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GuaraniPlast passa a produzir 
suas embalagens com energia 
100% renovável
Produzidas em um dos maiores parques fabris do setor

A GuaraniPlast nasce de uma visão empreende-
dora, identificando no segmento de embalagens 
oportunidade de diferenciar produtos, agregan-
do serviços de consultoria ao processo de atendi-
mento aos clientes.

Fundada em 2009, a empresa cresce em rit-
mo forte em volume de vendas e atendendo a 
grandes players do mercado. Orgulhosa com sua 
capacidade de reter e fidelizar clientes, a empre-
sa vem se destacando no segmento pela forma 
como atende e promove soluções junto aos par-
ceiros.

Disponibiliza ao mercado várias linhas de gar-
rafas em material PET e PEAD produzidas em um 
dos maiores parques fabris do setor. São mais de 
30 mil metros quadrados com estrutura moder-
na e investimento constante em inovação, asse-
gurando produção de embalagens no estado da 
arte. Embalagens com garantia de qualidade.

Produz uma grande gama de embalagens para 
Laticínios, em Pet e PEAD, tem desde embalagens 
de 80 GR para leite fermentado, até embalagens 
de 1350 GR tamanho família para iogurte e bebi-
da láctea. Aplicando sempre a melhor solução de 
acordo com o perfil do cliente e produto.

A empresa garante que seus clientes recebam 
o melhor da qualidade em embalagens para en-
vasar seu produto com a segurança que precisa.

Um dos diferenciais da empresa é a agilidade 
na entrega, a GuaraniPlast oferece tranquilidade, 
segurança e estabilidade no fornecimento. Com 
uma frota robusta e um sistema de agendamento 
de entregas eficiente.

Inovações

Em 2012 a GuaraniPlast lançou no mercado as 
primeiras garrafas PET destinadas ao mercado de 
laticínio. Movimento pioneiro que logo foi segui-
do por grandes marcas e que hoje, demostra ter 
sido uma estratégia acertada.

Em 2021, mais uma vez à frente do mercado, 

a empresa decide 
produzir suas emba-
lagens com energia 
100% renovável. 

Em 2022, a Guarani-
Plast foi a primeira empresa 
mineira, no ambiente livre de comercialização de 
energia, a receber o Selo Energia Verde, referente 
à edição de 2022. 

Toda energia consumida no processo fabril da 
GuaraniPlast provém de fonte renovável e tem 
garantia de redução de CO2. É energia limpa.

Crescendo e evoluindo com responsabilidade, 
foi com essa atitude que a empresa deixou de 
emitir 9.131 ton/CO2, número equivalente a fil-
tragem de 65.222 árvores. 

A empresa foi contemplada com o selo Energia 
Verde,  concedido pelo Programa de Certificação 
de Bioeletricidade da UNICA - União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar, em parceria com a Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e 
apoio da Associação Brasileira dos Comercializa-
dores de Energia (Abraceel).

Social

A GuaraniPlast é reconhecida como empresa 
amiga da criança pela ABRINQ. O reconhecimen-
to é consequência da atuação da Companhia em 
prol dos direitos da criança e do adolescente e 
pelo apoio a projetos que abrange, entre outros, 
suporte a formação de estudantes e atividades 
nas escoladas da comunidade. 
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