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O 
foco de quem compra 

os paletes mudou nos 

últimos tempos o âma-

go dos fabricantes, cuja 

missão passou a ser 

criar soluções responsáveis a um custo 

menor, sem deixar de lado as necessida-

des da movimentação de materiais.

A madeira ainda é a matéria-prima 

mais antiga e comum  para a fabricação 

de paletes. Já nos tempos das caver-

nas, os caçadores colocavam os tigres 

mortos sobre troncos de madeira para 

transportá-los. Diversos fatores os le-

varam a substituir os materiais que uti-

Como escolher 
seu palete

Madeira, plástico, metal, papel ou borracha: a avaliação do 
material a ser empregado deve ser constante

lizavam durante as caçadas, da mesma 

forma que as empresas têm procurado 

alternativas.

Os paletes de folha rígida (slip 

sheets) são escolhidos quando preci-

sam ser descartáveis devido a carên-

cia de locais próximos de seu desti-

no final onde possam ser reciclados. 

Paletes de madeira e plástico compõe 

97% do mercado. Uma visão ambien-

talista modificou o pensamento de 

muitos fabricantes que passaram a 

repensar a produção. A reutilização 

dos recursos naturais se tornou par-

te da estratégia de marketing.

Reciclagem
A indústria define paletes recicla-

dos de diversas formas. Quando um 

palete é designado para uso exclusivo, 

acaba sendo empregado de forma que 

possa ser reaproveitado em outra ati-

vidade. Os interesses ambientais rela-

tivos aos paletes há muito têm sido mo-

tivo de discussão entre os fabricantes, 

compradores e usuários. Os números 

de recicladores têm aumentado, já que 

eles substituem componentes quebra-

dos. Agora, novas iniciativas entre os 

fabricantes estão focalizando todas as 

fases do ciclo de vida dos paletes. 
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Esforços estão centralizados na 

melhor utilização dos recursos, como 

utilizar menos árvores para começar 

a enviar menos material para os ater-

ros. Começam a surgir empresas que 

alugam paletes que eliminam preocu-

O que esperar de um palete?
Indiferente à questão do material 

do palete, é bom lembrar que a sua 

função é “estocar, proteger e facilitar 

o deslocamento de materiais”. O que 

significa ter uma palete de qualidade? 

Significa menos avarias na produção, 

menos reclamações trabalhistas dos 

operadores, menos paradas em siste-

mas automatizados, menos restrições 

na colocação e retirada das estruturas 

porta-paletes e veículos.

Para proteger seu investimento e 

manter um estoque de paletes utilizá-

veis a qualquer momento em sua ins-

talação, sem levar em consideração o 

material que você escolheu – madeira, 

plástico, folha rígida -, é preciso treinar 

os seus funcionários no uso adequado 

do equipamento de movimentação de 

materiais. O treinamento é a mensagem 

que todos os fornecedores de equipa-

mentos de movimentação de materiais 

deveriam transmitir aos usuários.  

•	 Fazer a padronização das cargas unitizadas;

•	 Assegurar que a carga unitizada não seja empilhada em alturas maiores do 
que a especificada;

•	 Jamais utilizar paletes fora dos padrões preestabelecidos;

•	 Treinar os operadores no uso adequado do equipamento de movimentação 
de paletes;

•	 Fornecer boa iluminação nas áreas de estocagem para facilitar a movimenta-
ção rápida e eficiente dos produtos;

•	 Evitar estocar paletes vazios ou com carga à intempérie.

COMO CuidaR dO seu investiMentO

pações com pilhas vazias nas épocas 

de entressafra assim como na alta ro-

tatividade nos momentos de pico. As 

empresas que alugam paletes podem 

mantê-los no armazém apenas quando 

houver necessidade.

ianalisar a viabilidade de paletes feitos 
de outros materiais é uma preocupação 
constante entre as empresas
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