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EMPRESA

Com mais de 50 anos de mercado, a 

Brasipack se consolida através de seu 

amplo know-how e constante 

investimento em tecnologia de ponta, 

procurando desenvolver novos projetos 

e atender a necessidades de seus 

clientes. 



SISTEMA DE
GESTÃO

A partir de um renovado siste-

ma de gestão, a empresa tem 

buscado através de investi-

mentos constantes na moder-

nização tecnológica e treina-

mento de colaboradores visan-

do o acompanhamento das 

tendências de mercado em 

produção termoplástica. 

Garantindo alto padrão de tecnologia e
especialização, a Brasipack oferece 

através do Sopro e da Injeção de emba-

lagens, soluções diferenciadas, bus-

cando inovação e produtividade com 

qualidade assegurada.

Eficiência define os processos de 

serigrafia e rotulagem os quais tam-

bém se destacam como processos de 

especialidade da empresa, visando 

sempre a total satisfação do cliente.
 

LINHA DE
PRODUÇÃO



Oferecer soluções customiza-
das com alta competitividade 
no mercado de embalagens, 
através dos mais avançados 
equipamentos de produção e 
excelência em gestão.

Se tornar referência 
em desenvolvimento, 
modernização e gestão 
no negócio de embala-
gens, com liderança de 
mercado.

Qualidade.

Ética e Respeito.

Parceria com o Cliente.

Superar Resultados.

Colaboradores realizados 
e Satisfeitos.

MISSÃO VISÃO VALORES








MISSÃO, VISÃO E VALORES



POLÍTICA
DE QUALIDADE

A Brasipack recebeu o seu
certificado pelo sistema de
gestão de qualidade –
ISO9001:2008 em 14/09/2012
e está em constante 
aprimoramento de sua equipe, 

atendendo seus clientes
em todos os requisitos,
entregando produtos dentro dos
prazos combinados, com a qualidade 
e eficiência requeridas. 



CAPACIDADE
TÉCNICA

Trabalhar em conformidade com
as solicitações dos clientes,
a Brasipack atende perfeita e
plenamente as necessidades para
os diferentes segmentos de mercado. 

Também presta serviços
utilizando moldes de terceiros ou
atuando na modalidade de
industrialização. 



PRINCIPAIS CLIENTES



CATÁLOGO 
DE PRODUTOS

"Soluções em embalagens 
para diversos segmentos"

Cosmético 500g Cosmético 400g Cosmético 300g

Cosmético 1kg Cosmético 60 ml Cosmético 80 ml

Cosmético 100 ml Cosmético 200 ml Cosmético 300 ml



Amaciante 2L

Automotivo 1LAutomotivo 20L

Automotivo Cor 20L Automotivo Preto 20L

Automotivo Frasco 2L

Frasco 3,6L

Cosmético 80 ml Frasco 165 ml Aplicador

Frasco 500 ml PP Flip Top Frasco 165ml PP Push-Pull Cosmético 500 ml



Av. Dr. Eugênio Borges, 222 - 
Arsenal, São Gonçalo - RJ. 
CEP: 24755-452.

Contato

www.brasipack.com.br

Tel.: (21) 2701-9100

comercial@brasipack.com.br


