dermocosméticos.
|S |
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Actega do Brasil

AGBLD Labis Design

Alameda Caiapós,383, Barueri, Tamboré
CEP 06460-110 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2078-1230
E-mail: brmarketing.actega@altana.com
Site: www.actega.com

Avenida Marechal Floriano
Peixoto, 2426, Rebouças
CEP 80220-000 – Curitiba – PR

Santana de Parnaíba – SP
Tel.: (11) 3602-6960
E-mail: brmarketing.actega@altana.com

Guarulhos – SP
Tel.: (11) 2462-0938
E-mail: brmarketing.actega@altana.com

Somos uma agência multidisciplinar de Branding que faz parte do grupo italiano ArteficeGroup. Com um olhar
multicultural e mais de 20 anos de experiência no mercado, trabalhamos com criatividade estratégica as
marcas. Qualidade, design democrático, criação e avaliação em conjunto são características de quem sempre
busca o novo. Estratégia e Posicionamento de Marca, Design de Marca, Identidade Visual e Verbal, Packaging,
Editorial, PDV e Retail, Promocional, Design Digital e Multimídia

A ACTEGA desenvolve e produz vernizes especiais, tintas, adesivos e agentes selantes com foco na embalagem,
impressão e indústria médica. Os produtos da ACTEGA conferem um alto valor visual a materiais como metal,
papel, cartão e plástico. Além disso, eles oferecem funcionalidades bem definidas, como alta resistência
química ou durabilidade física. A ACTEGA é uma das quatro divisões da ALTANA.
ACTEGA develops and produces specialty coatings, inks, adhesives and sealing compounds with a focus on
the packaging, printing and medical industry. Products by ACTEGA offer high-value visual appearance to
materials such as metal, paper, board or plastics. Moreover, they provide them with defined functionalities,
such as high chemical resistance or physical durability. ACTEGA is one among four divisions of ALTANA.

Tel.: (41) 3039-3344
E-mail: labis@labisdesign.com
Site: www.labisdesign.com

We are a multidisciplinary branding agency which is part of the Italian company ArteficeGroup. With a
multicultural view and more than 20 years of experience in the market, we create brands in a strategic
and creative way. Quality, democratic design, creation and evaluation in collaboration are characteristics
of those who always seek the new. Brand Strategy & Positioning, Brand Design, Visual & Verbal Identity,
Packaging, Editorial, POS & Retail, Promotional, Digital Design & Multimedia.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

| O |

Ahlstrom-Munksjö Brasil
Adezan - Logística & Embalagens
Rua João Moreira Salles, 835, Jardim Monte Belo
CEP 05548-000 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3789-5000
E-mail: beatriz.platero@adezan.com.br
Site: www.adezan.com.br

Caçapava – SP
Tel.: (12) 3655-5434

Barueri – SP
Tel.: (11) 3956-4800

A Adezan oferece uma ampla linha de embalagens industriais, com know how em projetos especiais de alto grau
de complexidade e com equipe de engenharia focada em desenvolver embalagens que atendam a necessidade
de cada cliente e produto. Com mão de obra de fabricação especializada e tecnologia de ponta, as embalagens
tem como principal matéria prima, madeiras de reflorestamento, OSB, compensado, perfis metálicos, perfis de
papel, papelão ondulado, materiais plásticos, etc. Produzimos embalagens para exportação, tais como caixas,
engradados, paletes especiais, além de embalagens retornáveis, embalagens desmontáveis, embalagens
para transporte e armazenamento de vidros, racks metálicos e outras embalagens do segmento automotivo,
alimentício, têxtil e construção civil. Oferecemos também, prestação de serviço in company de embalamento,
expedição, recebimento, inspeção, entre outros do segmento logístico.
Adezan offers a large variety of industrial packaging, even for highly complex special projects. We have
a vast expertise and a team of engineers focussed into developing products that meets the each customers necessity.With a specialized work force and high technology applied, the packaging have as main
raw material, wood coming from reforesting projects originated for this purpose. OSB, plywood, metal
profiles, paper profiles, corrugated cardboard, plastic materials, etc. Can be applied on our products to
make the best packaging focussing in a strongest performance, with the lower cost possible; This is
our motivation, making the best packaging while seeking for cost reductions and better handing.We
manufacture packagings for exportation and internal markets like, boxes, crates, pallets, special pallets,
returnable packagings, demountable boxes, metal racks, packaging for transporting and stocking sheet
glass.Adezan oferece uma ampla linha de embalagens industriais, com know how em projetos especiais de
alto grau de complexidade e com equipe de engenharia focada em desenvolver embalagens que atendam
a necessidade de cada cliente e produto.

Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, s/n,
SP 66 - Km 84 , Jardim São Gabriel
CEP 12340-010 – Jacareí – SP

Tel.: (12) 2127-9300
E-mail: coated.specialties@ahlstrom-munksjo.com
Site: www.ahlstrom-munksjo.com

A Ahlstrom-Munksjö é líder global em diversos segmentos de fibras especiais com 44 unidades produtivas
distribuídas em 14 países. No Brasil são 3 unidades (Jacareí, Caieiras e Louveira), que além de papéis para
filtros automotivos e acabamento de móveis, produzem papéis revestidos L1, offset, calandrados e com
barreiras para os release liners de autoadesivos e aplicações industriais, rótulos, embalagens flexíveis, food
service, baking, sacolas, acoplagem, bulas de remédios e filtros de café.
Ahlstrom-Munksjö is a global leader in several specialty fiber segments with 44 production units in 14
countries. The 3 Brazilian units (Jacarei, Caieiras and Louveira), in addition to papers for automotive filters
and finishing foil, produces Coated one-side, offset, calendered and barrier papers for the release liners
(self-adhesive and industrial applications), labels, flexible packaging, food service, baking, shopping bags,
laminated package, medicine leaflets and coffee filters.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | D |

Associe-se à ABRE!
Conheça os benefícios
em www.abre.org.br.
Become a member of ABRE!
Visit www.abre.org.br
for more information.

| A | B | BR | E | V | U | T | IN | D | O |
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ALL4LABELS Brasil

Amcor Plásticos Rígidos

Rua Henrique Weise, 299, Salto Weissbach
CEP 89032-510 – Blumenau – SC

Tel.: (47) 3321-6666
E-mail: marketing@all4labels.com.br
Site: www.all4labels.com.br

Rótulos autoadesivos, magazine, termoencolhíveis, in-mould, roll labels, tags, cartelas blister e embalagens
termoformadas em cartão.
Pressure sensitive labels, cut and stack, in-mould, roll labels, shrink sleeves, tags, blisters and thermoformed carton packaging.
| A | B | C | H | S |

Rodovia Dom Gabriel
Paulino Bueno Couto, Km 66, s/n, Japy
CEP 13212-240 – Jundiaí – SP

Tel.: (11) 4589-3000
E-mail: karina.borin@amcor.com
Site: www.amcor.com

A Amcor Plásticos Rígidos é líder global na conversão de embalagens em plásticos rígidos. No Brasil, possui
6 plantas, responsáveis pelo fornecimento de preformas, frascos e garrafas para os segmentos de bebidas,
alimentos, higiene, cosméticos, indústria farmacêutica e limpeza da casa.
Amcor Rigid Plastics is a global leader in rigid plastics conversion. In Brazil, there are 6 sites supplying
preforms, containers and bottles to varied segments such as: Beverage, food, hygiene, cosmetics, pharmaceutical industry and home care.
| B | H |

Ambev
Rua Paulo Emídio Barbosa, s/n, Quadra II - Lote I,
Parque Tecnológico - Cidade Universitária
CEP 21941-907 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 99130-9381
E-mail: gudirteccdt@ambev.com.br
Site: www.ambev.com.br

São Paulo – SP
Tel.: (11) 3323-1520
E-mail: ambev@inpresspni.com.br

São Paulo – SP
Tel.: (11) 3147-7900
E-mail: ambev@maquinacohnwolfe.com

Indústria de bens de consumo, cervejaria, bebidas mistas, refrigerantes, chás, energéticos, sucos e isotônicos.
Brewery, that also produces mix beverages, soft drink, tea, isotonic, juices and energetic drinks.
| B |

Ampacet
Rua Forte de Araxá, 145/187, Parque São Lourenço
CEP 08340-170 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2015-9001
E-mail: marketingasa@ampacet.com
Site: www.ampacet.com

A Ampacet é líder mundial na produção de Masterbatches e oferece uma vasta gama de Cores Especiais e Efeitos
Exclusivos; bem como Brancos, Pretos e Aditivos especialmente desenvolvidos para servir a numerosos mercados e aplicações tais como Filme Bolha, Moldagem por Sopro, Filme Plano, Moldagem por Injeção entre outras.
| A | B | C | H | S | BR | U | F | T | IN |

Antilhas Embalagens
Amcor Flexibles Brasil
Rua Jequitinhonha, 348,
Jardim Santo Amaro
CEP 86185-260 – Cambé – PR

Alameda Antilhas, 140, Polo Empresarial Tamboré
CEP 06544-080 – Santana de Parnaíba – SP
Tel.: (43) 2101-5000
E-mail: adenise.pereira@amcor.com
Site: www.amcor.com

A Amcor Flexibles Brasil pertence à divisão mundial da Amcor Flexibles e conta com uma fábrica em CambéPR, onde são produzidas embalagens médico-hospitalares, produtos para área farmacêutica, alimentos,
cosméticos e Pet Food.
Amcor Flexibles Brasil belongs to the worldwide division of Amcor Flexibles and has a factory in CambéPR, where medical-hospital packaging is produced, products for pharmaceutical area, food, cosmetics
and Pet Food.
| A | B | C | H | S | F |

Tel.: (11) 4152-1100
E-mail: marketing@antilhas.com.br
Site: www.antilhas.com.br

A Antilhas é uma das maiores indústrias nacionais do mercado de embalagens. Com unidades de negócios
completas e independentes, a empresa oferece aos clientes expertise e tecnologia de ponta nos segmentos
de Varejo, Cartucharia e Flexíveis. A Antilhas cerca-se das mais reconhecidas certificações que comprovam a
qualidade do que faz em processos, produtos e com o meio ambiente. Destaque para as recentes recertificações
na versão 2015: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS e a certificação FSSC 22000.
The Antilhas is one of the largest national industries in the packaging market. With complete and independent business units, the company offers its clients expertise and cutting-edge technology in Retail,
Cartridge and Flexible segments. The Antilhas is one of the most recognized certifications that proves the
quality in its processes, products and environment. It is highlighted in the recent recertifications in 2015
version: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS and FSSC 22000 certification.
| A | B | C | H | E | V | IN | MP | AJ |
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Ápice Artes Gráficas
Rua Major Carlos Del Prete, 1420, Santo Antônio
CEP 09530-001 – São Caetano do Sul – SP

Tel.: (11) 4221-7000
E-mail: comercial@apicegrafica.com.br
Site: www.apicegrafica.com.br

Embalagens e rótulos, produzidos em off-set plana, em papel cartão, metalizados/laminados, micro
ondulados, PET, PP e PVC. Acabamentos com verniz base água, COBB, soft touch, UV, blister, impermeável,
entre outros. Pré-impressão, provas contratuais e projetos personalizados. Impressão 7 cores com dupla
aplicação de verniz em linha. Coladeiras, corte e vinco e hot stamping automáticos. Certificações ISO 9001 e
FSC. Qualificação ABIHPEC e autorização FAMA.
Packaging and labels. Off-set (sheet-fed) printing up to 7 colours and 2 varnishes on-line in folding cartons,
corrugated, metalized and laminated substracts, PET, PP and PVC. Water based, UV and special varnishes.
Pre-press, structural disign and proofing. Automatic die-cutters, hot stamping and folder gluers. Customer
care. ISO 9001 and FSC certifications. FAMA autorization.
| A | B | C | H | U | IN | O |

Aptar Cajamar
Avenida Domingos S. Alonso Lopez, 2121, Jordanésia
CEP 07760-000 – Jordanésia (Cajamar) – SP

Tel.: (11) 4408-8110
E-mail: comercial.brasil@aptar.com
Site: www.aptar.com

Maringá – PR
Tel.: (44) 3220-6688
E-mail: comercial.brasil@aptar.com

Jundiaí – SP
Tel.: (11) 4525-1974
E-mail: comercial.brasil@aptar.com

Sistemas dispensadores (tampas, pumps, alumínio) para os mercados de: fragrâncias, cosméticos, cuidados
pessoais, cuidados com o lar, alimentos, bebidas e farmacêuticos.
Dispensing systems for fragrances, beauty, personal care, household, food, beverage and pharma markets.
| A | B | C | H | S | F |

AR Metallizing
Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, 2786,
Industrial Anhanguera
CEP 06276-000 – Osasco – SP

Tel.: (11) 3601-4630
E-mail: s.malaga@armetallizing.com
Site: www.malagapm.com.br

• Papel metalizado • Cartão laminado metalizado em diversos substratos • Cartão Frigorificado (Susceptor)
• Filme de PET metalizado • Serviços de laminação • Holografia personalizada • Metalização em alto vácuo
• Metalização por transferência • Gofragem • Corte • Aplicação de tratamento corona, coating, ou aplicação
de resinas especiais (barreira à gordura, fungicida, umidade) • Rebobinamento.
| A | B | C | H | S | D | MP |
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Avery Dennison do Brasil
Rodovia Miguel Melhado
Campos, Km 77, Distrito Industrial
CEP 13288-003 – Vinhedo – SP

Azure Pack
Tel.: (19) 3876-7600
E-mail: ad.br@averydennison.com
Site: label.averydennison.com.br

Uma equipe global de cientistas, engenheiros e fabricantes de material, obcecados e incessantemente curiosos.
Pioneiros em inovação e cidadania corporativa. Nossas soluções de rótulos ajudam clientes em todo o mundo
a vender seus produtos, aumentar a eficiência e a ser mais sustentáveis. A Avery Dennison inventou a indústria
de autoadesivos e nossos produtos continuam a ser pioneiros no futuro das embalagens. Em quase todos os
segmentos, nossos produtos protegem, informam, decoram e encantam.
We are a global team of service-obsessed, relentlessly curious inventors, engineers, and material makers.
We have a pioneering tradition of science-based innovation and corporate citizenship. Our label solutions
help customers worldwide sell products, increase efficiencies and be more sustainable. An Avery Dennison
product launched the pressure-sensitive industry and our products continue to pioneer packaging’s future.
In virtually every segment, our products protect, inform, decorate and engage

Tel.: (62) 3293-2979
E-mail: contato@azurepack.com.br
Site: www.azureembalagens.com.br

Embalagens para Fast Food (Caixas de sanduíche, fritas, bandejas, sacos, papel embrulho e vários outros
personalizados) , Confeitaria (Caixa fatia, embalagem forneável para bolo inglês, kit confeitaria e outros),
Cosméticos e outras áreas. Desenvolvemos projetos exclusivos.
| A | B | C | S | V | U | F | IN | AJ |

BASF
Avenida das Nações Unidas, 14171, Morumbi
CEP 04794-000 – São Paulo – SP

| A | B | C | H | S | E | V | T | IN | MP |

Tel.: (11) 2039-2273
E-mail: patricia.cavalheri@basf.com
Site: www.basf.com.br

A BASF é empresa química líder mundial. Desenvolvemos nossos negócios de acordo com os princípios do
desenvolvimento sustentável. Nosso portfólio de produtos abrange desde plásticos, poliuretanos, químicos
industriais, produtos de performance e tintas, para agricultura e química fina, até óleo cru e gás natural.

Avon
Avenida Interlagos, 4300, Jurubatuba
CEP 04660-907 – São Paulo – SP

Rua Jaraguá, 527, Campinas
CEP 74515-040 – Goiânia – GO

Tel.: (11) 5546-7122
E-mail: avon@avon.com
Site: www.avon.com

BASF is the world’s leading chemical company. We develop our business according to the principles of
sustainable development. Our portfolio ranges from oil and gas to chemicals, plastics, performance products
and coatings, agricultural products and fine chemicals.
| A | B | H | S | O |

Empresa de cosméticos.
Cosmetic Company
| C | H | V | U | AJ |

Beardow Adams
Avenida das Nações Unidas, 14171, Marble Tower,
15º andar, Salas 1559 e 1560, Vila Gertrudes
CEP 04794-000 – São Paulo – SP

Ayala Branding & Design
Rua Safira, 337, Aclimação
CEP 01532-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3277-3947
E-mail: hola@ayaladesign.com.br
Site: www.ayaladesign.com.br

Design de embalagens, mock-ups e design 3D, identidade corporativa, projetos de comunicação visual,
peças digitais, design de produtos e desenvolvimento de brindes diferenciados. Também temos expertise no
atendimento à indústria farmacêutica, prestando assessoria completa em desenvolvimento e engenharia de
embalagens, seguindo as legislações vigentes no Brasil.
Packaging design, mock-up and 3D design, corporate identity, visual communication projects, web design,
corporate gifts and product design. We also provide high quality pharmaceutical packaging artworks and
print-ready files such as Cartons, Patient Leaflets, Blister Foils, Pouches,Sachets and any other packaging
component meeting your Corporate Communication Guidelines and Regulatory requirements.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

Tel.: (11) 3568-2329
E-mail: info-brasil@beardowadams.com
Site: www.beardowadams.com

Fornecemos adesivos hotmelt para as mais diversas aplicações, como embalagem, rotulagem, madeira,
colchões, não-tecidos, indústrias de conversão, entre outros.
Hotmelt adhesives for a variety of applications - packaging, labelling, woodworking, product assembly,
bookbinding and converting industry applications.
| A | B | C | H | S | U | F | T | IN | MP |

Confira a lista atualizada
de empresas associadas à ABRE.
Acesse www.abre.org.br.
Check the updated list of ABRE’s
members. Visit www.abre.org.br.
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Belloplast
Rua Benito Olmos Hernandes, 322, Vila Rica
CEP 13050-510 – Campinas – SP

Bobst Latinoamérica do Sul
Tel.: (19) 3228-2741
E-mail: contato@belloplast.com.br
Site: www.belloplast.com.br

Estojos plásticos premium para joias e semijoias

Avenida Henri Bobst, 401, Ponte
CEP 13251-716 – Itatiba – SP

Tel.: (11) 4534-9300
E-mail: vendas.br@bobst.com
Site: www.bobst.com

Líder mundial no fornecimento de equipamentos, serviços e soluções para os mercados de cartão, papelão
ondulado e embalagem flexível.

Jewelry plastic cases

Worldwide leading supplier of equipment and services to packaging manufacturers in the folding carton,
corrugated board and flexible materials industries.

| AJ |
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Bemis
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1681,
2º andar, Cidade Monções
CEP 04571-011 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2928-2000
E-mail: marketing.br@bemis.com
Site: www.bemis.com

A Bemis é uma das principais indústrias de embalagens no mundo, atendendo a clientes globais nos mercados
de alimentos, cosméticos, higiene pessoal, farmacêutico, limpeza doméstica e pet food, com embalagens
flexíveis, rígidas e tubos laminados. No Brasil 10 fábricas empregam aproximadamen 4.000 funcionários que
produzem diariamente inovações em embalagens, nas melhoras condições qualidade e segurança, de modo
a promover o bem-estar integral das pessoas e contribuir para a evolução da sociedade.

Boomera
Rua do Radium, 72, Jardim Petrópolis
CEP 04637-050 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2308-5175
E-mail: financeiro@boomera.com.br
Site: www.boomera.com.br

Vinhedo – SP
Tel.: (19) 99960-7908
E-mail: walcarnevale@hotmail.com

Bemis is one of the world’s leading packaging companies and serves global customers in the food, cosmetic,
pharma, beauty care, home cleaning, and pet food markets, with flexible, rigid plastic packaging, cartons
and rolled tubes. In Brazil, there are 10 manufacturing with 4.000 employees who daily produce solutions with high quality and innovation, in the best conditions of safety, in order to promote the integral
well-being of people to contribute for the evolution of society.

A Boomera alavanca a economia circular através de serviços de logística reversa, atendimento à PNRS, desenvolvimento de tecnologias de reciclagem e fabricação de matéria primas e produtos reciclados.

| A | B | C | H | S | F |

| O |

Bendito Design

Box Print Embalagens e Displays

Rua Quintino Bocaiuva, 694/603, Moinhos de Vento
CEP 90440-050 – Porto Alegre – RS

Tel.: (51) 3333-2022
E-mail: atendimento@benditodesign.com.br
Site: www.benditodesign.com.br

Boomera leverages the circular economy through reverse logistics services, supporting to PNRS, developing
technologies for recycling and manufacturing raw materials and recycled products.

