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COLUNA DE NOTAS

01 - A sustentabilidade no segmento de embalagens

Em várias partes do mundo, a pandemia intensificou a demanda por embalagens am-
bientalmente amigáveis, com preferência por produtos em papel cartão e papelão, in-
clusive em compras por e-commerce.

No Brasil, aumentou a preocupação ambiental e a maioria dos profissionais passaram a 
optar por embalagens mais leves, sustentáveis e versáteis.

Fonte: Two Sides

02 - O poder das embalagens como diferencial de mercado

Foi-se o tempo em que as embalagens tinham papel coadjuvante no relacionamento 
entre negócios, consumidores e varejistas. Hoje, elas representam um diferencial de 
mercado e vão muito além de cumprir a função de proteger e transportar produtos.

Elas comunicam valores e posicionamentos, educam as pessoas com informações úteis 
e funcionam como uma ferramenta essencial para conquistar clientes em suas jornadas.

Em um mercado tão competitivo, são elementos centrais na estratégia de qualquer 
negócio.

Fonte: associação brasileira de embalagens

03 - Tendências valorizadas pelos consumidores em 2021

Os consumidores estão em busca de uma relação de confiança. Isso exige que as estra-
tégias de comunicação e as embalagens contenham todas as informações necessárias 
de forma clara e precisa.

É necessário que se promova conversas abertas e honestas acerca da cadeia de pro-
dução e a responsabilidade corporativa das empresas. Além disso, essa comunicação 
agrega uma visão de valor e de fidelidade para as marcas.

Fonte: Consumidor moderno

Nos acompanhe no Instagram e participe!  @emibraembalagens.

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

Projeto gráfico: Finger Digital
Conteúdo: Finger Digital
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Danilo Braghiroli
Presidente

AS REALIZAÇÕES INOVADORAS 
DA EMIBRA EM 2020

O ano de 2020 foi desafiador para muitas empresas e 
aqui na Emibra nós enxergarmos toda situação como 
um grande aprendizado.

Focamos em melhorias internas e em reflexões sobre 
o novo cenário mundial. Promovemos o avanço do 

programa “Excelência Operacional LeanForce”, a criação da plataforma Web to Print 
e tivemos um excelente desempenho em vendas, principalmente com a conquista de 
novos clientes.

Buscamos maior agilidade em nosso fluxo de trabalho com a aquisição de um 
software e proporcionamos maior flexibilidade para os nossos clientes.

Entre as novidades de 2020 destacamos a ampliação do nosso armazém, a evolução 
do programa KAMBAN e a realização do inventário GHG, identificando nossa 
atual emissão de CO2 e consequentemente promovendo ações de mitigação. Não 
podemos deixar de citar que atingimos 100% de atendimento às ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), mantendo nosso propósito com a sustentabilidade 
do planeta.

Outro fator relevante foi o nosso avanço em dois importantes projetos sociais: o 
“Recicla Emibra”, projeto de mentorias para a cooperativa de catadores no município 
de Suzano e o “Projeto Jovens Esportistas” que tem como objetivo promover a 
inclusão social e apresentar novas perspectivas de vida através do esporte.

Pensando no bem estar dos colaboradores e em disseminar nossos valores, 
realizamos o “mês da inovação”, onde proporcionamos diversas experiências dentro 
da empresa e em troca recebemos mais de 300 sugestões em nosso programa 
“Embalando Ideias”.

Foi um ano de muito trabalho, amadurecimento e realizações. Nós agradecemos a 
todos pelo alto nível de flexibilidade e pelo fortalecimento das nossas relações.

Com profissionais dedicados e dispostos a fazer a diferença, nós finalizamos 2020 
com muito ORGULHO de tudo que conquistamos!

Danilo Braghiroli



ISTO É EMIBRA  • SET/OUT/NOV/DEZ 20204

em
ib

ra
.c

o
m

.b
r

Este ano lançamos a Emibra Connect, uma 
plataforma desenvolvida para auxiliar 
a organização, o fluxo de informações 
e reduzir em até 38% o tempo de cada 
demanda.

