


PERFIL DA COMPANHIA

Fundada em 1858 nos Estados Unidos, a Bemis é uma das maiores fabricantes 
de embalagens do mundo. Com sede em Neenah, Wisconsin (EUA), a companhia 
atende aos mercados de alimentos, bebidas, cosméticos, farmacêuticos, higiene 
pessoal, limpeza doméstica, médico-hospitalares e pet food com embalagens 
flexíveis, rígidas, cartonadas e tubos laminados. A companhia conta com 16 mil 

A BEMIS É CONSIDERADA A 
MAIOR EMPRESA DE EMBALAGENS 
FLEXÍVEIS DAS AMÉRICAS E A 
MAIOR INDÚSTRIA DE MATERIAIS 
SENSÍVEIS À PRESSÃO. 
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funcionários em 58 unidades, localizadas em 12 países nas Américas do Norte e 
Latina, Europa e Ásia-Pacífico.  

Desde a sua fundação, a Bemis tem desempenhado papel influente na indústria 
ao longo dos anos por ir além de ser uma simples convertedora de embalagens, 
é uma empresa dedicada ao desenvolvimento estratégico de materiais, uma 
autêntica “Material Science Company”.

Na América Latina, a empresa atua nos segmentos de embalagens cartonadas, 
flexíveis, laminadas e rígidas por meio de 19 unidades presentes nos seguintes 
países: Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguai e Peru.

Uma das unidades no Brasil, a Bemis Mauá, está localizada no estado de São 
Paulo. Com área construída de 33.600 m² em um terreno de 94.700 m², se dedica 
à fabricação de embalagens flexíveis para os setores alimentício e farmacêutico. 
Em 2016, fabricou mais de 8.700 toneladas, distribuídas em 998.874 horas/homem. 
A empresa conta com uma equipe de mais de 600 empregados, subdivididos em 
3 turnos de trabalho.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

As responsabilidades corporativas da Bemis são desenvolver, inovar, produzir 
e comercializar embalagens para o mercado nacional e internacional com a 
qualidade que garanta a integridade dos produtos, a segurança operacional e 
com a utilização de práticas que minimizem o impacto das operações no meio 
ambiente.

Para cumprir essa política, a Bemis Brasil incentiva a responsabilidade pessoal e 
intransferível em seus funcionários, objetivando:

• Desenvolver soluções para melhorar a segurança dos alimentos;

• Atender às expectativas dos clientes internos e externos aplicáveis ao negócio;

• Atender à legislação e aos demais requisitos aplicáveis;

• Disponibilizar informações e recursos para a melhoria 
contínua dos processos e seus sistemas de gestão;

• Promover a saúde e a prevenção de acidentes pessoais e materiais;

• Prevenir a poluição por meio da gestão dos resíduos gerados; 

• Apoiar a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes. 
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RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

 
A Bemis está comprometida em ser líder em meio ambiente, entende que suas 
operações e atividades têm um impacto inerente no meio ambiente, e é sua 
responsabilidade minimizar esses impactos por meio da melhoria contínua na 
sustentabilidade do produto e no gerenciamento cuidadoso dos processos de 
produção. Em 2012, aprimorou suas políticas e procedimentos ambientais com 
um Sistema de Gerenciamento Ambiental (EMS, na sigla em inglês) formalizado 
em toda a empresa. Esse sistema auxilia a empresa a manter padrões elevados 
de desempenho e melhoria contínua. O gerenciamento de resíduos continua a 
ser prioridade em todas as unidades da Bemis. Os planos de gerenciamento de 
resíduos, específicos de cada unidade, são parte das bem sucedidas iniciativas 
de World Class Manafacturing (WCOM) – Gestão de Operações Classe Mundial 
é uma abordagem inclusiva, disciplinada e baseada em estatísticas para avaliar o 
desempenho geral e melhorar a eficiência de recursos. A Bemis utiliza as métricas 
e os mecanismos dessa abordagem para reduzir o uso de matéria-prima, aumentar 
a produtividade e melhorar a eficiência do cronograma. As técnicas de WCOM 
dão suporte à obrigação econômica de operar uma empresa lucrativa que seja um 
investimento recompensador para os stakeholders.