Avenida dos Municípios, 5238, Santa Lucia
CEP 93700-000 – Campo Bom – RS

Tel.: (51) 2111-1305
E-mail: marketing@boxprint.ind.br
Site: www.boxprint.ind.br

Branding: estudos de mercado; arquitetura de marca; posicionamento de marca; conceituação ou estratégias
de lançamento. Identidade Visual e Corporativa: criação de nome; criação ou reestudo de logomarca; brandbook. Embalagem: projeto deembalagens/rótulos. PDV. Comunicação: mídia externa; anúncio. Arquitetura
Promocional: fachadas; programação visual; sinalizações interna e externa; padronização de ambientes;
quiosques; mobiliário urbano. Design Gráfico: aplicativos; design editorial; folders/catálogos; perfis de empresa.

Produzimos embalagens, displays e materiais promocionais para diversos segmentos: cosmético, farmacêutico,
alimentício, eletroeletrônico, etc. Possuímos um complexo industrial de 42 mil m² de área construída, sendo
estruturada em 3 unidades produtivas e uma planta exclusiva para itens em micro-ondulados. 60 anos de
atuação, pioneiros nos selos FSC e selo carbono neutro, possuímos um completo portfólio de acabamentos:
relevos, hot-stamping, vernizes com texturizados.

Branding: market research; brand architecture; brand positioning; launch conceptualization and strategies.
Visual and Corporate Identity: name creation; logo creation or restudy; brand book. Packaging: Packaging/
labels design. POS; Communication: external media; advertisement. Promotional Architecture: facades;
visual programming; internal and external signage; environment patterning; kiosks; urban furniture. Graphic
Design: applications; editorial design; brochures/catalogs; company profiles; broadsides; visual standard.

Producing packages, displays and promotional materials for many different segments: cosmetics, pharmaceutical, veterinary, displays, nourishing, beverages, footwear, electro-electronics, metal mechanics,
waved and others. On a 42,000 square meters of built structure, there are 3 facilities. Established since
1958, its the pioneer graphic industry certified by FSC and neutral carbon seals. With a complete portfolio
of finishes to be applied, like embossing, hot-stamping, textured varnishes.

| A | B | C | H | S | V | U | D |
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Brainbox Branding 360
Rua Itupava, 362, Alto da XV
CEP 80045-140 – Curitiba – PR

Brasilgrafica
Tel.: (41) 3018-1695
E-mail: falecom@bb360.com.br
Site: www.bb360.com.br

Somos uma consultoria estratégica em branding e design, com vocação em identificar e conhecer a fundo os
verdadeiros desafios das marcas. Acreditamos que quanto mais tempo nos dedicamos a entender o contexto,
mais eficazes serão as soluções.
| A | C | H | S | V | U |

Alameda Tocantins,, 490 a 560, Alphaville
CEP 06455-920 – Barueri – SP

Tel.: (11) 4133-7777
E-mail: comercial@brasilgrafica.com.br
Site: www.brasilgrafica.com.br

Especialista na produção de embalagens cartonadas e rótulos para sistema de cola fria, display´s para ponto
de venda, cartuchos, caixas, bandeja termoformada, embalagens para fast food e produtos especiais impressos
em offset com os mais diversos tipos de acabamento nos mais diversos substratos, inclusive PP, PET, PVC e
micro-ondulado. A Brasilgrafica é certificada ISO 9001:2008, FSSC22000 e FSC e possui máquinas VLF com
formato de impressão e corte até 1040x1450 mm.
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Brasalpla
Rua Rosângela Mariana Limas, 265,
Vila Doutor Cardoso
CEP 06654-160 – Itapevi – SP

Tel.: (11) 2104-1452
E-mail: br0001-sales@alpla.com
Site: www.alpla.com/pt/

Louveira – SP
Tel.: (19) 3848-8020
E-mail: br0001sales@alpla.com

Cabo de Santo Agostinho – PE
Tel.: (21) 2137-4900
E-mail: br0001-sales@alpla.com

Braskem
Rua Lemos Monteiro, 120, Edifício Odebrecht,
22º andar, Butantã
CEP 05501-050 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3576-9000
E-mail: braskem@braskem.com
Site: www.braskem.com

Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3216-2600

Salvador - BA
Tel.: (71) 3413-3550

Nós desenvolvemos, construímos e fabricamos soluções para embalagens plásticas perfeitamente adaptadas
às necessidades dos nossos clientes. Desta maneira criamos valor agregado para nossos clientes e asseguramos
parcerias de longo prazo. Um resumo da gama de produtos Alpla: Garrafas - HDPE, LDPE, PP, Coex de até 6
camadas, PET, PET G; Tampas e peças moldadas por injeção - Tampas articuladas, Tampas dosadoras, Tampas
em duas partes, Tampas redondas, Tampas para embalagens de segurança, Sticks.

Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da Braskem se empenham
todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico.
É a maior produtora de resinas das Américas, com produção anual de 20 milhões de toneladas, incluindo
produtos químicos e petroquímicos básicos, e receita líquida de R$ 50 bilhões em 2017.

A summary of our products: Bottles - HDPE, LDPE, PP, 6-layer Coex, PET, PET G; Custom-made shapes:
Caps & injection moulding parts - Hinged lids, Measuring caps, Two-part caps, Round lids, Caps for safety
packaging, Sticks; Standard caps: PCO 28 in 1810- und 1881-Ausführung, 37 mm 2-starters, 38 mm 3-starters, Sports; Preforms For water, soft drinks, milk or oil, Multilayer Preforms, Industry-specific designs.

With a global, human-oriented vision of the future, Braskem’s 8,000 members strive to improve people’s
lives by creating sustainable solutions in chemistry and plastics. It is the largest resin producer in the
Americas, with an annual output of 20 million metric tons, including basic chemicals and petrochemicals,
and R$50 billion in revenue in 2017.

| A | B | C | H |
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Brasilata

Caeté Embalagens

Rua Robert Bosch, 450, Barra Funda
CEP 01141-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3871-8500
E-mail: aline.luiz@brasilata.com.br
Site: www.brasilata.com.br

Avenida dos Municípios, 6275, Quatro Colônias
CEP 93700-000 – Campo Bom – RS

Estrela – RS
Tel.: (51) 3712-8900
E-mail: vendas@brasilata.com.br

Rio Verde – GO
Tel.: (64) 3611-8000
E-mail: vendas@brasilata.com.br

Desenvolvimento, produção e comercialização de embalagens e displays em papelcartão semi rígido, rígido
e micro ondulado, destinado ao atendimento dos diversos segmentos de mercado, tais como: alimentos,
brinquedos, calçadista, congelados, cosméticos, cutelaria, farmacêutico, metal mecânico, vinícola e outros.

Fabricante de embalagens de aço para os mercados de tinta, químico, produtos perigosos, alimentício,
aerossóis e bebidas.

Tel.: (51) 3303-7373
E-mail: marco@caete.com.br
Site: www.caete.com.br

| A | B | C | H | E | F | IN | D | MP |

Metal packaging for paint, chemical, dangerous goods, food, aerosols and beverage.
| A | B | P |
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Camargo Embalagens
Rua Álvaro Camerin, 51, Distrito Industrial
CEP 18530-000 – Tietê – SP

Carrara&Co.
Tel.: (15) 3285-5200
E-mail: felipe@camargociaembalagens.com.br
Site: www.camargociaembalagens.com.br

Rua Ana Luiza Vieira, 130, 205, Campeche
CEP 88063-640 – Florianópolis – SC

Tel.: (48) 3209-0789
E-mail: graziella@carrara.co
Site: www.carrara.co

A Camargo tem tradição e know how no segmento de embalagens. Atendemos importantes clientes distribuídos por todo o Brasil. Desenvolvemos embalagens laminadas flexíveis para diversos tipos de segmentos
como: alimentício, higiene e limpeza, cosmético, farmacêutico, pet food, construção civil, entre outros.

A Carrara&Co é uma empresa de design. Criamos valor para empresas que produzem alimentos.

Camargo has got the tradition and know-how in the packaging segment. Located in Tietê, countryside
of São Paulo, it serves important clients spread all over Brazil. It develops laminated flexible packaging
that can be used in a wide range of segments such as: food, cleaning, cosmetics, pharmaceutical, pet
food, buildings, among others.

| A | B |
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CBA
Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini, 105, 14º andar, Cidade Monções
CEP 04571-010 – São Paulo – SP

Canta Claro
Rua Antônio Buranello Filho, 530,
Distrito Industrial
CEP 16300-000 – Penápolis – SP

Tel.: (18) 3654-1000
E-mail: cantaclaro@cantaclaro.com.br
Site: www.cantaclaro.com.br

Fabricamos sacos e sacolas plásticas, sacos e sacolas de papel automáticas e manuais, folhas para fundo
de bandeja e mesa, bobinas e caixas para presente. Colocamos a disposição do cliente o departamento de
criação e arte para desenvolvimento de novos projetos. Atendemos em todo o território nacional. A empresa
possui certificação ISO e certificação FSC.
| A | C | V | F |

O melhor do alumínio está além do alumínio. O alumínio está no seu cotidiano gerando praticidade, economia
e segurança para alimentos. Na embalagem, eficiência contra a luz, oxigênio e umidade, garantindo total
conservação e integridade de produtos alimentícios, farmacêuticos e de higiene e beleza. O Alumínio nos leva
mais longe, das parcerias de negócios às soluções presentes no seu dia a dia. CBA. Estamos bem perto de você.
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CBA B+G
Rua Álvaro Rodrigues, 403, Vila Cordeiro
CEP 04582-000 – São Paulo – SP

Capital Executivo
Tel.: (11) 4280-9649
E-mail: contato@capitalexecutivo.com.br
Site: www.capitalexecutivo.com.br

Consultoria em gestão com foco no aumento da eficiência e na redução de custos da operação que atua nas
seguintes áreas: Estratégia, definição e gestão de portfólio de projetos, governança, compliance, performance
organizacional, preparação para Due Diligence, competitividade através da avaliação e otimização dos processos
financeiros, planejamento tributário, eficiência operacional (lean/Six Sigma), programa de atendimento a
clientes, programa de remuneração e benefícios, e eficiência de gastos.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |
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Tel.: (11) 5508-6800
E-mail: marketing.cba@cba.com.br
Site: www.cba.com.br

The best of aluminium goes beyond aluminium. Aluminum is present in our daily life generating praticity,
saving and safety for food. In the packaging, efficiency against light, oxygen and humidity, ensuring total
conservation and integrity of food, pharma, hygiene and beauty products. Aluminum takes us further,
from business partnerships to the solutions present in your daily life. CBA. We are very close to you.

São Paulo
Tel.: (11) 3065-2626
E-mail: cantasp@cantaclaro.com.br

Avenida Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, 1140, Conj. 72, Cidade Monções
CEP 04571-000 – São Paulo – SP

Carrara&Co is a design company. We create value for food companies.

Tel.: (11) 5090-1460
E-mail: contato@cba-bmaisg.com
Site: www.cba-bmaisg.com

Estudos Etnográficos, Análise da Jornada do Consumidor, Análise Semiótica, Estratégia de Marca, Arquitetura
de marca, Plano de Comunicação Estratégia de Inovação, Estudo de Nome, Identidade de Marca Corporativa,
Identidade de Marca de Consumo, Manual de Marca, Desenho de Embalagens, Desenho de Varejo, Experiência
do Consumidor, Ambientação UX/UI.
Ethnographic Research, Customer Journey Analysis, Semiotic Analysis, Brand Strategy, Brand Architecture,
Communication Plan, Innovation, Pipeline Naming , Corporate Brand Identity, Consumer Brand Identity,
Brand Guidelines, Packaging Design, Retail Design, Customer Experience, Branded Environment UX/UI
Design.
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CCL Industries do Brasil
Rodovia Vinhedo - Viracopos, Km 79, Santa Cândida
CEP 13288-003 – Vinhedo – SP

Tel.: (19) 3876-9300
E-mail: ccllabel@cclindsa.com
Site: www.ccllabel.com.br

Criciúma – SC
Tel.: (48) 2101-7100
E-mail: ccllabel@cclindsa.com

Garibaldi – RS
E-mail: ccllabel@cclindsa.com

A CCL Industries do Brasil faz parte do maior grupo mundial de soluções em embalagens e rótulos, a CCL
Industries, Inc. Fundada em 1951, com sede em Toronto - Canadá, a Companhia conta com mais de 168
instalações em 40 países em todo o mundo. Atende atualmente, os mais diversos segmentos do mercado
global, e ao longo da construção desta sólida história, incorporou outras marcas e serviços em seu ramo de
atuação, sendo elas: Avery, Checkpoint e Innovia.
CCL Industries Brazil belongs to the worldwide largest label and specialized packaging group CCL Industries,
Inc. The Company was founded in 1951 with the corporate office in Toronto Canada, and it operates in more
than 168 production facilities in different 40 countries around the globe. It attends the most different
segments of the global market, and throughout its solid building history, incorporated other brands and
services to their branch of actives as: Avery, Checkpoint and Innovia.
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Cepêra Alimentos
Rua Doutor Olavo Egídio, 764 - 13º Andar, Santana
CEP 02037-001 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 4646-4600
E-mail: carolinapenteado@cepera.com.br
Site: www.cepera.com.br

Monte Alto – SP
Tel.: (16) 3242-7181
E-mail: alessandraalves@cepera.com.br
A indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Cepêra produz atomatados, molhos, condimentos, conservas
e doces.
The Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Cepêra produced tomato products, sauces and condiments, pickled and candies.
| A |

Cerviflan Industrial e Comercial
Rua Indubel, 357, Nova Cumbica
CEP 07170-353 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 3787-7666
E-mail: contato@cerviflan.com.br
Site: www.cerviflan.com.br

Embalagens metálicas para os segmentos químicos / tintas / higiene pessoal e cosméticos. Latas, galões,
baldes e aerossóis metálicos - Aço.
Metal containers for chemicals, cosmetics and general line. Square containers, pails, aerosols - Steel.
| C | H | IN |
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Chelles & Hayashi Design
Rua Áurea, 02, Vila Mariana
CEP 04015-070 – São Paulo – SP

Coim Brasil
Tel.: (11) 5573-3470
E-mail: info@design.ind.br
Site: www.design.ind.br

Estratégia, design estrutural e gráfico para embalagens, incluindo pesquisa, conceito, modelamento 3D
avançado, finalização gráfica, prototipagem, mockups, detalhamento 2D e 3D, renderização, identidade de
linha, naming e suporte técnico para implementação.
Strategy, Structural and graphic packaging design, including research, concept, advanced 3D modeling, graphic production support, prototyping, mockups, 2D and 3D detailing, rendering, product line
identity,naming and technical support for implementation.
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Rua Ângelo Bevilaqua, 527, Distrito Industrial
CEP 13288-175 – Vinhedo – SP

Tel.: (19) 3876-9600
E-mail: mktcoimbr@br.coimgroup.com
Site: www.coimgroup.com.br

A COIM é uma empresa de origem italiana especializada em policondensação (ester), poliadição (poliuretanos)
e grande fabricante de especialidades químicas. Hoje, a multinacional opera em todos os países desenvolvendo
soluções on demand prestando serviços de qualidade para os mais importantes grupos do mundo. Para a linha
para embalagens flexíveis estão inclusos os adesivos base solvente, solventless, primers, vernizes, releases e
tintas FULL PU para impressão em rotogravura ou em flexografia.
COIM is an Italian company specialized in polycondensation (ester), polyaddition (polyurethanes) and
major manufacturer of specialty chemicals. Today, the multinational operates in all countries developing solutions on demand and providing quality services to the most important groups in the world. For
flexible packaging, COIM offers adhesive solvente based and solventless, primers, vanishes and full PU
inks for roto or flexo press.
| A | B | C | H | S | IN | O |

Coca-Cola Brasil
Praia de Botafogo, 374, Botafogo
CEP 22250-907 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 2559-1100
Site: www.cocacolabrasil.com.br

O Sistema Coca-Cola Brasil é o maior produtor de bebidas não alcoólicas do país
e atua em nove segmentos – água, café, chás, refrigerantes, néctares, sucos, lácteos, bebidas esportivas e
bebidas vegetais – com uma linha de 213 produtos, entre sabores regulares e versões zero ou de baixa caloria.
Composto por nove grupos de fabricantes franqueados, mais a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o
Sistema emprega diretamente 53,7 mil funcionários, gerando cerca de 600 mil empregos indiretos.
| A | B |

Tel.: (11) 4431-4000
E-mail: contactla@coesia.com
Site: www.coesia.com

A Coesia é um dos maiores grupos globais de máquinas para embalagem, que oferece soluções industriais
com base em inovação para toda cadeia produtiva. As marcas ACMA - ATLANTIC ZEISER - CERULEAN - CIMA
- CITUS KALIX - COMAS - EMMECI - FLEXLINK - G.D - GDM - GF - HAPA - IPI - MGS - MOLINS - NORDEN - R.A
JONES - SACMO - SASIB - TRITON - VOLPAK fazem parte do grupo e atuam em diversos segmentos como
alimentos, bebidas, cuidados pessoais, cosméticos, farmacêutico entre outros.
Coesia is a group of innovation-based industrial solutions companies operating globally. The brands
ACMA - ATLANTIC ZEISER - CERULEAN - CIMA - CITUS KALIX - COMAS - EMMECI - FLEXLINK - G.D - GDM GF - HAPA - IPI - MGS - MOLINS - NORDEN - R.A JONES - SACMO - SASIB - TRITON - VOLPAK are members
of the group with strong presence in diversified industries such as food and beverages, personal care,
cosmetics, pharma among others.
| A | B | C | H | S | IN |
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Rua Iaiá, 77, 7º andar, Itaim Bibi
CEP 04542-060 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 4550-1900
E-mail: marketing@ccrr.com.br
Site: www.colacril.com.br

São Paulo – SP
Tel.: (11) 4550-1900
E-mail: marketing@ccrr.com.br

Campo Mourão – PR
Tel.: (44) 3518-3500
E-mail: marketing@ccrr.com.br

Papéis e filmes autoadesivos, com adesivo acrílico ou hotmelt, usados na conversão de rótulos e etiquetas
adesivas. Nossos produtos podem ser utilizados nos mais variados segmentos de mercado: alimentício, bebidas, higiene e cosméticos, logística, dentre outros. Fabricamos também etiquetas adesivas para impressoras
laser, ink jet e matricial, nos tamanhos Carta, A4, A5 e multiuso e ribbons.

Coesia Spa
Avenida 01, 1277, Condomínio
Thera Park, Fazenda Grande
CEP 13213-086 – Jundiaí – SP

Colacril - Grupo CCRR

Papers and self-adhesive films, with acrylic or hotmelt adhesive, used for conversion of adhesive labels.
Our products can be used in various applications and market sectors such as food packaging, beverages,
hygiene, cosmetics, logistics, and others. We also produce labels for laser, inkjet and matrix printers, in
letter, A4, A5 sizes and multipurpose, and ribbons.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

Confira a lista atualizada de empresas
associadas à ABRE. Acesse www.abre.org.br.
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Comprint
Rua Gilberto Sabino, 135, Pinheiros
CEP 05425-020 – São Paulo – SP

Coty
Tel.: (11) 3371-3371
E-mail: atendimento@comprint.com.br
Site: www.comprint.com.br

A Comprint atua há mais de 35 anos no mercado gráfico e industrial. O objetivo principal da empresa é apresentar ao mercado brasileiro o que há de mais moderno em todo mundo, oferecendo equipamentos com as
mais avançadas tecnologias, importados ou fabricados no Brasil. A Comprint está hoje focada em impressão
digital (2D e 3D) e seus acabamentos, impressoras digitais e inkjet de alta resolução para rótulos, embalagens
flexíveis, cartonagem, editorial e comercial.
| IN |

Tel.: (11) 2394-1928
E-mail: corporate_affairsbr@cotyinc.com
Site: www.coty.com

A Companhia tem por objeto a distribuição, comércio e a fabricação de produtos para saúde e beleza, de
produtos de higiene pessoal, toucador, cosméticos e perfumes. Os principais produtos são: produtos para
colorir/descolorir os cabelos, fixadores e modeladores, produtos para higiene bucal, protetor solar, cremes,
loções, óleos, shampoos, condicionador, desodorantes, produtos para barba.
| C |

Cria Criativa Studio

Congraf Embalagens
Rua Cantiga Ingênua, 99, Jardim Santa Emilia
CEP 04184-065 – São Paulo – SP

Avenida Ceci, Nº 282, Módulo 1, Tamboré
CEP 06460-120 – Barueri – SP

Tel.: (11) 3103-0300
E-mail: congraf@congraf.com.br
Site: www.congraf.com.br

Rua Joshey Leão, 356, Jardim da Figueira
CEP 03211-090 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2912-7374
E-mail: contato@criacriativa.com
Site: www.criacriativa.com

Labels of paper and packaging cardboard.

