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Com sede no Brasil, no estado de Santa Catarina,
a EMBRAST está localizada na cidade de Itajaí.
Desde 2000 atuamos no mercado de fabricação e
distribuição de EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS,
oferecendo produtos terceiros e de marcas
próprias. Contando com os melhores fornecedores
do Brasil e do Exterior, garantimos uma
distribuição de produtos de qualidade aos nossos
mais de 12 mil clientes, sempre com a agilidade e
efi ciência que fazem da EMBRAST a líder em seu
mercado de atuação.

Headquartered in Brazil, in the state of Santa Catarina,
EMBRAST is located in the city of Itajaí. Since the year 2000, 
we work in the market of manufacturing and distribution of
PACKAGING AND DISPOSABLES, off ering products from
thirds parties and its own brands. Counting with the best
suppliers in Brazil and abroad, we guarantee a distribution
of quality products to our more than 12,000 customers,
always with agility and effi  ciency that make EMBRAST the
leader in its market.

Con sede en Brasil, en el estado de Santa Catarina,

EMBRAST está ubicada en la ciudad de Itajaí. Desde 

2000 actuamos en el mercado de fabricación y 

distribución de EMBALAJES Y DESECHABLES, 

ofreciendo productos de terceros y de marcas 

propias. Contando con los mejores proveedores de 

Brasil y del Exterior, garantizamos una distribución 

de productos de calidad a nuestros más de 12 mil 

clientes, siempre con la agilidad y efi ciencia que hace 

de EMBRAST la líder en su mercado de actuación.

EMBRAST EMBRAST

EMBRAST



MISSÃO

MISSION MISIÓN

Prover soluções para seus clientes, 

gerando valor para o negócio, 

superando suas expectativas com 

efi ciência operacional e excelência no 

atendimento.

Provide solutions 
for its customers, 
creating value for the 
business, exceeding 
their expectations 
with operational 
effi  ciency and service 
excellence.

Proveer soluciones 
a sus clientes, 
generando valor para 
el negocio, superando 
sus expectativas con 
efi ciencia operacional 
y excelencia en la 
atención.

VISÃO

VIEW VISIÓN

Ser reconhecida com referência em 

fabricação, comercialização e distribuição 

de descartáveis, buscando soluções cada vez 

mais próxima do cliente, atuando de forma 

ética, transparente e sustentável.

To be recognized 
as a benchmark in 
manufacturing, sales and 
distribution of disposables, 
seeking solutions 
increasingly closer to the 
customer, acting in an 
ethical, transparent and 
sustainable manner.

Ser reconocida como 
referencia en fabricación, 
comercialización 
y distribución de 
desechables, buscando 
soluciones cada vez más 
próximas del cliente, 
actuando de forma ética, 
transparente y sostenible.

VALORES

VALUES VALORES

Ética, comprometimento, honestidade, 

confi ança, responsabilidade social e 

respeito ao meio ambiente.

Ethics, commitment, 
honesty, trust, 
social responsibility 
and respect for the 
environment.

Ética, 
comprometimiento, 
honestidad, 
confi anza, 
responsabilidad 
social y respeto al 
medio ambiente.



A EMBRAST possui uma grande 
variedade de produtos com mais de 
2.500 itens. Na linha de fabricação 
própria são mais de 400 itens 
produzidos com alta qualidade. Ao 
longo destes 15 anos, a EMBRAST 
tornou-se referência no mercado, 
sendo eleita duas vezes a melhor 
empresa no segmento de bazar.

EMBRAST has a wide range of products with more than 2.500 

items. We have over than 400 items produced in our factory 

with high quality. Throughout 15 years in the market, Embrast 

become a reference, been named twice the best company in 

Santa Catarina on bazaar segment by ACATS.

EMBRAST posee una gran variedad de productos con más 

de 2.500 ítems. Después de la linha fabrica propria são mais 

de 400 ítems produzidos com alta qualidade. Logo ao destes 

15 anos, un EMBRAST tornou-reference sí hay mercado, 

sendo eleita duas vezes un estado mejor empresa sin 

segmento del bazar.

PRODUTOS

PRODUCTS PRODUCTOS

PRODUTOS



Luvas Vinil s/Pó
Luvas Vinil c/Pó Luvas Látex Luvas Azul c/Pó

Luvas Azuis 
e amarelas



LUVA LÁTEX COM PÓ
Latex Natural Glove

MÁSCARA E TOUCA
Face Mask | Strip Cap

LUVA AMARELA
Latex Flocklined Yellow Glove

LUVA VERNIZ AZUL
Silver Gloves
LUVA VERNIZ AZUL
Silver Gloves
LUVA VERNIZ AZUL

LUVA VINIL SEM PÓ
Vinyl Gloves Powder free

LUVA VINIL AZUL
Vinyl Gloves Blue PowderedVinyl Gloves Blue PowderedVinyl Gloves Blue Powdered

MÁSCARA E TOUCAMÁSCARA E TOUCAMÁSCARA E TOUCA

LUVA VINIL COM PÓ
Vinyl Gloves Powdered

Latex Natural Glove

LUVA DESCARTÁVEL
HDPE Disposable Gloves



- Área construída para fabricação e 
armazenagem com mais de 10.000 m2 e 
18 mil posições de paletes;

- Equipe com mais de 200 
colaboradores;

- Logística com frota própria com mais 
de 45 caminhões;

- Sistema de monitoramento de entrega 
de todos os produtos em tempo real, 
isso garante mais rapidez para nossos 
clientes;

- Tecnologia e capacidade produtiva 
na fabricação de embalagens para 
alimentos, sacolas plásticas e sacos para 
lixo;

- Nosso setor comercial conta 
atualmente com mais de 80 vendedores.

