
Os ingredientes certos 
para uma receita de sucesso
Soluções para embalagens que alimentam o apetite visual

A qualidade do design do 
seu produto é o fermento 
para suas vendas

Nossa vasta gama de materiais autoadesivos 
para rótulos assegura ao seu produto a mais alta 
qualidade, desde sua produção até a mesa do 
consumidor. Crie embalagens inovadoras com 
materiais com maior desempenho de impressão 
e durabilidade.

Desperte a atenção do consumidor com embalagens 
que causem impacto e comuniquem o frescor e a 
qualidade do seu produto. Com os rótulos da Avery 
Dennison, sua marca não será esquecida facilmente.

Rótulos autoadesivos resseláveis são 
soluções fl exíveis e criativas que realçam 
a beleza da embalagem e despertam o 
interesse do consumidor.

Além de mais funcionais, os rótulos 
resseláveis podem prolongar o shelf life dos 
alimentos após a abertura da embalagem, 
eliminando a necessidade de transferi-los 
para outros recipientes. 

Rótulos com lacre de segurança proporcionam evidência antiviolação

Beleza e funcionalidade: os temperos essenciais

Sobre a Avery Dennison
A Avery Dennison (NYSE:AVY) é líder global em materiais para rótulos e embalagens e soluções. As 
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a empresa registrou vendas de US$ 6,1 bilhões em 2013. Saiba mais: www.averydennison.com.

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas nesta brochura sobre os produtos da Avery Dennison são baseadas em testes confi áveis, 
mas não são promessas ou garantias. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos considerando que o usuário tenha decidido pelo produto adequadado 
às suas necessidades. Embora todas as afi rmações e informações dessa publicação sejam precisas e confi áveis, são expostas apenas para orientação. Os 
riscos e responsabilidade pelos resultados obtidos através das orientações aqui descritas são assumidos pelo usuário. NENHUMA GARANTIA, EXPLÍCITA OU 
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Seoul Dairy Milk

Rótulos CleanFlake™ 
permitem a separação 
total dos rótulos e das 
garrafas PET durante a 
reciclagem

Receitas na medida certa

Ultrapassando as tecnologias normais de 
rotulagem, a tecnologia autoadesiva pode ser 
aplicada em diferentes tipos de embalagens - 
desde embalagens fl exíveis, caixas de papelão, 
plásticos rígidos e semirrígidos até garrafas de 
vidro e bisnagas.

Estas características buscam satisfazer 
ainda mais suas necessidades de 
embalagens, possibilitando designs 
diferenciados e funcionalidade aos
seus produtos.

Os materiais da Avery Dennison são 
desenvolvidos para aplicações em diferentes 
temperaturas e condições ambientais, 
proporcionando o máximo desempenho à 
embalagem do seu produto. Nossas tecnologias 
autoadesivas também permitem a personalização 
das soluções para rotulagem buscando atender 
a requisitos únicos.

Para necessidades de curto prazo de fabricação e 
entrega, a Avery Dennison tem um vasto portfólio 
de materiais digitais e serviços especiais para 
lançamentos rápidos, personalização de produtos 
e promoções sazonais em pequenos volumes.

A versatilidade faz toda a diferença

“A Seoul Dairy Cooperative (Cooperativa de Laticínios de Seul) 
se preocupa muito com a conservação dos recursos naturais 
e assegura a reciclagem da embalagem do Seoul Dairy Milk. A solução para rotulagem 
CleanFlake da Avery Dennison alivia nossa ansiedade quanto aos aspectos ambientais. 
Saber que as garrafas PET são totalmente recicláveis, graças à nossa mudança, é realmente 
gratifi cante.”

Sung-Soo Kang
Gerente de design e embalagem, Seoul Dairy Cooperative

Cupons promocionais 
podem ser usados no 
ponto de vendas

Mais segurança e 
confi abilidade em etiquetas 
de informação variável

O visual “no label 
look” é ideal para 
destacar o frescor 
dos alimentos

Rótulos-bula com ideias 
de receitas para agregar 
valor ao produto

Passo-a-passo para não errar a receita

Nossa tecnologia autoadesiva permite que você desfrute dos benefícios de um custo 
total aplicado mais baixo, com melhor gerenciamento de estoque e maior efi ciência de 
rotulagem.

Reduza a complexidade no gerenciamento de embalagens pré-decoradas com métodos convencionais, 
tais como impressão direta e In-mold label.

Comparada a outras tecnologias, a rotulagem autoadesiva permite mais fl exibilidade de design quando 
existem diversos SKUs, extensões de linha de produtos, em campanhas promocionais ou temáticas. 

