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COLUNA DE NOTAS

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

Ouça agora no Spotify. Assista a live no Instagram.

01 - Podcast, conteúdo de valor sobre o 
mundo para todos

Praticidade, mobilidade, baixo custo de 

produção e grande abrangência são apenas 

algumas das vantagens oferecidas pelo 

podcast e o mundo corporativo já se deu 

conta disso.

Esse tipo de ferramenta vem sendo cada 

vez mais incorporado na comunicação 

organizacional e muitas empresas vêm 

criando seus próprios podcasts, tanto para 

atingir seu público interno como para manter 

a competitividade no mercado.

A Emibra também faz parte deste índice que 

se preocupa em levar conhecimento gratuito 

para o seu público e inaugurou o novo projeto 

Emibracast.

Fonte: Associação Brasileira de Comunicação 
Corporativa

02 - As lives não param para quem investe 
em conteúdo útil

De acordo com uma pesquisa do YouTube/

Ipsos, no ano passado, 83% dos usuários do 

YouTube usaram a plataforma para assistir 

a lives, sendo que 56% delas acham que 

livestreams são tão bons quanto acompanhar 

eventos ao vivo.

O público, que abraçou a novidade, agora 

se tornou mais exigente. Em 2021, as 

empresas vão precisar investir em conteúdos 

de mais qualidade, seja com inovação no 

entretenimento ou mostrando cenários 

do setor em que atuam, informações com 

curadoria de especialistas e conteúdos 

educacionais.

Fonte: Inova.Jor
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Danilo Braghiroli
Presidente

47 ANOS DE HISTÓRIA, DESAFIOS
INOVAÇÃO E CRESCIMENTO

O ano de 2021 continua nos desafiando em um cenário de muitas incertezas, grandes 
adversidades e incríveis oportunidades.
Sempre direcionada no bem-estar e na satisfação de todos que estão à nossa volta,
conquistamos em abril 47 anos de trajetória com clientes, fornecedores e colaboradores 
nos acompanhando por mais de 20 anos de parceria.
Um relacionamento de confiança e o reconhecimento de qualidade em todos os serviços, 
é desta forma que mantemos a nossa união e garantimos a satisfação dos clientes.
Trabalhamos com a valorização das pessoas e acreditamos no potencial de cada 
colaborador.
Assim, concretizamos o nosso objetivo que é manter um time engajado e motivado 
para que eles confiem em si e enxerguem o seu diferencial dentro de cada conquista 
e em cada projeto.
Nosso maior orgulho é enxergar que de forma inovadora, flexível e pronta para qualquer 
cenário, a Emibra foi construída e preparada para enfrentar os desafios, crescer e 
encantar.
Uma empresa íntegra que está preocupada com todos os detalhes, desde a experiência 
de todos que passam por aqui até o desenvolvimento e crescimento das nossas soluções.
Nosso compromisso é agregar todos os valores que disseminamos através de relações 
fortes, confiáveis, transparentes e honestas!
A Emibra está no mundo para tudo e para todos. Ficamos muito felizes e orgulhosos 
por compartilhar com vocês nossos grandes momentos que ficarão marcados no ano 
de 2021.

“ISTO É EMIBRA”

Danilo Braghiroli
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Somos uma empresa estruturada, que traz 
todos os acontecimentos para o aprendizado 
e crescimento. Em 2021 demos início à 
construção do novo galpão, além disso, 
adquirimos uma cortadeira que aumentará 
nossa flexibilidade, pois buscamos sempre 
a inovação e a excelência.
O cenário mundial continua o mesmo, mas 
ainda que estejamos em meio a esta situação, 
a condução e administração da Emibra 
continuam sendo precisas, sob a condução 
do nosso competente CEO, Danilo Braghiroli. 
Estamos passando pela maior crise sanitária 
da história e continuamos firmes, fortes e 
unidos, enfrentando este momento.
Nossos colaboradores mais uma vez nos 
surpreendem, com sua dedicação, otimismo 
e responsabilidade. Estão aqui, resilientes e 
decididos a trabalhar, entregando sempre o 

melhor, mesmo nesta situação difícil.
Este time de profissionais realiza seu 
serviço com comprometimento e participa 
dessa história de sucesso. É assim que 
nos tornamos umas das melhores gráficas 
de embalagens do país, com inovação 
tecnológica, equipamentos de ponta e 
colaboradores qualificados.
Em mais um ano de história com momentos 
inesquecíveis, lutas e conquistas, queremos 
agradecer pelo empenho de todos que fazem 
parte desta historia nestes 47 anos. É através 
dos detalhes que construímos essa jornada 
e chegamos a mais uma celebração.
A todos os cl ientes e fornecedores, 
agradecemos a confiança no trabalho e 
na parceria, nossa prioridade é atender 
co m  e xc e l ê n c i a  e  r e s p o n s a b i l i d a d e 
socioambiental.

