




SOBRE A01

ROMIPACK
A Romipack® é uma empresa argentina com mais de 
45 anos de presença no mercado, líder na fabricação 
e comercialização de sacolas de papel em toda a 
América Latina. A política de investimentos desen-
volvida nos últimos anos a posicionou como uma das 
fábricas mais importantes da região.

Possui uma planta com 17.000 m2 no Parque Industrial 
La Cantábrica (Município de Morón, Província de 
Buenos Aires, Argentina), inaugurada em 2000 e 
equipada com a mais alta tecnologia disponível no 
mercado internacional.

Em 2012 inaugurou sua segunda planta de produção, 
a primeira no exterior do país, em Lampa, Santiago 
do Chile, em parceria com investidores locais, com 
uma superfície de 1.500m2 dedicados à produção. 

230 pessoas integram a equipe de trabalho da 
Romipack®, que hoje conta com mais de 1.500 clien-
tes ativos, além de representações no Peru, Equador, 
Uruguai e Paraguai.
 
A capacitação e motivação permanente do pessoal 
da Romipack® lhe permite oferecer altos padrões no 
atendimento a clientes e fornecedores, assim como 
consolidar dia a dia um clima afável, de harmonia, 
respeito e sentido de pertença, respeito e sentido de 
pertença à organização.

Ética, transparência, confiança, respeito, qualidade, 
cuidado com o meio ambiente e utilização das me-
lhores matérias-primas são algumas das razões pelas 
quais os clientes acompanham a Romipack®, desde 
o primeiro dia.
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02 PRODUTOS
Sacolas personalizadas

A Romipack fabrica sacolas de papel para marcas de 
diferentes indústrias: roupa, calçado, varejo, telefonia 
e alimentos, entre outras.
Trata-se de uma ferramenta para promover a imagem 
de cada empresa e um suporte de baixo custo para 
divulgar as marcas; são publicidade em movimento. 
Além disso, são utilizados em várias oportunidades 
potencializando os contatos visuais.

Linhas:
• Tierra
• Acuario
• Luna
• Centauro
• Orión

Sacolas para presente

É a exclusiva linha de sacolas de papel para presen-
tes com desenhos próprios e licenças internacionais 
de venda direta ao consumidor final. É comercializada 
nas livrarias escolares, papelarias, lojas de artigos para 
festas, lojas de presentes, supermercados, varejo em 
geral e lojas de brinquedo em todo o país e diferentes 
países da região.

• Lisas (variedade de cores: clássicas e de tendência).
• Temáticas (mulheres, crianças, estéticas, vinhos, etc.).
• Licenças nacionais e internacionais exclusivas.
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03 TECNOLOGIA
As plantas de fabricação Romipack® estão equipadas 
com a mais alta tecnologia que existe no mundo, de 
alto rendimento industrial e regida pelos mais altos 
padrões internacionais de qualidade e cuidado com 
o meio ambiente. Esta tecnologia é acompanhada 
por um estrito seguimento de normas de produção
(ISO 9001, ISO 14001 y FSC).

A capacitação constante do pessoal e o sistema inte-
grado de gestão JDE da Oracle, assim como a política 
de reinvestimento constante conseguiram posicionar 
a empresa como uma das fábricas mais destacadas 
a nível mundial.

A companhia conta com suas próprias ferramentas de 
gestão, que otimizam todos seus processos:

• S&OP- Sales & Operation Planning
• DPP/MPS- Master Production Schedule
• MRP- Material Requirement Planning
• VMI - Vendor Management Inventory

Estas exigências de qualidade e suporte tecnológico 
permitem atualmente alcançar uma capacidade de 
produção de 900 mil sacolas diárias, o que equivale a 
330 milhões de sacolas anuais.

Sacolas de Papel Romipack/Fanpack:

• 100 % biodegradáveis.
• Recicláveis.
• Reutilizáveis.
• Fabricadas com recursos renováveis.
• Impressas com tintas à base de água.
• Confeccionadas com colas não contaminantes.
• Processadas sob as normas ISO 14001 de cuidado com o meio ambiente
• Certificadas FSC (Forest Stewarship Council) de proteção de bosques
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A Direção da Romipack® estabelece como política 
excludente dentro do seu processo de fabricação e 
posteriormente no de comercialização, utilizar exclu-
sivamente produtos que sejam seguros, confiáveis e 
que satisfaçam as necessidades dos clientes, e que, 
além disso, não danifiquem o meio ambiente.

A conservação e proteção do entorno são com-
promissos fundamentais adotados e mantidos pela 
companhia, com o objetivo de manter um processo 
de melhoria contínua nos procedimentos de fabri-
cação para prevenir todo tipo de contaminação ou 
dano ambiental.

Este compromisso com a sustentabilidade está pre-
sente em todos os níveis da empresa e seus integran-
tes participam ativamente do cumprimento destas 
políticas e da conquista destes objetivos.

