NCG - Seu especialista
comprovado para fechar o
ciclo da Embalagem Industrial.
Conheça nosso abrangente e conveniente
portfólio de serviços.

NCG – Somos especializados em gerenciar o ciclo de vida das
embalagens industriais.
A NCG, por meio do recondicionamento de reciclagem tem
gerenciado com sucesso os ciclos de vida de embalagens
industriais para a indústria por mais de 20 anos. O núcleo
de nosso portfólio de serviços é a coleta, gestão e serviços
de recondicionamento para usuários de IBCs [Contêineres
Intermediários para Granel], embalagens plásticas e tambores
de aço.
Fundada em 1988 nos EUA, a NCG tem expandido sua rede
pelo globo e se tornado uma das maiores participantes no
mercado de embalagem industrial. A NCG foi integrada ao
Grupo MAUSER em 2004 e desde então opera mais de 25
instalações de recondicionamento globalmente e continua
a expandir o número de locais. No Brasil, conta com dois
representantes: um localizado em Taubaté-SP (NCG/Tankpool)
e outro localizado em Canoas-RS (NCG/Bressan).
A MAUSER é uma das produtoras líderes mundiais em embalagens industriais e juntas oferecemos uma abordagem de
ciclo de vida única que se foca em um mix de produto de embalagem de qualidade nova e recondicionada que cumpre
com todos os requisitos legais.
Competência formidável com relação à legislação ambiental
A NCG compartilha seus objetivos
Proteger seu negócio e o ambiente
Estimular eficiências para sua empresa
Ajudar a reduzir seus custos de embalagem
Ajudar com redução no consumo de matérias-primas

A rede global da NCG coleta IBCs
vazios de todas as marcas em quase
todas as esquinas do mundo.

Somos comprometidos a cumprir com a Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade (SHEQ). Nós ajudamos a minimizar o impacto
dos resíduos no ambiente recolhendo e recondicionando embalagens
industriais usadas.
Ajudamos envazadoras de embalagens industriais a cumprirem com
a legislação ambiental mundial e a atender aos objetivos conforme
declarados pela Iniciativa Internacional Responsible Care [Atuação
Responsável] e PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Melhor qualidade em todos os níveis de serviço
A NCG emprega especialistas em recondicionamento que
trabalham para fornecer consistentemente produtos e serviços
de alta qualidade em todas nossas instalações. Tenha certeza
que temos a certificação apropriada e trabalhamos junto com
nossos clientes, funcionários e autoridades regulatórias não só
para manter, mas para melhorar os padrões da indústria.

Vamos dar uma olhada mais de perto ...
...em nosso abrangente portfólio de serviços.
A NCG oferece uma variedade de serviços em nosso
portfólio para nossos clientes nas indústrias química,
petrolífera, alimentícia e farmacêutica. Independente
se você precisa que os contêineres sejam removdos
de sua planta ou precisa de um fornecimento de
embalagens recondicionadas de preço competitivo
que sejam totalmente testadas e inspecionadas; nós
estamos aqui para ajudar.
Nossa linha de serviços inclui:
Programas de retorno
Recondicionamento e Rebottling
Reciclagem

como trocar acessórios (rebottling), oferecendo garrafas
+ válvulas + tampas novas nos IBCs. Como coletamos
e recondicionamos embalagens dos maiores fabricantes,
somos capazes de oferecer uma enorme gama de IBCs
para revenda, incluindo embalagens certificadas pelo
INMETRO.
Usamos processos modernos, ambientalmente responsáveis
para recondicionamento de embalagens industriais. Os
tambores de aço são limpos, consertados e repintados. Os
tambores de plástico e IBCs são limpos e consertados. Os
tambores de plástico não reusáveis e garrafas de IBC são
limpos, triturados e processados em grânulos que podemos
usar na produção de várias partes dos produtos MAUSER.
A Reciclagem da NCG é ecológica

Assistência Técnica

A NCG está focada na minimização de resíduos. Prestamos
atenção em reciclar todos os componentes da embalagem
que coletamos para reuso.

Gerenciamento de Frota
Locação
Os Programas de Retorno da NCG são convenientes

O Serviço Técnico da NCG é incomparável

Dentro do estabelecido na rede global da NCG,
recolhemos IBCs usados, tambores e embalagens
plásticas de suas plantas de produção ou de seus
clientes. Escolher entre uma coleta sob pedido ou uma
coleta agendada regularmente.

Os especialistas na indústria da NCG trabalham em
colaboração com todos seus clientes. Usar seu extensivo
conhecimento regulatório e de produto, soluções inovadoras
são parte de nosso portfólio.

Os serviços de Recondicionamento e Rebottling da
NCG podem ser personalizados
Soluções personalizadas estão disponíveis. Podemos
recondicionar seus IBCs, tambores metálicos bem

Gerenciamento
de Frota

Serviços de
Logística Reversa

da NCG

Otimização
de Frota

O Gerenciamento de Frota e de Locação sistema da
NCG é visionário
A NCG tem desenvolvido um sistema altamente
especializado para o gerenciamento de frotas e locação de
embalagem industrial.

Monitoramento de Frotas
de Contêiner com Base
em Escaneamento por
Código de Barra

Serviços Técnicos

Aluguel de
Frotas de IBC

Avaliação de
qualidade

NCG – procedimento de economia e ecologia de mãos dadas .
Oferecemos a você abrangentes serviços de
recondicionamento e coleta para embalagem industrial:

Uma ligação basta!

Como seu prestador de serviço dedicado, nós o
ajudaremos a alcançar seus objetivos gerais de
sustentabilidade ao reusar recursos limitados e o
ajudaremos a melhorar sua pegada de carbono.

Estamos sempre aqui para te ajudar.

Fornecemos economia de custo sem prejudicar a
qualidade e desempenho das necessidades de sua
embalagem industrial.
Nossa pegada global assegura soluções amigáveis ao
ambiente sempre que você precisar delas.
Nos pergunte a respeito de nossos serviços
personalizados e nossas soluções inovadoras para
seus requisitos de embalagem industrial.

Soluções de sistema são nossos negócios.

AMÉRICA DO SUL
NCG / TANKPOOL
Divisão RECO - Grupo MAUSER
Av.Eurico Ambrogi Santos, 1021
12042-010, Taubaté - SP
Telefone +55 (12) 3627-4300
Fax
+55 (12) 3686-4331
comercial@tankpool.com.br
www.tankpool.com.br
NCG / BRESSAN
Indústria e Comércio de Embalagens LTDA
Rua Diretor Augusto Pestana, 2450
Bairro Fátima, Canoas - RS
Telefone +55 (51) 9334-5230
diego@bressantambor.com.br