- Built area for production and storage with more than 10,000 m2 and 18,000

pallet positions;

- Team with more than 200 collaborators;

- Logistics using its own vehicle fleet with over 45 trucks;

- Delivery monitoring system for all products in real time, this ensures more 

speed for our customers;

- Technology and production capacity in the manufacturing of food 

packaging, plastic bags and garbage bags;

- Our sales area currently has more than 80 vendors.

- Área construida para fabricación y almacenaje con más de 10.000 m2 y 18 

mil posiciones de pallets;

- Equipo con más de 200 colaboradores;

- Logística con flota propia con más de 45 camiones;

- Sistema de monitoreo de entrega de todos los productos en tiempo real, lo 

que garantiza más rapidez para nuestros clientes;

- Tecnología y capacidad productiva en la fabricación de embalajes para 

alimentos, bolsas plásticas y bolsas para basura;

- Nuestro sector comercial cuenta actualmente con más de 80 vendedores.

ESTRUTURA
STRUCTURE

ESTRUCTURA



O atendimento aos clientes, sempre 

pautado pela ética, profi ssionalismo e 

honestidade, conta com uma distribuição 

rápida e efi caz. Cerca de 90% dos pedidos 

são entregues em até 24 horas, garantindo 

assim a satisfação dos nossos clientes. 

A atenção em cada detalhe e a busca de 

soluções fazem com que a EMBRAST siga 

conquistando cada vez mais a confi ança 

dos clientes, prezando sempre pela 

“Variedade com Rapidez”.

ATENDIMENTO AO CLIENTE CUSTOMER SERVICE AND 
DISTRIBUTION

ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
DISTRIBUCIÓN

Customer service, always based on ethics, professionalism 

and honesty, has a fast and effi  cient distribution. About 90% 

of orders are delivered up to 24 hours, guaranteeing therefore 

the satisfaction of our customers. Attention to every detail and 

the pursuit for solutions helps EMBRAST to continue gaining 

more and more the trust of our customers, always striving 

toward “Variety with Speed”.

La atención a los clientes, siempre pactada por la ética, pro-

fesionalismo y honestidad, cuenta con una rápida y efi caz 

distribución. Cerca del 90% de los pedidos se entrega en hasta 

24 horas, garantizando de ese modo la satisfacción de nuestros 

clientes.

El cuidado en cada detalle y la busca de soluciones hacen que 

EMBRAST siga conquistando cada vez más la confi anza de los 

clientes, velando siempre por la “Variedad con Rapidez”.

DISTRIBUIÇÃO&



Em SC, a EMBRAST possui 
mais de 50 vendedores

A Embrast atua em todo o Brasil com 
agilidade e excelência no atendimento, 
levando um mix variado de produtos de alta 
qualidade que proporcionam um grande 
retorno em vendas para nossos clientes 
e mais conforto e praticidade para os 
consumidores fi nais.

Embrast operate all over Brazil with agility and 
excellence in service, taking an wide mix of 
products with high quality which provides a 
great return on sales to our costumers, and 
more comfort and convenience for the end 
costumers.

Un atua EMBRAST em todo o Brasil com 
agilidade e excelência no atendimento, 
levando um mix variado el produtos de 
alta qualidade proporcionam que em um 
grande retorno vendas para clientes traer 
nuestro e conforto e mais praticidade para os 
consumidores fi nais.

VENDEDORES
NO BRASIL

Embrast has more than 50 
sales men in SC

Em SC, EMBRAST possui 
maíz 50 vendedores

VENDIDOS EN BRASIL
SALESMEN IN BRAZIL
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CRESCIMENTO 
EMBRAST (2012 - 2016)
A EMBRAST, graças ao bom atendimento ao cliente e a efi ciência 

em sua logística, teve um crescimento acentuado desde o ano de 

2012. Crescimento este que atingiu até 30% anual.



2014 2015 2016

CRESCIMENTO ANO

29% 2012

30% 2013

23% 2014

22% 2015

39% 2016

EMBRAST due to good customer 

service and effi  ciency in its logistics, 

had a marked growth since 2012. 

Growth this that reached up to 30% 

annually.

Una lista de materiales EMBRAST graças ao 

atendimento ao cliente de correo a sua logística 

effi  ciency em, teve um crescimento acentuado 

desde o ano de 2012 que this crescimento 

atingiu até 30% anual.

EL CRECIMIENTO 
EMBRAST (2012 - 2016) 

EMBRAST GROWTH 
(2012 - 2016)



www.embrast.com.br
Rua Maria Luiza da Silva, 320 - Bairro Limoeiro

CEP 88318-495 - Itajaí/SC - Fone/Fax: +55 47 3247-0031