Estúdio de Design especializado em Produtos e Embalagens, com grande experiência em criação e customização de projetos nacionais e internacionais. Principais serviços: -Consultoria Técnica -Design de Produto
-Design de Embalagem -Projeto de Moldes -Modelagem 3D e Desenhos 2D -Renderização -Especificações e
Documentação Técnica -Cálculos Volumétricos e Estruturais -Interação com todos os processos Produtivos

| A | B | C | H | S | F | D |
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Rótulos em papel refilados ou troquelados e embalagens em papelcartão semiflexiveis.

Converplast
Avenida Julia Gaiolli, 1052, Bonsucesso
CEP 07251-500 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 2462-1177
E-mail: livia.guimaraes@converplast.com.br
Site: www.converplast.com.br

Como um dos maiores produtores de embalagens flexíveis da América Latina a Converplast oferece embalagens
inovadoras, seguras e de alta tecnologia que agregam valor aos produtos no ponto de venda. Atuação nos
mercados: alimentício, farmacêutico, home and personal care, entre outros.
As one of the largest flexible packages manufacturers in Latin America, Converplast offers a wide variety
of packages, ensuring greater protection, usage, and product visualization at the point of sale. It operates
in markets such as food products, pharmaceutical, home and personal care, among others. Laminated
packages with many different substratums, multi-layers, using substratums such as Polyester, Bi-Oriented
Polypropylene (BOPP), Polyethylene,Polyamide, Aluminum, Paper, printed in Rotograv
| A | B | C | H | F | O |

CSI - Closure Systems International
Avenida Prefeito Luiz Latorre, 9401,
GLB02 Cond. Delta Empresarial,
Distrito Industrial
CEP 13209-430 – Jundiaí – SP

Tel.: (11) 4585-2626
E-mail: mauricio.lima@csiclosures.com
Site: www.csiclosures.com

Jundiaí – SP
Tel.: (11) 4585-2582
E-mail: mauricio.lima@csiclosures.com
A Closure Systems International, Inc. (CSI) é reconhecida como líder global no projeto e fabricação de tampas,
assim como em sistemas de aplicação de alta velocidade. Além de tampas de qualidade e equipamentos de
fechamento, a CSI fornece inigualáveis serviços técnicos e aos clientes em todo o mundo. As principais categorias servidas incluem refrigerantes, alimentos, sucos, bebidas isotônicas, água mineral, cerveja, laticínios,
vinhos, bebidas destiladas, produtos para cuidado pessoal e fluídos.
Closure Systems International, Inc. (CSI) is recognized as a global leader in closure design, manufacturing,
and high speed application systems. In addition to quality closures and capping equipment, CSI provides
unparalleled customer and technical services globally. Major categories served include carbonated soft
drinks, bottled water, juices, isotonics, teas, adult beverages, dairy, foods, and automotive fluids.
| A | B |
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Danone
Avenida Paulista, 2300, Edifício
São Luis, Cerqueira Cesar
CEP 01310-300 – São Paulo – SP

Dow Brasil
Tel.: (11) 2192-4600
E-mail: raquel.borsato@danone.com
Site: corporate.danone.com.br

O Grupo Danone é uma empresa multinacional de origem francesa, líder mundial em produtos lácteos frescos,
vice-líder em águas, nutrição infantil e hospitalar.
Fresh Dairy Products, Waters, Baby Nutrition and Medical Nutrition.
| O |

Tel.: (11) 2162-1790
E-mail: datamark@datamark.com.br
Site: www.datamark.com.br

A DATAMARK é uma empresa que atua há 35 anos no mercado, fornecendo através da sua plataforma BRAZIL
FOCUS, informações especializadas da indústria de bens de consumo e embalagens no Brasil. A DATAMARK
também monitora a evolução dos custos diretos das embalagens, commodities e ingredientes, através da
ferramenta COST DRIVERS.
DATAMARK is a company that has been operating in the market for 35 years, providing through its BRAZIL FOCUS platform, specialized information on the consumer goods and packaging industry in Brazil.
DATAMARK also monitors the evolution of the direct costs of packaging, commodities and ingredients
through the COST DRIVERS tool.
| A | B | C | H | E | F | IN |

DHL Supply Chain
Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150,
7º Andar, Vila Madalena
CEP 13091-611 – Campinas – SP

Tel.: (19) 3206-2200
E-mail: supplychain.br@dhl.com
Site: www.dhl.com.br

A DHL tem atuação ampla desde o desenvolvimento de kits, prototipagem, gerenciamento de itens, montagem,
execução do embalamento secundário do produto, armazenagem e distribuição. Isso garante integração do
processo, com a coordenação de funcionários experientes e qualificados. Podemos projetar e operar linhas
de empacotamento sob medida, oferecendo soluções ponta a ponta.
DHL has extensive scope from kits development to prototyping, assembly, co-packing of the product, storage and distribution. This ensures process integration, coordinated by DHL’s experienced and skilled workforce. We design and operate packaging lines tailored, Secondary Packaging, offering end to end solutions.
| A | B | C | H | IN | D | MP | O |

Tel.: (11) 5188-9000
E-mail: mpdecarvalho@dow.com
Site: www.dowplasticos.com

A Dow alia a força de Pesquisa & Desenvolvimento, o alcance mundial e as vastas linhas de produtos de polietileno, especialidade e adesivos para entregar soluções sustentáveis aos mercados de embalagens flexíveis e
rígidas para alimentos, embalagens secundárias e terciárias, higiene pessoal e produtos médicos, e aplicações
adesivas. A Dow é a maior produtora de polietileno no mundo, sendo uma líder inovadora e colaboradora em
toda a cadeia de valor das soluções para melhor embalagem.
Dow combines the strength of R&D, worldwide reach and a broad polyethylene, specialty and adhesives
product lines to deliver sustainable solutions to the flexible and rigid food packaging, secondary and
tertiary packaging, personal hygiene and medical products, and adhesive applications. Dow is the largest
polyethylene producer in the world, and is a leading innovator and collaborator across the value chain on
solutions for better packaging.

Datamark
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1993, 3º andar,
Conj. 35, Jardim Paulistano
CEP 01452-001 – São Paulo – SP

Avenida das Nações Unidas, 14171,
Diamond Tower, Vila Gertrudes
CEP 04794-000 – São Paulo – SP

| A | B | C | H | V | F | T | IN |

DuPont
Alameda Itapecuru, 506, Alphaville Industrial
CEP 06454-080 – Barueri – SP

Tel.: (11) 4166-8000
E-mail: tatiana.s.abib@dupont.com
Site: www.dupont.com.br

DuPont Advanced Printing reúne as principais tecnologias e produtos para as indústrias de impressão de
embalagens. DuPont–Cyrel® é um dos principais sistemas de produção de chapas flexográficas do mundo
nos formatos digital e convencional, incluindo as novas chapas de fotopolímero Cyrel® EASY e as chapas
e equipamentos de processamento Cyrel® FAST. Os produtos DuPont–Tyvek® for Graphics trazem leveza,
resistência, durabilidade e ótima aparência a tudo que você imprime, inclusive embalagens!
DuPont Advanced Printing brings together leading technologies and products for the printing and package
printing industries. DuPont– Cyrel® is one of the world–s leading flexographic platemaking systems in
digital and conventional formats, including the new Cyrel® EASY photopolymer plates and Cyrel® FAST
plates and processing equipment. DuPont– Tyvek® for Graphics products bring lightweight, strength,
durability and great look to everything you print, including Packaging!
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Edelmann Brazil
Avenida das Indústrias, 715, Distrito Industrial
CEP 94930-230 – Cachoeirinha – RS

Tel.: (51) 2108-1313
E-mail: edelmann@edelmannbrazil.com.br
Site: www.edelmann.de

Embalagens semi-rígidas de papelcartão.
Paperboard folding boxes.
| A | B | C | H | S |
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EFI

Escritório Design

Rua Cincinato Braga, 340, 14º andar, Bela Vista
CEP 01333-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2199-0100
E-mail: br.marketing@efi.com
Site: www.efi.com/pt-br/

Impressão de prova e jato de tinta Software de Produtividade (ERP) Fiery Service & Softwares
Inkjet Printing and Proofing Productivity Software Fiery Service & Softwares
| O |

Rua Felipe Schmidt, 755, Loja 06, Centro
CEP 88010-002 – Florianópolis – SC

Tel.: (48) 3004-3182
E-mail: oi@escritoriodesign.com
Site: www.escritoriodesign.com

O Escritório Design trabalha com soluções eficientes e humanizadas em design gráfico aplicado à área de
alimentos. Com foco no design de embalagens e um diálogo baseado na leveza, sustentabilidade e impacto
da marca, agimos com profissionalismo, buscando soluções surpreendentes e inovadoras. Acreditamos que o
trabalho em equipe e multidisciplinar são a essência do sucesso. Geramos projetos humanizados canalizando
a criatividade para resultar nas melhores experiências para as pessoas.
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Embaquim
Avenida Moinho Fabrini, 280,
Independência
CEP 09861-160 – São Bernardo do Campo – SP

Tel.: (11) 2066-2333
E-mail: vendas@embaquim.com.br
Site: www.embaquim.com.br

Oferecemos soluções de embalagens plásticas bag in box em PEBDL, nylon, metalizadas e aluminizadas.
Fabricamos bolsas food grade em diversos formatos, com capacidade de 1 a 1000L, bobinas e sacos plásticos
para todas aplicações com até 3m de largura. Os filmes extrudados são fabricados em nossa planta industrial,
assim como tampas e bocais. Também desenvolvemos projetos especiais para aplicações específicas.
We offer solutions for packaging liquids, beverages, pulps, and particulate products. LDPE, Metallized,
Polyamide and Aluminium foil available. Bags structure available in 2 to 8 plies. Include a large variety of
spout options, suitable for your needs. Embaquim has technology to produce aseptic bags for automatic or
semi automatic filling. We offer bags for application in carton boxes, timber, metallic or plastic container.
Extensively tested and temperature resistance.
| A | B | C | H | S |

Esko
Rua Professor Aprigio Gonzaga, 78,
10º Andar, São Judas
CEP 04303-000 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5078-1311
E-mail: info.la@esko.com
Site: www.esko.com

A Esko é um provedor global de soluções integradas para embalagens, etiquetas e sinalização. Com uma
vasta gama de softwares, sistemas CtP de flexografia CDI e mesas de corte digital Kongsberg, a Esko oferece
soluções para gerenciamento de projetos de embalagens, desenho estrutural e design 3D, automação de
pré-impressão, gerenciamento de cores, produção de amostras e paletização, resultando em time-to-market
reduzido, lucros maiores e mais eficiência em toda a cadeia produtiva de embalagens.
Esko is a global supplier of integrated solutions for the packaging, labels and sign and display. With
an extensive suite of software, CDI flexo CtP systems and Kongsberg digital cutting tables, Esko offers
solutions to packaging management, structural design, 3D design prepress, workflow automation, color
management, sample-making and palletization. Esko solutions drive profitability in the packaging supply
chain by reducing time-to-market and raising productivity.
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Emibra
Avenida Major Pinheiro Fróes, 2300,
Vila Maria de Maggi
CEP 08680-000 – Suzano – SP

Tel.: (11) 4741-9600
E-mail: daniele.maia@emibra.com.br
Site: www.emibra.com.br

A Emibra se orgulha em estar altamente capacitada e atuante no mercado de embalagens em papel-cartão
desde o meio da década de 70, sempre atendendo pedidos que vão de embalagens simples até inovações
- afinal, estamos aqui para surpreender com qualidade e customização. Estamos preparados para produzir
Cartuchos, Displays e Cartelas com os mais modernos tipos de acabamentos existentes no Mercado Gráfico.
| A | C | H | S |

ESPM
Rua Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana
CEP 04018-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5085-6707
E-mail: analupinacci@espm.br
Site: www.espm.br

Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3218-1477
E-mail: cbustos@espm.br

Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2106-2027
E-mail: eformiga@espm.br

A nossa Instituição oferece, entre outros, o bacharelado em design visual com ênfase em marketing e intensivos
de férias em áreas direcionadas ao design, marketing, comunicação e negócios.
Our Institution offers, among others, the Bachelor course in graphic design with emphasis on marketing,
summer courses and intensive workshops in the area, together marketing, communication and business.
| O |
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Estilo Pack Produtos Sustentáveis
Rua Titicaca, 706, Jardim Reginalice
CEP 06412-080 – Barueri – SP

Tel.: (11) 4199-5522
E-mail: contato@estilopack.com
Site: www.estilopack.com

A Estilo Pack trabalha com inovação de produtos para contribuir com um mundo melhor, e para isto, fabrica
copos e potes de papel ecologicamente corretos. Os produtos são de qualidade superior, fabricados com papel,
tinta e barreira líquido/gordura certificados. A empresa tem em seu portfólio copos para bebidas frias ou
quentes, além de potes para sorvete, pão de queijo, batata frita, canudos de papel, entre outros. Os produtos
também podem ser personalizados conforme a necessidade.
The Estilo Pack works with product innovation to contribute to a better world, and for this, manufactures
paper cups and pots 100% BIODEGRADABLE. The quality product is premium, manufactured with paper,
ink and liquid / fat barrier certificates. The company has in its portfolio the lines: Decorated, Coloured
and White. Cups for hot or cold drinks, plus pots for ice cream, cheese bread, cupcakes, among others.
Products can also be customized as needed.
| A | B | C | H | S | F | IN | MP |

Fix You Design
Avenida Adolfo Pinheiro, 384,
Santo Amaro
CEP 04734-000 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2599-8364
E-mail: anafix@fixyoudesign.com.br
Site: www.fixyoudesign.com.br

AGÊNCIA DE GESTÃO DO DESIGN - design/ alterações/ adaptações de arte-final de embalagens. Serviços:
Design, criação, adaptação de arte-final, desenho técnico, mock-up físico e digital, prova de cor certificada,
produção gráfica (aprovação em máquina), gestão de projetos. A FIX•YOU•DESIGN é uma agência de gestão,
altamente experiente do ponto de vista do cliente (processos de manufatura e prazos), focada na integridade
da marca.
DESIGN MANAGEMENT AGENCY - packaging artwork design/ amendments/ adaptations Services: Design,
creation, mechanical artwork amendments, technical drawing, mock-up, certified print proof, print production (press run approval), project management. FIX•YOU•DESIGN is a Design Management Agency* with
high experience from client perspective (manufacturing processes and lead time), focused on brand integrity.
| E | IN |
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For-Plas Embalagens
Rua João Sierra, 246 B,
Distrito Industrial II
CEP 13602-054 – Araras – SP

Futamura do Brasil
Tel.: (19) 3543-2500
E-mail: luiz.cortes@forplasembalagens.com.br
Site: www.forplasembalagens.com.br

São Paulo – SP
Tel.: (11) 5097-2750
E-mail: marshal.conrado@forplasembalagens.com.br
A FOR-PLAS atua no mercado de embalagens plásticas no Brasil, atendendo ao longo destes anos grandes
grupos multinacionais líderes no mercado mundial em seus segmentos. Estamos equipados com o que há
de mais moderno para produção de embalagens injetadas de alta qualidade e com diversas possibilidades de
decoração (impressão dry off set, flexografia, rótulos sleeve e In Mold label). Contamos com ferramentaria de
construção e manutenção, além de parceria com os mais conceituados fabricantes de moldes no Brasil, Ámerica
do Norte e Europa, para garantir a melhor qualidade do produto final aos nossos clientes. Temos experiência
em diversos processos de Produção, injeção, sopro, termoformagem, extrusão, laminação, entre outros.
FOR-PLAS operates to the plastic packaging market in Brazil, attending over the years large multinational groups, world market leaders. We are equipped with the latest technology to produce high
quality injected packagings with various decoration possibilities (dry off set printing, flexography,
sleeve labels and In Mold label). We have construction and maintenance toolshop and a partnership with the most respected moldmakers in Brazil, North America and Europe to guarantee the
best quality to our customers. We have experience in various production process, injection, blowing,
thermoforming, extrusion, lamination, among others.

Frasquim
Tel.: (11) 2488-8788
E-mail: frasquim@frasquim.com.br
Site: www.frasquim.com.br

Fabricação de Frascos, Potes e Bombonas plásticas; Tampas plásticas; Decoração por Serigrafia; Aplicação
de Rótulos.
Manufacture of Plastic Bottles, Jars and Containers; Covers; Decorations in screen printing; Application
of Labels.

Tel.: (11) 98482-9829
E-mail: veruska.rigolin@futamuragroup.com
Site: www.futamuracellulose.com

A Futamura é produtora global de filmes de celulose e filmes poliméricos para o mercado deembalagem
flexível. Nossos produtos: • Natureflex®: filme compostável flexível para embalagem, um excelente exemplo
de economiacircular, feito de polpa de celulose • Celofane®: também produzido de fonte renovável e considerado um filme de alta performancetécnica para embalagem flexível • Meatlonn®: fibrous casing feita de
ingredientes 100% naturais e ideal também para processo defumação.
Futamura is a global manufacturer of cellulose and polymeric films for the packaging: • Natureflex®:
compostable films, an excellent example of the circular economy in action. Madefrom renewable and
sustainably resourced cellulose. • Cellophane®: is also produced from renewable and resourced cellulose.
Cellophane is a range ofhigh performance technical film. • Meatlonn®: is a fibrous casing product for meat
processing, made from 100% natural ingredients.Our casings are ideally suited to smoking pro
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

Futurebrand São Paulo
Rua Natingui, 862 - 5º Andar, Vila Madalena
CEP 05443-001 – São Paulo – SP

| A | B | C | H | O |

Rua Alexânia, 551, Cumbica
CEP 07232-010 – Guarulhos – SP

Rua Vespasiano, 334 - 1º Andar, Vila Romana
CEP 05044-050 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3821-1166
E-mail: hcarvalho@futurebrand.com
Site: www.futurebrand.com

Áreas de estratégia de marca, identidade visual, verbal, ambiental e digital. Serviços de auditoria de marca e
de comunicação, análise de mercado e tendências, proposta de valor, posicionamento de marca, estratégia
de portfólio, arquitetura de marca, inovação, lançamento de marca, aplicação de ferramentas de gestão de
marca, brand analytics, plataforma de comunicação, naming, design gráfico, design de embalagem, design
de ambiente.
Brand strategy, visual identity, verbal identity, environmental identity, digital brand design, brand assessment & audit, opportunity analysis & emerging trends, value proposition development, brand positioning,
brand portfolio positioning, brand architecture, innovation, brand launches, brand management tools,
brand analytics, internal brand communication, naming, graphic design, brand packaging design, brand
environment design.
| A | B | C | H | S | E | V | F | T | P | D | AJ | O |
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Gerresheimer

Gráfica Santa Marta

Rua da Congregação, 56, Centro
CEP 06816-902 – Embu – SP

Tel.: (11) 2133-1212
E-mail: d.vendas@gerresheimer.com
Site: www.gerresheimer.com

Rua Hortêncio Ribeiro
de Luna, 3333, Distrito Industrial
CEP 58081-400 – João Pessoa – PB

Cotia – SP
Tel.: (11) 4613-1000
E-mail: d.vendas@gerresheimer.com

São Paulo – SP
Tel.: (11) 3783-8350
E-mail: d.vendas@gerresheimer.com

Cartuchos diversos com até 8 pontos de colagem. Impressão híbrida Impressão em papel cartão Impressão
em até 8 cores.

