
Smart
Packaging



Criando uma

na indústria automotiva



Propósito!



Prática da Indústria 

• Um único uso da embalagem descartável 

• Geração de Resíduos

• RECICLAGEM



Proposta de Valor 

Criar um processo 
de reúso em 

escala industrial

Upcycling -
geração de Valor, 
extensão do ciclo 

de vida

Repensar a 
logistica….



Pesquisa Reciclapac / FAPESP

• Segurança Estrutural.  Testes de laboratório Normalizados

• Durabilidade de materiais

• Questões Fitossanitárias

• “Design for Reuse”

• Remanufatura

• Desproliferação de modelos

• Visão sistêmica – cadeias globais de produção

• Redução de complexidade

• Dimensionamentos ideais para otimizar a logística

• Tratamentos para aumento do ciclo de vida

• Fluxo de movimentação para manter a fluidez na produção

• Balanceamento do reúso com embalagens novas



O Projeto em ação
(início Junho de 2016 - MWM)

• Quebra de paradigmas

• Ex. Logo da empresa

• Resistências iniciais à mudanças

• Estratégia de comunicação interna e externa 

• Assegurar persistência no processo

• Mudanças de processos para não destruir a embalagem

• Ajustes de fluxo de movimentação

• Criação de Métricas / Visibilidade

• Aumento da Consciência de uso de recursos

• Uma nova cultura na empresa



UPCYCLING 
PROCESSO INDUSTRIAL DE REÚSO

30 %  redução custos

70 % redução resíduos

R$ 1 milhão saving

~ 22.000 árvores / ano

2018



Embalagens 

Retornáveis

Upcycling 

Reúso Industrial 

Embalagens Inteligentes

“Eu Estou Aqui”

Produtos e serviços



Embalagens

Ernesto Pichler

Blockchain

Paulo Garcia
IT Analista

Guilherme Novaes

Desenvolvedor

João Miguel

1
Introdução

CEO

Rogerio Machado
CIO

Helio Silva

Hardware

Nilton Valente

COO

Antônio Perez

Precisa ter Time !!



Leaders in Innovation - UK 
Winner

Precisa de parceiros e recursos !



Precisa identificar problemas do Cliente, que as 

empresas tradicionais não resolveram 



100 entrevistas …

Falando sobre as maiores “dores” enfrentadas no seu negócio em seu dia a dia ...



Uma das maiores dores de 

cabeça é fazer a gestão de 

embalagens logisticas …



Proposta de valor : Qual é o valor real de uma embalagem?

15

Transporta peças e componentes 

de alto valor agregado

Elemento chave de informação na 

gestão da linha de produção

O gerenciamento 
de racks é um dos 
maiores desafios 
da auto indústria

O valor de um rack é o valor do bem 

produtivo que será usado na 

montagem  de componentes e 

veículos



Embalagens Inteligentes

INBOUND OUTBOUND

LOGÍSTICA                   REVERSA 

CADEIA DE FORNECEDORES OEM CLIENTES

LOGÍSTICA                   REVERSA 



Smart 

Racks / 

Assets

(Internet of 
Things)



MONTADORA E CADEIA DE 

SUPRIMENTOS CONECTADA



Geolocalização



Transportadoras

Montadora

Fornecedores

Geolocatlização
e snsorização

Alertas de 
exceção

Inventário
On Line

Analytics
Análises

Plataforma Reciclapac

Desenvolvemos uma plataforma em nuvem , em parceria com especialista da auto indústria, capaz de gerir os racks logísticos 
em circulação , utilizando tecnologias inovadoras da Internet das Coisas e seguindo as diretrizes da Industria 4.0 



Clientes



É preciso ter

Persistência



Obrigado!

Antonio Luiz Frare Perez

Fone 55 11 94234-1959

Antonio.perez@reciclapac.com


