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A dedicação direcionada o tempo todo à alta qualidade dos produtos 
e serviços da Colacril é chancelada por importantes certi�cados.CERTIFICAÇÕES

FSC®

A certi�cação FSC  - Forest Stewardship Council® 
garante que a matéria-prima é proveniente de 
�orestas manejadas de modo responsável e que 
a madeira é extraída legalmente. Visando a 
conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais a empresa possui a certi�cação FSC de 
cadeia de custódia (CoC) que garante a 
rastreabilidade desde a origem com a produção 
da matéria-prima que sai das �orestas até 
chegar ao consumidor �nal.

ISO 9001 E ISO 14001
Além disso, a Colacril também apresenta 
certi�cações ISO, que demonstram o 
compromisso com a qualidade de nossos 
produtos e a preocupação com a preservação 
ambiental. Contamos com o ISO 9001, pelos 
programas de gestão de qualidade e melhoria 
contínua dos processos, e o ISO 14001, que 
de�ne as ações para estabelecer um sistema de 
gestão ambiental efetivo. Ambas validam a 
produção e comercialização de papéis, �lmes e 
etiquetas autoadesivas.
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Trabalhando continuamente para aperfeiçoar suas relações no dia a dia e melhorar 
seus processos internos e externos, promovendo bem-estar no ambiente de 
trabalho e satisfazendo as expectativas dos clientes e parceiros, a Beontag 
conquistou este importante certi�cado mundialmente reconhecido, sendo assim, 
considerado uma das melhores organizações para se trabalhar.

Mais uma importante conquista na 
história da Beontag

A Colacril é uma das mais respeitadas indústrias 
de autoadesivos da América Latina.
Empresa 100% nacional,  tem sua fábrica instalada 
estrategicamente em Campo Mourão/PR.

Com investimento permanente e 
desenvolvimento focado na qualidade, a unidade 
produz papéis e �lmes autoadesivos com adesivos 
acrílico e hot melt que atendem os principais 
segmentos do mercado nacional e internacional 
com soluções personalizadas e inovadoras.

Assim, atendemos as necessidades de diferentes 
segmentos de mercado como as indústrias de 
bebidas, alimentos, varejo, dentre outros.
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