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MERCADO

A empresa Aplike, fundada em
04 de junho de 1984 possui  22
anos no mercado de auto-adesi-
vos.

Localizados no município de
Diadema/ SP,  em sede própria
de 5.000 m2 de área construída,
possui uma segunda unidade
industrial no estado do Paraná (
em Curitiba ) e mais 2 empresas
estrategicamente posicionadas
Agora é um Grupo constituído por
quatro empresas:

Aplike: empresa do grupo
posicionada na diferenciação de
produtos auto-adesivos para
atender às necessidades dos cli-
entes tendo por definição produ-
zir produtos que os clientes ne-
cessitam com a maior qualidade
possível.

“Para obtermos a qualidade,
selecionamos as matérias -primas
pertinentes , conseguindo assim
as propriedades físicas Padrão

FINAT (tack, adesividade, coe-
são e release)”, relata o Eng Fá-
bio Colello, diretor comercial da
empresa Aplike.

Audistak: empresa do grupo
posicionada  como uma  das lí-
deres no custo total na produ-
ção de vinis para recorte em
plotter e serigrafia onde o objeti-
vo é conseguir os menores cus-
tos de produção e distribuição
como um todo , oferecendo pro-
dutos com qualidade aceitável.

Alljet: empresa do grupo
posicionada como uma das lí-
deres no custo total na produ-
ção de mídias para Impressão
Digital a base de água e
solvente e filmes de laminação
onde o objetivo é conseguir os
menores custos de produção e

distribuição como um todo ,
oferecendo produtos com qua-
lidade aceitável.

Aplike ( Curitiba): empresa
do grupo posicionada na fa-
bricação e prestação de servi-
ços na produção de auto-ade-
sivos para todo o grupo.

Trajetória
A empresa Aplike surgiu da

união de 6 fábricas de etique-
tas adesivas integradas onde
já fabricávamos as matérias pri-

mas para o próprio consumo. Es-
tas empresas foram idealizadas
pelo fundador Cláudio Colello , fa-
lecido em 30/09/2005, industrial
desde 1970. Foi decidido então
em 1982 que para ser fornecedor
de matéria prima não poderíamos
concorrer com os futuros clientes.
À partir desta decisão  surgiu a
Aplike Produtos Adesivos.

Nesta ocasião, foi construída
uma rotolaminadora de projeto
alemão. Esta unidade industrial
possui 45 metros de comprimen-
to, e, é capaz de produzir em gran-
de escala, bobinas de papéis e
películas auto-adesivas.

Com a finalização deste pro-
jeto, a empresa cresceu rapida-
mente.

Os processos e as máquinas
utilizadas, seguiram e seguem
padrões internacionais e estão
em permanente evolução, o que
permite aumentar a diversidade

de produtos e aprimorar sua
qualidade.

Seguindo a trajetória de
crescimento e prosperidade, a

Aplike, inaugurou a sua 2a. Uni-
dade Industrial em outubro de
1994, o que incrementou ainda
mais a linha de produtos no mer-
cado de auto-adesivos, lançan-
do naquele ano a linha de vinis
monoméricos coloridos. Em De-
zembro de 1997, adquiriu a 3a.
rotolaminadora onde produz os
vinis poliméricos

Em Setembro de 2000, com-
pletou-se a aquisição da 4a.
rotolaminadora, proporcionando
maior agilidade nas entregas e
um aumento significativo na ca-
pacidade produtiva.( Esta
rotolaminadora conta com os
mais avançados equipamentos
disponíveis no mercado para
produção de películas e papéis
auto-adesivos.)

Em 22 de outubro de 2001
adquirimos o controle de um Par-
que Industrial em Curitiba com
uma Unidade de Laminação ca-
paz de produzir vinis auto-adesi-
vos, mídias de impressão e
laminação, com larguras de até
1,80 metros.

Em setembro de 2005 lan-
çamos no mercado a Empresa
Audistak e a empresa Alljet.
Desde então, têm-se aprimora-
do continuamente, desenvol-
vendo novas tecnologias com
o objet ivo de produzir e
comercializar películas e pa-
péis auto-adesivos para os
mercados de sinalização e
serigrafia. Estes produtos na
forma de matéria-prima, são
utilizados no recorte eletrônico
(plotters de recorte) e, plotters
de impressão nos sistemas: di-
gital, serigráfico, flexográfico, ti-
pográfico, off-set e também
para confecção de etiquetas e
rótulos auto-adesivos.

