
                                                                                     

 
Fispal Tecnologia 2009 
 
 

CROMUS APRESENTA TECNOLOGIA DE EMBALAGEM 
DURANTE A FISPAL TECNOLOGIA  

 
Lançamentos e soluções inovadoras são os destaques da empresa 

 
 
Em sua 5º participação na Fispal Tecnologia - Feira Internacional para o Desenvolvimento 
das Indústrias de Alimentos e Bebidas que acontece de 16 a 19 de junho, das 11h00 às 
20h00, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, a Cromus Embalagens apresenta 
tecnologias em embalagens que fizeram da empresa uma das lideres do seu setor de 
atuação. 
 
A indústria cresceu em vendas cerca de 10% em 2008 e prevê aumento em 2009 de seu 
faturamento no mesmo ritmo de 2008. Comercializando hoje uma extensa gama de 
produtos, possui um portfólio com mais de 15 mil itens, tendo um volume de produção de 
400 toneladas/mês de sua principal matéria-prima, o BOPP. 
 
Em seu novo parque fabril instalado numa área 17 mil m2 na cidade de Mauá em São Paulo, 
a empresa trabalha com máquinas modernas e automatizadas de impressão, sistemas 
informatizados de controle de qualidade e de verificação de estoques e ajuste da produção 
às necessidades dos clientes. 
 
Com a colaboração de 500 funcionários, a empresa atende grandes clientes da indústria, 
como Village Cepam, Cacau Show, Kopenhagen, entre outras.  No atacado e no 
autosserviço, a Cromus atende grandes redes, como Casas Pernambucanas, Riachuelo e 
PBKids, além do pequeno varejo que engloba floriculturas, papelarias e mercado, entre 
outros.  
 
A Cromus possui também uma divisão de bonecos e acessórios decorativos importados da 
China. A coleção representa entre 10% e 12% dos negócios da empresa. 

 
Lançamentos Cromus na Fispal  

Ampliando seu portfólio e atendendo a novos nichos de mercado, a Cromus Embalagens 
acaba de desenvolver dois lançamentos que serão apresentados durante a Fispal 

Tecnologia: a nova linha de caixas cartonadas e a linha de sacolas 
metalizadas Cromus personalizadas.  

Em diversos modelos e tamanhos, a linha de caixas Cromus é composta 
por caixas cartonadas fabricadas com papel cartão de qualidade 
superior e gramatura garantida. A gramatura garantida é um diferencial 
oferecido pela empresa, possibilitando a comercialização do mesmo 
item sempre. 

A praticidade de seus modelos, a beleza estética e a qualidade do produto, propiciam um 
excelente valor agregado ao produto final e realçam diferentes tipos de presentes. Outro 



                                                                                     

destaque é a facilidade de montagem de todas as peças que também possuem fundo 
automático.  
 

As caixas cartonadas Cromus são impressas no sistema off set em 
máquinas de 5 cores + verniz com gravação de chapas em CTP, 
(computer to plate) sistema de prova digital CHROMEDOT que 
reproduz até 95% do resultado de impressão.  
 
Os clientes poderão, ainda, usar sua criatividade para as soluções 
mais inovadoras, pois a empresa dispõe de diversos tipos de 
acabamentos, como: impressão com verniz base água, brilho ou 

fosco, verniz ultravioleta total ou a registro, plastificação e empastamento com micro 
ondulado. Embalagem com visor de acetato, pet e outros. Hot stamping e acabamento 
manual nas embalagens tipo; laços, fitas alças, etc. 
 
Outro lançamento da empresa é a nova linha de sacola para presente metalizada Cromus.   
 
Produzida em poli metalizado em diversas cores, o produto foi desenvolvido para ser uma 
opção diferenciada de embalagem, agregando valor aos mais variados tipos de presentes ou 
embrulhos.  
 
Além da resistência, design inovador e beleza estética, as sacolas possuem facilidade de 
utilização e praticidade, pois vem com um sistema de zíper que propicia um acabamento 
diferenciado e que destaca o produto embalado. 
 
 
Tecnologia de Embalagem Cromus  
 
 
A Cromus, em fase de franca expansão de seus negócios, aperfeiçoa constantemente seu 
processo produtivo e logístico, para atender seus clientes desde o orçamento até a entrega 
do produto com qualidade e seriedade. 
 
Dispondo dos mais modernos sistemas de impressão em flexografia e rotogravura, trabalha 
com impressoras de 8 cores criando variados modelos de embalagens em materiais flexíveis 
com alto padrão de qualidade.  
 
Esta infra-estrutura altamente eficiente, permite que a empresa proponha, crie e produza 
soluções que atendam as variadas necessidades do mercado em diferentes segmentos. 
 
