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Grupo Embrasa Soluções em 
embalagens

A Embrasa é um grupo 

nacional que iniciou 

atividades na cidade  

de Campinas/SP 

produzindo embalagens 

de polietileno. 

A sua empresa aplica muita tecnologia para garantir a qualidade dos 
seus produtos e eles merecem uma embalagem à altura! A embalagem 
de ráfia soldada desenvolvida pela Embrasa protege contra umidade, 
sujeira e roedores, possui alta resistência mecânica, é leve e com 
excelente qualidade de impressão, o que garante uma posição de 
destaque e visibilidade por onde ela passar.

1973 1980 2004 HOJE
MODELOS BIG BAG

100%
RECICLÁVEL

MODELOS ESPECIAIS

Buscando diversificação 

iniciou a produção 

de ráfia (fitas de 

polipropileno trançadas) 

e hoje possui 4 unidades: 

duas em Sumaré/SP, uma 

em Catalão/GO e uma em 

Artur Nogueira/SP.

Iniciou a produção  

de contentores flexíveis  

e big bags e se tornou  

uma das maiores 

empresas do setor 

e uma referência  

em inovação.

É uma empresa familiar já 

com a terceira geração no 

comando das operações  

e tem como foco manter 

um parque industrial 

sempre atualizado, 

visando uma produção 

consistente e produtos  

de qualidade percebida. 

Com estratégia de estabelecer parcerias de longa duração, atende os mercados  

de fertilizantes, farinha e farelo, nutrição animal, mineração, químicos e construção 

civil entre outros. E para atender a essas necessidades específicas, seus produtos 

possuem homologações para: 

Transporte terrestre de produtos perigosos (ABRACE – CE-EPP-1221/10). 

Transporte marítimo de mercadorias perigosas (MARINHA DO BRASIL – 126/2014). 

Embalo produtos alimentícios tipo V (RDC52, TECPAR).

Além de ser uma empresa certificada de acordo com a Normal ISO 9000 : 2008 

pelo Bureau Veritas.

Buscamos entender o mercado de nossos clientes, suas peculiaridades, 

seus produtos e necessidades específicas, inovando e sugerindo  

embalagens diferenciadas, resistentes e de alto desempenho.  

Estas embalagens apresentam ótimo empilhamento e paletização  

e permitem automatização do sistema de ensaque. Contamos com a maior 

capacidade fabril das américas no segmento de embalagens de ráfia soldada.

Com produção totalmente 

verticalizada, qualidade  

e atendimento diferenciados,  

temos as seguintes  

especificações disponíveis:

Produto one-way.

Capacidade de até 1000 kg.

Impressão de até 3 cores.

Modelo com 4 alças.

BOCA: aberta total, com válvula 

ou saia.

FUNDO: fechado ou com válvula.

Com e sem liner.

TECIDO: branco ou azul 

(tradicional Embrasa).

EMBALAGENS LAMINADAS:  

soldadas, boca aberta e valvulada.

LAMINAÇÕES:  

simples, média e com filme  

- que substitui o liner interno,  

reduz vazamentos e protege melhor 

seu produto do meio externo.

VÁLVULAS ESPECIAIS: 

dobrável ou soldável por ultrassom  

– servem para fechar sua 

embalagem em menor ou maior 

nível, prevenindo o conteúdo  

contra violações e contaminações.

DESAREAÇÃO ADEQUADA:  

micro ou nano perfurações 

controladas para extrair 

adequadamente o ar da embalagem 

durante o envase, propiciando  

maior produtividade e menor risco  

de vazamentos.

BLACK BAG:  

embalagem com propriedade 

fotoprotetora para proteger  

o produto da luz e seus efeitos.

CRYSTAL BAG:  

a apresentação do produto é um 

fator importante de diferenciação 

perante a concorrência e para isso, 

apresentamos a embalagem  

com ráfia transparente, que permite  

que o produto fique mais visível.

Produzida à base de tecido  
de polipropileno, com a aplicação  
de alta tecnologia de extrusão,  
tecelagem e laminação, a embalagem  
de ráfia possui elevado potencial  
para reciclagem energética  
e possibilidade de reuso em outras 
aplicações.
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