Sempre atentos a descobrir maneiras ainda mais eficientes de inovar com o EPS,
desenvolvemos soluções que agregam conceitos de rastreabilidade, ecodesign,
ecoeficiência, universalização e otimização de materiais. Isso se traduz na
prática em mais competitividade e confiabilidade para o seu negócio.

Embalagens inteligentes que se moldam ao produto.

BENEFÍCIOS
Alta tecnologia
e produtividade

Melhor
performance
logística

Moldes
adaptáveis
para diversos
tamanhos

Redução
de custos

Otimização de
espaço para
transporte

Aplicações
diversas

Pensar a frente e optar pelas melhores tecnologias traz resultados ainda mais
positivos em todas as áreas de atuação.

MERCADOS
AT E N D I D O S

Linha Branca

iPack se molda de maneira simples
e descomplicada a diferentes
necessidades. Do produto frágil ao
robusto, nossas soluções se adequam
às mais complexas geometrias.

Linha Automotiva

Linha Marrom

Embalagens Especiais

DIFERENCIAIS
Desenvolvimento de Produtos

Durante o ciclo de desenvolvimento
do produto, mantemos contato direto
com o cliente. Aspectos como uso,
manuseio, logística, armazenagem,
ergonomia e design são considerados
e totalmente ajustáveis para que
todo o processo resulte em um
produto ideal. Cada projeto é único.
Por isso, seguem um rigoroso código
de confidencialidade.

Prototipagem

A produção de pequenos lotes de
protótipos faz parte do processo de
aprovação com o cliente. A peça é
desenvolvida, materializada com
o mesmo efeito do produto final
e colocada à prova em diversas
situações para assegurar a qualidade
antes da produção em larga escala.
Os laboratórios da Termotécnica
contam com softwares que tem
interface para diferentes extensões.

Atendimento

Na busca por melhoria contínua
e eficiência na gestão de custos,
apresentamos diferenciais para
atendimento customizado às
operações.
• Acordos de nível de serviço
(SLA) personalizados permitem a
adequação a modelos de gestão de
compras, como EDI e calendário de
atendimento conforme a necessidade
do cliente.
• Modelos logísticos de atendimento
com a prática de Kanban e Just In
Time (JIT), além de possibilidade
de atendimento in house para
abastecimento de linha.

QUEM
SOMOS

SEGMENTOS QUE ATENDEMOS

Prover soluções criativas
e integradas para
acondicionamento e
proteção é o nosso negócio.

Matéria prima

Somos a maior indústria de transformação
de EPS (Poliestireno Expandido) do Brasil,
além de estarmos entre as maiores empresas
mundiais do setor.
Embalagens
e componentes

Com quase seis décadas de experiência,
atuamos em diversas áreas nas quais o
EPS é aplicável, entregando as melhores
soluções para aprimorar o seu processo
logístico e valorizar o seu produto.

Logística

Agronegócio

Cadeia de frio
e conservação

Construção civil

O Q U E FA Z E M O S
Quando pensamos em embalagem, queremos algo seguro, com identidade visual
atrativa, qualidade e tecnologia inteligente para valorizar e proteger o produto.
E é isso que nós oferecemos. Soluções inovadoras, ativas e sustentáveis em
embalagens e componentes, sempre aliadas à tecnologia e eficiência para os mais
variados segmentos. Com a Termotécnica você tem atendimento especializado,
engenharia qualificada e garantia da integridade do produto até o seu destino final.

C O M O FA Z E M O S
A Termotécnica é uma empresa com operação verticalizada, que começa na
fabricação da matéria-prima e se estende ao desenvolvimento de produtos, com
serviços que abrangem desde o abastecimento de produção à cadeia de logística
reversa e reciclagem.
1 - Mercado

2-E
 ngenharia
simultânea

9-N
 ovos
produtos

8 - Logística
reversa e
reciclagem

3 - Protótipos

7 - Embalagem
final

4 - Fabricação
de moldes

6-S
 erviços logísticos
no cliente

5 - Produção
• Produção de
matéria-prima

Mas qual é
a vantagem
do EPS para o
seu produto?

Leve, resistente e versátil, o EPS é uma das
grandes inovações que revolucionou a forma
e funcionalidade das embalagens, substituindo
materiais e proporcionando vantagens em
diversos segmentos.

