
 

 

 
 

ESTUDO DE CASO 

Introdução: 

Empresa nacional atuante no 

segmento de reposição de peças 

automotivas, com mais de 4.300 itens 

produzidos e comercializados em todo 

território nacional e também em diversos 

países, adquiriu da Inobag, em 2016, três 

equipamentos para embalagem semi 

automática, que permitem executar todas as 

etapas em um mesmo processo: embalagem 

e etiquetagem. 

Esse diferencial que o equipamento 

oferece, resulta em um processo mais rápido 

e estável, permitindo assim o foco no core 

business principal da empresa. 

Outra decisão estratégica importante 

da empresa foi passar alguns de seus 

produtos embalados em caixas, para 

embalagens flexíveis, mais modernas e 

encontrou na Inobag o parceiro ideal. 

Objetivos: 

Os principais desafios que se desejava com 

a implantação, foram: 

 Ganho de produtividade; 

 Redução de espaço físico; 

 Embalagens para comercialização em 

display (disposição vertical); 

 Estabilidade do processo. 

Realização: 

As instalações dos equipamentos obedeceram a um cronograma que 

incluía desde o treinamento dos operadores até as mudanças de processos 

devido à automação da área. 

O primeiro equipamento foi entregue em novembro de 2015 e o último em julho 

de 2016. 

Setor: Automotivo 
Tamanho: Médio 
Equipamentos: 3 máquinas 
IB250X 
Embalagem: EPD 45 
Resultados: 

 Aumento da 
produtividade; 

 Melhor comunicação da 
marca; 

 Aparência moderna da 
embalagem.  
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Nesse intervalo o cliente também alterou o layout da embalagem, com o 

objetivo de maior destaque no ponto de venda. Essa alteração foi realizada com 

sucesso, devido à flexibilidade no processo produtivo das embalagens da Inobag. 

Outro aspecto a ser salientado foi que após o aumento de consumo das 

embalagens, a Inobag passou a prestar serviços de assistência técnica de forma 

gratuita, permitindo mais uma vez ao cliente focar em seu core business. 

Próximos passos: 

 Instalação esteira de saída: Já se encontra em teste e tem como finalidade 

liberar o operador de fazer a movimentação das embalagens acabadas, 

mantendo assim o equipamento trabalhando por mais tempo; 

 Instalação da esteira de entrada: Irá permitir um ganho de produtividade 

ainda maior da máquina, criando um sincronismo entre equipamento e 

abastecimento, ditando um ritmo mais uniforme do processo. 

Depoimento: 

“A estratégia de crescimento com maior agilidade e 

produtividade nas operações, estabelecida pela nossa 

empresa, tinha que contar com processos, pessoas e 

parceiros certos, comprometidos com resultados.  

Foi aí que decidimos pelos produtos e serviços da Inobag, 

que vieram acrescentar e muito nesses resultados.” 

Ubirajara Montenegro 
Diretor Industrial na 
Rainha das Sete 
 


