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Spumapac:

Eficiência e qualidade

comprovada
F

undada em 1970, a Spumapac é a pionei
ra no ramo de embalagens em poliestireno 
expandido. Com enfoque no pré-embala- 

mento, a empresa propôs uma grande reestru

turação no ponto de vendas dos grandes va
rejistas. evitando filas e o manuseio direto do 

consumidor, trazendo praticidade, higiene e 
rentabilidade para as empresas.

Segundo Fernanda Portella, analista de ma
rketing da Spumapac, as bandejas para carne 

da empresa foram desenvolvidas e são co
mercializadas junto aos principais frigoríficos, 
atendendo rigorosos padrões de qualidade. 

São duas linhas de produtos que atendem o 

mercado:

• Bandejas para produtos resfriados, onde 
não há a necessidade de submeter o pro
duto e embalagem a baixas temperaturas.

• Linha Congelamento: Linha desenvolvida 
especificamente para o mercado de frigorí
ficos, onde as bandejas são produzidas para 
suportarem as mais baixas temperaturas.

Fernanda afirma que as medidas das em
balagens atendem as necessidades dos produ

tos a serem embalados e, atualmente, são co

mercializados dois modelos nos tamanhos de 
210x140x23 mm e 236x182x34 mm, ambas 

nas cores branca e amarela.
Além das embalagens convencionais, a 

Spumapac possui em seu portfólio a Linha Safe 
e Biospuma. Sabendo que 90% das compras 
são decididas no interior das lojas, a Spuma

pac desenvolveu linha Safe, que consiste na 
extensão/prorrogação do shelf life do alimen
to embalado, com a adição de microparticulas 
nanoestruturadas, que garantem uma ação an- 
tibacteriana, preservando o alimento por mais 

tempo em seu ponto de exposição.
De acordo com a analista de marketing, a 

Linha Biospuma, produzida a partir de espuma 
de poliestireno oxidegradável, cria a exclusiva e 
inédita capacidade de decomposição acelerada 
da embalagem. Agentes oxidantes são inseri
dos na malha estrutural da embalagem, provo
cando o rompimento das fibrosas ligações da 
colmeia de espuma. Assim, o produto anteci
pará em séculos sua autodegeneração, trans- 
formando-se em água e biomassa, elementos 

estes, inofensivos à natureza. ■