Na Bemis, o uso responsável de energia e recursos é monitorado em toda 
a empresa, com as melhorias de conservação sendo feitas onde é possível, 
abrangendo as seguintes iniciativas:

• Sustentabilidade do produto;

• Redução na fonte;

• Gerenciamento de energia e emissões;

• Projeto de divulgação de carbono;

• Gerenciamento e reciclagem de resíduos;

• Conservação de água;

• Uso de eletricidade e combustível;

• Uso de solventes. 

Em 2013, a Bemis investiu US$ 3 milhões em projetos de economia de energia em 
14 instalações em todo o globo, gerando milhões de kWh de economia elétrica 
anualmente. 

4



INICIATIVAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE

A Bemis trabalha com iniciativas ambientais e de sustentabilidade desde 2012 e, 
pensando em incentivar ainda mais os programas de energia e sustentabilidade, 
estabeleceu em seu plano de metas para 2020 reduzir a pegada ambiental por 
meio de maior eficiência e conservação de recursos:

• Reduzir 10% do consumo de energia (kWh/kg);

• Reduzir 20% do consumo de solvente (%);

• Reduzir o descarte de efluente industrial em 0;

• Reduzir o aterro a 0. 
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RESUMO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO 

Empresa Bemis do Brasil Indústria e Comércio 
de Embalagens Ltda.

Indústria Embalagens Flexíveis

Unidade(s) certificada(s) Mauá – São Paulo

Principais fontes de energia Energia elétrica, gás natural e GLP

Principais motivos da implantação

Permitir que a organização institua os 
sistemas e processos necessários para 
melhorar o desempenho energético, 
incluindo a eficiência energética, uso e 
consumo.

Período de melhoria de desempenho energético 5 anos

Melhoria do período energético (%) no período 6%

Economia total de custos de energia em relação 
ao período de melhoria R$ 395.136,00

Custos com implantação SGEn R$ 500.000,00 (2016/2017)

Payback no período de implantação SGEn (anos) 1,3

Economia total de energia durante o período de 
melhoria 1152 MWh/ano 

Redução total de emissão de CO2-e em relação 
ao período de melhoria  94 ton CO2e/ano 

Agentes certificadores ABS Group

Equipe de gestão de energia

Luciano Vasconcelos, Nilson Nakazato, 
Ana Santomauro, Ana Martins, Marcela 
Moura, Gilberto Souza, Alexsander 
Teixeira.

 
Consumo de energia do período de linha de base: O consumo de energia do 
período de linha de base e o consumo de energia do período de relatório são 
representados pelo(s) mesmo(s) limite(s) organizacional(is) e os dois períodos são 
equivalentes. O consumo de energia de ambos os períodos deve ser normalizado 
para variáveis significativas (por exemplo, clima, ciclos de produção, ocupante, 
etc.).
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A Bemis Mauá é certificada na ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSSC 
22000 (2017) e ISO 50001 (2017).

Para estimar os benefícios gerados 
pela implantação do Sistema de Gestão 
e as melhorias em seu desempenho 
energético, a Bemis considerou 
2012 como linha base, assumindo os 
seguintes compromissos com o SGEn:  

• Manter uma consistência na Política 
Integrada; 

• Atender às exigências legais e aos 
demais requisitos; 

• Estruturar equipe com habilidades e 
competências; 

• Cumprir com objetivos e metas; 

• Melhorar continuamente o 
desempenho energético; 

• Conduzir as análises críticas do 
SGEn; 

• Comunicar eficientemente o SGEn.

BENEFÍCIOS DO 
SISTEMA DE GESTÃO
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A Bemis investe continuamente em projetos que reduzem o uso de energia, como 
modernizações da iluminação e equipamentos de produção com consumo eficiente  
de energia, visando alcançar suas metas de sustentabilidade.

Como parte desse processo, em 2016, a Bemis Mauá se inscreveu para participar do  
processo de seleção do Projeto de Implantação da Norma ISO 50001 – uma iniciativa 
do ICA/Procobre – Instituto Brasileiro do Cobre em parceria com a ELETROBRAS 
(Auditoria Interna) e o SENAI-SP (Consultoria e Implantação) – e foi uma das indústrias 
selecionadas.

