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Nossa história se inicia em 1986 em uma Serraria familiar, que ao longo dos 
anos por meio do foco em qualidade, atendimento atento e respeito ao meio 
ambiente, observou o crescimento e diversificação de sua área de atuação.

Em 2006, por meio de uma nova identidade, sob a marca GVP Pallets, 
promovemos a ampliação de nossa área de atuação e capacidade produtiva.

A partir de 2021 assumimos nosso papel de parceiro logístico nacional 
e nos tornamos a GVP Brasil, atuando em toda a cadeia produtiva de 
beneficiamento de madeira para a indústria, por meio de Serraria, Indústria 
de Paletes, Reforma de Paletes e Fomento Mercantil.

Nossa história

Evolução da 
Marca



PRODUTOS
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Palete PBR I

Palete PBR II

Os paletes do tipo PBR, criados pelas 
ABRAS (Associação Brasileira de 
Supermercados),são utilizados em 
modelos logísticos que necessitem 
de paletes de madeira resistente 
e duradoura. Foram criados em 
1990, para oferecer vantagens para 
as empresas brasileiras, como: 
padronização dos depósitos, facilidade 
na movimentação com empilhadeira e 
caminhões, e melhor integração no 
transporte de fornecedor e cliente.

Modelo padrão criado pela 
ABRAS (Associação Brasileira de 
Supermercados), com foco no 
atendimento da indústria de bebidas. 
Sua última versão foi desenvolvida em 
1999.

UTILIZAÇÃO: 
Armazenagem e transporte geral

UTILIZAÇÃO: 
Indústria de Bebidas

OPCIONAL: 
Chanfrado, Desquinado, Fumigado 
e Carimbo personalizado.

Largura: 1000 mm Comprimento: 1200 mm

Armazenagem: EmpilhávelMaterial: Madeira de Eucalipto

Movimentação: Paleteira e Empilhadeira (4 entradas)

Largura: 1045 mm Comprimento: 1245 mm

Armazenagem: EmpilhávelMaterial: Madeira de Eucalipto

Movimentação: Paleteira e Empilhadeira (4 entradas)
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Palete One Way

Palete Wet

Trata-se de paletes descartáveis, 
não retornáveis, ou seja, acomodam 
determinada mercadoria e são 
entregues junto à ela ao cliente final. 
Neste modelo de entrega o custo 
do palete é incluso no valor final da 
mercadoria.

Seu uso é comum na indústria 
de processamento de alimentos, 
principalmente em frigoríficos, devido 
à adoção de práticas que previnem a 
contaminação cruzada. Além disso 
são muito utilizados em processos de 
exportação.

Modelo empilhável e com grande 
capacidade de carga. Desenhado 
para aplicações específicas em 
determinados setores industriais. 
Devido a seu formato e grande 
capacidade de carga, normalmente é 
utilizado para transporte e exportação 
de couro/curtume.

UTILIZAÇÃO: 
Armazenagem e transporte geral

OPCIONAL: 
Chanfrado, Desquinado, Fumigado 
e Carimbo personalizado.

UTILIZAÇÃO: 
Couro / Curtume

Largura: 1000 mm Comprimento: 1200 mm

Armazenagem: EmpilhávelMaterial: Madeira de Eucalipto

Movimentação: Paleteira e Empilhadeira (4 entradas)

Largura: 1100 mm Comprimento: 2100 mm

Armazenagem: EmpilhávelMaterial: Madeira de Eucalipto

Movimentação:  Paleteira e Empilhadeira
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Palete Dupla Face

Palete Customizável

Pode apresentar duas faces 
exatamente iguais (reversível) ou 
possuir a parte superior com maior 
reforço estrutural em relação a parte 
inferior (não reversível).

É um modelo mais resistente, ótimo 
para armazenamento de cargas 
estáticas. Além disso é amplamente 
utilizado no trato de materiais de 
construção ou quando o objetivo é 
criar grandes pilhas.

Feito para atender aos interesses 
e necessidades particulares e 
individuais de cada cliente. Projetos 
personalizados que buscam atender as 
especificidades, objetivos e realidades 
financeiras de cada negócio. Todos 
os projetos são desenvolvidos e 
testados em acordo com os mais 
altos padrões internacionais, por 
meio de ensaios de flexão, simulação 
de garfo de empilhadeira e ensaio de 
empilhamento estático.

UTILIZAÇÃO: 
Sacarias e Construção

OPCIONAL: 
Chanfrado, Desquinado, Fumigado 
e Carimbo personalizado.

