
Rótulo agiliza processos e reduz índice de erros 
Yuki Yokoi  

 
A identificação de produtos por meio de rótulos é prática difundida no Brasil. No entanto, a 
utilização das etiquetas dentro das empresas ainda não está presente de forma tão atuante. 
Quando bem adotado no processo logístico, o mecanismo pode aumentar a agilidade em até 50%, 
reduzir o índice de erros na separação de produtos em 75% e ainda possibilitar crescimento da 
produtividade.  
 
Leonardo Zilberman, diretor da Integration Consultoria Empresarial no Rio de Janeiro, diz que no 
transporte, a identificação por rótulos ajuda a empresa a monitorar a entrega da carga, além de 
reduzir erros durante o processo de separação da mercadoria e, conseqüentemente, diminui o 
índice de reclamações e devoluções.  
 
- O código de barras é a maneira mais ágil de rotular os produtos. A identificação vale tanto para 
o consumidor final quanto para a própria empresa. O código bidimensional já começa a ser 
utilizado também. Sua principal vantagem é poder armazenar um número ainda maior de 
informações - conta Zilberman.  
 
De acordo com o consultor, as empresas que utilizam processos de separação através de 
etiquetas - que armazenam cada pedido - reduzem em até 75% o índice de erros, além de deixar 
o processo 50% mais rápido. Dentro dos armazéns e centros de distribuição, a rotulagem também 
dá mais velocidade ao gerenciamento de produtos.  
 
- Além das etiquetas que identificam cada mercadoria - útil tanto para as empresas quanto para o 
revendedor e o consumidor final -, as empresas podem utilizar os rótulos por paletes, o que 
significa ganho de tempo e eficiência - completa Zilberman.  
 
Paletes cadastrados facilita localização  
 
A Bunge Alimentos, responsável por marcas como a margarina All Day e a farinha de trigo Boa 
Sorte, utiliza os rótulos para identificar toda a movimentação interna dos produtos. "Os paletes 
são cadastrados, o que facilita o gerenciamento e a localização dos produtos", diz Cristina 
Sartoretto, gerente de embalagens da empresa.  
 
De acordo com Rodolfo Santos, gerente nacional de logística da Bunge para a área de trigo e 
derivados, o controle interno através de rótulos significa 60% de ganho em produtividade em 
relação ao processo manual. "Identificar os produtos é importante para agilizar a logística interna, 
além de poder ser utilizado para identificar os produtos em caso de um eventual recall, por 
exemplo", diz.  
 
O processo de separação de produtos por meio de rótulos gerados com cada pedido e esteiras, 
que acomodam os itens a serem selecionados, não é de baixo custo. Porém, é possível obter 
facilidades. A 3M, fabricante de rótulos e etiquetas, oferece uma série de serviços a seus clientes. 
"Por um sistema de comodato fornecemos impressoras, softwares e aplicadores", conta Edmilson 
Pasquini, diretor da empresa.  
 
A tecnologia disponível na área de etiquetas atende às necessidades das mais variadas empresas. 
Segundo Isabela Monteiro Galli, gerente de desenvolvimento de mercado da Avery Dennison, 
umas das principais fornecedoras de matéria-prima para as gráficas, conta que a qualidade dos 
rótulos vem crescendo.  
 
- Já é possível obter adesivos que suportam temperaturas que variam de 40 graus negativos a 
300 graus. Os de baixa temperatura são destinados ao setor de alimentos, farmacêutico e de 



bebidas. Os que suportam alta temperatura são utilizados pela área automotiva, de 
eletroeletrônicos e de siderurgia - explica Isabela.  
 
Vantagens  
 
>>Acelera os processos de localização e separação de mercadorias dentro do estoque  
 
>>Os rótulos podem deixar a logística interna 50% mais rápida  
 
>>Erros na separação de produtos podem diminuir 75%  
 
>>Ajuda na identificação dos produtos transportados  
 
>>Evita erros, avarias e diminui o índice de devoluções  
 
>>Dá mais agilidade e confiança aos processos internos  
 
Dados obrigatórios nas embalagens de alimentos e bebidas  
 
Terminou hoje o prazo final dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que 
as empresas sigam a Resolução RDC 40. A medida obriga as empresas fabricantes de bebidas e 
alimentos embalados a utilizar as especificações da Rotulagem Nutricional Obrigatória.  
 
De acordo com a resolução, os rótulos devem seguir um modelo, declarando valor calórico e as 
quantidades de carboidratos, proteínas, gorduras, colesterol, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio.  
 
Devem estar presentes também o nome do produto, ingredientes utilizados, peso líquido, datas 
de fabricação e validade, além da identificação da origem do alimento. Os itens já produzidos com 
os rótulos antigos podem ser comercializados normalmente. As empresas que não se adequarem 
poderão ser autuadas - as multas variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Além disso, quem não 
cumprir as determinações poderá ter o registro cancelado junto à Anvisa. Mais informações, 
www.anvisa.gov.br  
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