Os principais objetivos da Bemis Mauá com esse projeto são: 

• Incrementar a Política de uso e consumo mais eficiente de energia;

• Dimensionar e avaliar a quantidade de insumos energéticos utilizados na produção;

• Disseminar cultura de evolução sustentável;

• Instituir um modelo de trabalho e acompanhamento do projeto;

• Evidenciar o compromisso da empresa com o meio ambiente;

• Destacar a imagem da marca.

O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DO SGEn
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O plano de trabalho da equipe do SGEn da Bemis Mauá envolvida na  
implementação do projeto abrangeu as seguintes medidas: 

• Estabelecer parâmetros para mensuração do consumo energético; 

• Executar o mapeamento energético;

• Pesquisar e classificar as principais demandas de energia na produção; 

• Estipular e dimensionar a relevância das variantes; 

• Definir o processo de controle operacional;

• Identificar pontos de melhoria de desempenho energético, conectados 
aos objetivos e metas do plano de redução de consumo da companhia;

• Estabelecer o plano de ação, as linhas de base energética, os 
indicadores e seu método de controle, a rotina de acompanhamento 
dos requisitos e as metas a serem atingidas.

 A Bemis Mauá estipulou os seguintes critérios para identificar seus consumos 
significativos de energia:

• Gás Natural: medição (dados da fatura da concessionária - Comgás); 
Uso: caldeira mineral, caldeira sintética, RTC-1, RTC-2 e Flexo.

• Eletricidade: projeção (comparado com fatura da concessionária - Eletropaulo).

Uso: força motriz, climatização, refrigeração, iluminação etc.

Os maiores consumidores de energia, com base na consolidação da revisão 
energética são os que representam o consumo maior ou igual a 4,0% do consumo 
total.
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA CERTIFICAÇÃO ISO 50001

Para dar início ao processo de implantação da norma foi criada uma equipe 
multidisciplinar de colaboradores de distintas áreas da Bemis: Engenharia, 
Manutenção, Sustentabilidade e Operação que realizou o mapeamento dos 
processos operacionais a fim de identificar pontos de melhoria em equipamentos, 
sistemas e processos que pudessem contribuir com o desempenho energético, 
descritos a seguir: 

Principais Melhorias

• Controles operacionais mais assertivos.

• Caldeira Mineral (controle operacional)

• Caldeira Sintética (controle operacional)

• RTC 1 (controle operacional)

• RTC 2 (controle operacional)

• Flexo (controle operacional) 

• Força Motriz (substituição de 11 motores de baixo rendimento. Com a 
instalação de inversores e motores eficientes, a economia total é de 26%).

Motor obsoleto Motor novo

Motor obsoleto

MEDIDAS IMPLEMENTADAS  
PARA CERTIFICAÇÃO ISO 50001
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Antes Depois

Projeto a ser desenvolvido

• Sistema de Iluminação (substituição de 1.032 lâmpadas por LED  –  redução de 
452 kW). 

• Substituição do Chiller e estudo de água gelada (redução estimada: 3%)

• Estudo em sistemas de ar comprimido (redução estimada: 3%)
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ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

A partir dos resultados obtidos na revisão energética, a Bemis determinou uma lista 
de prioridades com os seguintes critérios para implantação das ações de melhoria 
de desempenho energético:

1º Atendimento a Objetivos e Metas (premissa)

2º Maior redução no Consumo Específico (MWh/ton) – Isento ou baixo investimento*

3º Maior redução no Consumo Específico (MWh/ton) – Investimento moderado*

4º Maior redução no Consumo Específico (MWh/ton) – Alto investimento*

5º Melhor tempo de retorno sobre os investimentos*

6º Redução com os custos com energia

7º Maior emissão de Gases de Efeito Estufa 
 
 

LINHA DE BASE ENERGÉTICA

A linha de base energética, referência para comparação do Desempenho 
Energético, utilizou como base o histórico de consumo de energéticos (faturas 
de gás natural e eletricidade) em relação à produção (MWh/ton) do ano de 2012. 
A determinação do período para a elaboração da linha de base está estruturada 
para possibilitar e mensurar as economias sobre os consumos de energia, em 
atendimento aos objetivos e metas estabelecidos pela empresa. O gráfico a seguir 
ilustra os estudos realizados para construção da Linha de Base Energética.

