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mundo estÆ mudando acele

radamente As empresas mais

bemsuceÆidas serªo aquelas

que melhor entenderem as novas

condiçıes de negócios No mundo

específico das embalagens essa

nova realidade jÆ Ø fator determi

nante de sucesso

Entender a embalagem como

um dos elementos principais da

cadeia logística de suprimentos e

nªo somente como uma simples
caixa para se guardar um produto

pode representar estar dentro ou

fora do mercado

Felizmente a indœstria mundi

alde papelªo ondulado se deu con

ta dessa necessidade mercadológi
ca evemoferecendo soluçıes ino

vadoras ecompletas de embala

gens baseadas em novos processos
e produtos

Investimentos constantes emno

vas tecnologias de fabricaçªo com

geraçªo de ganhos em custos per
mitem Ænossa indœstria permane
cer competitiva perante seu consu

midor Tais avanços em tecnologia
sªo complementados por mais de

100 anos de experiŒncia na resolu

çªo de problemas
Um vasto programa de pesquisa

e desenvolvimento estÆ nos levan

do autua embalagem de papelªo on

dulado cada vez mais econômica O

Brasil estÆ atualizado tecnologica
mente no campo do papelªo ondu

lado e com foco no atendimento Æs

necessidades mais prementes do

mercado consumidor

A indœstria de embalagens depa

pelªo ondulado continuaa descobrir

novas e surpreendentes respostas

para diversas questıes como por

exemplo melhorar o processo de

conservaçªo de alimentos proteger

aparelhos eletrônicos ou encontrar

meios mais econômicos de distribuir

e estocar os mais variadosprodutos
desde pesados componentes indus

triais atØ simplesmente uma refei

çªo para viagem
A indœstria estÆ constantemen

te desenvolvendo meios de dinami

zar os processos de transporte ar

mazenamento empilhamento des

carregamento eatØ mesmo exposi

çªo de mercadorias Neste contex

to opapelªo ondulado tem respon

dido cessas necessidadespor meio

do lançamento de criativas e ino

vadoras embalagens
Essa Ø a razªo principal por que

o papelªo ondulado Ø tªo popular
Onde quer que possa ser utilizada
a embalagem de papelªo ondulado

realmente ocupa seu espaço e com

sucesso Levantamentos recentes

mostram que mais que 23 de todas

as mercadorias em trânsito no mun

do sªo embaladas e transportadas
em papelªo ondulado

Tal indicador representa mais

que todos os outros tipos de emba

lagemjuntos Essas qualidades que

fazem com que o papelªo ondulado

seja considerado a primeira opçªo
mundial em embalagem tambØm

fazem com que o produto seja con

siderado omaterial do futuro x
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