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Liderança   

Inovação  

Sustentabilidade  

Graças às nossas inovadoras soluções sustentáveis e à proximidade 
com produtores, distribuidores e retalhistas, na Smurfit Kappa 
concebemos recipientes totalmente personalizados e adaptados às 
necessidades dos seus produtos e cadeias de fornecimento. O 
objetivo: otimizar, reduzir custos e aumentar as vendas. 

Para o conseguir, trabalhamos em conjunto com os nossos clientes 
estudando todas as áreas da sua logística e encontrando poupanças 
através da melhoria da embalagem. O aproveitamento ideal da carga, 
a maximização do espaço no armazém e das operações de reposição, 
a otimização do transporte ou a presença mais eficiente no 
escaparate já não serão um problema com o nosso packaging, 
concebido especificamente para o setor agrícola. 

Quer distinguir-se no 
mercado agrícola?   

Descubra o potencial que lhe proporciona 
a embalagem 



Porquê a
Smurfit 
Kappa?

Informação - Big Data 
Aplicamos análises de dados 
avançadas para oferecer 
soluções baseadas em 
conhecimentos reais. 

> Aumento de vendas
> Redução de custos 
> Mitigação de riscos 

Criatividade
Questionamos permanentemen-
te os limites das embalagens, a 
engenharia e a ciência. 

Experiência 
Utilizamos os nossos 
conhecimentos para oferecer 
soluções alinhadas com os 
seus objetivos de negócio. 
Estamos presentes em 36 
países com 350 fábricas. 

Ciência 
Utilizamos a ciência para garantir 
a solução ideal. 

O nosso laboratório de 
investigação sobre o 
comportamento da embalagem é 
líder na indústria e está 
certificado pela International 
Safe Transit Association (ISTA). 

Valor 
Propomos soluções que 
aportam um impacto positivo 
para os negócios. 

A empresa possui instalações 
especializadas em agricultura 
situadas em locais estratégicos, 
próximos dos principais focos de 
produção agrícola em Espanha, 
Portugal e Marrocos, o que nos 
permite fornecer os produtos aos 
nossos clientes no menor 
tempo possível. 

A nossa presença europeia, em mais 
de 260 fábricas em 23 países, 
também nos permite dar resposta 
aos exigentes pedidos dos clientes 
internacionais e posiciona-nos 
como líderes na Europa. 

Próximo de si 

Primeira fábrica de 
agricultura em Marrocos 

2023



Viva uma experiência completa de 
I+D+i através do nosso Agri 
Experience Centre localizado em San 
Vicente del Raspeig (Alicante). 

“O Agri Experience Centre é o primeiro e 
único centro dedicado à inovação em 
embalagem agrícola em cartão canelado da 
Europa. Um espaço que permite aos nossos 
clientes experimentar em primeira mão 
tudo o que as mais recentes inovações e 
serviços de embalagem podem fazer pelo 
seu negócio e produto agrícola: reduzir 
custos, aumentar vendas e otimizar a sua 
cadeia de fornecimento”  

Jesús Rivas, Innovation & Design Manager 

Smurfit Kappa Spain | Portugal  | Morocco



Criar, 
proteger, 
cuidar

Sistema P84 

Vasto leque de soluções de embalagem 
desenvolvidas especialmente para o 
mercado agrícola, entre cujas 
características se destacam a elevada 
resistência à humidade e a capacidade 
para manter o produto fresco e ventilado. 

Concebidas para garantir a estabilidade da 
carga e otimizar o transporte e 
armazenamento, respondem às 
necessidades dos nossos clientes. 

Todas as soluções p84 permitem a 
empilhabilidade entre diferentes modelos.  

Goliath (P84-18)

Esta inovadora solução melhora a 
eficiência de carga e o empilhamento de 
embalagens para fruta de peso e tamanho 
elevados. 

Uma embalagem robusta e resistente que 
otimiza a cadeia de fornecimento de 
produtores e distribuidores e elimina as 
reclamações por deformação. 

Além disso, melhora a ventilação e a 
conservação do fruto, facilitando a sua 
permanência em câmara durante mais de 
um mês. 

Box8 automático 

A primeira e única box agrícola para 
produtos a granel que se arma 100% numa 
máquina montadora. Uma solução muito 
resistente graças à sua dupla fenda 
superior e estrutura octogonal reforçada 
que se pode ancorar de forma segura à 
palete para melhorar a estabilidade. 

Com capacidade para 120 ou 180 quilos, 
não exige peças adicionais na sua 
montagem. 

Caisse de commerce 
électronique pour l'agriculture

Soluções de embalagem atraentes, 
concebidas para chamar a atenção do 
consumidor no ponto de venda e assim 
promover as vendas e melhorar a sua 
imagem de marca. 

Dispomos de uma equipa de designers 
especializados no desenvolvimento 
destas soluções de embalagem. 

TechniPaper®

A nossa inovadora gama de papéis que, 
graças às suas propriedades 
técnico-mecânicas, permite criar soluções 
de embalagem de elevado rendimento 
como é o caso da Termosselagem, que 
permite a selagem tanto de papel com 
papel como de papel com plástico, ou o 
inovador AquaStop™, um papel exclusivo 
destinado ao fabrico de embalagens de 
cartão que contenham produtos como 
frutas e legumes, que necessitam de 
proteção temporária contra a água. 

Displays

Dispomos de um vasto leque de 
embalagens eCommerce que garantem 
que as suas frutas e legumes cheguem 
intactas e com a máxima frescura ao seu 
destino. 

Concebidas especificamente para a 
agricultura, a nossa embalagem protege o 
conteúdo e proporciona a ventilação que 
necessita; promove e reforça a sua 
imagem de marca graças ao seu design e 
impressão exterior; e gera uma 
experiência no utilizador sem paralelo. 

Sistema de 
impressão 

Oferecemos os sistemas de 
impressão mais procurados 
pelo mercado agrícola, como a 
HQP e a pré-impressão com a 
possibilidade de imprimir até em 
60 LPC. 

Adicionalmente, colocamos à 
disposição dos nossos clientes 
o sistema de impressão digital, 
que pode melhorar a imagem de 
marca do produtor e a 
visibilidade do produto no ponto 
de venda. 

Colocamos à disposição dos 
nossos clientes o mais extenso 
parque de máquinas 
montadoras, mais de 1.000 
unidades, e a nossa vasta 
rede de centros de montagem 
para optimizar e racionalizar a 
sua cadeia de abastecimento.

 

Máquinas 
montadoras e 
centros de 
montagem 

Punnets

Além de servir como proteção alargando a 
vida útil do produto, também se destacam 
por favorecer a imagem no ponto de venda, 
podendo incluir a marca do produtor. A 
família 

Safe&Green, como todas as nossas 
soluções, respeita integralmente o 
ambiente, utilizando o papel como 
matéria-prima que se destaca por ser 
renovável, reciclável e biodegradável a 
100%. 



Descubra o que podemos oferecer-lhe em www.smurfitkappa.pt

Se o produto é 
biodegradável, por que 
não a embalagem?  
Além de servir como suporte publicitário para a conservação, 
proteção e transporte de frutas e legumes, a embalagem agrícola da 
Smurfit Kappa respeita integralmente o ambiente. 

O papel, matéria-prima de que são feitas as nossas soluções de 
embalagem, é 100% biodegradável, reciclável e renovável, não 
deixando resíduos que prejudiquem os nossos fundos marinhos nem a 
terra que as próximas gerações usarão para viver e cultivar. 