“A grande importância de participar do Projeto de Implantação da 
ISO 50001 é conseguir perenizar o ganho obtido, uma vez que os 
requisitos do projeto conferem autonomia e garantia de continuidade 
ao processo de melhorias na Bemis”, 

NILSON ZENHAN NAKAZATO 
Engenharia Corporativa | Eficiência Energética.

“A grande importância de participar do Projeto de Implantação da 
ISO 50001 é conseguir perenizar o ganho obtido, uma vez que os 
requisitos do projeto conferem autonomia e garantia de continuidade 
ao processo de melhorias na Bemis”, 

NILSON ZENHAN NAKAZATO 
Engenharia Corporativa | Eficiência Energética.
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O gráfico a seguir apresenta o percentual de consumo dos três insumos – energia 
elétrica, gás natural e GLP.

COMPARATIVO DE CONSUMO DE 2012 A 2017
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Os gráficos a seguir mostram o consumo de energéticos de máquinas, equipamentos, 
sistemas ou processos da organização como um todo, considerando as sazonalidades 
sobre a produção, mix de produtos, variáveis não gerenciáveis (ex: temperatura 
ambiente) entre outros, considerando o período de 2010 a 2012, no primeiro gráfico 
e o período de 2012 a 2020, no segundo gráfico.

COMPARATIVO DE CONSUMO DE 2012 A 2020

15



LIÇÕES APRENDIDAS 
 
A Bemis recebeu a certificação ISO 50001, de sistema de gestão de energia, em 
sua unidade de Mauá, São Paulo, tornando-se a primeira empresa certificada do 
setor de embalagens e uma das 23 empresas de todos os mercados certificadas 
no país. 

A ISO 50001 atesta o compromisso da Bemis com a Sustentabilidade, e permite 
que a empresa melhore a eficiência e desempenho energético, com redução 
nas emissões de gases de efeito estufa e no custo de energia, além de facilitar a 
comunicação e a transparência na gestão de recursos energéticos e reduzir outros 
impactos ambientais relacionados.

CHAVES PARA O SUCESSO

Para a Bemis, a principal chave do sucesso do Projeto de Implantação de Gestão 
de Energia para certificação foi conseguir compatibilizar a proposta de promover 
mudanças no processo de produção atendendo aos princípios da empresa de 
sempre oferecer a melhor opção em embalagens para seus clientes, procurando 
soluções para incentivo e redução do impacto ambiental em toda a cadeia 
produtiva. Partindo dessa premissa, foram identificados os fundamentos essenciais 
para o sucesso da iniciativa: 

• Assegurar que a alta direção e os funcionários apoiem 
esse projeto, garantindo melhoria contínua dos processos 
da Bemis Mauá com foco em redução de energia;

• Reunir uma equipe multidisciplinar, abrangendo funcionários 
de diferentes áreas e níveis hierárquicos, a fim de seguir 
um cronograma para alcançar o objetivo final; 

• Aplicar treinamento aos funcionários e mostrar quão 
importante esse projeto é para a empresa;

• Investir em novos equipamentos com eficiência energética. 
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O grupo de organizações que lidera o Projeto de Implantação da ISO 50001 
– Procobre, Eletrobrás e SENAI – acompanhou o processo e entende que a 
importância da participação da Bemis Mauá vai além de atender aos requisitos 
e objetivos da empresa: confere destaque à unidade brasileira diante do maior 
Grupo de embalagens das Américas e de uma das maiores fabricantes de 
embalagens do mundo e pode influenciar toda sua cadeia de fornecedores e 
clientes, assim como servir de modelo de inspiração para outras organizações, na 
busca de soluções responsáveis, eficientes e duradouras de eficiência energética 
na produção. 

“Ter certificação ISO 50001 para mim não é somente o fruto de um bom 
trabalho realizado em prol de uma empresa como a Bemis, mas sim também 
ser um exemplo de garantia de um futuro mais sustentável para nossos filhos 
e futuras gerações”, 

FABIANO APARECIDO SILVA 
Supervisor de Manutenção | Divisão Flexíveis.
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Para maiores informações sobre o 
projeto de implantação da ISO 50001 
entrar em contato com: 

55 11 2928-2000 ou  

comunicacao@bemis.com