Autoadesivos Papel 
com cola In-mold Label Shrink Sleeve Roll Label / 

Wrap-around

Design e 
aparência

Proporcionam
um visual 

premium com 
acabamentos e 
efeitos de alta 

qualidade.
-

Flexibilidade
de formatos e 
tamanhos dos 

rótulos.
-

Permitem o 
visual “no label 

look”.
-

Posicionamento 
preciso durante 

a rotulagem.

Não adequado 
ao visual 

“no label look”.
-

Resíduos 
de adesivos 
aparentes.

Não permite 
projetos 

elaborados, pois 
cada alteração 

de formato 
exige moldes 
e ferramentas 

diferentes.
-

Não adequado 
ao visual

 “no label look”.
-

Posicionamento 
preciso durante 

a rotulagem.

Boa
conformabili-

dade às 
superfícies 
irregulares.

Não adequado 
ao visual 

“no label look”.

Versatilidade

Adaptáveis às 
variações de 
temperatura, 
umidade e 
ambientais.

Opções 
limitadas 

de adesivos 
e frontais. 
Variações 

de formatos 
e tamanhos 
de rótulos 
limitados.

Opções 
limitadas de 

frontais. Moldes 
caros, em caso 

de mudança 
de formatos e 

tamanhos. 

Conformável a 
diversas opções 
de formatos e 

tamanhos.

Opções 
limitadas 

de adesivos 
e frontais. 
Variações 

de formatos 
e tamanhos 
de rótulos 
limitados.

Gerencia-
mento de
estoque

O curto prazo 
de entrega 

exige menos 
gerenciamento 

de estoque, 
economizando 

tempo.
-

Maior controle, 
já que os 

rótulos estão 
em bobinas 
e podem ser 

mantidos juntos.

Necessita
armazena-

mento, 
manuseio e 

limpeza da cola.

Difícil de 
gerenciar 

estoques de 
embalagens 

pré-impressas.

Material 
sensível às altas 
temperaturas.

-
O curto prazo 

de entrega 
exige menos 

gerenciamento 
de estoque, 

economizando 
tempo.

O curto prazo 
de entrega 

exige menos 
gerenciamento 

de estoque, 
economizando 

tempo.

Custo total 
aplicado* Baixo Médio Alto Médio Baixo

 

Soluções
de deco-

ração

Consi-
derações

A Avery Dennison aliou-se à natureza 
para ampliar seu portfólio de produtos 
e contribuir para a preservação do meio 
ambiente. Nossas soluções incluem:

CleanFlake é uma linha de materiais 
para rótulos projetada especifi camente 
para reciclagem do PET para fi ns 
alimentícios.

O adesivo especial permite maior 
adesão do rótulo à embalagem PET até 
ele chegar ao processo de reciclagem, 
no qual é separado da embalagem 
de maneira limpa. Isto permite uma 
reciclagem 100% livre de contaminação. 
Esta linha oferece opções de materiais 
para envase a quente e a frio.

1

O portfólio de fi lmes mais fi nos da 
Avery Dennison possibilita maior 
número de rótulos por bobina, 
aumentando a produtividade enquanto 
reduz o desperdício na produção.

2

A Avery Dennison oferece um 
amplo portfólio de produtos 
com a certifi cação FSC®. Isso 
assegura que os papéis utilizam 
fi bras provenientes de um manejo 
responsável das fl orestas.

3

Soluções para decoração de embalagens termoformadas

*De acordo com estudos realizados nos Estados Unidos.

Seoul Dairy Milk

“A Seoul Dairy Cooperative (Cooperativa de Laticínios de Seul) 
se preocupa muito com a conservação dos recursos naturais 
e assegura a reciclagem da embalagem do Seoul Dairy Milk. A solução para rotulagem 
CleanFlake da Avery Dennison alivia nossa ansiedade quanto aos aspectos ambientais. 
Saber que as garrafas PET são totalmente recicláveis, graças à nossa mudança, é realmente 

Gerente de design e embalagem, Seoul Dairy Cooperative
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gratifi cante.”

Sung-Soo Kang
Gerente de design e embalagem, Seoul Dairy Cooperative

Cupons promocionais 
podem ser usados no 
ponto de vendas

Mais segurança e 
confi abilidade em etiquetas 
de informação variável

O visual “no label 
look” é ideal para 
destacar o frescor 
dos alimentos

Rótulos-bula com ideias 
de receitas para agregar 
valor ao produto

Passo-a-passo para não errar a receita

Nossa tecnologia autoadesiva permite que você desfrute dos benefícios de um custo 
total aplicado mais baixo, com melhor gerenciamento de estoque e maior efi ciência de 
rotulagem.

