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Aniversário

emibra completa 

44 anos
Empresa comemora as mais de quatro décadas de trabalho 
com inovação tecnológica e responsabilidade ambiental. Página 3

Institucional SMED

NOVO VÍDEO MOSTRA 
ESTRUTURA DA FÁBRICA

FERRAMENTA 
OTIMIZA PRODUÇÃO

Página 4 Página 5
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Palavra do presidente

Uma empresa é como uma engrenagem. 
todas as peças precisam estar muito bem 
encaixadas para funcionarem de forma 

eficiente e produtiva. se um dos elementos está 
trabalhando sem sincronicidade, todo o resto fica 
comprometido e o resultado pode ser desastroso.

a metáfora é para falar sobre a importância 
do capital humano no mundo corporativo; sobre 
a responsabilidade que cada colaborador tem no 
desenvolvimento de qualquer companhia. não é 
possível ter sucesso sem a contribuição de toda a 
equipe. valorizamos muito o nosso pessoal, por-
que sabemos que é ele quem faz os nossos obje-
tivos serem alcançados. 

É fundamental que o time reme na mesma di-
reção, que saiba e entenda qual é o propósito da 
empresa que representa e o tenha como norte. só 
assim um negócio é capaz de crescer de forma 
forte e sólida. quando existe uma conquista em 
equipe, todo mundo ganha. E, para nós, os ganhos 
só fazem sentido se forem para todos. 

Danilo Braghiroli

ISTO É EMIBRA é uma publicação da Emibra indústria 
e comércio de Embalagens ltda. e é direcionada a 
clientes, parceiros e colaboradores

EMIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

avenida major pinheiro fróes, 2.300
08680-000 - suzano - sp - tel.: +55 (11) 4741-9600
site: www.emibra.com.br

MARKETING
caio braghiroli

Projeto gráfico
f|martins comunicação integrada
www.agfmartins.com.br

Jornalista responsável
Katia guimarães (mtb: 46.937) - Kg comunicação corporativa

            nós estamos interessados 
          no que você tem a dizer.

Informações, sugestões e críticas:
marketing@emibra.com.br

ligue para nós! É fácil, rápido e teremos o maior prazer em atendê-lo.
SAC: 0800 709 4033

Notas

O Estudo Macroeconô-
mico da Embalagem ABRE/
FGV: retrospecto de 2017 
e perspectivas para 2018, 
da Associação Brasileira de 
Embalagem (Abre), reve-

O livro “Inovação na 
embalagem”, do pesquisa-
dor, designer e professor 
Fábio Mestriner, apre-
senta uma nova metodo-
logia para criar embala-
gens. Com 192 páginas, 
a obra oferece um mé-
todo simples, de passo 
a passo, sobre como as 
marcas podem alcançar 
bons resultados por meio 
de suas embalagens. 

O mais recente estu-
do da empresa global de 
brand design e inovação 
Packlab aponta tendên-
cias que devem reger a 
criação e a fabricação de 
embalagens nas próximas 
décadas. Entre elas, des-
tacam-se o minimalismo, 
o uso de cores vibrantes, 

tipografia customizada e 
novos recortes. Também 
há aplicação de referên-
cias vintage e elementos 
que remetam à história da 
marca (storytelling) como 
estratégia para aumentar 
a confiabilidade do con-
sumidor, além do uso de 
materiais sustentáveis.

setor de embalaGens 
deve crescer Quase 3%

manual para
aGreGar valor

TENDÊNCIAS DE EMBALAGEM

todos na 
mesma direção lou que o setor deve cres-

cer 2,96% neste ano. Em 
2017, o crescimento foi de 
1,96%, com volume bruto 
de produção fechado em 
R$ 71,50 bilhões.

 www.emibra.com.br

Katia guimarães (mtb: 46.937) - Kg comunicação corporativa

nós estamos interessados 
          no que você tem a dizer.

ligue para nós! É fácil, rápido e teremos o maior prazer em atendê-lo.

O livro “Inovação na 
embalagem”, do pesquisa-
dor, designer e professor 
Fábio Mestriner, apre-
senta uma nova metodo-
logia para criar embala-
gens. Com 192 páginas, 
a obra oferece um mé-
todo simples, de passo 
a passo, sobre como as 
marcas podem alcançar 
bons resultados por meio 
de suas embalagens. 

aGreGar valoraGreGar valor
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Comercial

Marca veio se consolidando ao longo das décadas com investimentos em tecnologia de ponta e 
modernização de processos, além de qualificação profissional e respeitadas certificações ambientais

Emibra comEmora 
44 anos com inovação

O mês de abril é especial para a 
Emibra. É quando a empresa co-
memora a sua fundação. Em 2018, 
a fábrica de embalagens completa 
44 anos e um crescimento invejá-
vel, tanto em faturamento quanto 
em profissionalização, tecnologia e 
inovação.