Com ela, é possível a visualização de 
indicadores através de dashboards e 
relatórios. Foi um grande passo para 
proporcionar acesso preciso a informações 
no momento mais oportuno para cada 
cliente.

Com um layout totalmente inovador, os 
brindes (canetas, calendários, bloco de 
anotações e cadernos) que presenteamos 
os nossos parceiros e prospects passaram 
por uma grande reformulação em relação 
aos anos anteriores. Personalizados e 
pensados em cada detalhe, eles encantam 
a todos e ainda possuem como diferencial 
o acesso ao download do app Emibra, que 
permitirá todos os contatos acompanharem 
nossos lançamentos e novidades.

No mês da inovação, realizado em outubro, 
lançamos o novo mascote da Emibra 

e através da tecnologia do QR Code, 
os colaboradores puderam visualizar 
a campanha e sugerir um nome para o 
nosso paper toy. Recebemos cerca de 180 
sugestões e tivemos um impacto muito 
positivo com a percepção de todos sobre as 
possibilidades tecnológicas que podemos 
trabalhar de forma simples e eficiente. O 
colaborador que teve a sugestão vencedora 
recebeu um prêmio em dinheiro.

Essa experiência foi um pequeno exemplo 
do quanto as embalagens interativas 
podem fazer a diferença na vida do 
consumidor, facilitando atividades que 
antes eram realizadas manualmente.

Todas essas possibilidades transformam 
processos em ações digitais e nós fazemos 
parte dessa evolução e incorporamos, 
cada vez mais, a tecnologia em tudo que 
produzimos.

Nos acompanhe e fique por dentro de 
todas as novidades!

EMIBRA, SINÔNIMO
DE INOVAÇÃO
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PROJETOS QUE
TRANSFORMAM VIDAS

Com base no respeito e na valorização das 
pessoas, nós sempre buscamos atenuar os 
problemas sociais. Nesses últimos meses, 
destacamos dois projetos importantíssimos 
para a nossa empresa: o “recicla Emibra” e o 
“jovens esportistas”.

O “recicla Emibra” é um projeto de mentorias 
para a cooperativa de catadores no município 
de Suzano e tem por objetivo promover 
treinamentos e parcerias para uma melhor 
receita e consequentemente uma maior 
renda para os cooperados.

Já o projeto “jovens esportistas” tem como 
principal objetivo a formação integral do 
indivíduo perante a sociedade, por meio de 
atividades programadas e sistematizadas 
nas modalidades futsal, judô e xadrez. Com 
isso, promovemos a integração de jovens 
através da prática esportiva, construindo 
um processo de transmissão de valores, 
conhecimentos, bons costumes e unindo o 
esporte à educação.

É na infância e na adolescência que a 
atividade física tem papel fundamental no 
desenvolvimento motor, cognitivo, físico 
e social, pois os alunos estão em fase de 
descoberta e o aprendizado ocorre de forma 
mais natural. Nós ficamos orgulhosos em 
contribuir para que vários jovens tenham 
acesso ao esporte de forma segura.

Ambos os projetos consolidam a 
responsabilidade socioambiental da Emibra. 
Possuímos um olhar sobre as realidades 
externas e estabelecemos projetos onde 
podemos atuar e colaborar de forma 
positiva.

Está em nossa essência a preocupação não 
apenas com um bom ambiente de trabalho, 
mas também em promover a inclusão social 
e apresentar novas perspectivas de vida as 
pessoas.
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Para que possamos viver o presente e consolidar 
o futuro, o nosso maior investimento continua 
sendo nas pessoas.

Em setembro realizamos a pesquisa de 
engajamento. Um pequeno questionário 
com perguntas claras e diretas cujo objetivo 
é metrificar o que precisa ser melhorado na 
empresa para alavancar a produtividade e 
felicidade dos colaboradores.

Realizada 100% digital, garantimos segurança, 
privacidade aos nossos funcionários e 
conseguimos analisar os pontos de excelência 
e os de melhorias.

Nós valorizamos sempre o bem-estar e a formação 
de profissionais cada vez mais capacitados 

Dia das crianças cheio de animação

No dia 12 de outubro é comemorado o dia das 
crianças e essa data tão importante não poderia 
passar em branco. Nós realizamos uma visitação 
na fábrica com os filhos dos colaboradores, 
apresentando os processos e locais de trabalho 
dos pais.