Reduza a complexidade no gerenciamento de embalagens pré-decoradas com métodos convencionais, 
tais como impressão direta e In-mold label.

Comparada a outras tecnologias, a rotulagem autoadesiva permite mais fl exibilidade de design quando 
existem diversos SKUs, extensões de linha de produtos, em campanhas promocionais ou temáticas. 

Autoadesivos Papel 
com cola In-mold Label Shrink Sleeve Roll Label / 

Wrap-around

Design e 
aparência

Proporcionam
um visual 

premium com 
acabamentos e 
efeitos de alta 

qualidade.
-

Flexibilidade
de formatos e 
tamanhos dos 

rótulos.
-

Permitem o 
visual “no label 

look”.
-

Posicionamento 
preciso durante 

a rotulagem.

Não adequado 
ao visual 

“no label look”.
-

Resíduos 
de adesivos 
aparentes.

Não permite 
projetos 

elaborados, pois 
cada alteração 

de formato 
exige moldes 
e ferramentas 

diferentes.
-

Não adequado 
ao visual

 “no label look”.
-

Posicionamento 
preciso durante 

a rotulagem.

Boa
conformabili-

dade às 
superfícies 
irregulares.

Não adequado 
ao visual 

“no label look”.

Versatilidade

Adaptáveis às 
variações de 
temperatura, 
umidade e 
ambientais.

Opções 
limitadas 

de adesivos 
e frontais. 
Variações 

de formatos 
e tamanhos 
de rótulos 
limitados.

Opções 
limitadas de 

frontais. Moldes 
caros, em caso 

de mudança 
de formatos e 

tamanhos. 

Conformável a 
diversas opções 
de formatos e 

tamanhos.

Opções 
limitadas 

de adesivos 
e frontais. 
Variações 

de formatos 
e tamanhos 
de rótulos 
limitados.

Gerencia-
mento de
estoque

O curto prazo 
de entrega 

exige menos 
gerenciamento 

de estoque, 
economizando 

tempo.
-

Maior controle, 
já que os 

rótulos estão 
em bobinas 
e podem ser 

mantidos juntos.

Necessita
armazena-

mento, 
manuseio e 

limpeza da cola.

Difícil de 
gerenciar 

estoques de 
embalagens 

pré-impressas.

Material 
sensível às altas 
temperaturas.

-
O curto prazo 

de entrega 
exige menos 

gerenciamento 
de estoque, 

economizando 
tempo.

O curto prazo 
de entrega 

exige menos 
gerenciamento 

de estoque, 
economizando 

tempo.

Custo total 
aplicado* Baixo Médio Alto Médio Baixo

 

Soluções
de deco-

ração

Consi-
derações

A Avery Dennison aliou-se à natureza 
para ampliar seu portfólio de produtos 
e contribuir para a preservação do meio 
ambiente. Nossas soluções incluem:

CleanFlake é uma linha de materiais 
para rótulos projetada especifi camente 
para reciclagem do PET para fi ns 
alimentícios.

O adesivo especial permite maior 
adesão do rótulo à embalagem PET até 
ele chegar ao processo de reciclagem, 
no qual é separado da embalagem 
de maneira limpa. Isto permite uma 
reciclagem 100% livre de contaminação. 
Esta linha oferece opções de materiais 
para envase a quente e a frio.

1

O portfólio de fi lmes mais fi nos da 
Avery Dennison possibilita maior 
número de rótulos por bobina, 
aumentando a produtividade enquanto 
reduz o desperdício na produção.

2

A Avery Dennison oferece um 
amplo portfólio de produtos 
com a certifi cação FSC®. Isso 
assegura que os papéis utilizam 
fi bras provenientes de um manejo 
responsável das fl orestas.

3

Soluções para decoração de embalagens termoformadas

*De acordo com estudos realizados nos Estados Unidos.