Criando embalagens em materiais flexíveis, a empresa é a precursora das embalagens 
formato saco, prontas para presentes em BOPP (filme plástico resistente, fino e brilhante, 
conhecido como papel poli) e referência em conversão de embalagens flexíveis, atuando nas 
mais diversas frentes desse setor. 
 
Alguns dos produtos Cromus que podem ser conhecidos na Fispal são: 
 
- Embalagem Formato Saco – Produzido em BOPP, o formato saco além de ser 
extremamente prático, possui baixo custo de produção e é ideal para a criação de pacotes e 
embrulhos, pois dispensa a utilização de tesoura e cola adesiva. Em diversos tamanhos se 
adaptam a qualquer tipo e formato de presente.  



                                                                                     

- Bobinas Técnicas e rótulos – em dimensões e especificações de acordo com a 
necessidade do cliente (até 1.200mm de largura), são produzidas em diversas estruturas 
flexíveis como BOPP, PP, PE entre outras, podendo ser multi ou monocamadas e também 
coextrusadas (COEX). As Bobinas Técnicas Cromus adaptam-se ao sistema flow pack, 
envasadoras verticais, entre outras. Bobinas para forração de ilhas ou gôndolas nos mais 
diversos formatos, além de rótulos tipo magazine ou Roll Label. 
 
- Sacos para Atmosfera Modificada – em dimensões e especificações de acordo com a 
necessidade do cliente, são produzidos em BOPP laminado com PE e perfeita para 
acondicionar produtos alimentícios como verduras e legumes. 
 
- Alumínio Liso e Gofrado - Papel alumínio de alta qualidade é comercializado em 
diversos formatos. Também é produzido pré-cortado na medida dos ovos de Páscoa de 
100g, 150g, 250g, 350g e 500g. A empresa é especializada na personalização de alumínio 
imprimindo em até 8 cores em folhas de 7 micras. 
 
- Folhas para Embalar de Ovos de Páscoa – produzidas em formatos e estampas 
personalizadas, possuem tecnologia diferenciada capaz de agregar valor através da 
qualidade de impressão e sistemas de acabamento como texturas e opacidade. 
 
- Embalagem para Trufas – esta linha tem a sua parte interna laminada com alumínio, 
impedindo contato do alimento com a superfície do material flexível, proporcionando maior 
tempo de vida ao seu produto. 
 
- Cromus Express – a Cromus patenteou esta prática diferenciada de embalar Ovos de 
Páscoa que em seu lançamento revolucionou o mercado. Concebida com a proposta de 
facilitar o manuseio do ovo junto à embalagem, seu formato diferenciado proporciona 
economia, praticidade e produtividade com excelente resultado estético para divulgação de 
marcas. 
 
- Caixas - Impressão Offset em maquinas de 5 cores + verniz com gravação de chapas em 
CTP, (computer to plate) sistema de prova digital CHROMEDOT que reproduz até 95% do 
resultado de impressão. Acabamento de impressão com verniz base água, brilho ou fosco, 
verniz ultravioleta total ou a registro, plastificação, empastamento com micro ondulado. 
Embalagem com visor de acetato, pet e outros. Hot stamping e  acabamento manual nas 
embalagens tipo; laços, fitas alças, etc. 
 

Sobre a Cromus  

Completando 16 anos em 2009, a Cromus Soluções para Embalagens é líder no segmento de 
embalagens para presente e decorativas para Páscoa, Natal e outras datas comemorativas. A empresa 
foi a precursora da embalagem saco para presente e atualmente atende tanto o mercado artesanal 
como o corporativo, desenvolvendo embalagens flexíveis personalizadas, rótulos e caixas para 
presente em papel cartão. 
 
Com a missão de “Encantar ao 1º olhar”, oferece ao mercado “conceitos” no desenvolvimento de sua 
linha de produtos, se antecipando aos desejos de seu consumidor e do setor de embalagens 
artesanais, apresentando uma linha de produtos inovadora e diferenciada.  
 
Visando trazer soluções para toda a cadeia produtiva de seu segmento, a empresa investe 
constantemente em novas tecnologias, maquinários e soluções em embalagens e possui um sistema 
próprio de impressão em flexografia, rotogravura em impressoras de oito cores com grande 
capacidade produtiva. 



                                                                                     

 
Com um catálogo de linha de mais de 1000 tipos de produtos, a empresa transforma anualmente mais 
de 4.000 toneladas de matéria-prima, atuando no mercado internacional com a exportação de 
produtos para países como Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Peru, Chile, entre outros. 
 
Cromus  
Atendimento ao consumidor: (11) 4514-8080 
www.cromus.com.br 
 
Estande na Fispal: rua D estande 068  

Informações para IMPRENSA: 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000/55334967 
dcccomunicacao@gmail.com 

Denise L M Sassarrão - 11. 88771938 
                                                                                   Claudia Diomede – 11. 91610024 

http://www.cromus.com.br/
mailto:dcccomunicacao@gmail.com

