
Maple Vila Ltda. é uma empresa familiar que começou suas actividades em junho de 
1972, em La Paz, Canelones, Uruguai, centrando suas actividades na produção de 
embalagens de celulosa moldada para  proteção de ovos (maples). De frente às 
necessidades do mercado, tem desenvolvido sua própria tecnologia, moldes e 
procedimentos, com mão de obra nacional e ideias próprias.

Nossa Empresa

Sempre procurando melhorar a qualidade, serviços e custos, está imersa numa contínua 
modi�cação e ampliação de sua linha de produtos, oferecendo embalagens para ovos, 
separadores de fruta e garrafas de vinho, de grande variedade. Após 40  anos de trabalho 
no mercado nacional, Maple Vila Ltda.  Foi reconhecida por DI.NA.MA (Direção Nacional 
do Meio ambiente) como uma empresa sem Impacto Ambiental, por serem todos os 
seus produtos biodegradáveis. Contando com experiência exportadora (1998 - 2000 a 
Argentina), hoje procura retomar a atividade, fazendo chegar seus produtos a outros 
países.
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um cuidado particular



Maple Vila Ltda. foi criada em junho de 1972 por Américo Vila, esposa e �lhos, depois de 
identi�car a possibilidade de futuro na indústria da celulose moldada. Até esse momento, 
esse tipo de embalagem era sempre um produto importado, em sua maioria da África do Sul 
e em menor quantidade dos Estados Unidos, pois não existia no mercado uruguaio indústria 
que o produzisse. Nesse ano foi comprada a primeira máquina no país em desuso, e com a 
inventiva, muita vontades de progredir e muita fé no negócio começaram a trabalhar no 
rubro. A primeira máquina era totalmente manual e de muito baixo rendimento. Hoje 
contamos com um processo totalmente automatizado que tem multiplicado a capacidade 
de produção para mais de 50 vezes, em relação à primeira máquina. Depois de uns anos, 
Américo Vila delegou as responsabilidades para seus �lhos Ana e Carlos Vila. A terceira 
geração também tem se integrando ao negócio da família, incorporando em conjunto uma 
nova máquina para produtos diferenciais de maior exigência.

Tentamos proteger e diferenciar os produtos de nossos clientes durante a 
Estocagem, distribuição e apresentação; cuidando  do Meio ambiente, os interesses da 
sociedade e as necessidades de nossos funcionários.

Ampliar nosso mercado e linha de produtos, captar a totalidade da demanda nacional e 
novos mercados externos.

Nossa HISTÓRIA

Nossa MISSÃO

Nossa Visão

CRESCENDO DIA A DIA

Capacitação, tecnologia, design, realização de projetos, e mais de 40 anos de 
experiência permitiram-nos satisfazer com excelência as demandas do mercado, 

produzindo embalagens com qualidades particulares e custos adequados.




