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Sobre a 

https://sealedair.com/our-history


Sustentabilidade é a chave
para tudo que fazemos

Resolvendo os desafios

mais difíceis de nossos

clientes

Temos a responsabilidade, ao 

lidar com embalagem, de 

garantir a segurança 

alimentar, reduzir a 

quantidade de alimento e 

carbono que são 

desperdiçados e criar novas 

infro-estruturas para a 

reutilização de o plástico do 

mundo.

Criando valor por

meio de parcerias

Somos os inovadores originais

de embalagem protetora. Nós 

mantémos os produtos seguros 

contra patógenos e doenças 

transmitidas em alimentos. 

Protegemos as operações de 

nossos clientes de resíduos e 

custos desnecessários. E criamos 

produtos, processos e parcerias 

que ajudam a proteger o nosso 

planeta.

Demonstrando

Eficiência Operacional

Nós temos a ciência e

a força da vontade para 

impactar significativamente 

os ambientes e 

comunidades em que 

vivemos e trabalhamos  

para definir o padrão do 

que embalagem 

sustentável pode ser.
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Protegendo a Qualidade do Produto e Reduzindo o 
Desperdício na Cadeia de Suprimentos

AGRICULTURA/ 
CRIAÇÃO

FÁBRICA & 
PROCESSAMENTO

.

.
EMBALAGEM .

.
DISTRIBUIÇÃO

VEREJO

SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO

.

.
CONSUMIDORES

REDUÇÃO ENERGIA

REDUÇÃO EMBALAGEM

EFICIÊNCIA TRANSPORTE

REDUÇÃO RESÍDUOS ALIMENTARES



Otimização, não eliminação
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Quantidade de embalagens

Sub-embalado

Embalagem em excesso

Maior desperdício de 
alimentos
Danos no Produto

Desperdício desnecessário de 
embalagens

Custo de embalagem



Clients

The fabricate platform

80+

Process

The fabricate platform

90%

Courses

The fabricate platform

80+
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Embalagens sem vácuo Embalagens convencionais com ATM Darfresh® On Tray
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Em local escuro e refrigerado

Em gondolas refrigeradas

Prazo de validade em dias



Mercado

Entender cada elo da cadeia.

M

Regulatório

Mais agilidaed

Materiais reciclados.

R

Inovação

Desenvolvimento de novos produtos.

I

Sustentabilidade

Novos materiais

Reciclagem mecânica/química

S
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Thank you 
for your time

social name here social name here

social name here social name here

social name here social name here

Obrigado!
caio.prado@sealedair.com

SEALED AIR DOA MÁSCARAS PARA HOSPITAL 
MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

SEALED AIR COMEMORA PROJETOS 
DESENVOLVIDOS E PREMIADOS PELO 

EDUCANDO
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