Líder no segmento de embalagens para indústria farmacêutica, a Gerresheimer oferece soluções completas
atendendo aos criteriosos requisitos desse mercado. A linha de produtos é composta de frascos em PET, PE
e PP, tampas invioláveis, tampas Child Proof, gotejadores, sprays nasais/ nebulizadores, dosificadores orais,
copos e aplicadores vaginais e retais, além da disponibilidade de desenvolvimento de produtos exclusivos.

| A | S | V |

Leader in packaging for the pharmaceutical industry, Gerresheimer offers complete solutions satisfying
the careful requirements of this market. The product range consists of PET, PE and PP bottles, tamper
evident screw caps, child proof caps, droppers, nasal sprays/nebulizers, oral dosage syringes, measuring
cups and vaginal and anal applicators, besides the availability of tailor made products developments.

Grupo Boticário

| A | C | H | S |

Tel.: (11) 94588-0509
E-mail: fred@graficasantamarta.com.br
Site: www.graficasantamarta.com.br

Avenida Rui Barbosa, 4110,
Bloco 1 E 22, Parque da Fonte
CEP 83050-010 – São José dos Pinhais – PR

Tel.: (41) 3381-7000
E-mail: felipels@grupoboticario.com.br
Site: www.grupoboticario.com.br

O Grupo Boticário é a maior rede de franquias de beleza do mundo. São seis marcas de consumo - O Boticário;
quem disse, berenice?®; The Beauty Box; Eudora; Vult - e duas marcas de iniciativa - Fundação Grupo Boticário
de Proteção à Natureza e Instituto Grupo Boticário.

GPA
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3227,
5º andar, Jd. Paulista
CEP 01402-901 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3886-0803
E-mail: amanda.ortolani@multivarejogpa.com.br
Site: www.gpabr.com

Grupo Boticário is the largest network of beauty franchises in the world. It holds six consumption brands
- O Boticário; quem disse, berenice®; The Beauty Box; Eudora; Vult - and two initiative brands - The Grupo
Boticário Foundation for Nature Protection and Grupo Boticário Institute.
| C |

Empresa de varejo com forte atuação em produtos de marcas exclusivas nas categorias de alimentos e não
alimentos.
Retail company. Significant development in private label products.
| A | B | C | H | S | V | U | AJ |

Avenida Benedito Germano
de Araújo, 09, Distrito Industrial
CEP 18560-000 – Iperó – SP

Tel.: (15) 3459-9900
E-mail: contato@tradbor.com.br
Site: www.gualapack.com.br

Indústria de embalagens e soluções de envase em stand up pouch pré-formados com e sem bico.

Gráfica Gonçalves
Avenida Ribeirão dos Cristais, 340, Jordanésia
CEP 07775-240 – Cajamar – SP

Gualapack Brasil

Tel.: (11) 4689-4700
E-mail: diretoria@goncalves.com.br
Site: www.goncalves.com.br

A Gráfica Gonçalves é uma tradicional fornecedora de embalagens de papelcartão (cartuchos, cartelas e rótulos)
para diversos segmentos do mercado de produtos de consumo - farmacêutico, higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos, eletroeletrônico, alimentício e tabaco, entre outros. A empresa investe em tecnologia de ponta e
disponibiliza os mais modernos recursos gráficos, como impressão com tinta UV em vários substratos, braile,
hot stamping, mirafoil, holografia, relevo e aplicação de aromas.
Gonçalves is a traditional supplier of cardboard packaging (folding boxes, blister cards, and labels) for
diverse consumer product market segments - pharmaceutical, healthcare, cosmetics, electronics, food,
tobacco and more. The company invests in high technology and provides the most modern printing
resources, such as UV-ink printing in various substrates, Braille, hot stamping, mirafoil, holography,
embossing and scent application.

Packaging industry and solutions on stand-up pouches filling pre-formed.
| A | B | IN |
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Guaru Bag Containers Flexíveis
Avenida Monteiro, 83 / 101, Cumbica
CEP 07224-000 – Guarulhos – SP

Howtopack Consultoria
Tel.: (11) 2412-6766
E-mail: comercial@guarubag.com.br
Site: www.guarubag.com.br

Contentores Flexíveis (FIBC) BIG BAG com capacidades de 500 a 2000 kg para armazenamento de produtos
a granel não perigosos e perigosos.
Packing - flexible intermediate bulk containers (FIBC) size 500 a 2000 kg for storage of products danger
and non-dangerous goods.
| O |

Avenida Antonio Artioli, 570, Ed. Flims B2,
Sala 123, Swiss Park Office
CEP 13049-253 – Campinas – SP

Tel.: (19) 4119-2386
E-mail: contato@howtopack.com.br
Site: www.howtopack.com.br

Inovação de embalagens e atualização tecnológica; Interface entre Brand Owner e fornecedores de embalagem;
Redução de custos de embalagem e melhoria de produtos; Reengenharia e racionalização de itens; Desenvolvimento de fornecedores e materiais alternativos; Elaboração de especificações, padrões operacionais e
metodologias de análises; Otimização do sistema logístico; Projetos de automação do envase; Open Innovation;
Workshops de inovação; Projetos de sustentabilidade; palestras e treinamentos.
Packaging Innovation and Technological Update; Technical interface between Brand Owner and packaging
suppliers; Packaging costs reduction and Product improvement; Reengineering and Rationalization of items;
Development of Alternative Suppliers and Materials; Elaboration of specifications, operational standards
and analysis methodologies; Optimization of the logistics system; Automation Packing Projects; Open
Innovation; Innovation Workshops; Sustainability Projects; Lectures and trainings.

H.B. Fuller
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Rua Alexandre Kiss, 22, Água Chata
CEP 07251-360 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 2202-0777
E-mail: adecol.ola@hbfuller.com
Site: www.hbfuller.com / www.adecol.com.br

Curitiba – PR
Tel.: (41) 2108-8800
E-mail: atendimentoaocliente@hbfuller.com

Guarulhos – SP
Tel.: (11) 2202-0777
E-mail: adecol.ola@hbfuller.com

Liderança global na fabricação e comercialização de especialidades químicas, na área de adesivos e selantes.
Oferecemos soluções para os mais diversos mercados e setores, tais como: embalagens, higiênicos descartáveis,
artes gráficas, indústria moveleira, rotulagem de garrafas, calçados e tabaco.
Global Leadership in production and trading of chemical specialties, in adhesive and sealant segments.
We offer solutions for the most various markets, such as: packaging, disposable hygiene, graphic arts,
woodworking, bottle labeling, footwear and tobacco.
| A | B | C | H | S | E | V | T | IN | D | MP |

HP Brasil
Alameda Xingu, 350 - 8º Andar, Alphaville
CEP 06455-030 – Barueri – SP

Tel.: (11) 2933-7150
E-mail: anna.pires@hp.com
Site: www.hp.com

Sobre a HP. A HP cria novas possibilidades para que a tecnologia tenha um impacto significativo sobre pessoas,
governos, empresas e sociedade. Com o amplo portfólio de tecnologia que abrange impressão, sistemas pessoais, software, serviços e infraestrutura de TI, a HP oferece soluções para desafios mais complexos dos clientes
em todas as regiões do mundo. Para obter mais informações sobre a HP (NYSE: HPQ) visite http://www.hp.com
About HP. HP creates new possibilities for technology to have a meaningful impact on people, businesses,
governments and society. With the broadest technology portfolio spanning printing, personal systems,
software, services and IT infrastructure, HP delivers solutions for customers most complex challenges in
every region of the world. More information about HP (NYSE: HPQ) is available at http://www.hp.com
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Henkel
Rua Werner Von Siemens, 111, 7º andar, Lapa
CEP 05069-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3905-2100
E-mail: marketing.ai.las@henkel.com
Site: www.henkel.com.br

Itapevi – SP
Tel.: (11) 3205-7000
E-mail: marketing.industrial@henkel.com

Jundiaí – SP
E-mail: marketing.industrial@henkel.com

Adesivos poliuretânicos livres de solventes (solventless), mono e bicomponentes; adesivos poliuretânicos em
base solvente, mono e bicomponentes; Adesivos sintéticos e naturais base aquosa; adesivos base caseína;
adesivos hot melt sensíveis a pressão; Adesivos hot melt; adesivos hot melt poliuretânicos; adesivos de
dispersão; sistema TWO SHOT; adesivos aquosos.
Polyurethane Adhesives (solventless), mono and bi-component, Solvent-based Polyurethane Adhesives,
Polymer dispersion; EVA Hotmelt; Casein; Starch; Dextrin; PS Acrylic and Hotmelt.

Associe-se à ABRE! Conheça
os benefícios em www.abre.org.br.
Become a member of ABRE! Visit
www.abre.org.br for more information.
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Hubergroup Brasil
Rua Brascola, 222, Vila São Leopoldo
CEP 09892-110 – São Bernardo do Campo – SP

Tel.: (11) 4176-5500
E-mail: vendas@hubergroup.com.br
Site: www.hubergroup.com.br

Osasco – SP
Tel.: (11) 3599-4859
E-mail: vendas@hubergroup.com.br

Três Rios – RJ
Tel.: (21) 3327-2416
E-mail: vendas@hubergroup.com.br

Somos uma empresa alemã fundada em 1765, presente em todos os continentes com produção de tintas
e vernizes para a indústria gráfica para a impressão de embalagens, produtos editoriais, promocionais e de
segurança. A unidade brasileira foi inaugurada em 2005 e fornece tintas e vernizes para os segmentos de
offset plana e rotativa assim como flexografia e rotogravura. Pioneira nas tecnologias de formulação de tintas
para aplicação em embalagens de alimentos de alta complexidade
We are a German company founded in 1765, present on all continents with the production of inks and
varnishes for the printing industry. Segments of packaging, editorial, promotional and security printing
are attended by us. The Brazilian unit was inaugurated in 2005 and currently provides inks and varnishes
for sheetfed and rotary offset printing, and also inks for for the flexo and gravure segments. Pioneer in
the technologies of formulation of inks for application in complexity food packages
| A | B | C | H | F | MP | O |

Husky do Brasil
Rodovia Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto, Km 66,5, Eloy Chaves
CEP 13212-240 – Jundiaí – SP

Tel.: (11) 4589-7200
E-mail: rlopes@husky.ca
Site: www.husky.ca

Anúncio Gráfica Santa Marta

Máquinas injetoras de 120 a 1.000 tons, câmaras quentes de 1 a 192 cavidades, robôs de entrada lateral e topo,
moldes para preformas PET, reforma de moldes PET e câmaras quentes, planejamento de fábricas, integração
de sistemas, treinamento, montagem de câmaras quentes, controlador de temperatura para moldes.
Machines - 120 to 1.000 tons, Hot runners 1 to 192 cavities, Robots, PET preform molds, Hot Runners
and PET molds refurbishing, Factory Planning Systems Integration, Training, Hot Runner Assembly, Hot
Runner Temperature Controller.
| A | B | C | H | S | E | U |

Hypera Pharma
Avenida Magalhães de Castro, 4800, Cidade Jardim
CEP 04543-900 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3627-4000
E-mail: imprensa@hypea.com.br
Site: www.hyperapharma.com.br

Fundada em 2001, a Hypermarcas é a maior empresa farmacêutica no Brasil. Compete nos segmentos
relevantes do setor, com liderança em diversas categorias. É a primeira no mercado de OTC, com liderança em
antigripais, analgésicos e estomacais. Suas marcas são ícones de categoria, como Benegrip, Engov, Epocler,
Estomazil, Atroveran e Tamarine. É segunda em similares e genéricos, com a marca Neo Química. Em Prescrição
Médica, é líder em várias classes terapêuticas, com a marca Mantecorp Farmasa.
| S |
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Ibema Papelcartão
Avenida Sete de Setembro, 5739,
4 Andar, Edificio Priori, Batel
CEP 80240-001 – Curitiba – PR

Inapel Embalagens
Tel.: (41) 3240-7400
E-mail: marketing@ibema.com.br
Site: www.ibema.com.br

Papelcartão para embalagens com grande linha de produtos. Cartões Duplex, Triplex e Solido. Papelcartão
destinado para embalagens de todos os segmentos de mercado.
Folding carton for packaging, with extensive portfolio. Folding FBB GC1, folding FBB GC2 and SBS. Paperboard for all Market segments.
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Ibratec Artes Gráficas
Rodovia Cel. P M. Nelson Tranchesi,
Nº 740 E 990 - Bloco 100, 301, Itaqui
CEP 06696-110 – Itapevi – SP

Tel.: (11) 5070-8500
E-mail: ibratec@ibratecgrafica.com.br
Site: www.ibratecgrafica.com.br

Araçariguama – SP
Tel.: (11) 4772-8277
E-mail: ibratec@ibratecgrafica.com.br

Estrada Presidente Juscelino
Kubistchek de Oliveira, 2783, Jardim Arujá
CEP 07272-480 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 2462-8800
E-mail: vendas@inapel.com.br
Site: www.inapel.com.br

Jundiaí – SP
Tel.: (11) 4531-8800
E-mail: vendas@inapel.com.br
Produzimos embalagens flexíveis com impressão em rotogravura, incluindo estruturas monocamadas ou
laminadas, apresentadas em bobinas, folhas, selos, rótulos e pouches. A Inapel desenvolve o laminado mais
adequado e seguro para cada aplicação, oferecendo agilidade e qualidade desde a preparação da imagem
até a entrega do produto. Atua principalmente nos segmentos cosmético, farmacêutico, alimentício, higiene
e limpeza, zootécnico, tabaco e alimentação animal.
Flexible packaging with rotogravure printing, including single-ply or laminated structures, in rolls, films,
lids, pre-cut labels or pouches. Inapel provides the most appropriate and safe laminate for each application: beauty, pharmaceutical, food, hygiene, zoo technical, tobacco and pet food.
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Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)

IBRATEC Artes Gráficas produz embalagens semirrígidas em papel cartão, microondulados e em chapas de
PP e PVC. Atua nos segmentos alimentício, higiene e limpeza, cosméticos, personal care, farmacêutico, etc.
Dedicada a atender e priorizar as necessidades de seus clientes, encontra soluções com alto padrão de qualidade, inovação em desenvolvimento e custos competitivos. Constantes investimentos em equipamentos e
em profissionais altamente qualificados fazem da IBRATEC um fornecedor diferenciado.
IBRATEC Artes Gráficas manufactures semi-rigid printed folded cartons, micro-corrugated board and
plates of PP and PVC packages. IBRATEC has market presence in several segments such as food, cosmetic,
automotive, pharmaceutical, personal care, cleaning and others as well. IBRATEC takes into consideration
and prioritizes its client´s needs, always proving high quality solutions, innovation in developments with
competitive costs.
| A | B | C | H | BR | E |

Iguaçu
Rua Pedroso Alvarenga, 1284,
9º andar, Itaim
CEP 04531-004 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3077-4200
E-mail: iguacu@metaliguacu.com.br
Site: www.metaliguacu.com.br

Ponta Grossa – PR
Tel.: (42) 3219-2822
E-mail: iguacu@metaliguacu.com.br

Goiás – GO
Tel.: (62) 3605-1600
E-mail: iguacugo@metaliguacu.com.br

SHIS QI 05 Chácara 27, S/N, Lago Sul
CEP 71600-540 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3522-2572
E-mail: carine.barreto@iba.org
Site: www.iba.org

São Paulo – SP
Tel.: (11) 3018-7833
E-mail: carine.barreto@iba.org
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a associação responsável pela representação institucional da cadeia
produtiva de árvores plantadas junto a seus principais públicos de interesse. A Ibá representa as empresas e
entidades estaduais de produtos originários do cultivo de árvores plantadas, com destaque para painéis de
madeira, pisos laminados, celulose, papel, florestas energéticas e biomassa, além de produtores independentes
de árvores plantadas e investidores institucionais.
The Brazilian Tree Industry (Ibá) is the association responsible for institutionally representing the planted
tree production chain before its main audience of interest. Ibá represents the companies and state entities
that provide products obtained from planted trees, with special mention to wood panels and laminate
flooring, pulp, paper and biomass for energy production, as well as independent producers of planted
trees and institutional investors in the sector.
| IN |

Fábrica de embalagens metálicas cilíndricas para a indústria alimentícia (óleo de soja, molhos, conservas,
etc). Matéria-prima: aço (folha de flandres).
Can manufactoring for the food industry
| A |
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Innova

Integralle Consultoria

Avenida Torquato Tapajós, 5.555 - Bloco B, Tarumã
CEP 69041-025 – Manaus – AM

Tel.: (92) 3878-9000
E-mail: selmo.leisgold@innova.com.br
Site: www.innova.com.br

Alameda Mamoré, 911 - Conj. 106, Alphaville
CEP 06454-040 – Barueri – SP

Manaus – AM
Tel.: (92) 2101-7800
E-mail: selmo.leisgold@innova.com.br

Triunfo – RS
Tel.: (51) 3457-5800
E-mail: selmo.leisgold@innova.com.br

Atuamos na cadeia do segmento de embalagens desde a matéria-prima até o usuário final e nas interfaces
relacionados ao mercado, bem como, na elaboração de estratégias comerciais buscando alavancar novos
negócios, na gestão do desenvolvimento de novos produtos, matérias-primas e suas aplicações, no desenvolvimento de fornecedores, na integração de projetos e na gestão comercial dos negócios conquistados.
Desenvolvemos projetos de gestão de resíduos , logística reversa, PEVs e reciclagem além de elaboração e
gestão de documentos da área ambientais e sanitária.

Monômero de estireno (SM); Tolueno (TL); Resinas termoplásticas: poliestireno cristal (GPPS), poliestireno
alto impacto (HIPS) e poliestireno expansível (EPS). Filmes de polipropileno biorientado (BOPP), chapas de
poliestireno (PS), tampas plásticas de garrafas PET para bebidas carbonatadas e não-carbonatadas.
Styrene monomer;Toluene;Polystyrene: GPPS (for general purpose)HIPS (high impact), EPS (expandable)
BOPP (biaxially oriented polypropylene film)Polystyrene plastic reels (PS)Closure caps for carbonated and
non-carbonated beverages.
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Tel.: (11) 4208-3328
E-mail: mauricio@integralle.ind.br
Site: www.integralle.ind.br

We operate in the Packaging Segment Chain from raw material to the final user and interfaces related to the
market , in developing business strategies seeking to leverage new business, managing the development of
new products, raw materials and their applications, in supplier development, integration projects and business management conquered. We develop projects of waste management, reverse logistics, PEVs Voluntary
Discard Point and recycling, as well as drafting and management of environmen and sanitary documents.
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Instituto Mauá de Tecnologia
Praça Mauá, 1, Mauá
CEP 09580-900 – São Caetano do Sul – SP

Tel.: (11) 5088-0806
E-mail: relacionamento@maua.br
Site: www.maua.br

São Caetano do Sul – SP
Tel.: (11) 4239-3000
E-mail: imt@maua.br
O Instituto Mauá de Tecnologia - IMT é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, cujo objetivo
principal é promover o ensino técnico-científico, visando a formação de recursos humanos altamente qualificados, que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do país.
The Mauá Institute of Technology - IMT is a private entity, non-profit association, whose main objective is
to promote technical-scientific education and technological research, aiming at the development of highly
qualified human resources that will contribute towards the social and economic development of the country.

Itaquá Embalagens
Estrada do Bonsucesso, 1960, Rio Abaixo
CEP 08579-000 – Itaquaquecetuba – SP

Tel.: (11) 4646-3699
E-mail: promocional@metalgraficaitaqua.com.br
Site: www.metalgraficaitaqua.com.br

Empresa especializada na produção de embalagens metálicas promocionais e confecção de ferramentas
especiais para os mais diversos segmentos que também atua no mercado industrial fornecendo latas para
tintas, solventes e toda linha automotiva.
Company specialized in the production of metal packaging and promotional production of special tools
for different segments which also operates in the industrial market by providing cans for paints, solvents,
automotive and every line.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | IN | O |
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Avenida Paulista, 37 - 19ª Andar, Vila Mariana
CEP 01311-902 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3170-8568
E-mail: brunor@itochu.com.br
Site: www.itochu.co.jp/en/

Trading company inserida no contexto de comercialização de produtos e serviços ao redor do mundo de
diferentes indústrias, desde alimentos a equipamentos para engenharia aeroespacial. Também realizamos
investimento de capital em empresas estratégicas atuando como controladores e também como responsáveis
por comercializar os produtos dessas subsidiárias em seus mercados alvo.
| H |
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Johnson & Johnson do Brasil

Klabin

Rua Manoel Bosco Ribeiro, 1020, Jardim Das Indústrias Tel.: (12) 3932-0000
CEP 12241-070 – São José dos Campos – SP
E-mail: comunicacaojj@its.jnj.com
Site: www.jnjbrasil.com.br

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600,
3º, 4º, e 5º andares, Itaim Bibi
CEP 04538-132 – São Paulo – SP

Indústria e comércio de produtos de consumo para saúde, higiene e beleza.

