
Castrol Magnatec reformula rótulos  
 
Esta demonstração táctil, visual e auditiva é uma simulação fiel do resultado dos testes 
padrões de Indústria.  
 
Toda a linha de lubrificantes da marca Castrol Magnatec traz nos rótulos um ícone táctil para 
que consumidores, trocadores e mecânicos possam efetivamente ver, ouvir e sentir os efeitos 
do produto dentro do motor.  Numa iniciativa inédita, a CASTROL trouxe para o rótulo de todos 
os seus produtos da linha CASTROL MAGNATEC, a comprovação da superioridade de sua 
tecnologia. Em uma área do rótulo foi simulada, em alto relevo, a aparência e textura das 
condições da superfície de uma peça de motor testada com óleo CASTROL MAGNATEC, e em 
outra área, com óleo padrão 5W-30. Comparando as duas áreas, o consumidor verá que a 
peça que rodou sem CASTROL MAGNATEC apresenta mais ranhuras causadas pelo desgaste. 
Tocando a mesma área sentirá a superfície muito mais áspera e, finalmente, se raspá-la com a 
unha, por exemplo, ouvirá um som mais alto, simulando o atrito de uma peça metálica.  
  
A ideia é demonstrar para o consumidor o resultado dos mais recentes testes comparativos 
que mostram que a tecnologia de CASTROL MAGNATEC proporciona até 77% menos desgaste 
ao motor comparado com seus principais concorrentes. Na prática, essa superioridade de 
proteção pode ser vista a olho nu, ouvida e sentida nas pontas dos dedos. A superfície da peça 
metálica do motor que rodou com CASTROL MAGNATEC ficou até 15 vezes mais lisa do que a 
que rodou com o óleo padrão, apresentando uma aparência polida e suave ao tato. Além disso, 
no teste de pressão sonora, o motor que rodou sem CASTROL MAGNATEC apresentou ruído de 
cerca de 1,5 decibéis a mais.  Esta demonstração táctil, visual e auditiva é uma simulação fiel 
do resultado dos testes padrões de Indústria, Sequencia IVA (que diz respeito ao desgaste) 
realizados no centro de pesquisas da Castrol. 
  

 
 
A nova linha de lubrificantes CASTROL MAGNATEC com seus novos rótulos já está disponível 
em centros automotivos, supertrocas, autopeças, oficinas mecânicas, concessionárias e postos 
de combustíveis em todo país 
 
Fonte: Cidade Marketing. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/12445/castrol-magnatec-reformula-
rtulos.html>. Acesso em: 23 out. 2012. 
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