UTILIZAÇÃO: 
Variadas

OPCIONAL: 
Chanfrado, Desquinado, Fumigado 
e Carimbo personalizado.

Largura: Customizável Comprimento: Customizável

Armazenagem: EmpilhávelMaterial: Madeira de Eucalipto

Movimentação: Empilhadeira

Capacidade Estática: Customizável Capacidade Dinâmica: Customizável

Armazenagem: CustomizávelMaterial: Customizável

Movimentação: Customizável

Largura: Customizável Comprimento: Customizável
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Bins

Biomassa

O Bin é utilizado para substituir 
tambores e bombonas plásticas ou de 
metal. Sua utilização vem sendo cada 
vez mais frequente em todo o mundo, 
contribuindo para a economia com 
embalagens para produtos.

É a solução mais econômica, prática e 
eficiente no transporte, estocagem e 
movimentação de polpas, granulados 
e outros produtos a granel!

A GVP produz diferentes tipos de 
Bins, Contentores e Pallet box, tanto 
duráveis quanto descartáveis, sob 
medida de acordo com a necessidade 
de cada cliente. Todos os nossos Bins 
e Contentores são produzidos com 
madeira seca em estufa e passam 
ainda por tratamento fitossanitário.

Material combustível essencial para 
a produção de energia, em fornos 
e caldeiras, em diversas indústrias 
e segmentos. Por meio de um 
processo controlado e com foco no 
melhor aproveitamento da madeira 
e de seus subprodutos, produzimos, 
armazenamos e comercializamos 
os diversos resíduos das etapas de 
produção de madeira, tais como Pó 
de Serra (Sawdust), Maravalha (Wood 
Shaving) e Cavaco (Wood Chip). Esse 
material possui utilização ainda em 
criadouros de animais, como granjas e 
cavalos.

Pó de Serra 
Pó da madeira gerado no ato do corte
Densidade: +/- 250kg/m³

Maravalha 
Espécie de serragem grossa gerada 
no ato do corte
Densidade: +/- 480kg/m³

Cavaco 
Madeira maciça picada em pequenos 
pedaços
Densidade: +/- 350kg/m³

Largura: 1000 mm Comprimento: 1200 mm

Armazenagem: EmpilhávelMaterial: Madeira de Eucalipto

Movimentação: Paleteira e Empilhadeira (4 entradas)

CARACTERÍSTICAS
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Madeira Serrada

Madeira serrada é toda a madeira que 
resulta diretamente do desdobro de 
toras e passa por um processo de 
acabamento. Pode ser constituída de 
peças cortadas de forma longitudinal, 
retangular ou em blocos.
Produzimos madeira para uso em 
industrias moveleiras, construção civil e 
kits para produção de paletes.
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SERVIÇOS



0800 038 6630

10

Reformamos os mais variados tipos 
de paletes de madeira, de acordo 
com a realidade de cada cliente, 
possibilitando realizar os serviços 
em nossas plantas industriais ou na 
localização escolhida pelo cliente.

Solução eficiente para o acúmulo de 
paletes e embalagens de madeira 
danificados devido ao uso, a GVP 
Brasil oferece o exclusivo Sistema 
de Reforma de Paletes ESR (Euro 
Recovery System). Conte com 
infraestrutura completa para a 
recuperação e substituição de 
componentes de paletes danificados.

Reformamos os mais variados tipos 
de paletes de madeira, de acordo 
com a realidade de cada cliente, 
possibilitando realizar os serviços 
em nossas plantas industriais ou na 
localização escolhida pelo cliente.

Locação de paletes, na quantidade e 
prazos ideais para os mais diversos 
setores da indústria. Racionalize a 
cadeia de abastecimento, elimine 
desperdícios e reduza a ineficiência 
dos ativos de sua área logística.

A utilização de um pool de paletes 
possibilita melhor eficiência na cadeia 
de abastecimento, aperfeiçoando 
processos de movimentação de 
produtos e reduzindo os custos de 
armazenamento.

Reforma de 
Paletes

Exportação

Locação de 
Paletes 
(Pooling)



Reconhecemos a importância de nossos parceiros, por isso buscamos sempre 
promover as boas relações, ofertando produtos e serviços de qualidade, 
alinhados as melhores práticas comeciais.

Quer ser um representante GVP em sua região? Seja parceiro local atuando 
na oferta de produtos e serviços e/ou na compra de matérias primas. Fale 
com a gente.

Seja um 
Representante