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, única companhia do país
a oferecer ao mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff, e líder nos mercados de
embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Fundada em 1899, possui 17 unidades industriais no
Brasil e uma na Argentina.

Consumer products company.
| C |

Tel.: (11) 3046-5800
E-mail: sac.klabin@klabin.com.br
Site: www.klabin.com.br

Klabin is the largest producer and exporter of paper for packaging in Brazil, its only company offering
one-stop solutions in hardwood, softwood and fluff pulp, and the leader in corrugated board packaging
and industrial bags. Founded in 1899, it has 17 industrial units in Brazil and one in Argentina.

Kawagraf Embalagens

| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | IN | D | AJ |

Avenida Monteiro Lobato, 2297, Vila Miriam
CEP 07190-000 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 2468-5977
E-mail: kawagraf@kawagraf.com.br
Site: www.kawagraf.com.br

É com o objetivo de otimizar a comunicação das marcas junto a seus consumidores, que a Kawagraf Embalagens atua desde 1994, atendendo empresas multinacionais e nacionais com seus elevados parâmetros de
exigências operacionais, comerciais e de qualidade. PRODUTOS - Caixa rígida | Gift Box - Cartucho - Microondulado – Cartela.
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Kiefel do Brasil
Avenida Roque Petroni Jr., 1089,
Conj. 810, Jardim Das Acácias
CEP 04707-900 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3033-5910
E-mail: patrick.claassens@kiefel.com.br
Site: www.kiefel.com

KIEFEL líder mundial em manufatura de máquinas para processar materiais laminados plásticos de todo tipo.
Sede em Freilassing/Alemanha. Para a indústria de embalagens, oferecemos máquinas termoformadoras
para a produção de embalagens rígidas, incluindo tecnologias de alta automação down stream a partir da
extrusão até a embalagem final. Também oferecemos máquinas termoformadoras e solda para as indústrias
automotiva, linha branca e médica.
KIEFEL is a world leader in the manufacture of machines for processing plastic laminates of all kinds. The
Headquarter of Kiefel GmbH is in Freilassing / Germany. For the packaging industry we offer thermoforming machines for the production of rigid packaging, including high downstream automation technologies
from the extrusion to the final packaging. We also offer thermoforming and welding machines for the
automotive, appliance and medical industries.
| O |

La Rondine
Avenida Emilio Marconato, 1000,
Galpão G36, Chácara Primavera
CEP 13820-000 – Jaguariúna – SP

Tel.: (19) 3847-9130
E-mail: elio.martins@larondine.com.br
Site: www.larondine.com.br

A La Rondine é líder nacional em gestão de embalagem (VMI) e embalamento, oferecendo um sistema inteligente e inovador em suprimento de itens com entregas em just-in-time. Especializada em terceirização de
processos produtivos com mão de obra altamente capacitada e treinada para oferecer segurança, agilidade
e a eficiência necessária para um alto nível de serviço e desempenho operacional.
La Rondine is a national leader in packaging management (VMI) and packing services, offering an innovative and smart supply and just in time delivery system. Also is specialized in outsourcing services,
providing a high capacited and trained working team, oferring safety, high level services and operacional
and excellence in operational performance
| A | C | H | S | BR | E | V | U | T | IN | MP | AJ |

Litografia Valença
Estrada Adhemar Bebiano, 2806,
Tel.: (21) 2599-2000
Inhaúma
E-mail: reinaldo.santos@lvalenca.com.br
CEP 20766-720 – Rio de Janeiro – RJ
Site: www.lvalenca.com.br
Barra Mansa – RJ
Valença – RJ
Tel.: (24) 2106-4850
Tel.: (21) 2599-2000
E-mail: franklin.stavola@lvalenca.com.br
E-mail: flavio.andrade@lvalenca.com.br
Indústria de embalagens metálicas general line atuando nos segmentos de produtos químicos, alimentos e
serviços. Produção de embalagens metálicas de 200 ml / 500 ml / 900 ml /1/4 galão/ galão de 3,6 litros/ 18
litros / baldes para óleos lubrificantes, tintas e químicos/ 5 litros / 5,4 litros / 1,32 galão / latas para doces,
extrato e vegetais. Latas de 2kg, 3kg, 4 kg institucional. Fornecemos serviços de corte de folhas de flandres
e prestamos serviços de litografia.
The company General line metal packaging, supply for the sector chemical products, foods and services.
Produce metal packaging of 200 ml / 500 ml / 900 ml / 1/4 gallon / gallon 3,6 liters / 18 liters / buckets
for lubricants oil , paints and chemicals / 5 liters / 5.4 liters / 1.32 l / candy cans, extracts and vegetables.
We supply cut services to tinplate and print.
| A | BR | IN | P |
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Logoplaste do Brasil
Alameda Santos, 787,
5º Andar, Conj. 51, Cerqueira César
CEP 01419-001 – São Paulo – SP

M Design
Tel.: (11) 2132-0400
E-mail: ana.cohen@logoplaste.com
Site: www.logoplaste.com

A Logoplaste produz embalagens rígidas de plástico para reputadas empresas do mundo, nos setores de
bebidas e alimentos, higiene pessoal, higiene da casa, óleos e lubrificantes. É pioneira na produção in-house,
através do conceito “through the wall”, fornecendo embalagens de plástico “just-in-time” em unidades
integradas nas fábricas do cliente. Utiliza as últimas tecnologias em moldagem por injeção, estiragem-sopro
e extrusão-sopro e atualmente, gere mais de 61 fábricas, em 16 países.
Logoplaste manufactures rigid plastic packaging for many well-known global companies, in the food and
beverage, personal care, cosmetics, household care and oil and lubricants sectors. Is a pioneer in in-house
manufacturing with the “through the wall” concept, supplying plastic packages “just-in-time” from plants
installed directly in the customers’ sites. The most up-to-date technologies in injection molding, stretchblow molding, extrusion molding are used. Has 61 plants, across 16 countries.

Tel.: (11) 3833-0969
E-mail: contato@mdesign.art.br
Site: www.mdesign.art.br

M Nomes: criação de nomes e assinaturas para empresas, marcas e produtos. M Forma: criação de formas para
produtos de diferentes segmentos, da criação até o acompanhamento junto aos fornecedores. M Identidade
Visual: projetos completos de comunicação gráfica estratégica e Manuais de Identidade Visual. M Embalagem:
criação de conceitos gráficos para embalagens, com envolvimento estratégico e técnico.
| A | B | C | H | S | F |

Malkovich
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Avenida Queiroz Filho, 1700, casa 31, Vila Hamburguesa Tel.: (11) 3021-3631
CEP 05319-000 – São Paulo – SP
E-mail: gabriel@malkovich.net.br
Site: www.malkovich.net.br

L´Occitane au Brésil
Avenida Odila Chaves Rodrigues, 1277, Gleba A1-C
Galpão 3 e 4, Distrito Industrial Fazenda Grande
CEP 13213-086 – Jundiaí – SP

Rua Paulo Franco, 286, Vila Hamburguesa
CEP 05305-030 – São Paulo – SP

Prestação de serviço de Design, comunicação e publicidade, desenvolvimento de embalagem.
Tel.: (11) 3957-4200
E-mail: informacoes@loccitaneaubresil.com
Site: loccitaneaubresil.com

Rendering of service of Design, communication and advertising, packaging development.
| A | B | C | S | BR | F |

A empresa atua na comercialização de produtos de perfumaria e cosméticos para higiene e cuidado pessoal.
The company operates in the commercialization of perfumery and cosmetic products for hygiene and
personal care.
| C |

Alameda Araguaia, 2104 - Conj. 51 E 52, Tel.: (11) 3305-9455
5º. andar, Alphaville Industrial
E-mail: brasil@markem-imaje.com
CEP 06455-000 – Barueri – SP
Site: www.markem-imaje.com.br

L´Oréal
Rua Cento e Treze, 339, Cidade Universitaria
CEP 21941-590 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 4505-1025
E-mail: camila.storel@loreal.com
Site: www.loreal.com.br

Durante mais de um século, dedicamos a nossa energia e nossas competências unicamente a uma atividade: a beleza. Optamos por oferecer a nossa expertise a serviço de mulheres e homens no mundo inteiro,
atendendo à infinita diversidade de seus desejos de beleza. Temos o compromisso de cumprir esta missão
de forma ética e responsável.
| C |

Markem-Imaje

Líder mundial em soluções de marcação, codificação e rastreabilidade, com mais de 100 anos de experiência
acumulada, a Markem-Imaje fornece as mais avançadas tecnologias e soluções inovadoras de marcação
e codificação que operam com jato de tinta contínuo, jato de tinta térmico, transferência térmica, laser e
impressão com aplicação automática de etiquetas para a inserção de informações em embalagens primárias,
secundárias e terciárias de alimentos, bebidas, cosméticos, farmacêuticos e outros.
World leader in marking, coding and traceability solutions with over 100 years of experience, Markem-Imaje
provides the most advanced technologies and innovative marking and coding solutions that operate with
continuous inkjet, thermal inkjet, thermal transfer on line, laser and print & apply industrial printers for
primary, secondary and tertiary packaging on food, beverages, cosmetics, pharmaceuticals and others
segments.
| A | B | IN |
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Mary Kay
Avenida Aruanã, 280, Tamboré
CEP 06460-010 – Barueri – SP

Tel.: (11) 3330-5500
E-mail: virginia.naime@mkcorp.com
Site: www.marykay.com.br

Mary Kay é uma empresa americana de venda direta de cosméticos, fundada em 1963 em Dallas (EUA). A
empresa está presente em mais de 35 países, e figura entre as maiores empresas de cosméticos do mundo.
No Brasil, a empresa chegou em 1998.
Mary Kay is a North American Direct Sales Cosmetics company founded in 1963 in Dallas (USA). The
company exists in more than 35 countries and figures within the largest cosmetic s companies worldwide.
In Brazil, operations started on 1998.
| C |

Masipack
Rua Miragaia, 13 - Galpão 2, Vila Paulicéia
CEP 09689-000 – São Bernardo do Campo – SP

Tel.: (11) 3246-3666
E-mail: contato@masipack.com.br
Site: www.masipack.com

A Masipack oferece máquinas, acessórios e serviços especiais completos, que otimizam a produção e agregam
mais valor aos produtos, seguindo os mais rígidos padrões de qualidade e atendendo as reais necessidades
de cada cliente.
Machinery, accessories, and customized solutions to optimize the production process and add more value
to our customers’ products by following the strictest quality standards and meeting real requirements.
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Matriz Desenho
Rua Bagé, 204, Vila Mariana
CEP 04012-140 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5083-2022
E-mail: atendimento@matrizdesenho.com.br
Site: www.matrizdesenho.com.br

Somos uma empresa de desenho estratégico que pensa, cria e desenvolve projetos de marcas e produtos.
Acreditamos que o design tem o poder de construir marcas, gerar resultados, conectar pessoas e inspirar
corações. Desenvolvemos projetos nas áreas de estratégia e design; identidade corporativa e de bens de
consumo; embalagens – desenho gráfico e físico/forma; arquitetura de marcas e linhas de produtos; presença
e experiência de marca; sistema de gestão de marcas e identidades.
We are a strategic design company that thinks through, creates and develops projects for brands and
products. We believe Design is capable of building brands, generating results, connecting people and
inspiring hearts. We develop projects in the Strategy and Design areas; Corporate and Consumer Goods
identities; Structure Design; Packaging and Graphic Design; Brand and Product range architecture; Point
of sales and Brand Experience; Brand Guidelines.
| A | B | C | H | S | V | U | F | T | D | AJ | O |
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Metalgráfica Rojek
Avenida Pedro Celestino Leite
Penteado, 55, Empresarial Paoletti
CEP 07785-540 – Cajamar – SP

Mitsui & Co.
Tel.: (11) 4447-7900
E-mail: sandromoreira@rojek.com.br
Site: www.rojek.com.br

Fabricante de latas e tampas para conservas, doces, produtos lácteos e derivados de tomate.

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista
CEP 01310-923 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3371-9672
E-mail: saocc@dg.mitsui.com
Site: www.mitsui.com/br/pt

| A | B |

Mitsui & Co.(Brasil) é uma grande empresa de origem Japonesa que atua em diversos segmentos da sociedade:
No segmento de embalagem a Mitsui forneçe diversas soluções em materiais especiais. Soluções de Barriera,
evoh, poliamida; soluções de selagem, selantes de alta performance, sistemas easy peel; soluções para extrusion coating, filmes especiais: Filme GL (altíssima barreira transparente), BOPE (Polietileno Bi-Orientado).
Resina de BioPBS (Bio Base e Biodegradável) 100% Compostável.

MHS Global

Mitsui Brasil is one of the biggest Japanese origin company that operates in several segments of society.
In the packaging field Mitsui provides several solutions in specialty materials; Barrier solutions, EVOH ,
polyamide homopolymer , polyamide copolymer; Sealing solutions, high-performance sealants , easy peel
systems, solutions for extrusion coating and specialty films.

Rua do Retiro, 1592, apto 71,
Jardim Paris
CEP 13209-201 – Jundiaí – SP

Tel.: (11) 98509-8676
E-mail: mariahelena@mhsglobal.com.br
Site: www.mhsglobal.com.br

Implementação de ferramentas e metodologias de desenvolvimento de embalagens com foco em Gestão dos
Processos de Inovação. Redução de custos em embalagens e processos através da harmonização, otimização
e padronização. Adequação de materiais, processos de fabricação e design de embalagens a propostas que
busquem reduzir custos e impactos ambientais em todo o ciclo de vida do produto, garantindo competitividade.
MHS GLOBAL offers engineering consulting services in the areas of packaging materials and machinery to
meet customers’ needs in the whole packaging value chain. Look for intelligent and innovative solutions
for packaging & products. Cost reduction through packaging and process optimization and standardization.
Market studies for companies seeking new business opportunities. Implement tools and methodologies
for packaging development with focus on sustainability and innovation.
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Milliken do Brasil
Avenida das Nações Unidas, 12551,
22º Andar, Conj 2205, Brooklin Novo
CEP 04578-903 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3043-7193
E-mail: elisete.santos@milliken.com
Site: www.milliken.com

Com uma atuação no Brasil desde 1996 e escritórios na Argentina, Colômbia e México, a norte-americana
Milliken Chemical lidera o mercado latino-americano de clarificantes e nucleação de poliolefinas. Especificamente para a área de plásticos e embalagem, a empresa oferece uma ampla gama de produtos, entre eles os
aditivos de alta performance - agentes clarificantes e de nucleação e os corantes poliméricos.
Milliken in Company is an international manufacturer of a broad range of chemicals, packaging materials,
and textile products. The pursuit of innovation at Milliken dates back to 1865, when the company was
founded. Milliken is leading Latin American market with the following main products: clarifying agents
and nucleants for poliolefins, UV protection and antimicrobial.

| A | C | H | S | F | T |

MKT Embalagem
Avenida Onze de Junho, 886, Vila Clementino
CEP 04041-003 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5089-5883
E-mail: fernanda@mktembalagem.com.br

A MKT Embalagem é uma empresa pioneira no Brasil em desenvolvimento, gerenciamento de artes finais
e produção visual gráfica de embalagens . Dispõe de profissionais altamente especializados em produção
visual gráfica para controle e ajustes de plantas técnicas, layout, textos legais, separação e adequação de
cores, desenvolvimento do prepress com fornecedores de embalagens e aprovação final da embalagem em
linha de produção.
MKT Embalagem is an agency pioneer in Brazil, in package artwork development and visual graphics
production. The professionals are qualified and specialized in visual graphics production and are able
to adjust package artwork files concerning to layouts, color separation, legal texts, technical drawing as
well as prepress development with the packaging supplier, printing approval and follow up at the print
production line.
| A | B | C | H | S |
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Mondelēz International
Avenida Presidente Kennedy, 2511,
Água Verde
CEP 80610-904 – Curitiba – PR

Nestlé
Tel.: (41) 3314-4124
E-mail: assuntos.corporativos@mdlz.com
Site: www.mondelezinternational.com.br

Curitiba – PR
Tel.: (41) 3212-8196
E-mail: karini.siqueira@mdlz.com

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246, Vila Cordeiro
CEP 04583-110 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5508-4400
E-mail: falecom@nestle.com.br
Site: www.nestle.com.br

Alimentos e bebidas.
Food and beverages.
| A | B | F |

A Mondelēz International, Inc. empodera as pessoas a escolherem snacks do jeito certo em aproximadamente
160 países ao redor do mundo. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident,
Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os refrescos
em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. Visite
www.mondelezinternational.com/br.

Nilpel
Rua Dr. Ulisses Guimarães, 505, Vila Assis Brasil
CEP 09372-050 – Mauá – SP

| A | B |

Tel.: (11) 2191-2300
E-mail: contato@nilpel.com.br
Site: www.nilpel.com.br

Embalagens cartonadas (Displays, Cartuchos, Caixetas, etc.), impressos em sistema Offset, acabamentos
gráficos, laminação em PET, PE, BOPP metalizados ou holográficos, soluções de embalagens em geral.

Narita Design & Strategy
Rua Tabapuã, 100 - 5º e 13º Andar, Itaim Bibi
CEP 04533-000 – São Paulo – SP

| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

Tel.: (11) 4890-3700
E-mail: narita@naritadesign.com.br
Site: www.naritadesign.com.br

Estratégia/Branding, Design Gráfico (embalagem e identidade visual), Design Estrutural (shape).
Strategy/Branding, Graphic Design (packaging and visual identity), Structural Design.
| A | B | C | H | S | V | F | D | O |

Nitro Química
Avenida Doutor José Artur Nova, 951,
São Miguel Paulista
CEP 08090-000 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2246-3470
E-mail: marketing_nitro@nitroquimica.com.br
Site: www.nitroquimica.com.br

Ácido sulfúrico; nitrocelulose; soluções e sistemas pré-formulados a base de nitrocelulose. Adesivos de
laminação.
Sulfuric acid; nitrocellulose; nitrocellulose-based solutions and preformulated systems. Laminating
adhesives.

Natura Cosméticos
Rodovia Anhanguera, Km 30,5, Polvilho
CEP 07750-000 – Cajamar – SP

| A | B | C | H | IN |

Tel.: (11) 4446-2000
E-mail: natura@natura.net
Site: www.natura.net

Indústria de cosméticos, cuja razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem
estar bem - a melhor relação do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o todo.
Cosmetics industry which its Reason for Being is to create and sell products and services that promote
well being well - the best relationship of person with oneself, with others and with the whole.
| C |

Nobelpack
Rua Marco Giannini, 437, Jardim Gilda Maria / Butantã Tel.: (11) 2147-5100
CEP 05550-000 – São Paulo – SP
E-mail: nobelpack@nobelpack.com.br
Site: www.nobelpack.com.br
Embalagens para o varejo: sacolas plásticas, sacolas de papel, embalagens para presentes, caixas, cartuchos.
Acessórios como: tags, fitas, etiquetas e papel de seda.
Packaging for retail: plastic bags, paper bags, gift packaging, cartons, cartridges. Accessories such as:
tags, ribbons, labels and tissue paper.
| A | B | C | S | BR | E | V | U | IN | MP | AJ |

92

93

anuário

2019

Nobre Embalagem

Owens Illinois

Rua Magalhães Castro, 123, Riachuelo Tel.: (21) 3278-9050
CEP 20961-020 – Rio de Janeiro – RJ E-mail: comercial@nobregrafica.com.br
Site: www.nobregrafica.com.br

Avenida Francisco Matarazzo, 1350,
Torre 1 - 6º Andar
(CGD Corporate Towers), Água Branca
CEP 05001-100 – São Paulo – SP

Displays; Cartuchos fundo automático e semiautomático; Cartuchos fechamento hot melt, abas alternadas;
Caixas Tampa e Fundo; Cartelas; Envelopes.
| A | C | H | S | D |

Tel.: (11) 3760-1500
E-mail: institucional@novelprint.com.br
Site: www.novelprint.com.br

A Novelprint, empresa especializada em sistemas integrados de rotulagem que incluem a produção de matériaprima, o fornecimento de rótulos autoadesivos, bem como a fabricação de máquinas aplicadoras. É a única
empresa do setor a contar com um Centro Técnico de Rotulagem, oferecendo aos seus clientes soluções sob
medida para suas principais necessidades. Especializada em rótulos e etiquetas especiais como rótulos-bula,
bulas adesivas, etiquetas de segurança e logística.
Novelprint is a company specializing in integrated labeling systems that include the production of raw
material, the provision of self-adhesive labels, as well as the manufacture of applicator machines. It is the
only company in the industry to have a Technical Labeling Center, offering its customers solutions tailored
to their main needs. Specialized in labels and special labels like adhesive labels, safety labels and logistics.
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Obah Design
Avenida dos Andradas, 3323 ,
Sala 1201, Conj. 1201, Santa Tereza
CEP 31010-560 – Belo Horizonte – MG

Recife – PE
Tel.: (81) 3272-4565
E-mail: vendas@oi.com
A Owens-Illinois, Inc. (NYSE: OI) é a maior fabricante de embalagens de vidro do mundo e a parceira preferida
das marcas líderes de alimentos e bebidas. A empresa teve uma receita de US$ 6,9 bilhões em 2017 e emprega
mais de 26.500 colaboradores em 78 fábricas distribuídas por 23 países. Com sede global em Perrysburg,
Ohio, a O-I oferece embalagens de vidro seguras, sustentáveis, puras, icônicas e que constroem marcas para
um mercado global crescente. Para mais informações, visite o-i.com.

