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A utilização de um    
rótulo inovador nas 

embalagens de óleos 
lubrificantes e graxas.

Ericsson Silveira.
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Quais produtos são           

utilizados por todos esses 

equipamentos no estado 

líquido ou pastoso                  

e que sem eles, estas 

máquinas não podem 

funcionar?
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Os óleos 

lubrificantes e 

as graxas.
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Embalagens

javascript:;
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Embalagens
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Embalagens
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Embalagens
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Embalagens
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Embalagens
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Qual o                    
objetivo dessa 

multiplicidade de 
embalagens e       

de rótulos?
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Formatação  

de uma  

marca.
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A embalagem deve 

identificar e qualificar 

seu fabricante de 

maneira imediata.                           

A existência da marca 

exposta na embalagem 

influencia o cliente na 

decisão de compra.

Conceito:
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Embalagem =   

frasco +       

identificação            

+ tampa.
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EMBALAGEM / ROTULAGEM

PromoveIdentifica

Vantagens

Competitivas

Descreve

(Classifica)

Tarefas

Vendas

Segurança

ProdutoEmbalagem

Rotulagem

Conceito:



Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:

Primárias /

conter, 

proteger e

transportar.

Jarra - vinho.Ânfora - azeite.



Econômicas /

Componentes do 

valor e do custo 

de produção / 

matérias-primas.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Tecnológicas /

Sistemas de 

acondicionamento,

novos materiais,

conservação de 

produtos.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Mercadológicas / 

Chamar a atenção, 

transmitir 

informações, 

despertar o desejo 

de compra e 

vencer a barreira 

do preço.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Conceituais / 

Construir a marca   

do produto, formar 

conceito sobre o 

fabricante, agregar 

valor significativo             

ao produto.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Comunicação           

e Marketing / 

Principal 

oportunidade de 

apresentação do 

produto, suporte   

de ações 

promocionais.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Sociocultural /

Expressão da 

cultura e do 

estágio de 

desenvolvimento 

de empresas e 

países.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Meio Ambiente / 

Importante 

componente do 

lixo urbano.  

Reciclagem é 

tendência 

mundial.

Amplitude da embalagem 

funções / benefícios:



Objetivo:

A embalagem é 

chamada de a 

“vendedora 

silenciosa” de 

nome Aida.



Atenção - saber 

da existência -

a ponto do 

comprador se 

sentir atraído 

pelo produto.

Objetivo:



Interesse -
despertar a 
percepção 
sobre suas 

características, 
especificações 

e valores.

Objetivo:



Desejo - ter 

necessidade ou 
vontade de 
obter esses 

benefícios no 
momento da  

compra.

Objetivo:



Ação - gerar a 
compra do 

produto - é o 
ato final.

Elmo Lewis -
1898.

Objetivo:



Satisfação - o 

consumidor 

paga, consome e 

tendo percepção 

positiva do 

produto volta  a 

comprá-lo.

Objetivo:
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A embalagem não é um produto final em 

si, mas um componente do produto 

que ela contém e que, esse sim, é 

comprado e utilizado pelo consumidor.                                                        

Sua função é tornar compreensível o 

conteúdo e viabilizar a compra.                                                                    

A grande força da embalagem está no    

fato do Marketing ser uma batalha             

de percepção e não de produtos.

Conceito:



Cerca de 90% dos 

produtos 

comercializados 

no Brasil 

dependem 

somente da 

embalagem como     

instrumento de 

venda.

Informação:



Vivemos em       

um mundo       

de produtos 

embalados. 

Quase 70% dos 

produtos 

comercializados 

hoje utilizam 

embalagens.

Informação:



2% das 

embalagens     

plásticas 

sopradas no 

Brasil     

acondicionam 

óleos 

lubrificantes.

Informação:
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Rótulo autoadesivo

O que é?
 Substrato em papel, PE ou PP com 

uma das faces adesiva.

 Impressão combinando: cold foil -

digital - flexografia - hot stamping -

letter press - offset - rotogravura -

serigrafia.
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Rótulo autoadesivo
Benefícios:

 Facilidade de aplicação;

 Decoração sem limites;

 Redução de estoques;

 Rotulagem limpa.

Ponto fraco:
 Limitação as faces             

planas do frasco.
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Rótulo autoadesivo
Investimento:

rotuladeira -

deve ser compatível           

com o frasco e    

com a velocidade 

esperada da linha.
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Rótulo in-mould
O que é?  

 Rótulo incorporado a embalagem plástica;

 Aplicado no molde de                          

conformação do frasco;

 Impresso em off-set UV.
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Rótulo in-mould
Benefícios:

 Maior resistência mecânica do rótulo;

 Sem adesivos, facilita reciclagem integral;

 Decoração feita no fabricante do frasco;

 Inexistência de problemas com umidade. 

Pontos fracos:
 Estoque de embalagens decoradas;

 Limitação as faces planas do frasco;

 Risco de reutilização do frasco
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Rótulo in-mould

Investimento:

Estoque de 

embalagens já 

decoradas
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Termoencolhível
O que é?  
 Rótulo em filme                     

termoencolhível;

 Impresso em offset;                   

flexografia ou digital;

 Aplicado e encolhido em                  

túnel de calor (elétrico ou vapor);

 Material de acordo com o                 

efeito final desejado

(PETG, OPS, PLA e PVC)
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rótulo termoencolhível para embalagem de lubrificante

Termoencolhível
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Benefícios
Frasco de uma única cor, preferencialmente em 

PEAD natural (sem pigmentação);

Amplia possibilidades do “shape” do frasco;

 Incorpora o visor de nível;

 360° de comunicação; 

 Inexistência de problemas com umidade

 Proteção contra riscos e atritos (impressão interna);

Termoencolhível
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Benefícios:
Não exige aplicação de rótulo e contra-rótulo 

Fácil reciclagem, sem adesivo; 

Tampa pode ser incorporada ao layout do rótulo;

 Redução de estoques dos frascos coloridos;

 Impressão em até nove cores;

Ponto fraco:
Ajuste de aplicação mais complexa.

Termoencolhível
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Máquina de 

colocação   

dos rótulos e   

túnel de 

encolhimento.

Investimentos:
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A mente que        

se abre a        

uma nova idéia,               

jamais voltará ao 

seu tamanho 

original.

Albert Einstein.

Citação:



SOLUÇÕES GRÁFICAS EM 

EMBALAGENS - 129 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA - LOCALIZADA 

EM BLUMENAU - SC.

 AMPLAS SOLUÇÕES EM 

RÓTULOS:

* AUTO-ADESIVOS;

* IN-MOULD;

* TERMOENCOLHÍVEIS;

* ROLL LABELS;

 BANDEJAS EM CARTÃO 

TERMOFORMADO.      



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES:
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agradece ao

e aos presentes a                              

atenção dispensada.                                  

Forte abraço.

A


