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Temos 40 anos de experiência no 
mercado, oferecendo soluções 
inovadoras. Os nossos escritórios de 
vendas em Espanha, Itália, Reino Unido, 
França e Portugal permitem-nos estar 
em contacto com os nossos clientes em 
mais de 60 países.

Sobre Emuca
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O que fazemos
Na Emuca concebemos, fabricamos 
e comercializamos uma vasta gama 
de soluções para otros sectores do 
mobiliário, carpintaria, ferragens e 
bricolage. 

Como
o fazemos

Através de uma equipa técnica e 
criativa que gera relações honestas e 
próximas com todos os seus clientes. 
Uma equipa que procura promover 
a criatividade nos seus públicos e 
a sua capacidade de liberdade e 
criação.

Para que é que 
o fazemos

Para aumentar as capacidades dos 
outros. Para inspirar as pessoas a 
criar e imaginar novos espaços e 
realidades.
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Essência
da marca

Os espaços que habitamos são 
movimento, vida e adaptação 
constante.

Uma vida que medimos em 
mudanças, explosões guiadas pela 
capacidade de criar.

Uma capacidade inata do ser 
humano que partilhamos e
queremos promover.

Where creation begins
Emuca como o ponto 
onde tudo começa

A essência da nossa marca, o que nos move
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We promote your
human creativity

Adoramos o nosso trabalho, sabemos 
o que significamos para a vida das 
pessoas porque trabalhamos do 
ponto de vista do consumidor final. 
O que nos move no nosso trabalho 
quotidiano é a mesma coisa que nos 
faz querer inspirar e fazer parte da 
vida de outras pessoas.

Predictable solutions,
unpredictable skills
A qualidade dos nossos produtos 
e dos nossos serviços é o que nos 
torna fiáveis e previsíveis. Uma 
base perfeita sobre a qual construir 
soluções infinitas. Os mesmos que 
proporcionam liberdade, e motivam a 
criatividade que assegura resultados 
imprevisíveis e inesperados.

Nós somos o princípio, a alavanca 
para outros se apoiarem. Inspiramo-
nos na simplicidade e facilidade de 
alcançar resultados para outros, a 
quem damos as ferramentas para 
imaginar e criar.

Keeping
it simple
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Serviços

02 Na Emuca levamos muito a sério a 
satisfação dos nossos clientes. É por isso 
que oferecemos uma vasta gama de 
serviços e soluções profissionais para 
os ajudar a atingir os seus objectivos, 
aconselhando-os e acompanhando-os 
no seu caminho.
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Qualidade
certificada

O nosso principal requisito é a 
qualidade: todos os produtos que 
fabricamos e vendemos cumprem 
as actuais normas europeias em 
termos de serviço, processos
e produto.
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Logística
WMS

Temos centros logísticos em Espanha 
e Itália, totalizando mais de 32.000 
m2, equipados com sistemas digitais 
avançados, armazéns verticais 
automáticos e sistemas inovadores de 
gestão de encomendas.

Na Emuca estamos empenhados na 
melhoria contínua, oferecendo as 
melhores soluções adaptadas às suas 
necessidades e melhorando o nosso 
serviço de acordo com as exigências 
de um mercado cada vez mais 

Exportamos para mais de 60 países e 
temos uma grande e bem preparada 
rede de vendas em toda a Europa, 
que está consciente das exigências 
dos diferentes mercados.

+500
despachos/dia

+14.000
caixas/dia

30.000
paletes

competitivo.  
Todos os nossos centros logísticos 
têm um novo WMS (Warehouse 
Management System) para optimizar 
processos e operações.
Trabalhamos com sistemas 
automáticos avançados que 
contribuem para a eficiência logística 
dos nossos armazéns para reduzir 
ao máximo o tempo de entrega e 
oferecer um serviço de entrega rápido 
e de qualidade aos nossos clientes.
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Plataforma Web
No nosso website encontrará 
conteúdos e serviços extensivos, 
tais como fotografias e imagens 
de produtos, fotografias aplicadas, 
esboços de instalação, vídeos, 3D, 
catálogos digitais, showroom virtual, 
configuradores e assistência técnica 
e comercial para resolver quaisquer 
questões que possa ter.

Além disso, no nosso portal 
B2B e B-easy pode fazer as suas 
encomendas com total conforto, 
verificar o stock disponível, consultar 
os prazos de entrega e acompanhar 
os seus envios.

emuca.com
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E-Commerce
Temos mais de 1.200 produtos de 
bricolage e acessórios de mobiliário 
optimizados para o comércio 
electrónico.