Novelprint
Avenida Dracena, 450, Jaguaré
CEP 05329-000 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2542-8000
E-mail: vendas@o-i.com
Site: www.o-i.com

Tel.: (31) 3309-3099
E-mail: contato@obahdesign.com.br
Site: www.obahdesign.com.br

Como a embalagem pode aumentar as vendas do SEU produto. Através da nossa experiência na criação
estratégica de projetos de identidade visual para marcas e expertise em design de embalagens (gráfico e
estrutural). Somamos nossa inteligência de mercado - construída em mais de uma década dedicada a atuar
no segmento, mapeamento constante de tendências de comportamento do consumidor, aliada ao talento
de nossos profissionais e entregamos projetos que geram retorno para o seu negócio.

Owens-Illinois, Inc. (NYSE: OI) is the world’s largest glass container manufacturer and preferred partner
for many of the world’s leading food and beverage brands. The Company had revenues of $6.9 billion in
2017 and employs more than 26,500 people at 78 plants in 23 countries. With global headquarters in
Perrysburg, Ohio, O-I delivers safe, sustainable, pure, iconic, brand-building glass packaging to a growing
global marketplace. For more information, visit o-i.com.
| A | B |

Pack & Strat - Diagnóstico e
Melhoria no Sistema Embalagem
Rua Doutor José Benedito Viana de Moraes, 265, 74E,
Cidade São Francisco
Tel.: (11) 98111-4118
CEP 05351-005 – São Paulo – SP
E-mail: fabiopcabral@uol.com.br
Site: www.packstrat.com.br
Empresa de prestação de serviços de consultoria técnica e estratégica que tem como objetivo melhorar o
resultado de seus clientes através do aperfeiçoamento da gestão do Sistema Embalagem. Diagnóstico do
Sistema Embalagem: Avaliação do Sistema Embalagem para identificar oportunidades de redução de custo,
adição de valor, otimização de processos e melhoria de qualidade. Sustentabilidade. Desenvolvimento de
Embalagem. Gestão do Desenvolvimento, padrões e especificações. Treinamento.
| O |

Company specialized on packaging design and branding (ilustration and visual identity set).
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Pande
Rua Fiandeiras, 929 - 8º Andar, Vila Olímpia
CEP 04545-006 – São Paulo – SP

Phisália
Tel.: (11) 3849-9099
E-mail: novosnegocios@pande.com.br
Site: www.pande.com.br

Avenida Dr. Alberto Jackson Biyngton, 2830, Vila Menck Tel.: (11) 3658-1010
CEP 06276-000 – Osasco – SP
E-mail: phisalia@phisalia.com.br
Site: www.phisalia.com.br

Fundada em 2002, a PANDE nasceu com este objetivo: a busca pela diferenciação. Utilizando o design como
ferramenta estratégica, de forma holística e integrada, buscamos constantemente, através de um pensamento
inovador, gerar resultados para nossos clientes. Todo esse trabalho envolve uma equipe multidisciplinar de
profissionais altamente qualificados e especializados nos segmentos: inteligência de mercado; estratégia e
posicionamento de marca; identidade visual; naming; embalagem; PDV; etc.

Buscamos encantar nossos consumidores pelo cuidado e carinho com que oferecemos produtos de higiene
pessoal e cosméticos de qualidade que trazem satisfação e bem estar em todas as fases de suas vidas. A
Phisalia é uma indústria que desenvolve e comercializa produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
para o público infantil e juvenil. Nossas linhas são: Trá Lá Lá para crianças de 0 a 12 anos, Lukinha para bebês
de 0 a 2 anos e Jacques Janine Sou Linda para meninas de 8 a 12 anos.

Founded in 2002, PANDE was born with this goal: the search for the differentiation. Using the design
as a strategic tool, in a holistic and integrated way, through an innovative thinking, we constantly seek
results for our clients. All of this work involves a multidisciplinary team of highly qualified professionals,
and specialized in: market intelligence segments; strategy and brand positioning; visual identity; naming;
packaging; POS (Point Of Sale); material and editorial.

We seek to delight our consumers by the care and affection with which we offer quality toiletries and
cosmetics that bring satisfaction and wellbeing in all phases of their lives. Phisalia is an industry that
develops and markets personal hygiene products, perfumery and cosmetics for children and young people.
Our lines are: Trá Lá Lá for children from 0 to 12 years, Lukinha for babies from 0 to 2 years and Jacques
Janine Sou Linda for girls from 8 to 12 years.

| A | B | C | H | S | E | V | F | T | IN |
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Papirus Indústria de Papel

Plasc Embalagens

Rodovia Anhanguera, Km 130, Jaguari - Sítio da Barra Tel.: (11) 2125-3900
CEP 13480-970 – Limeira – SP
E-mail: marketing@papirus.com
Site: www.papirus.com

Rua Alexandre Sérgio Godinho, 700, Mar Das Pedras
CEP 88160-500 – Biguaçu – SC

São Paulo
Tel.: (11) 2125-3900
E-mail: vendas@papirus.com

Rótulos BOPP, rótulos papel, embalagens para higiene e limpeza, embalagens para alimentos, embalagens
para pet food, sacos valvulados, FFS, embalagens de válvula lateral, linha branca.

Tel.: (48) 2106-9900
E-mail: atendimento@plasc.com.br
Site: www.plasc.com.br

| A | B | C | H | IN | O |

Há mais de 65 anos, a Papirus produz papelcartão a partir de aparas de papéis cuidadosamente selecionados.
Temos uma linha completa, a linha Vita, desde a 100% reciclada até a 100% de celulose virgem.
For over 65 years, Papirus has produced card board from carefully selected paper scraps. We have a
complete line, the Vita line, from 100% recycled to 100% virgin cellulose.
| A | B | C | H | S | E | V | U | F | IN | D | MP | AJ |

Pepsico Brasil
Avenida Independência, 417, Iporanga
CEP 18087-101 – Sorocaba – SP

Tel.: (15) 3416-1800
E-mail: sac@pepsico.com
Site: www.pepsico.com.br

A PepsiCo é uma das principais companhias de alimentos e bebidas do país, com marcas preferidas e
reconhecidas como Quaker® (cereais, barras de cereais e biscoitos), Mabel®(biscoitos doces e salgados),
eQLibri®,Toddy®, Mágico® e Toddynho® (achocolatados), Elma Chips® (pipoca, amendoins, snacks à base de
trigo), Ruffles®, Doritos®, Cheetos®, Fandangos®, Lucky® e Lay´S.
| A | B |

Plastipak Packaging do Brasil
Avenida Madrid, 325, Cascata
CEP 13146-038 – Paulínia – SP

Tel.: (19) 3844-2100
E-mail: info-brasil@plastipak.com
Site: www.plastipak.com

Cabo de Santo Agostinho – PE
Tel.: (81) 3316-1600

Manaus – AM
Tel.: (92) 2121-9600

Líder global, a Plastipak desenvolve preformas, frascos e potes em resina PET. A Plastipak Brasil oferece soluções
inovadoras nos segmentos de Beverages, Foods e Home&Personal Care como o PET BARRIERS - barreiras à
luz, CO2 e O2 para produtos alimentícios, e tecnologias exclusivas, como o ThermoShape - pesos mais leves
e liberdade de design no processo Hotfill; DirectObjectPrint - impressão direta em qualquer embalagem e o
DiamondClear, maior shellife, mais sabor, brilho e proteção.
Global leader, Plastipak develops preforms, bottles and jars in PET resin. Plastipak Brazil offers innovative
solutions in the segments of Beverages, Foods and Home & Personal Care such as PET BARRIERS - light, CO2
and O2 barriers for food products, and exclusive technologies, such as ThermoShape - lighter weights and
design freedom in Hotfill process; DirectObjectPrint - direct printing on any packaging and DiamondClear,
increased shelf life, taste and shine with more protection.
| A | B | C | H | S | F | IN | P | O |
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Plastivida
Avenida Chedid Jafet, 222,
Bloco C - 4º andar, Vila Olímpia
CEP 04551-065 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2148-4756
E-mail: info@plastivida.org.br
Site: www.plastivida.org.br

Entidade que representa institucionalmente a cadeia produtiva do setor para divulgar a importância dos
plásticos na vida moderna e promover sua utilização ambientalmente correta e, também, priorizar iniciativas
de responsabilidade social. Principais serviços prestados pela Plastivida: divulgação de informações técnicas
e ambientais, estímulo à coleta seletiva e a reciclagem, e promoção do consumo responsável e destinação
correta de materiais e embalagens plásticas.
Plastivida institutionally represents the plastic productive chain, to divulge the importance of the plastic
in modern life and to promote the environmental correct use. At the same time, it prioritizes the initiatives of social responsibility. Main services rendered by Plastivida: circulating technical and environmental
information, sponsoring of selective garbage collection and promoting of responsible and proper destination
of plastic materials and packaging.
| IN |

PMMI
Homero 418 Piso 3
Col. Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, D.F.
C.P. 11570, México

Tel.: (+52) 55 5545-4254
E-mail: latina@pmmi.org
Site: www.pmmi.org

Reston – Virginia – EUA
Tel.: (+1) 703 243-8555
E-mail: jizquierdo@pmmi.org
The Association for Packaging and Processing Technologies é uma associação fundada em 1933, reunindo mais
de 880 empresas nos Estados Unidos, Canadá e Mexico envolvidas na fabricação de máquinas de embalagem,
processamento, componentes, máquinas de conversão e materiais. Produz e organiza 6 exposições internacionais: PACK EXPO Las Vegas, PACK EXPO International, em Illinois, PACK EXPO East, ProFood Tech as quatro
nos EUA, e EXPO PACK México, Cidade do México e EXPO PACK Guadalajara, em Jalisco
PMMI is a trade association with more than 880 member companies that manufacture packaging and
packaging-related converting machinery, commercially-available packaging machinery components,
containers and materials in the United States, Canada and Mexico. PMMI objective is to be the leading
resource for packaging, processing, and related machinery, components, containers and materials in the
global marketplace.
| A | B | C | H | S | F |

Fique por dentro do que acontece na ABRE e no setor
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Polo Films

Poly-Vac

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750,
18º andar, Itaim Bibi
CEP 04530-001 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3478-5952
E-mail: daniel.luz@polofilms.com.br
Site: www.polofilms.com.br

Os filmes de Polipropileno Biorientado (BOPP) são amplamente utilizados na indústria de conversão de embalagens flexíveis, principalmente, para produtos alimentícios, além de outros mercados como fitas adesivas,
rotulagem, segmento industrial, higiene e limpeza. Disponíveis nas versões e aparências transparente; mate;
metalizada e opaca (branca e/ou perolada), podem ser mono ou bi tratados para impressão e laminação,
além das aplicações como sobre-embalagem isentas de tratamento superficial.
Biaxially Oriented Polypropylene Film or BOPP has its huge application as flexible packaging for foods
and other markets like adhesive tapes; roll and cut & stack labels; tags; industrial niches and toiletries.
BOPP is available film on clear or transparent; matte; metallized and opaque (white and/or pearlized).
BOPP film is currently treated on one or both sides to printing and/or to laminations, besides untreated
BOPP film is commonly applied as bundling or overwrapping.
| A | B | C | H | S | IN | O |

Avenida Das Nações Unidas, 21313, Santo Amaro
CEP 04795-924 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5693-9988
E-mail: marketing@poly-vac.com.br
Site: www.poly-vac.com.br

Itapecerica da Serra – SP
Tel.: (11) 4147-7831
E-mail: marketing@polyvac.com.br
Poly-Vac S/A produz embalagens rígidas termoformadas em polipropileno, tornando-se a primeira empresa
em nível mundial neste segmento. Sendo suas embalagens largamente utilizadas no envase de margarina,
tempero, água mineral, suco, sorvete, doces em geral, iogurte, queijo, requeijão, manteiga, creme de leite,
maionese, pipoca, goiabada, sabão em pasta e cosméticos. Também produz bases para ovos de páscoa e
copos descartáveis.
Poly-Vac S.A producing hard packagings thermoshaped in polypropylene, becoming the first company
in world level in this segment. As one of the market leaders, Poly-Vac supplies the main food industries
and fast-food nets in the country. Its packaging are widely used in filling margarine,spices,mineral
water,juices,sweets,ice-creams,yogurt,cheese,cheese-curds, butter, milk cream, mayonnaise, popcorn,
guava jam, paste soap, and cosmetics. It also produces basis for Easter eggs and disposable cups.
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Poly-Blow
Rua Líbero Badaró, 865 / 885, Vila Paulicéia
CEP 09691-350 – São Bernardo do Campo – SP

Tel.: (11) 4178-0011
E-mail: vendas@polyblow.com.br
Site: www.polyblow.com.br

Polyone

Embalagens plásticas sopradas e injetadas em alta tecnologia nos materiais de polipropileno, polietileno de
alta e baixa densidade e poly-bio. Segmentos químicos, farmacêuticos, veterinário, alimentício, cosméticos,
entre outros.

Avenida Francisco Nakasato, 1700,
Bairro São Roque da Chave
CEP 13295-000 – Itupeva – SP

Tel.: (11) 4593-9267
E-mail: fernanda.boldo@polyone.com
Site: www.polyone.com

Plastic packing solutions on bottles and special pieces, blow, injection and injection blow technologies
on Polypropylene, Polyethylene High and Low Density and POLY - BIO. We supply all ranges of market
segments with high technology and international standards quality controls.

Itupeva – SP
Tel.: (11) 4593-9280
E-mail: fernanda.boldo@polyone.com

Novo Hamburgo – RS
Tel.: (11) 4593-9261
E-mail: monica.souza@polyone.com

| A | C | H | S | BR | IN |

Empresa especializada em materiais, serviços e soluções para polímeros. Na América do Sul, somos focados
nas soluções de Colorantes / Masterbach e Aditivos Liquidos e Sólidos.
We are specialized in materials, services and solutions for polymers. In South America, we are focused on
solutions of Colorants / Masterbach and Additives Liquids and Solids.
| C | H | S | E | F | IN |
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Prakolar Sato
Rua Manuel Ramos Paiva, 70, Belenzinho
CEP 03021-060 – São Paulo – SP

Quadrante Design
Tel.: (11) 2291-6033
E-mail: vendas@prakolar.com.br
Site: www.prakolar.com.br

É atualmente uma das líderes do mercado de rótulos autoadesivos no Brasil. Contando com tecnologia para
impressão Off set UV, Flexografia UV, Impressão Digital e Serigrafia rotativa sobre vários materiais, em mercados como: farmacêutico, cosmético, alimentício, bebidas, químicos, promocionais e lubrificantes, fornecendo
produtos p/ rotulagem automática e/ou manual. Oferece rótulos termoencolhíveis, autoadesivos, lacres de
segurança, etiquetas promocionais, adesivos resseláveis, etc.
Prakolar constantly works to enhance processes, equipment and materials and is recognized as one of the
leaders in the pressure sensitive primary label market. Located in São Paulo at an industrial complex of
over 5,000 m2, Prakolar is equipped with a series of latest generation machines to supply any order, from
small to large print runs. These features make Prakolar one of the top suppliers for the pharmaceutical,
cosmetic, food, chemical, beverage, and other industries.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

Consultoria em design estratégico e identidade de marca. Desenvolvimento de projetos de design de embalagens, material de PDV e design de ambientes corporativos.
Strategic design, Corporate Identity, Packaging, Branding.
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Qualyprint
Rua Doze de Outubro, 261, Vila Odete
CEP 09941-210 – Diadema – SP

Tel.: (11) 4071-1782
E-mail: vendas@qualyprint.com.br
Site: www.qualyprint.com.br

| A | BR |

Tel.: (11) 4705-9610
E-mail: simonebraz@premierpack.com.br
Site: www.premierpack.com.br

RB Brasil

Uberlândia – MG
Tel.: (35) 3222-6084
Somos uma empresa importadora e distribuidora de produtos que atendem o s segmentos de alimentos, bebidas e perfumaria. Nosso portfólio contém embalagens de vidro Premium, tais como frascos, garrafas e potes e
acrescentados de acessórios tais como, rolhas, tampas, válvulas, barricas de carvalho, varetas, tampas e afins.
| A | B | C |

Rodovia Raposo Tavares, 8015 - Km 18, Jardim Arpoador Tel.: (11) 3783-7000
CEP 05577-900 – São Paulo – SP
E-mail: rb@rb.com
Site: www.rb.com
Produtos de limpeza doméstica, higiene pessoal e bem estar, cujas principais marcas são: Veja (limpador
de superfícies), SBP e Mortein (inseticidas), Finish (sabão para lava-louça), Harpic (limpadores sanitários),
Poliflor (ceras e lustra-móveis), Nugget (polidores de calçados), Vanish (lavanderia), Bom Ar (perfumação
de ambientes).
Household cleaning products, personal and health care, the main brands are: Veja (surface cleaner), SPB
and Mortein (insecticides), Finish (dish machine soap), Harpic (sanitary cleaners), Poliflor (waxes and
furniture care), Nugget (shoe care), Vanish (laundry), Bom Ar (air care).

Prolam Termolaminação
Rua do Curtume, 738, Lapa
CEP 05065-001 – São Paulo – SP

Tel.: (98) 4009-7810
E-mail: raposo@quadrantebrasil.com.br
Site: www.quadrantebrasil.com.br

Convertedores de embalagens.