Seoul Dairy Milk

“A Seoul Dairy Cooperative (Cooperativa de Laticínios de Seul) 
se preocupa muito com a conservação dos recursos naturais 
e assegura a reciclagem da embalagem do Seoul Dairy Milk. A solução para rotulagem 
CleanFlake da Avery Dennison alivia nossa ansiedade quanto aos aspectos ambientais. 
Saber que as garrafas PET são totalmente recicláveis, graças à nossa mudança, é realmente 

Gerente de design e embalagem, Seoul Dairy Cooperative



Os ingredientes certos 
para uma receita de sucesso
Soluções para embalagens que alimentam o apetite visual

A qualidade do design do 
seu produto é o fermento 
para suas vendas

Nossa vasta gama de materiais autoadesivos 
para rótulos assegura ao seu produto a mais alta 
qualidade, desde sua produção até a mesa do 
consumidor. Crie embalagens inovadoras com 
materiais com maior desempenho de impressão 
e durabilidade.

Desperte a atenção do consumidor com embalagens 
que causem impacto e comuniquem o frescor e a 
qualidade do seu produto. Com os rótulos da Avery 
Dennison, sua marca não será esquecida facilmente.

Rótulos autoadesivos resseláveis são 
soluções fl exíveis e criativas que realçam 
a beleza da embalagem e despertam o 
interesse do consumidor.

Além de mais funcionais, os rótulos 
resseláveis podem prolongar o shelf life dos 
alimentos após a abertura da embalagem, 
eliminando a necessidade de transferi-los 
para outros recipientes. 

Rótulos com lacre de segurança proporcionam evidência antiviolação

Beleza e funcionalidade: os temperos essenciais

Sobre a Avery Dennison
A Avery Dennison (NYSE:AVY) é líder global em materiais para rótulos e embalagens e soluções. As 
aplicações e tecnologias da empresa integram os mais importantes produtos de consumo utilizados 
por grandes mercados e pela indústria. Com operações em mais de 50 países e 26.000 funcionários 
ao redor do mundo, a Avery Dennison brinda seus clientes com insights e inovações que ajudam a 
tornar cada marca mais inspiradora e o mundo mais inteligente. Sediada em Glendale, Califórnia (EUA), 
a empresa registrou vendas de US$ 6,1 bilhões em 2013. Saiba mais: www.averydennison.com.

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas nesta brochura sobre os produtos da Avery Dennison são baseadas em testes confi áveis, 
mas não são promessas ou garantias. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos considerando que o usuário tenha decidido pelo produto adequadado 
às suas necessidades. Embora todas as afi rmações e informações dessa publicação sejam precisas e confi áveis, são expostas apenas para orientação. Os 
riscos e responsabilidade pelos resultados obtidos através das orientações aqui descritas são assumidos pelo usuário. NENHUMA GARANTIA, EXPLÍCITA OU 
IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO, A COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU QUALQUER USO PARTICULAR E/OU NÃO-VIOLAÇÃO É FEITA, 
CONSIDERANDO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, AFIRMAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DEFINIDAS. A AVERY DENNISON 
SE EXCLUI, ESPECIFICAMENTE, DE TAIS GARANTIAS. EM NENHUM CASO A AVERY DENNISON DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA PELO USUÁRIO, OU 
QUALQUER OUTRA PARTE, POR DANOS INDIRETOS, CONSEQUENTES, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU PUNITIVOS. Nenhum representante, ou agente, da Avery 
Dennison é autorizado a garantir ou fazer qualquer representação contrária ao descrito acima. Nenhuma renúncia, alteração, adição ou modifi cação das condições 
precendentes deverão ser consideradas, exceto se feitas por escritos e assinadas por um diretor executivo da Avery Dennison.

Para mais informações relacionadas aos benefícios da rotulagem autoadesiva e às opções de produtos 
disponíveis, entre em contato conosco através do e-mail ad.br@averydennison.com ou pelo site 
label.averydennison.com.br.

©2014 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Fasson® e todas as outras marcas, nomes de produto, códigos e termos de programas 
de serviço da Avery são marcas registradas da Avery Dennison Corporation.

Avery Dennison Argentina
Tel.: +54 11 5544-6400
Fax: +54 11 5544-6425
Atendimento ao cliente: 
0810 12 AVERY (28379) 
ad.ar@averydennison.com

Avery Dennison Brasil
Tel.: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atendimento ao cliente: 
0800 701 7600 
ad.br@averydennison.com

Avery Dennison Chile
Tel.: +56 2 2898-8052 
Fax: +56 2 2898-8086 
Atendimento ao cliente: 
+56 2 2898-8050 
ad.chile@averydennison.com 

Avery Dennison Colômbia
Tel.: +57 4 335-6000
Fax: +57 4 331-2838
Atendimento ao cliente:
0180 0091 8377 
ad.co@averydennison.com

Avery Dennison Peru
Tel.: +511 612-6488 
Atendimento ao cliente:
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Mais que um rótulo