A companhia oferece soluções 
gráficas modernas (entre cartu-
chos, cartelas, displays e rótulos), 
com tecnologia de ponta, atualiza-
das constantemente, e clientes dos 
mais diversos segmentos, o que faz 
com que a Emibra esteja presente 
em praticamente todas as pratelei-
ras de supermercados, lojas e far-
mácias de todo o País.

Um dos diferenciais da empresa, 
que garante a fidelidade de seus 
clientes, é a seriedade com que ela  
trata questões ambientais e fiscais, 
além de priorizar o respeito e a con-
fiança de seus públicos interno e ex-
terno.

A Emibra foi uma das primeiras 
do ramo no País a conquistar as  
importantes certificações ISO 9001  
e ISO 14001, além da FSC, o que 
comprova que o seu papel cartão pro-
vém de florestas remanejadas, com  
toda a sua cadeia produtiva certifi-
cada e com gestão segura e de qua-
lidade. 

Preocupada com a profissiona-
lização de sua equipe, a empre-

sa de origem familiar aderiu à  
governança corporativa, mas  
conseguiu manter ao longo des-
tes anos o clima de “família” entre 
os seus colaboradores e clientes. 
O atendimento continua sendo 
próximo, com resposta rápida e 
eficiente.

Embora seja uma companhia 
bastante experiente, que come-
çou em uma época totalmen-
te diferente da atual, a Emibra  
nunca deixou de se atualizar,  
se tornando contemporânea, dinâmica  
e flexível, sendo adepta, inclu- 
sive, do pensamento Lean Manu-
facturing, que reduz desperdícios 
e otimiza a produção.

A Emibra é uma empresa experiente com espírito jovem; suas máquinas e processos seguem o que há de mais moderno e eficiente no mercado
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Comercial

Reprodução conta um pouco sobre a história e os serviços da empresa, além de mostrar como  
funcionam os processos da fábrica de embalagens; acesso ficará livre para todos no site da companhia

Emibra lança novo 
vídeo institucional

A Emibra acaba de lançar um 
novo vídeo institucional (confira 
no site emibra.com.br). A repro-
dução conta um pouco sobre os 
serviços oferecidos pela empre-
sa, além de mostrar como os pro-
cessos da fábrica são realizados 
até que o papel cartão se torne 
embalagem.

É uma forma de apresentar a 
companhia a quem ainda não co-
nhece e revelar os bastidores da 
fabricação de embalagens, res-
ponsáveis por grande parte das 
decisões de compra. Uma pes-
quisa realizada pela MWV (Mead 
Westvaco Corporation), líder glo-
bal em embalagens, mostrou que 
60% dos brasileiros consideram 
a embalagem item fundamental 
na hora de decidir se vai ou não 
levar algum produto para casa.

estrutura da fábrica 
pode ser conferida 
na gravação quE ficará  
no sitE da EmprEsa

Produdora que fez o vídeo acompanhou o dia a dia da fábrica para mostrar todos os detalhes 

O vídeo também mostra a es-
trutura da empresa e a importân-
cia dos colaboradores na opera-
ção de tecnologias, implantadas 
pela Emibra para aprimorar seus 
serviços. 

O site da Emibra já contava com 
um vídeo institucional, feito em 
2011 e que estava desatualiza-
do. Neste, é possível conferir to-
das as melhorias e investimentos 
que foram feitos de lá para cá e 
o quanto isso impactou na quali-
dade dos serviços e na satisfação 
dos clientes.



5      

is
to

 é
 e
m
ib
r
a

   
   

 J
A

N
/F

EV
/M

A
R

/A
B

R
 2

01
8 

   
   

w
w

w
.e

m
ib

ra
.c

om
.b

r

Qualidade

Técnica do Lean Manufacturing estuda os movimentos das máquinas para melhorar aproveitamento

fErramEnta monitora tEmpo E 

otimiza produção

A Emibra começou a usar em 
sua fábrica o SMED (sigla em in-
glês para Single Minute Exchan-
ge of Die), ferramenta que tem 
como objetivo otimizar a pro-
dução. 

A técnica, que faz parte do 
Lean Manufacturing (concei- 
to de redução de desperdí-
cio, adotado pela empresa em  
2015), é usada para estudar os 
tempos e as movimentações das 
máquinas durante um setup (pe-
ríodo em que a produção é in-
terrompida para que os equipa-

Colaboradores 
fazem treinamento 
para usar a 
ferramenta que 
agora faz parte da 
rotina da fábrica; 
objetivo é aumentar 
a produtividade

mentos fabris sejam ajustados). O trabalho está 
sendo realizado em parceria com a QTMSystem 
(consultoria especializada em Lean Manufactu-
ring). O setup é filmado e cada movimentação 
tem um tempo de referência para padronizar to-
das as etapas do processo.

Os colaboradores do setor de Impressão, Cor-
te e Vinco passaram por um treinamento em fe-
vereiro, para poderem aplicar a técnica de for-
ma eficiente. 