Premier Pack
Rua Florianópolis, 123 - 1º Andar, Jardim Leda
CEP 06529-302 – Santana de Parnaíba – SP

Avenida Paulista, Quadra P, Nº 12,
Loteamento Jardim Paulista, Olho D´água
CEP 65065-300 – São Luís – MA

Tel.: (11) 3616-3400
E-mail: vendas@prolam.com.br
Site: www.prolam.com.br

A MBSET é uma empresa Brasileira, localizada em São Paulo e iniciou suas operações em 1997 com a marca
PROLAM®, sendo a precursora no mercado de Termolaminação Gráfica no Brasil. As fabricas da PROLAM®
tem capacidade de produção de 250 milhões de m²/ano de BOPP e PET para termolaminação, ocupam área
industrial e escritórios de 14.000m2 e empregam mais de 110 funcionários. Prolam® Termolaminação é uma
marca registrada da MBSET industrial Ltda.
| A | B | C | H | S | E | V | U | F | IN | D | MP |
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Reciclapac
Avenida Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária
CEP 05508-000 – São Paulo – SP

Revpack Tampas e Sistemas de Fechamento
Tel.: (11) 99981-0614
E-mail: contato@reciclapac.com
Site: www.reciclapac.com

A RECICLAPAC é uma empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias de embalagens para logística
reversa otimizada, Embalagens Inteligentes através da gestão com uma plataforma inovadora de software
com tecnologia de IoT e implementação de processos de Upcycling de embalagens logísticas (reúso).
RECICLAPAC is a company specialized in developing packaging technologies for optimized reverse logistics
system, smart packaging management through an innovative software platform with IoT technology and
implementation of logistics packaging upcycling process (reuse).
| E | IN |

Tel.: (11) 4070-7755
E-mail: contato@revpack.com.br
Site: www.revpack.com.br

Há 30 anos no mercado de Tampas e Sistemas de Fechamento, a Revpack fabrica produtos inovadores e
eficientes, com competitividade e qualidade, fornecendo às indústrias nos setores Alimentício, Cosmético,
Aerossol, Higiene, Limpeza, Químico, Veterinário e Table Glass. Criamos produtos com design por meio do
nosso departamento de P&D. A Revpack é uma empresa ética e atende as necessidades de seus clientes com
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
30 years ago in Cap and Closure Systems market, Revpack manufactures innovative and efficient products
with competitiveness and quality, providing to industries in several sectors such as Food, Cosmetics, Aerosol,
Hygiene, Cleaning, Chemicals, Veterinary and Table Glass. The R & D department of Revpack creates and
develops unique and different solutions in closure systems. Revpack is an ethical company and meets
the needs of customers with sustainability and respect for the environment.
| A | B | C | H | S | F |

Rentank Embalagens
Rua Islândia, 280, Parque Industrial Daci
CEP 06785-390 – Taboão da Serra – SP

Avenida Roberto Gordon, 333, 3° andar, Vila Mary
CEP 09990-090 – Diadema – SP

Tel.: (11) 4138-9266
E-mail: contato@rentank.com.br
Site: www.rentank.com.br

Locação de Contentores Intermediários para Graneis (IBC) em Aço Inox nas capacidades de 500, 750, 1000 e
1500 litros, e Contentores BAG IN BOX na capacidade de 1000 litros, utilizados para transporte, armazenagem
e auxilio no processo de fabricação de produtos líquidos e viscosos nas industriais químicas, farmacêuticas,
cosméticas, alimentícias e de tintas. Contentores homologados para transporte de produtos perigosos. Serviços
de descontaminação e inspeção periódica certificadas pelo INMETRO.
Rental of Intermediates Bulk Containers (IBC) with capacities of 500, 750, 1000 and 1500 liters, and
containers BAG IN BOX capacity of 1000 liters, used for transport, storage and aid in the manufacture of
industrial liquids in chemical, pharmaceutical, cosmetic, food and paint.
| A | B | C | H | S | F | IN | P |

RES Brasil®

Rhodia Poliamida e Especialidades
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco B - 1º Andar, Jardim São Luiz
CEP 05804-902 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3741-8848
E-mail: luis.siervo@solvay.com
Site: www.rhodia.com.br

Como uma empresa internacional de produtos químicos e materiais avançados, a Solvay auxilia seus clientes
a inovar, desenvolver e oferecer produtos e soluções sustentáveis de alto valor, que consomem menos energia
e reduzem as emissões de CO2, otimizam a utilização de recursos e melhoram a qualidade de vida. A Solvay
uma grande gama de mercados, tais como: automotivos, aeroespaciais, consumo, saúde, energia e meio
ambiente, eletricidade e eletrônica, edificações e construção e industrial.
As an international company of chemicals products and advanced materials, Solvay helps its customers to
innovate, to develop and deliver high value sustainable products and solutions that consume less energy
and reduce CO2 emissions, to optimize resource utilization and improving quality of life. Solvay act in
several markets like: automotive and aerospace, consumer and health care, energy and environment,
energy and electronics, building and construction, as well as industrial application
| A | C | H | S | E | V | IN | O |

Rua Luiz Spiandorelli Neto, 30 - Edifício Araucária, Conj. 406,
Centro Empresarial Vértice
Tel.: (19) 3871-5185
CEP 13271-570 – Valinhos – SP
E-mail: resbrasil@resbrasil.com.br
Site: www.resbrasil.com.br
Embalagens e descartáveis biodegradáveis d2w, antigermes d2pAM, antidesperdício d2pOA que aumentam
o shelf life de frutas, verduras e legumes climatéricos, aditivos VCI, anti-insetos d2pAI, luvas e produtos
antigermes.
| A | H | S | F | O |
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Rose Plastic
Avenida Garabed Gananiam 514,
Jardim Topázio - Aparecidinha
CEP 18087-340 – Sorocaba – SP

Sarapuí Indústria Gráfica
Tel.: (15) 3238-1900
E-mail: roberto.restivo@rose-plastic.com.br
Site: www.rose-plastic.com

Fabricante de embalagens plásticas sopradas tipo tubos telescópicos reguláveis para diferentes comprimentos
e com vários diâmetros. Roscados ou com trava e formatos quadrado, retangular e redondo. Maletas plásticas
injetadas de vários tamanhos, caixas injetadas quadradas e retangulares com diferentes tamanhos com tampa
e fecho. Os produtos são de plastico rígido (PVC, PP ou PE), injetados ou soprados, coloridos ou natural e com
ou sem gravação. Frascos e tampas para a Indústria Farmacêutica.
Plastic packaging telescopic type adjustables to different lengh and various diameters and formats (square,
round and rectangular). Plastic cases several sizes. Plastic boxes, square and rectangular with cover and
lock. Injection and blow molded in PP,PE or PCV can be colored or natural with or without decoration. Botles
and taps for the Pharmaceutical Industry, with operation inside a Clean Production room.
| S | IN |

Tel.: (11) 2478-0150
E-mail: sanwey@sanwey.com.br
Site: www.sanwey.com.br

Taboão da Serra – SP
Tel.: (11) 4788-1755
E-mail: admn2@sanwey.com.br

Tel.: (11) 2149-0990
E-mail: sarapui@graficasarapui.com.br
Site: www.graficasarapui.com.br

Fabricação de Embalagens de Papelcartão.
Paper card in Packaging manufacturing.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | D | AJ | O |

Scholle IPN
Avenida Fernando Piccinini, 700, Distrito Industrial
CEP 13288-009 – Vinhedo – SP

Sanwey Indústria de Containers
Rua José Janarelli, 75 - Conj.211, Vila Progredior
CEP 05615-000 – São Paulo – SP

Avenida Ragueb Chohfi, 1600, São Matheus
CEP 08375-000 – São Paulo – SP

Tel.: (19) 3826-8800
E-mail: paula.ziolli@scholleipn.com
Site: www.scholleipn.com

Na Scholle IPN, o desempenho e a melhor embalagem é o nosso grande objetivo. Nós tornamos seus produtos
seguros e acessíveis, minimizando o desperdício e prolongando a vida útil. Nossas equipes de engenharia
aplicam todo seu conhecimento no segmento de embalagens para trabalhar no problema e oferecer uma
solução 100% certa, e nossos serviços garantem sucesso e rapidez.
At Scholle IPN, performance and better packaging is our promise. We make your products safe and accessible while minimizing waste and extending shelf life. Our engineering teams apply their expertise and
passion for packing to work on your issue to deliver a solution that is 100% right for you. And our service
groups makes sure you’re up and running quickly.
| B | C | H | S | F |

Contentores flexíveis marca SANBAG.
FIBC - Flexible Intermediate Bulk Container.

Scuadra Embalagens Diferenciadas

| A | B | C | H | S | BR | T | IN | P | O |

Avenida Lauro de Gusmão
Silveira, 498, Jardim Bela Vista
CEP 07140-010 – Guarulhos – SP

Sappi Trading do Brasil
Rua Haddock Lobo, 131, Cj 709/710, Cerqueira César
CEP 01414-001 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3159-1080
E-mail: flavio.ignacio@sappi.com
Site: www.sappi.com

Tel.: (11) 2088-5570
E-mail: scuadra@terra.com.br
Site: www.scuadra.com.br

Indústria de embalagens diferenciadas e patenteadas para delivery de comida.
Differentiated and patented packaging industry for food delivery.
| A | B | F | MP |

Papéis para impressão Papéis couche e Offset projetados para obter os melhores resultados para você e seus
clientes. Papéis para embalagem e papéis especiais: Se você é proprietário de uma marca, um convertedor,
uma gráfica, designer ou agência de comunicações, nossos papéis especiais e para embalagens oferecem a
vantagem que você precisa.
Printing Papers: Coated and uncoated papers designed to get the best results for you and your customers.
Packaging and speciality papers: Whether you are a brand owner, converter, printer, designer or communications agency, our packaging and speciality papers give you the advantage you need.
| A | B | C | H | S | E | V | U | F | IN | D | MP |
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Sealed Air Food Care
Rodovia Dr. Gov. Adhemar
Pereira de Barros (Rod. SP-340),
Km 133, s/n, Jardim Roseiras
CEP 13820-000 – Jaguariúna – SP

Tel.: (11) 2101-6900
E-mail: foodcare.la@sealedair.com
Site: www.sealedair.com/foodcare

Contribuímos para que a cadeia produtiva de alimentos seja cada vez mais segura e sustentável, com mais
qualidade. As empresas confiam em nossas inovadoras soluções de embalagem e em nossa expertise para
aumentar a segurança de alimentos e a vida útil dos produtos, entregar mais eficiência operacional e valorizar
suas marcas, reduzindo o desperdício de alimentos.
We improve access to a safer, higher quality and more sustainable food supply chain. Businesses rely on
our innovative packaging solutions and expertise to help build their brands and improve food safety, shelf
life and operational efficiency while reducing food waste.
| A | C | S | E | F | IN |

SGS do Brasil
Avenida Piracema, 1341, Galpão Horizon,
2º Andar, Parte A, Tamboré
CEP 06460-030 – Barueri – SP

Tel.: (11) 2664-9595
E-mail: br.comercialhardgoods@sgs.com
Site: www.sgsgroup.com.br

A SGS é líder mundial em Certificações, Auditorias, Inspeções, Treinamentos e Análises, presente no Brasil
desde 1938. Por meio da Divisão de Testes em Bens de Consumo o CRS - Consumer and Retails, realiza testes
químicos em vários produtos, como alimentos, cosméticos e embalagens em geral. Atua como Organismo de
Certificação de Produtos (OCP) em diversos escopos compulsórios. Realiza ensaios que atendem regulamentos
nacionais, ANVISA e INMETRO e internacionais, FDA, EU,Reach e Rohs.
SGS is the world leader in Certifications , Audits , Inspections , Training and Analysis, in Brazil since 1938.
Through Consumer and Retails Division, performs chemical tests and analysis of various products such
as food , cosmetics and packaging in general. Certifying Company Products ( OCP ) in several compulsory
scopes. Performs tests for compliance with national regulations , such as ANVISA, INMETRO and international regulations such as FDA , EU, REACH and Rohs .
| O |

Sherwin Williams
Estrada dos Casa, 5050, Alvarenga
CEP 09840-900 – São Bernardo do Campo – SP

Tel.: (11) 4358-9244
E-mail: informativo@valspar.com.br
Site: www.valsparpackaging.com/pt

A sua ampla e diversificada gama de produtos faz da Sherwin Williams um dos mais completos fornecedores
da indústria de revestimentos e a quinta maior empresa de tintas e revestimentos do mundo. No Brasil oferecemos produtos para os seguintes mercados: - Embalagens - Indústria Geral - Coil Coating - Revestimentos
Automotivos - Madeira.
| A | B | C | IN |
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Sibol Embalagens
Rua Três Cruzes, 22, Centro
CEP 02285-000 – São Paulo – SP

Silgan White Cap
Tel.: (11) 2455-1644
E-mail: sibol@sibol.com.br
Site: www.sibol.com.br

Compra, venda e beneficiamento de tambores de 200 lts tipo TR (tampa removível) e TF (Tampa Fixa),
tambores refabricados e homologados.

Avenida Fagundes Filho, 191 Edifício Houston, Conj. 85 / 88, Jabaquara
CEP 04304-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5585-0723
E-mail: vendas@silganwhitecap.com.br
Site: www.silganwhitecap.com.br

| O |

A Silgan White Cap, uma empresa do Grupo Silgan Holdings Inc, lidera nos segmentos de alimentos e bebidas,
oferecendo soluções em fechamento. Apresenta uma vasta gama de tampas metálicas Twist-Off, que garante
a hermeticidade do produto e atende a diversos tipos de processos de envase. Oferece ainda equipamentos
para fechamento (tampadoras e detectores de vácuo) adequados às necessidades produtivas de cada empresa,
consolidando parcerias e trabalhando para a satisfação de seus clientes.

Siegwerk Brasil

Silgan White Cap, a member of Silgan Holding Inc Group, is the leader in the food and beverage segments,
offering closure solutions. It has a wide portfolio of Twist-Off metal caps, that guarantees an hermetically
filled product, meeting different types of filling process. It also offers sealing equipment (capper machines
and dud detectors) adjusted to meet customer needs, consolidating the relationship and working for
customer´s satisfaction.

Rua Luiz Lawrie Reid, 454, Campanário
CEP 09930-760 – Diadema – SP

Tel.: (11) 4789-8360
E-mail: cibele.smosinski@siegwerk.com
Site: www.siegwerk.com

| A | B |

Tintas e Vernizes para Impressão
| IN |

Sleever International
Rua Toufic El Khouri Saad, 181, Bonsucesso
CEP 07251-400 – Guarulhos – SP

SIG
Rua Funchal, 418, 14° andar, Vila Olímpia
CEP 04551-060 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3028-6744
E-mail: sigcombibloc.bra@sig.biz
Site: www.sig.com.br

Campo Largo – PR
Tel.: (41) 3032-8944
biz

São Paulo – SP
Tel.: (11) 302-8676 mail: regiane.francisquini@sig.
E-mail: cristiane.parladore@sig.biz

A SIG é líder no fornecimento de sistemas e soluções para embalagem asséptica. A empresa trabalha em
parceria com seus clientes para garantir alimentos seguros, sustentáveis e com preço justo para consumidores
em todo o mundo. Sua tecnologia única e capacidade de inovação incomparável, permite oferecer aos clientes
soluções completas para produtos diferenciados, fábricas inteligentes e embalagens conectadas; tudo para
atender às necessidades do consumidor final.
SIG is a leading systems and solutions provider for aseptic packaging. We work in partnership with our
customers to bring food products to consumers around the world in a safe, sustainable and affordable
way. Our unique technology and outstanding innovation capacity enable us to provide our customers with
end-to-end solutions for differentiated products, smarter factories and connected packs, all to address
the ever-changing needs of consumers.
| A | B |

Tel.: (11) 2489-2377
E-mail: br.sleever@sleever.com
Site: www.sleever.com

Precursora e líder mundial do conceito sleeve, a Sleever International tem inscrito seu crescimento durante
estes 35 anos dentro de um quadro de inovação constante, associado a um rigor industrial que a tem permitido alçar o sleeve (rótulo termoencolhível), desenvolver e dominar todos os aspectos tecnológicos. Uma
solução que convence as marcas mais exigentes dos mercados farmacêuticos, cosméticos, perfumarias,
alimentícios e homecare.
Worldwide leader in sleeve technology, the sleeve International has registered growth during these 35 years
within a framework of constant innovation, combined with a rigor that has allowed to development the
Sleever concept (shrink sleeve). A solution that convinces the most demanding markets of pharmaceuticals,
cosmetics, perfume, food and homecare.
| A | B | C | H | S | BR | MP | O |

Fique por dentro do que acontece
na ABRE e no setor de embalagens!
Cadastre seu e-mail em www.abre.org.br.
Update yourself on ABRE’s news
and packaging trends in Brazil!
Register your e-mail at www.abre.org.br.
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Smarttech Engenharia
Rua Jaguariuna, 882,
Caixa Postal 260, Distrito Industrial
CEP 13825-000 – Holambra – SP

Sonoco
Tel.: (19) 3802-7662
E-mail: smarttech@smarttech.com.br
Site: www.smarttech.com.br

Software de Cálculo Estrutural e durabilidade, Injeção de Peças Plásticas e Otimização de Produtos e Processos.
Serviços de Consultoria em Engenharia para Avaliação de Embalagens primárias, secundárias e transporte
em laboratório e rota típicas de caminhão. Software de PLM PERFECT PACKAGE para gestão do processo de
desenvolvimento de embalagens.
Structural Calculation Software and durability , Plastic Parts Injection and Optimization Products and
Processes . Consulting Services Engineering for Primary packaging assessment, secondary and transport in
the laboratory and typical route truck. PLM software PERFECT PACKAGE for management of the packaging
development cycle.
| O |

Avenida Luis Carlos Tunes, 4955, Distrito Industrial IV
CEP 13602-128 – Araras – SP

Tel.: (19) 3351-8106
E-mail: sonocoembalagens@sonoco.com
Site: www.sonoco.com

Fundada em 1899 nos Estados Unidos, presente em mais de 85 países, a Sonoco é líder mundial no segmento
de embalagens. No Brasil há mais de 15 anos, com sede em Araras/SP, atua com: tubos de papelão e plásticos
para os segmentos de papel, têxtil, filmes, tapes e outros; embalagens cilíndricas multifoliadas e fechamentos
metálicos para os segmentos alimentício, farmacêutico, cosméticos e outros; Display & Packaging focada no
setor de terceirização de serviços de embalagens promocionais.
Established in 1899 in USA, present in more than 85 countries, Sonoco is a worldwide leader in the
packaging segment. Established in Brazil more than 15 years ago, with headquarter in Araras, São Paulo
State, manufactures paper and plastic cores for paper, textile, packaging films and tape industries; cylindric
package (composite can) and metal closures for food, pharmaceutical, cosmetics industries; Display &
Packaging focusing outsourcing promotional packaging services.
| A | C | H | S | F |

Smurfit Kappa Brasil
Rua Castilho, 392, Conj. 162, Brooklin
CEP 04568-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2105-9000
E-mail: faleconosco@smurfitkappa.com.br
Site: www.smurfitkappa.com.br

Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2136-9000

Uberaba – MG
Tel.: (34) 2104-3100

Uma empresa FTSE 100, a Smurfit Kappa é um dos líderes mundiais no fornecimento de soluções de embalagens em papel, com cerca de 45.000 funcionários em aproximadamente 370 locais de produção em 35 países,
e com receita de €8.2 bilhões em 2016. Estamos localizados em 22 países da Europa e 13 nas Américas. Somos
o único fornecedor pan-americano de grande escala na América Latina. Nós utilizamos incansavelmente nossa
experiência e competência para criar oportunidades para nossos clientes.
Smurfit Kappa, a FTSE 100 company, is one of the leading providers of paper-based packaging solutions
in the world, with around 45,000 employees in approximately 370 production sites across 35 countries
and with revenue of €8.2 billion in 2016. We are located in 22 countries in Europe, and 13 in the Americas.
We are the only large-scale pan-regional player in Latin America. We use our extensive experience and
expertise to open up opportunities for our custumers.