Excelente
acondicionamento,
protege contra
impactos e vibrações

Melhor proteção,
armazenamento
e conservação de
produtos e alimentos

Leveza e mais
ergonomia
no processo
produtivo

100% reciclável de
forma contínua, com
baixo consumo de
água e energia

Isolante térmico,
assegura a
temperatura nas
condições ideais

Valoriza a
produção
nacional

EPS E A
SUSTENTABILIDADE
Material 100% reciclável.
Processo de logística reversa e
reciclagem do EPS desenvolvidos e
operacionalizados pela Termotécnica.
Não causa danos à camada de ozônio.
Não usa CFC e HCFC no processo de
fabricação.
Por ser mais leve, reduz o consumo de
combustível na movimentação, emitindo
menos CO2 na atmosfera.

RECICLAR EPS
Por meio do Programa Reciclar EPS, desde 2007, a Termotécnica viabilizou a
coleta e a reciclagem de cerca de 40 mil toneladas de EPS, o que equivale a 1/3
do total reciclado no Brasil. No site www.reciclareps.com.br, qualquer pessoa
ou empresa pode encontrar o ponto de coleta e reciclagem mais próximo.

CICLO DA VIDA DO EPS:
DA VENDA AO REÚSO
Fabricante

Vende o produto

Consumidor

Fábrica
Termotécnica
Vende EPS

Mercado

Entrega o
EPS reciclado

USINA DE RECICLAGEM
TERMOTÉCNICA
Recicla o EPS

300

10 varejistas

Entregam o produto e
recolhem as embalagens

200

Em torno de
cooperativas

Mais de

100

Cerca de
indústrias, clientes
e importadoras

Mais de
gerenciadores
de resíduos sólidos

ALIANÇA GLOBAL
PA R A R E C I C L A G E M
A Termotécnica é integrante da Global Packaging Alliance, parceria entre os
principais fabricantes de EPS para troca de tecnologias e soluções em reciclagem.
Várias organizações em mais de 30 países assinaram o Acordo Internacional para
Reciclagem, fortalecendo o compromisso com a economia circular.

NOSSA INTELIGÊNCIA
É RECONHECIDA
Prêmio World Star 2019

Recebemos o reconhecimento prata na categoria especial Save Food - Embalagem
para Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos. Reconhecimento também na
categoria Food.

Prêmio ABRE 2018

A Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) reconheceu novamente a
inovação e qualidade que prezamos em cada solução ao premiar dois
modelos da nossa linha DaColheita com ouro e prata.

Empresa mais sustentável do País no setor químico

Fomos reconhecidos como a empresa PME mais sustentável do país pelo
Guia EXAME de Sustentabilidade. Este foi o terceiro ano que recebemos a
conquista no setor químico.

Termotécnica entre as melhores empresas para trabalhar
Pelo quinto ano consecutivo estamos entre as 150 melhores empresas
para se trabalhar no Brasil. Valorização que começa de dentro.

Prêmio ABRE 2017

Nossa embalagem de cooktop, desenvolvida para cliente da Linha Branca,
na categoria Design Industrial – Funcionalidade conquistou bronze no
Prêmio ABRE (Associação Brasileira de Embalagem) em 2017.

Matriz
Joinville – SC
Rua Albano Schmidt, 2750
Bairro: Boa Vista
Fone: (47) 3451-2607

Outras unidades
Joinville – SC
Rod. SC 301 km 01
Bairro: Distrito de Pirabeiraba
Fone: (47) 3424-0710
Manaus – AM
Avenida Cupiúba, 10
Bairro: Distrito Industrial
Fone: (92) 2125-2803
Petrolina – PE
Av. José de Santana, s/n – Quadra L, Lote 12
Bairro: Distrito Industrial
Fone: (87) 3863-2893
Rio Claro – SP
Rod. Washington Luiz, km 171
Galpão nº 04 - Condomínio Cidade Azul
Fone: (19) 3531-1370
São José dos Pinhais – PR
Rod. BR 376, 18.700 - km 621, Módulo C
Bairro: São Marcos - Condomínio Empresarial Loewen
Fone: (41) 3283-8141

Um produto

www.termotecnica.ind.br