Realizamos também algumas ações que 
garantiram os sorrisos dos nossos pequenos: 

atração do robô Bumblebee, totem de fotos com 
ímã de lembrancinha e entrega de sacolinhas 
de doces e materiais (guache, pincel, massinha, 
revistinha para colorir e lápis de cor).

As crianças alegraram nossos corações, encheram 
a empresa de diversão e, com certeza, esse 
momento ficou marcado positivamente na 
memória de todos nós.

R
H

NOSSO DIFERENCIAL ESTÁ NAS PESSOAS
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Em outubro, nós comemoramos o MÊS DA 
INOVAÇÃO com a realização de várias ações 
internas que reforçaram a nossa veia criativa 
e fortaleceram ainda mais o compromisso de 
entregar a todos soluções diferenciadas e cada 
vez mais inovadoras.

A abertura foi realizada pelo nosso CEO, 
Danilo Braghiroli ressaltando a importância 
da disseminação da cultura da inovação, que 
sempre esteve em nosso DNA.

No dia 07 de outubro, tivemos um workshop 
para a liderança com a Marília Cardoso, da 
empresa Pallas, abordando o tema “Inovação 
- da Criatividade à nota fiscal”. Nos dias 08 
e 09 fizemos uma exposição interativa com 
atividades multissensoriais como: interação 
com a Alexa (inteligência artificial da Amazon), 
lançamento do nosso mascote, criação de uma 
nuvem de palavras através do Mentimeter e 
jogos em grupo. Essas atividades mostraram 
que a criatividade não é um dom e sim uma 
habilidade que pode ser desenvolvida.
Apresentamos também em nossas redes 
sociais as características e habilidades dos 
membros do comitê de inovação. 

Um grupo formado por 8 pessoas de diferentes 
setores e o nosso CEO, que tem como pilares: 
melhorias incrementais, disseminação 
da cultura de inovação e avaliação de 
oportunidades de novos negócios.

“CRIATIVIDADE É A INTELIGÊNCIA 
SE DIVERTINDO”
- ALBERT EINSTEIN

M
ês
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res participaram de um cinema com pipoca 

gourmet e assistiram ao espetáculo de im-

proviso do Marcio Ballas, foi um momento 

de interação, diversão e muito aprendizado. 

Compreendendo a importância de levar em 

consideração as mais variadas sugestões em 

um processo criativo.

Após o vídeo, os colaboradores conheceram 

o funcionamento de uma impressora 3D,

tecnologia capaz de produzir miniaturas, 

moldes, casas e até replicar órgãos. A 

impressão ocorre através de um processo 

chamado de modelagem por acumulação e 

o objeto previamente ilustrado é formado 

com a sobreposição de camadas na superfí-

cie da impressora.

Nos dias 15 e 16, realizamos uma ação com 

todas as pessoas que contribuíram com 

alguma sugestão desde a criação do progra-

ma “Embalando ideias”. Entregamos uma 

pasta com o logo do programa, uma foto 

do colaborador para que fosse colada em 

uma árvore, uma carta de agradecimento 

com a assinatura do CEO e o QR Code para 

que o colaborador visualizasse um presente 

surpresa.

Entre os dias 19 e 23, o CEO Danilo Braghi-

roli conversou com todos os colaboradores 

e abordou temas como: inovação, bem-es-

tar, segurança, produtividade, qualidade, 

meio ambiente e sustentabilidade.

E o último evento foi uma dinâmica online 

realizada pela Co-viva, uma consultoria de 

inovação formada por engenheiros com 

foco em Co-Criação. O evento contou com 

a J&J, Ache, NGK entre outros em uma mini 

palestra sobre os 8 tipos de inovação com 

foco no mercado de embalagens.

Encerramos o mês com muito aprendizado 

e extremamente felizes. Inovação é aliar a 

criatividade e boas ideias às ferramentas 

necessárias para que sejam executadas.

Somos uma gráfica inovadora, 
somos a Emibra!
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