Para a empresa se manter  atu-
alizada, realizam pesquisas con-
tínuas sobre substratos e matéri-
as-primas alternativas , para a
produção de novas soluções para
o mercado. Viagens internacio-
nais e alianças estratégicas fo-
ram implementadas.

Contam ainda com uma equi-
pe de promotores que captam in-
formações junto aos consumido-
res finais com o objetivo de criar

Conhecendo melhor o posicionamento
de mercado da empresa Aplike

produtos que atendam as neces-
sidades dos mesmos, além de um
grande investimento no labora-
tório para a análise de produtos
e matérias primas .

Produtos
A empresa produz e

comercializa películas e papéis
auto-adesivos para os merca-
dos de sinalização, comunica-
ção visual interna e externa e
serigrafia convencional e U. V.(
vinis monoméricos, poliméricos,
translúcidos, máscaras de trans-
ferência ). Estes produtos na for-
ma de matéria-prima, são utili-
zados no recorte eletrônico
(plotters de recorte) e plotters
de impressão nos sistemas: di-
gital, serigráfico, flexográfico, ti-
pográfico, off-set e também para
confecção de etiquetas e rótu-
los auto-adesivos.

Fabricamos ainda filmes de
laminação brilhantes e fosco
para maior realce das mídias im-
pressas e produzimos ainda
mídias para impressão digital a
base de água e solvente além
de magnetos ( imã flexível de
PVC ) utilizado na confecção de
brindes promocionais.

Política de Vendas
A política de vendas é voltada

para o distribuidor pois  os pro-
dutos são comercializados atra-
vés deles sempre respeitando a
cadeia da produtividade: Aplike,
Distribuidor, Revendedor e
Convertedor (signmaker e
serígrafo).

Pós-Vendas e Internet
A empresa conta  com uma

equipe treinada de promotores ,
atendentes de vendas e
laboratorial tendo o acesso pe-
los sites e duas linhas 0800 que
possibilitam a troca de informa-
ções com facilidade.

Com a Internet, a empresa
explica que ganhou agilidade e
visibilidade, além de padronizar
as rotinas de trabalho.

“Com o aumento significativo
da velocidade de resposta ganha-
mos competitividade pois ocorreu
uma grande redução nos custos
operacionais, uma vez que a co-
municação via web é bem mais
barata”, comenta Fábio Colello.

Posicionamento
da empresa

Preparados para novos desa-
fios, visto que possuem uma es-
tratégia que detém todos os com-
ponentes necessários para au-
mentar a  participação de merca-
do, a empresa visa atender às
necessidades do mercado e li-
derar os  custos na produção de
auto-adesivos.

A Aplike é uma empresa que
está voltada constantemente a
preservação do meio ambiente.

“Praticamos seqüencial-men-
te a responsabilidade social em
nossos projetos.Os fornecedores
e as matérias-primas utilizadas no
processo de produçãosão todos
testados e selecionados, com o
intuito de preservar a saúde e o
bem estar dos operadores e da
comunidade que habitam ao re-
dor da empresa, utilizando resi-
nas e adesivos a base d’água
para garantir um ambiente de tra-
balho salubre. Utilizamos somen-
te produtos “verdes” que não são
portanto, prejudiciais à saúde e a
natureza”, relata Fábio Colello e
prossegue: “Os processos de fa-
bricação e as máquinas utilizadas
seguem padrões internacionais e
estão em permanente evolução,
o que permite aumentar a diversi-
dade de produtos e aprimorar com
qualidade.

Mantemos diversos recipien-
tes e tanques de coleta adequa-
dos, bem como contrato com
empresas especializadas para a
retirada de materiais destinados
ao local apropriado, estando re-
gularizados com as normas da
CETESB e com o município de
São Paulo.

O Controle de Qualidade co-
meça na seleção das matérias-
primas, passa por todo o proces-
so até o produto final.

Nosso laboratório possui equi-
pamentos modernos e profissi-
onais qualificados e seguem
normas e metodologias FINAT –
Órgão Internacional de Padroni-
zação dos Auto-Adesivos”, fina-
liza.

Visão de futuro, sensibilidade
às preferências do mercado, agi-
lidade na produção e no atendi-
mento ao cliente e preservação
do meio ambiente são as priori-
dades fundamentais relatadas
pela Aplike.
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