
Dicas de embalagem 

É necessário que leia com atenção e coloque em 

prática essas maneiras de embalagem. 

As transportadoras, somam todos os lados das 

caixas e cobram pelo tamanho final, e o peso 

Exemplo, se a caixa mede 12cm de altura, 18 de 

largura e 25 de comprimento, eles vão cobrar  

12+18+25=  

Então sua missão é que a embalagem que for o 

produto seja quase da mesma medida do produto. 

Se vc mandar em caixas muitos maiores, a loja vai 

pagar muito mais caros pelo frete do item, 

podemos ate´pagar o dobro do valor, por isso 

dependemos de sua criatividade para que possamos 

economizar no frete, vai abaixo um exemplo. 

Temos abaixo uma caixa 6x maior que o produto, e 

vamos tentar diminuir o máximo para que dê um 

pacote pequeno, e que seja seguro ao produto. 



 

Oque vamos fazer primeiro e colocar o produto na 

caixa, e cortar um pedaço para tirar a base onde 

vamos dobrar a caixa. 



 

Com essa parte cortada eu coloco em cima da peça 

para que não danifique o produto. 



 

Agora vou cortar até a base.E com a ponta do 

estilete, vou passar de leve para que a caixa fique 

dobrável. 



 

Feito isso dos dois lados, eu vou acomodar o 

produto, vc não pode deixar o produto solto na 

caixa, preenche com itens leves, papelão, papel 

amassado, bolhas. 



 

Abaixa o primeiro lado. 

 



Depois o segundo lado. 

 

Agora é hora de marcar os dois lados para dobrar 

também.Para tornar uma caixa dobrável basta 

passar a ponta de uma tesoura, ou a ponta do 

estilete bem de leve, assim ela vai dobrar nessa 

marca que vc fez. 



 

Recorte a parte que sobrar. 

 



Fica assim. 

 

Dobrando a outra parte, vai sobrar também. 



 

Recorte essa parte que sobrou. 



Agora passar as fitas. 

 



 

Agora por a etiqueta de envio, Essa parte precisa 

ficar atento, pois vc precisa deixar um espaço para 

que a jadlog coloque a etiqueta dela, a etiqueta 

dela é do mesmo tamanho, então é necessário 

deixar o mesmo espaço. 



 

Vc precisa passar fita na etiqueta, mas não deixar 

bolhas, pois pode atrapalhar o processo.Passe com 

cuidado. 



 

A declaração nessa caixa, vai ter que ir atrás, pois 

não vai caber na frente.Cole na mesma direção da 

etiqueta da frente, assim vc dá 3 voltas de fitas 

transparente, reforçando mais a caixa. 



 

É errado vc fazer assim.Pois não deixou espaço para 

a jadlog colocar sua etiqueta. 

VC pode fazer isso, se a caixa for bem maior. 



 

Feito 

 

Pronto para ser enviado na jadlog mais próxima. 



 