“O nosso principal objetivo com a aplicação 
dessa ferramenta é reduzir o tempo de setup e 
maximizar as horas produtivas da fábrica”, ex-
plica Tiago Fachiano, responsável pela área de 
Qualidade.
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A ISO 9001, que trata da qualidade de 
gestão das empresas, passou por uma re-
visão em 2015 e, desde então, vem se ade-
quando às necessidades e novidades do 
mercado. A Emibra, uma das primeiras do 
Brasil no setor a conquistar esta certifica-
ção, está passando por todo o processo de 
atualização e a auditoria deste ano deve 
acontecer entre os meses de junho e julho.

A revisão prevê uma mudança de pers-
pectiva, promovendo a conexão do sistema 
de qualidade com o planejamento estra-
tégico da empresa, com um maior envol-

Qualidade

ISO 9001 foi atualizada e prevê possíveis impactos e planos de ação para evitar eventualidades

rEvisão dE norma dEtErmina 

avaliação de riscos

vimento da alta direção das organizações 
em todo o sistema.

“Agora, a companhia tem de definir os 
riscos e as oportunidades de cada área, que 
fazem parte do escopo de seu sistema de 
gestão. É o momento de gerar um índice 
de impacto e fazer planos de ação para se 
prevenir dos riscos passíveis à sua ativida-
de. Os riscos são pensados precisamente, 
para que haja um planejamento estratégi-
co que promova adequações conforme as 
suas necessidades”, conta Tiago Fachia-
no, responsável pela Qualidade da Emibra. 

É o momEnto dE 
gErar um índicE 
dE impacto E 
fazEr planos 
dE ação para 
se prevenir 
dos riscos 
passíveis à sua 
atividade

Mudança deu uma nova direção ao planejamento estratégico, já que agora a empresa tem de definir riscos e oportunidades
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Qualidade

Grupo vai garantir que normas sejam cumpridas e que processos mantenham alto padrão de qualidade

Emibra cria EquipE dE 
auditores internos

Colaboradores fizeram um curso para se tornarem auditores, que terão a importante tarefa de garantir que regras ambientais e de qualidade sejam cumpridas 

Para garantir a qualidade e a pa-
dronização de seus processos, além 
do cumprimento de normas, a Emi-
bra criou uma equipe de auditores 
internos. 

São funcionários que passaram  
por treinamentos e estão aptos a ve-
rificar periodicamente como estão 
funcionando todos os trabalhos da 
fábrica.

Com a revisão da ISO 9001 (leia 

mais na página 6), essa verificação se tornou ain-
da mais importante, já que será necessário checar 
constantemente se o que está previsto na norma 
está sendo cumprido. Outras regras de legislações 
ligadas à área também serão examinadas. 

Os colaboradores do grupo são líderes de equi-
pes e terão a importante missão de assegurar que 
todos os processos estão sendo atualizados, para 
chegar ao objetivo de manter e aprimorar a quali-
dade, atendendo aos requisitos não só das leis, mas 
também dos clientes.

todos os 
auditorEs 
são lídErEs 
dE EquipE 
E farão 
vErificaçÕEs 
constantEs
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Endereço para devolução: Emibra - Av. Major Pinheiro Fróes, 2.300, Vila Maria Maggi, Suzano – SP CEP: 08680-000

O Dia Internacional da Mulher, 
comemorado no dia 8 de março, 
foi de informação e homenagem 
na Emibra. Todos os colaborado-
res puderam assistir a uma pales-
tra sobre violência doméstica – o 
que é, como lidar e denunciar os ca-
sos – e as mulheres da empresa re-
ceberam um creme para as mãos e 
um bombom em homenagem à data.

No quiosque e no salão de jogos 
da companhia, também teve expo-
sição de chocolates, cosméticos e 
sapatilhas. O objetivo da ação foi, 
além de parabenizar as funcioná-
rias pelo seu dia, promover a dis-
cussão e a conscientização sobre 
temas familiares importantes. 

RH

Páscoa

Equipe assistiu a apresentação sobre violência doméstica e mulheres ganharam cosméticos e chocolates

palEstra E prEsEntEs marcam 
dia da mulHer na emibra

A Emibra presenteou os seus fun-
cionários com caixas de bombom 
em alusão à Páscoa, comemorada 
em 1º de abril. Assim como nos de-
mais eventos internos realizados pela 
empresa, este também teve o intui-
to de reunir e integrar os colabo-
radores, que, no dia a dia, muitas 
vezes, não têm a oportunidade de 
conversar com colegas de outros 
departamentos ou que trabalham 
em outros horários. O encontro foi 
um sucesso!

cHocolates 
e muita 
inteGração

Equipe ganhou caixas de bombom em homenagem à Páscoa

Tema da palestra foi violência doméstica e outros assuntos relacionados à convivência familiar