SUPERAÇÃO E CONQUISTA, 
A NOSSA CELEBRAÇÃO PARA 
OS 47 ANOS DA EMIBRA
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QUALIDADE, CONFIANÇA 
E EXCELÊNCIA COMPROVADAS

Aqui na Emibra a garantia de qualidade da 
empresa, produtos e serviços é conquistada 
por 47 anos de experiência, diversas 
certificações e muitos projetos. Buscamos 
aperfeiçoar sempre os processos, comprovar 
a nossa gestão e, além disso, proporcionar 
melhorias por onde estamos e passamos.
Há mais de 5 anos possuímos a tão sonhada 
Certificação Disney, conquistamos a 
autorização para fabricar embalagens e 
diversos outros produtos que apresentem 
qualquer propriedade pertencente ou 
controlada pela The Walt Disney Company e 
seus parceiros.
Anualmente passamos pela auditoria e, mais 
uma vez, fomos recertificados com excelência, 
atendendo completamente aos requisitos 
sociais, ambientais e de segurança ocupacional 
estabelecidos pela Disney.
Esta certificação nos garante um grande 
diferencial competitivo e torna a Emibra uma 
gráfica inovadora e atrativa, buscando a todo 
o momento atender a diversos segmentos, 

principalmente o infantil.
Como nunca paramos, estamos caminhando 
para alcançar mais uma aquisição, a certificação 
FSSC 22000. Uma norma internacional que 
define os requisitos para um sistema de gestão 
de segurança de alimentos, que abrange todo 
o caminho da cadeia alimentar, da “colheita 
à mesa”.
Desejamos que em breve, provavelmente em 
junho de 2021, nossa conquista seja alcançada.
Realizando diversas adequações de normas, 
mudanças estruturais e treinamentos para 
o entendimento do processo, é que vamos 
conseguir produzir a embalagem primária que 
estará em contato direto com o alimento.
Através desta certificação, conquistamos mais 
confiança para aqueles que já são clientes, 
otimizando e agilizando os processos e 
alcançaremos um mercado extremamente 
exigente, especial e repleto de restrições.
Estamos prontos para mais este desafio e 
felizes em compartilhar este avanço com 
todos. Não paramos por aí!
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SUSTENTABILIDADE: A EMBALAGEM 
QUE MOVE O FUTURO

Contribuímos para diversos projetos sociais e 
ambientais, dentro e fora da Emibra. Temos a 
responsabilidade de levar a conscientização, 
ampliar o conhecimento e as práticas 
sustentáveis para colaboradores, parceiros, 
clientes e a sociedade.
Um projeto especial que realizamos é o plantio 
de árvore no Max Feffer, uma compensação 
ambiental para reparar o impacto causado pela 
emissão de CO₂ utilizada em nossos processos.
Essa ação iniciou em março/2021, e já está 
com 50 unidades plantadas. Contratamos uma 
empresa de jardinagem experiente para que 
estas árvores sejam postas de forma correta, 
com adubos e tudo o requer um bom plantio.
Outro projeto que está em progresso é para 
que todos os nossos resíduos tenham um 
destino correto, com foco na redução de 
geração. O “Recicla Emibra”, é uma proposta 
de mentorias para a cooperativa de catadores 
no município de Suzano.

Iniciamos na 1ª fase, onde aprendemos e 
ganhamos conhecimento sobre o processo 
de gestão do negócio. E, agora estamos 
na 2ª fase, 12 meses para traçar planos de 
marketing, logísticos e de vendas para o nosso 
propósito.
Em união com todos esses projetos, estamos 
com uma responsabilidade grande e de 
extrema importância com as ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável), que são 
os 17 objetivos globais estabelecidos pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas. Com 
estratégias traçadas temos metas a curto, 
médio e longo prazo, para até 2030 alcançar 
um mundo melhor, mais responsável e 
sustentável.
Com diversas ações já realizadas continuamos 
nossos projetos, firmando compromissos e 
nos comprometendo com a importância de 
incentivar, educar e promover práticas para 
todos.
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CONQUISTAS QUE AGILIZAM E 
GARANTEM A EXCELÊNCIA EM 

NOSSOS PROCESSOS

Buscando sempre aprimorar e aperfeiçoar os 
processos, adquirimos mais uma máquina para 
somar a nossa capacidade produtiva.
A Cortadeira Makpel CPR1400, 100% nacional, 
veio para converter as bobinas de papel cartão 
em folhas, com capacidade para produzir 
formatos de até 1400x1400mm em velocidade 
máxima de 300m/min e com precisão, 
qualidade de corte, eliminando a necessidade 
do refile no processo da guilhotina.
Essa aquisição chegou para agregar os recursos 
e garantir maior controle de quantidade, 
redução de lead time de entrega de cartão, 
flexibilidade de atendimento para formatos 
especiais e itens urgentes, além da redução 
de desperdício.

