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Companhia Americana de Containers para o Setor Alimentício Adquire Fábrica Brasileira
Dart Container Corporation, uma empresa familiar sediada nos Estados Unidos, acaba de adquirir
Brasbar Embalagens Descartáveis Do Brasil Ltda., uma fábrica de produtos térmicos de uso único para o
setor alimentício. Brasbar, com cerca de 100 funcionários, está situada em Pindamonhangaba, SP, a
meio caminho entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
Dart Container é a maior produtora mundial de produtos térmicos, e produz mais de 600 produtos
diferentes de uso único para o setor alimentício. Brasbar é agora a 20ª fábrica da Dart, e a sua primeira
no Brasil. As outras fábricas da Dart podem ser encontradas nos Estados Unidos, México, Argentina,
Austrália, Canadá e Reino Unido. Dart emprega mais de 7.500 funcionários.
“Estou orgulhoso de ter aumentado com sucesso o uso de produtos térmicos descartáveis, por sua
conveniência e por promover a saúde dos brasileiros”, declarou Hector Barón, cuja família estabeleceu a
fábrica Brasbar há sete anos. “O investimento feito pela Dart na Brasbar fortalece um compromisso
sólido e duradouro. Eu agradeço os meus leais funcionários por sua dedicação à empresa, e desejo que
através desta mudança continuem a construir um futuro melhor para eles e suas famílias”.
O Diretor Executivo da Dart Container, Bob Dart, declarou que “embora a Dart esteja vendendo há
vários anos produtos no Brasil, estamos ansiosos em começar a nossa parceria com a Brasbar, para
fortalecer substancialmente a nossa presença neste mercado diversificado em expansão. Dart Container
está decidida a investir fortemente no Brasil, através da Brasbar. Brasbar é uma empresa próspera, e
iremos trabalhar em conjunto com seus funcionários para criar uma organização que ofereça soluções
de embalagem de alta qualidade para o setor alimentício, e um serviço excepcionalmente confiável, por
todo o Brasil”, disse o Sr. Dart. “É dessa forma que temos mantido o Padrão de Excelência da Indústria
por mais de 50 anos.”

Sobre a Dart Container Corporation
Fundada em 1960, a Dart Container Corporation estabelece o padrão de excelência da indústria
oferecendo produtos e embalagens de alta qualidade, recicláveis, acessíveis e seguros para o setor
alimentício, além de um serviço excepcionalmente confiável e práticas ambientais responsáveis. Dart
tem se dedicado a expandir a reciclagem de produtos térmicos por todo o país, e se empenha em
produzir, de maneira sensível às preocupações ambientais, produtos de alta qualidade, com mais
eficiência e menos custos. Dart tem a sua sede em Mason, Michigan, EUA.