Oferecemos conteúdos completos 
orientados para plataformas de 
comércio electrónico: títulos, 
descrições, imagens, vídeos de 
montagem e também disponíveis em 
mais de 8 línguas.

Razões para nos escolher

imagens e vídeos
instruções de montagem

perguntas técnicas

conteúdos 
enriquecidos

+32.000 m² de armazém
 2 Centros Logísticos

Dropshipping ou para o
seu armazém

envios por toda a 
Europa

Clientes:
Profissional
Particular

produtos à 
medida

integração fácil

catálogo e stock
CSV, XML

serviço de 
entrega

entrega rápida
rastreio de encomendas

content in
8 languages

multi-línguas
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Dropshipping
Emuca dá-lhe a possibilidade de 
enviar material directamente para 
as suas áreas de trabalho sem a 
necessidade de os manter em stock.

Fazemos acordos com 
transportadores que se encarregarão 
de enviar a encomenda para a sua 
loja ou para o local onde o seu cliente 
tem de instalar o produto. Com 
isto, obtém melhorias tais como 
não investir em stock, não gerir 
expedições ou vender produtos que 
não tem fisicamente. Poupa no transporte

reduz o espaço no seu armazém

ganha tempo

encomenda constantemente localizada.
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Entrega rápida Amplo stock
2 centros logísticos

Os seus clientes compram 
na sua loja

Gere tudo confortavelmente a partir do 
seu painel de controlo

Receba o tracking para 
o seguimento da encomenda

Preparamos as suas encomendas

Poupe em custos 
de inventário e 

armazenamento
Agilize os seus 

prazos de entrega



Queremos partilhar a nossa forma de 
trabalhar e o nosso empenho, com um 
modelo empresarial centrado na qualidade, 
soluções inovadoras, com um compromisso 
claro com a sustentabilidade ambiental e 
orientando a empresa para a eficiência. 

O nosso 
compromisso
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Estratégia 
sustentável
Estamos conscientes dos impactos 
económicos, sociais e ambientais 
positivos e negativos das nossas 
actividades. É por isso que, nos 
últimos anos, nos temos tornado 
cada vez mais comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável de todas 
as nossas operações. 

Gestão de
recursos
As nossas instalações têm serviços 
de limpeza, manutenção e recolha 
de resíduos de cartão, madeira, ferro, 
alumínio, plásticos, toners, etc. Através 
de fornecedores externos aprovados.

Estamos empenhados na eco-
embalagem em todos os nossos 
processos, com o objectivo de 
assegurar que os produtos utilizados 
são concebidos com a quantidade 
mínima de material necessário, tão 
pequenos e leves quanto possível e 
100% recicláveis.

minimização de 
recursos

optimização do papel EcoembalajeServiços de limpeza
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Redução de 
emissões

Renovamos a nossa frota de veículos 
comerciais e representativos para 
assegurar que as emissões sejam 
reduzidas.

Controlamos que os nossos 
fornecedores relacionados com 
as actividades de transporte e 
embalagem têm sistemas internos de 
gestão ambiental em vigor.

Instalámos 432 painéis solares 
fotovoltaicos para auto-consumo na 
nossa própria fábrica.

renovação da frota de 
veículos

redução de emissões

fornecedores 
responsáveis
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Pessoas
Procuramos pessoas dinâmicas, 
positivas e com iniciativa, que 
valorizem os novos desafios e o 
desenvolvimento profissional e 
pessoal. Em suma, pessoas que estão 
alinhadas com os nossos valores e que 
se identificam com o nosso
ADN empresarial.

Orientado para 
o cliente

Resolução de 
problemas

FiabilidadeProactividade Adaptação à
mudança digital
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Compromisso 
com os SDG

Emuca tem uma estratégia sustentável 
alinhada com os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
concentrando-se em seis deles: Saúde 
e bem-estar, igualdade de género, 
energia acessível e limpa, trabalho 
decente e crescimento económico, 
indústria, inovação e infra-estruturas, e 
produção e consumo responsáveis. 

O desenvolvimento dos nossos 
produtos e serviços e a sua distribuição 
são acções com impacto ambiental 
devido à utilização de recursos naturais 
e emissões, e é por isso que estamos 
constantemente a trabalhar para os 
optimizar e reduzir.
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