Com uma produção de 22.000 folhas/hora em 
média, necessitamos sempre elaborar projetos
que ofereçam durabilidade, confiança e que 
customizem nossa confecção entregando com
rapidez, flexibilidade e trazendo economia, 
para a empresa e clientes.
A Emibra busca sempre elaborar projetos 
que ofereçam durabilidade, confiança e que 
customizem os processos, entregando com 
rapidez, flexibilidade e trazendo economia 
para a empresa e clientes. Analisando o 
mercado e propondo melhorias, atendemos 
e superamos as expectativas, surpreendemos 
o consumidor e contribuímos para o trabalho 
dos nossos colaboradores.
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UM DIA ESPECIAL PARA ELAS

R
H

O Dia Internacional da Mulher é sempre 
especial aqui na Emibra!
Um momento em que temos a oportunidade 
de demonstrar o nosso respeito, amor, 
valorização e entendimento por esta data.
Mesmo com o distanciamento social e as 
novas regras, nos adaptamos à realidade e não 
deixamos de celebrar e homenagear este dia. 
Foi produzido um coffee break para todas as
colaboradoras, acompanhado de lembranças 
para que elas guardem e marquem a ocasião.
Esta oportunidade foi para parabenizar 80 

mulheres que fazem parte dos nossos dias, 
que se dedicam, contribuem para grandes 
resultados e demonstram seu amor em cada 
serviço.
Estes acontecimentos são realizados com 
muito carinho, afinal queremos estar sempre
conectados com um tempo de descontração, 
interação, compartilhando coisas boas e 
alegria.
O Dia Internacional da Mulher ficou registrado 
por muita admiração e atenção para todas elas!
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CONVENÇÃO COMERCIAL 
DE VENDAS

No início deste ano, em fevereiro, realizamos 
a convenção anual de vendas. Um encontro da
área comercial da Emibra para falarmos do 
fechamento de 2020, os principais fatos como: 
As conquistas de novos clientes, renovação 
de contratos com preços importantes e os 
softwares que foram implementados para 
auxiliar nas atividades da área de vendas.
Priorizamos manter sempre nossos assuntos 
unificados e, para que possamos trabalhar em
conjunto, esta convenção deu a direção com 
novos objetivos, prospecções e programas 
eficazes que nos auxiliarão a atuar nas vendas 
com planejamento assertivo e gerando 
excelentes resultados. Além disso, entre os 
principais temas desta reunião, estão todas 
as novidades e projeções da Emibra, que 
inclui uma nova certificação e muitos outros 
acontecimentos.
Para integrar a todos nesse recente projeto 
reunimos a equipe de vendas para anunciar e
explicar essa jornada de reestruturação e 
prospecção. Com o intuito de orientar e 
conduzir a atual proposta, construímos a 

direção desde uma renovada pesquisa de 
mercado até indicadores da nova análise de 
clientes.
Este plano tem como objetivo melhorar os 
processos e impulsionar os resultados da 
nossa
empresa, prospectando leads qualificados, 
utilizando a inteligência de mercado como 
nossa principal aliada para direcionar aos 
clientes com o perfil que buscamos, de forma 
rápida e efetiva.
Pensando sempre em nossos profissionais e na 
direção deste novo caminho, desenvolvemos o
Emibranews, um site intuitivo que concentra 
as informações de clientes, tendências do 
mercado e pesquisas que auxiliarão nossos 
colaboradores e consultores a estarem sempre 
atentos.
Neste atual planejamento de vendas, inclui 
também a relação com nossos parceiros, pois o
relacionamento é uma forma de estarmos mais 
próximos. Queremos que além do contato, o
cliente saiba da importância de cada projeto e 
como a Emibra se preocupa com os detalhes.
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UMA NOVIDADE PARA A EMIBRA 
E UM PRESENTE PARA VOCÊ!

Em comemoração aos 47 anos da Emibra, 
presenteamos o mercado com um PODCAST.
Para isso criamos o programa Emibracast, o 
canal de podcast em parceria com Spotify, 
Deezer e Google Podcast que transporta a 
nossa empresa e tudo que envolve o mundo 
da indústria gráfica. Nosso projeto conta com 
assuntos de especialistas do mercado e da 
Emibra, tendências e informações de todo o 
segmento.
C o m  r a p i d e z ,  f a c i l i d a d e ,  l e v e z a  e 
entretenimento, o programa iniciou em 
Abril/2021 com acesso livre para todos que 
querem conhecer nosso universo e o que 

realizamos.
Temos diversas novidades para compartilhar 
e muitas surpresas chegando. Com mais um
aniversário da história, são 47 anos inovando, 
nos dedicando e encantando a todos que 
passam por essa trajetória.
Nos empenhamos em renovar as ideias, 
superar as expectativas e garantir grandes 
resultados com todas as mudanças. Alcançando 
a cada ano diferentes conquistas, priorizamos 
sempre a nossa empresa, os colaboradores, 
fornecedores e grandes parcerias.
Continuamos buscando soluções eficazes para 
a garantia do nosso e do seu sucesso!
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Estamos orgulhosos e agradecidos por sempre compartilhar com todos vocês os 
grandes acontecimentos aqui do mundo da Emibra.

Continuem nos acompanhando, no próximo quadrimestre já temos nova revista!

EMBALANDO COM
PAIXÃO E EFICIÊNCIA