A Romipack® é também uma das primeiras empresas 
sustentáveis do país, sendo pioneira no ano 2005 em 
adquirir a certificação ISO 14001 —relativa ao cuidado 
com o meio ambiente— e obtendo em 2010 o certifi-
cado FSC (Forest Stewardship Council, Conselho de 
Administração Florestal) de proteção de bosques. As 
sacolas Romipack® são biodegradáveis e seu processo 
de fabricação não é contaminante. Além disso, estão 
garantidas como “amigas do meio ambiente” graças 
aos controles e auditorias periódicos realizados pelas 
autoridades certificadas a nível internacional, aos que 
se sometem cada uma das etapas de produção.
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REGIONAL
Os investimentos em infraestrutura, tecnologia e ca-
pacitação, assim como as certificações internacionais 
de qualidade e cuidado com o meio ambiente per-
mitiram posicionar a Romipack® como empresa líder 
na fabricação de sacolas de papel na América Latina.

Os produtos fabricados pela Romipack® chegam a 
toda  região através das suas plantas localizadas 
na Argentina e no Chile, dos seus representantes 
comerciais no Peru, Equador, Uruguai e Paraguai, das 
marcas nacionais que as exportam junto com seus 
produtos e das marcas internacionais das quais são 
fornecedores para a América Latina.

Plantas produtivas:

1. Argentina
2. Chile

Representantes comerciais:

A. Equador
B. Paraguai
C. Peru
D. Uruguai
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DA ROMIPACK
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A Romipack em Números

• Mais de 45 anos de presença no mercado.
• 2 plantas próprias: um na Argentina e outra no Chile.
• Gera emprego para mais de 230 pessoas de 
forma direta.
• Tem um portfolio com  mais de 1.500 clientes ativos.
• Conta com representantes no Peru, Equador,
Uruguai e Paraguai. 
• A capacidade de produção atual ascende a 900 mil 
sacolas diárias (330 milhões de sacolas anuais).
• Em 2012 atingiu um faturamento de 24 milhões de 
dólares anuais.

A Romipack® é uma empresa líder na região que comer-
cializa suas sacolas em toda a América Latina. Através 
das suas plantas na Argentina e no Chile, abastece os 
mercados da Argenteia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, 
Uruguai e Paraguai.

Por outro lado, suas sacolas chegam a muitos outros 
países através das marcas nacionais que as exportam 
junto com seus produtos, e através das marcas inter-
nacionais das quais são fornecedoras para a região, 
como Brasil, Panamá, Porto Rico, Venezuela, Guate-
mala e Suriname.

A expansão da sua unidade de negócio Fanpack com-
promete a empresa a posicionar-se na vanguarda das 
últimas tendências em designer gráfico e moda.
Permanentemente capacita e motiva o pessoal para 
oferecer o melhor serviço e a mais alta qualidade.
Harmonia, amabilidade, respeito e sentido de pertença 
que existe na organização são um verdadeiro orgulho 
para a companhia.

Ser líder nos mercados onde atua, oferecendo aos seus 
clientes produtos e serviços confiáveis em um contexto 
de respeito pela sociedade e pelo meio ambiente, faz 
parte da visão e missão da companhia. Seus valores, 
responsabilidade social, trabalho em equipe, idoneidade, 
transparência, compromisso para com a comunidade e 
com o cliente, guiam seu modelo de negócio.



PLANTAS DE PRODUÇÃO

REPRESENTANTES DA ROMIPACK E FANPACK NO EXTERIOR

DISTRIBUIDORES DA FANPACK NA ARGENTINA

ARGENTINA | ROMIPACK
Tres Arroyos 329
Parque industrial “La Cantábrica”
Haedo, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4627 6100
Email: info@romipack.com.ar
www.romipack.com

PERU | ROMIPACK
Manuel A. Fuentes 765
Lima

Tel: (00511) 637 3897
Email: josecilloniz@romipack.pe
www.romipack.com

NEO PACK
Las Heras 2250
Lomas del Mirador

Tel: (54 11) 4657-3994 / 3896
Email: info@neopack.com.ar
www.neopack.com.ar

EKOPACK
25 de Mayo 3934
Mar del Plata, Buenos Aires

Tel: (54 223) 476-2694
Email: info@ekopack.com.ar
www.ekopack.com.ar

CHILE | ROMIPACK
El Roble 1090, Bodega F
Lampa, Santiago de Chile

Tel: (56 2) 592 0280
Email: info@romipack.cl
www.romipack.cl

URUGUAI | LINEAPACK
Soriano 848
Montevideo

Tel: (00598) 2903 0858
Email: sefimesa@gmail.com
www.lineapack.com.uy

EQUADOR | ROMIPACK
Shyris 3571, Edif. Argentum
Of. 1204, Quito

Tel: (005932) 333 2645
Mail: gonzalorueda@romipack.ec 
www.romipack.com

PANAPACK
Haedo 4041
Vicente López, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4730-4966
4760-3466 / 5564
Email: contacto@panapack.com.ar
www.panapack.com.ar

PARAGUAI | ROMIPACK
Av. Boggiani 7472,
Vila Aurelia, Asunción

Tel: (021) 500031
Email: info@romipack.com.py
www.romipack.com
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