Spiltag
Avenida Carlos Tosin, 1083, Distrito Industrial
CEP 17512-120 – Marília – SP

Tel.: (14) 3408-1100
E-mail: atendimento@spiltag.ind.br
Site: www.spiltag.ind.br

Com mais de 20 anos de experiência em fabricação de embalagens PET, Spiltag tem atuação focada no
mercado de HPPC. O setor de Serigrafia é um diferencial, possibilitando a decoração em diversos modelos,
variando de frascos cilíndricos, ovais ou quadrados. Promovendo sustentabilidade a Spiltag inova, produzindo
embalagens também em PET PCP (Pet pós consumo), contribuindo com um futuro melhor ao nosso planeta.
With more than 20 years of experience in PET packaging manufacturing, Spiltag has focused on the HPPC
market. The Screen printing sector is a differential, allowing the decoration in several models, ranging
from cylindrical, oval or square bottles. Promoting sustainability, Spiltag innovates, producing packaging
also in Recycled PET, contributing to a better future for our planet.
| C |
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STD Containers Flexíveis

Associe-se à ABRE! Conheça
os benefícios em www.abre.org.br.
Become a member of ABRE! Visit
www.abre.org.br for more information.
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Rua 15 de Fevereiro, 2123, São Sebastião
CEP 36240-000 – Santos Dumont – MG

Tel.: (32) 3251-2469
E-mail: std@sdnet.com.br
Site: www.stdbag.com.br

Contentor flexível em polipropileno - FIBC.
Flexible Intermediate Bulk Container.
| IN |
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Sulflex Tintas

Tátil Design

Rua Dimer Pizzetti, 358, Presidente Vargas
CEP 88820-000 – Içara – SC

Tel.: (48) 3462-1419
E-mail: contato@sulflextintas.com.br
Site: www.sulflextintas.com.br

Somos fabricantes de tintas para impressão em PP, PE e Vinil e estamos no mercado desde 2012 atendendo os
principais fabricantes de embalagens. Dentre os nossos produtos, destacamos as linhas de Offset ultravioleta,
Dry Offset para PP e PE, Serigrafia Ulta Violeta, Letterpress, Vinílica e flexográfica e serigráfica a base d´água.
We are manufacturers of inks for PP, PE and Vinyl printing and we have been in the market since 2012,
attending the main packaging manufacturers. Among our products, we highlight the ultraviolet Offset
lines, Dry Offset for PP and PE, Ulta Violet Screen Printing, Letterpress, Vinyl and flexographic and silkscreen based water.
| A | H | MP |

Tel.: (21) 2111-4200
E-mail: tatil@tatil.com.br
Site: www.tatil.com.br

Estratégia, expressão e experiência de marca. Desenhamos a estratégia. Materializamos em expressões.
Convidamos para experiências. Para maiores informações, visite nosso site: www.tatil.com.br.
Graphical Design, Product Design, Branding, Materials of sales point.
| A | B | C | H | S | D | AJ |

Team Créatif
Rua Clodomiro Amazonas, 249,
5 andar, Vila Nova Conceição
CEP 04537-010 – São Paulo – SP

Sun Chemical
Avenida Justino de Maio, 100, Cumbica
CEP 07222-000 – Guarulhos – SP

Estrada da Gávea, 712 - Lojas 101 a 104, São Conrado
CEP 22610-002 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (11) 2462-2500
E-mail: luiz.cansian@sunchemical.com
Site: www.sunchemical.com

A Sun Chemical, membro do grupo de DIC, é líder na produção de tintas de impressão, vernizes e suprimentos,
pigmentos, polímeros, compostos líquidos e sólidos e materiais de aplicação. Em parceria com a DIC, a Sun
Chemical gera vendas anuais de mais de US$ 7,5 bilhões e possui mais de 20.000 funcionários prestando
suporte aos clientes ao redor do mundo. Sun Chemical Corporation é uma subsidiária da Sun Chemical Group
Coöperatief UA, na Holanda, e está sediada em Parsippany, New Jersey, EUA.
Sun Chemical, a member of the DIC group, is a leading producer of printing inks, coatings and supplies,
pigments, polymers, liquid compounds, solid compounds, and application materials. Together with DIC,
Sun Chemical has annual sales of more than $7.5 billion and over 20,000 employees supporting customers
around the world. Sun Chemical Corporation is a subsidiary of Sun Chemical Group Coöperatief U.A., the
Netherlands, and is headquartered in Parsippany, New Jersey, U.S.A.

Tel.: (11) 3491-5580
E-mail: comunicacao@grupoteamcreatif.com.br
Site: www.team-creatif.com

Inovação, Estratégia e Identidade da Marca e Design de Embalagem.
Innovation, Strategy and Brand Identity and Packaging Design.
| A | B | C | H | S | BR | E | V | U | F | T | IN | P | D | MP | AJ | O |

Termotécnica
Rua Albano Schmidt, 2750, Boa Vista
CEP 89201-002 – Joinville – SC

Tel.: (47) 3451-2725
E-mail: marketing@termotecnica.com.br
Site: www.termotecnica.com.br

| A | B | C | S | IN | MP |

Manaus – AM
Tel.: (92) 2125-2803
E-mail: marketing@termotecnica.com.br

Rio Claro - SP
Tel.: (19) 3935-5025
E-mail: marketing@termotecnica.com.br

Suzano Papel e Celulose

A Termotécnica é a maior indústria transformadora de EPS (isopor®) da América Latina. Produz soluções para
Embalagens, Agronegócio, Conservação, Cold Chain e Movimentação de Cargas. Figura entre as 150 Melhores
Empresas para Trabalhar, desde 2014 e é uma das empresas mais sustentáveis do país de acordo com o Guia
Exame de Sustentabilidade. Com matriz em Joinville (SC), possui unidades produtivas e de reciclagem em
Manaus (AM), Petrolina (PE), Rio Claro (SP) e São José dos Pinhais (PR).

Avenida Brigadeiro Faria Lima 1355,
6º Andar, Jardim Paulistano
CEP 01452-919 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3503-9000
E-mail: marketing@suzano.com.br
Site: www.suzano.com.br

| A | B | S | E | F | T | IN |

Possuimos uma das mais completas linha de produtos do mercado, produzindo uma vasta linha de papéis
revestidos, não revestidos e papelcartão. Nossos produtos atendem aos rígidos padrões de qualidade e
tecnologia que asseguram um resultado diferenciado para a impressão dos mais variados tipos de trabalhos.
| A | B | C | H | S | E | V | U | F | D | MP | AJ |

114

115

anuário

2019

Terphane
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1645,
9º andar - Conj.91, Novo Brooklin
CEP 04571-011 – São Paulo – SP

TNA do Brasil
Tel.: (11) 2714-3951
E-mail: marketing@terphane.com
Site: www.terphane.com.br

Rua Major Sucupira, 117, Centro
CEP 13201-016 – Jundiaí – SP

Tel.: (11) 2449-3724
E-mail: henrique.vicente@tnasolutions.com
Site: www.tnasolutions.com

Terphane é a líder na América Latina no mercado de filmes de poliéster biorientados (BOPET). Com presença
Global, desenvolve diversas aplicações para os mercados de embalagens flexíveis e indústria. Tendo mais de
40 anos de tradição, a Terphane se destaca por desenvolver soluções inovadoras de alta qualidade, criando
valor para seus clientes em tudo que faz.

A TNA é a principal fornecedora mundial de soluções integradas de embalagem e processamento de alimentos
com mais de 7.000 sistemas instalados em mais de 120 países. Oferece uma gama completa de produtos,
como soluções de processamento, revestimento, distribuição, condimento, pesagem, embalagem, detecção
de metais e identificação.

Terphane is the Leader in the Latin American Market for bioriented polyester films (BOPET). Having a Global
presence, and over 40 years of experience and tradition in developing unique products for the flexible
packaging industry. Terphane stands at the forefront of development, innovation, complex solutions, and
quality. Thus creating superior value for its customers in everything that it does.

TNA is a leading global supplier of integrated food packaging solutions with over 7,000 systems installed
across more than 120 countries. The company provides a comprehensive range of products including processing, coating, distribution, seasoning, weighing, packaging, metal detection and identification solutions.

| A | B | C | H | S | IN |

Tetra Pak
Avenida das Nações Unidas, 4777 - 10º andar, Pinheiros Tel.: (11) 5501-3200
CEP 05477-000 – São Paulo – SP
E-mail: falecom@tetrapak.com.br
Site: www.tetrapak.com.br
Monte Mor – SP
Tel.: (19) 3879-8000
E-mail: falecom@tetrapak.com.br
A Tetra Pak é líder mundial em soluções para processamento e envase de alimentos. Atuando próximo aos
clientes e fornecedores, oferece produtos seguros, inovadores e ambientalmente corretos, que a cada dia
satisfazem as necessidades de centenas de milhões de pessoas em mais de 170 países ao redor do mundo.
Com mais de 24 mil funcionários, acredita na liderança da indústria responsável e em uma abordagem
sustentável dos negócios.
Tetra Pak is the world´s leading food processing and packaging solutions company. Working closely with
customers and suppliers, the Company provides safe, innovative and environmentally sound products that
each day meet the needs of hundreds of millions of people in more than 170 countries around the world.
With almost 24,000 employees based in over 85 countries, Tetra Pak believes in responsible industry
leadership and a sustainable approach to business.
| A | B | C |

Fique por dentro do que acontece
na ABRE e no setor de embalagens!
Cadastre seu e-mail em www.abre.org.br.
Update yourself on ABRE’s news
and packaging trends in Brazil!
Register your e-mail at www.abre.org.br.
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Toyo Ink
Rua Gustavo Henrique Meerson, 350,
Distrito Industrial III
CEP 13213-186 – Jundiaí – SP

Tel.: (11) 2923-5100
E-mail: info@toyoink.com.br
Site: www.toyoink.com.br

Com produtos de alta tecnologia, se posiciona entre os líderes globais de tintas para indústria gráfica. Fundada em 1896 no Japão, está presente em mais de 20 países fornecendo tintas de alta performance para:
embalagens flexíveis, offset convencional, UV e metalgrafia, todas atendendo rígidas normas regulatórias.
Com sua moderna fábrica construída em Jundiaí, atende todo o mercado latino americano. A Toyo Ink também
fornece pigmentos, master batch e adesivos para laminação.
With high-tech products Toyo Ink, is among the global manufacturers of printing inks . Founded in 1896 in
Japan, it is present in over 20 countries providing high performance inks for: flexible packaging, UV metal
deco inks, all attending restricted regulatory rules. Its modern factory built in Jundiai, attends the Latin
American market. Toyo Ink also provides pigments, master batch and lamination adhesives.
| IN |

Tri-Sure
Avenida dos Pinheirais, 465, Estação
CEP 83705-575 – Araucária – PR

Tel.: (41) 3641-4013
E-mail: pedro.deoliveira@tri-sure.com
Site: www.tri-sure.com

Araucária – PR
Tel.: (41) 3641-4013
E-mail: pedro.deoliveira@trisure.com
Fabricação de tampas para embalagens plásticas e metálicas, fabricação de moldes e ferramentas, desenvolvimento de soluções técnicas para embalagens e sistemas de fechamento.
Closures manufacturer for steel and plastic packages and drums, molds and tools manufacturing, developing technical solutions for packages systems.
| A | B | IN | P | O |
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UBE
Rua Iguatemi, 192, 13º andar - Conj. 134, Itaim Bibi
CEP 01451-010 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3078-5424
E-mail: comercial@ube.ind.br
Site: www.ube.com

Com 120 anos no mercado e três plantas de nylon (poliamida) no mundo, a UBE é uma das maiores e melhores fornecedoras globais para o setor de extrusão. Presente no Brasil desde 2010, abastece os principais
transformadores da América do Sul, oferecendo os mais variados grades de poliamidas 6, 6/6.6 e 6/6.6/12
para aplicações como tripas, sacos, termoformados, termoencolhíveis e embalagens flexíveis retort.
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Unilever Brasil
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1309,
13º andar, Vila Olimpia
CEP 04543-011 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3568-8000
E-mail: sac@atendimentounilever.com.br
Site: www.unilever.com.br

Empresa de bens de consumo, atuando nas categorias de limpeza do lar, cuidados pessoais, alimentação,
sorvetes e bebidas.
Consumer good company with 4 category of products: home care, personal care, foods, refresments.
| A | C | H |

Uvpack
Estrada de Vila Jaguará, 126, Vila Bela Aliança
CEP 05089-100 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3838-1855
E-mail: uvpackmarketing@uvpack.com.br
Site: www.uvpack.com.br

A Uvpack está sempre a frente do seu tempo. Com soluções inovadoras e exclusivas, utiliza vernizes, laminações,
e metalizações que fazem toda diferença em seus projetos. Unindo a experiência de seus profissionais, estruturada com alta tecnologia e capacidade de produção, atende com excelência os mais exigentes clientes, líderes
dos segmentos industrial, editorial e promocional. Conheça as soluções Uvpack que vão valorizar seu produto.
Uvpack is always ahead of its time. With innovative and exclusive solutions, it uses varnishes, laminations, and metallizations that make all the difference in your projects. Combining the experience of its
professionals, structured with high technology and production capacity, it meets with excellence the most
demanding clients, leaders of the industrial, editorial and promotional segments. Get to know the Uvpack
solutions that will enhance your product.
| A | B | C | S | MP | O |
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Videojet do Brasil

Rodovia Presidente Dutra, Km 55, Parque Mondesir
CEP 12605-530 – Lorena – SP

Tel.: (12) 2124-4400
E-mail: maria.yolanda@valfilm.com.br
Site: valfilm.com.br

Especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de embalagens flexíveis, a VALFILM é uma
das Empresas VALGROUP. A nossa gama de produtos engloba soluções inovadoras para aplicações técnicas
Shrink Film, Ecostrech e Bolsas PVDC / Barreira. A excelente qualidade dos produtos, sua flexibilidade e seus
extraordinários serviços fazem da VALFILM o parceiro perfeito para sua Empresa.
Specializing in the development, manufacture and marketing of flexible packaging, VALFILM is one of the
VALGROUP Companies. Our product range encompasses innovative solutions for Shrink Film, Ecostrech
and PVDC / Barrier Bags. The excellent quality of the products, its flexibility and its extraordinary services
make VALFILM the perfect partner for your Company.
| A | B | H | IN |

Tel.: (11) 4689-7273
E-mail: br.marketing@videojet.com
Site: www.videojet.com

A Videojet é líder na indústria de identificação de produto com a fabricação de sistemas de marcação, fluídos,
peças e acessórios. As impressoras Videojet oferecem alta qualidade de codificação de códigos alfanuméricos,
logos e imagens em praticamente qualquer substrato e a qualquer velocidade de linha, ângulo ou localização
no produto ou na embalagem.
Videojet is a world-leading manufacturer of industrial ink jet systems, fluids, and accessories for the
product identification industry. With an industrial printer from Videojet, you can apply high-quality alphanumeric codes, logos and graphics to nearly any surface at virtually any line speed, angle, or location
on a product or package.
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Verallia
Avenida Santa Marina, 443, Água Branca
CEP 05036-903 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 2246-7200
E-mail: verallia.br.marketing@verallia.com
Site: www.verallia.com.br

Porto Ferreira – SP
Tel.: (19) 3581-1026
E-mail: verallia.br.marketing@saint-gobain.com

Campo Bom – RS
Tel.: (55) 2118-0200
E-mail: verallia.br.marketing@saint-gobain.com

A Verallia é a mais diversificada produtora de embalagens de vidro do País, responsável pela produção de
garrafas e potes de vidro para bebidas e alimentos. A multinacional francesa trabalha em inovações na forma,
volume, peso e nas cores das embalagens de vidro, para atender às exigências de diferenciação dos produtos.
Verallia is the most diversified producer of glass packaging in the country, responsible for producing glass
bottles and jars for food and beverage segments. The French company is working on innovations in shape,
volume, weight and color of glass packaging, to meet the demands of product differentiation.
| A | B |
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Rua São Paulo, 261-291, Alphaville
CEP 06465-130 – Barueri – SP

Vitopel
Avenida Ayrton Senna da Silva, 2037, Jardim Oratório
CEP 09380-440 – Mauá – SP

Tel.: (11) 4977-7200
E-mail: vitopel@vitopel.com
Site: www.vitopel.com

Mauá – SP
Tel.: (11) 4977-7200
E-mail: ksante@vitopel.com

Votorantim – SP
Tel.: (15) 3242-9800
E-mail: vitopel@vitopel.com

A Vitopel é produtora de BOPP, líder no Brasil e importante player na América Latina. Atende aos principais
fabricantes de embalagens e end users, entre empresas nacionais e multinacionais. Seu portfólio engloba filmes
transparentes, metalizados, opacos e perolados. Atende a todos os segmentos: embalagens, rótulos, gráfico,
fitas, etiquetas e produz o Vitopaper, único papel sintético no mundo feito a partir de plásticos reciclados,
para aplicações nos segmentos de comunicação visual e editorial.
Vitopel is a BOPP Film producer, leader in Brazil and a major player in Latin America. Vitopel supplies the
main manufacturers of packaging and end users. Its portfolio includes transparent, metalized and white/
pearlescent films. It fits to all segments: packaging, labels, graphic, ribbons, labels and we also produce
Vitopaper, the only synthetic paper in the world made from recycled plastics, for several applications, most
used in the visual and editorial communication segments.
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Westrock
Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Cond. Galleria
Corporate 2, 4º e 5º andar, Fazenda São Quirino
CEP 13091-908 – Campinas – SP

XYPD do Brasil
Tel.: (19) 3707-4000
E-mail: s-comunicacao-corporativo@westrock.com
Site: www.westrock.com.br

A WestRock é parceira de seus clientes para fornecer soluções únicas em papel e embalagens que impulsionem
seus negócios. São 50.000 funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 320 operações
e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia e Austrália. Saiba mais em www.westrock.com.
WestRock (NYSE: WRK) partners with our customers to provide differentiated paper and packaging
solutions that help them win in the marketplace. WestRock’s 50,000 team members support customers
around the world from more than 320 operating and business locations spanning North America, South
America, Europe, Asia and Australia. Learn more at www.westrock.com.
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Rua Itaipu, 150, Vila Seminário
CEP 18570-150 – Conchas – SP

Tel.: (14) 3845-1965
E-mail: xypd@xypd.com.br
Site: www.xypd.com.br

XYPD pertence ao grupo XYP / Dase Seal, pioneira e líder em fabricação de filmes, rótulos e máquinas
rotuladoras conceito Sleeve. Somos um grupo verticalizado com total conhecimento na sua especialidade
com seu próprio desenvolvimento e manufatura de máquinas aplicadoras, equipamentos de conversão de
rótulos, filmes encolhíveis e rótulos, assim entregando a solução completa e confiável potencializando os
resultados dos clientes.
XYPD belongs to the XYP / Dase Seal group, pioneer and leader in the manufacturing films, shrink sleeve
labeler and labels. Our group are integrated business model with full knowledge and focus in our speciality,
consistent R&D department and labeler machine manufacturing, labels converting, shrink films and labels
delivering complete and reliable solutions strengthening results of customers.
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Wheaton
Avenida Álvaro Guimarães, 2502, Vila Euro
CEP 09810-010 – São Bernardo do Campo – SP

Tel.: (11) 4355-1800
E-mail: vendas@wheaton.com.br
Site: www.wheaton.com.br

Presente no país desde 1952, o Grupo Wheaton Brasil é especializado na produção de embalagens de vidro
para as indústrias de perfumaria e cosméticos, farmacêuticos, alimentícios, além de utilidades domésticas.
Com capacidade de produção de cerca de 1 bilhão de frascos por ano, a Wheaton Brasil conta com 4 fornos de
fusão e 23 linhas de produção. O Grupo Wheaton Brasil está sempre em busca de novas tecnologias para se
antecipar e atender às necessidades do mercado global.
Being in Brazil since 1952, Wheaton Brasil Group is specialized in glass container production for perfumery
& cosmetics, pharmaceutical, food industries and also tableware. Producing some 1 billion flasks per year,
the Wheaton Brasil operates with 4 non-stop furnaces for 23 different production lines. Wheaton Brasil
Group is constantly seeking state-of-art technology to comply and anticipate our demanding global market.

Zip Pak
Rodovia Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto, Km 78, Parte B, Jacaré
CEP 13318-000 – Cabreúva – SP

Tel.: (11) 4529-1310
E-mail: flavio.zampirolli@zippak.com
Site: www.zippak.com.br

Zíperes plásticos para embalagens flexíveis. Soluções para embalagens com sistema de abre-fecha por meio
de zíper.
Plastic zipper for flexible packaging. Reclosable Packaging Solutions considering zipper.
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WR Com - Comunicação, Marketing e Design
Rua Abolição, 2890, Vila Joaquim Inácio
CEP 13045-750 – Campinas – SP

Tel.: (19) 3279-0130
E-mail: atendimento@wrcom.com.br
Site: www.wrcom.com.br

Planejamento de marketing e comunicação; design gráfico, de marca e embalagem; ações de trade marketing
e merchandising; desenvolvimento, design e produção de conteúdo para digital e redes sociais; soluções
estratégicas de mídia on e off; projetos especiais para redução dos custos de embalagens.
Marketing and communication planning; graphic design, brand and packaging; actions of trade marketing and merchandising; development, design and production of content for digital and social networks;
strategic on-and-off media solutions; special projects to reduce packaging costs.
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Anuário ABRE é uma publicação anual da Associação Brasileira de
Embalagem onde constam as empresas que fazem parte da Entidade.
Coordenação: Camila Carbonelli e Mônica Carvalho
Projeto Gráfico e Editoração: Formato Editoração e Design
(11) 3061-2231 | formato.sp@terra.com.br
Impressão: Gráfica Santa Marta
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