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Ao dispensar o 
tradicional sistema 
de recarga da 
época, a primeira 
caneta Compactor 
tinha mais espaço 
interno livre, podendo 
armazenar o dobro de tinta das canetas comuns 
(duas vezes mais tinta). E para recarregar 
bastava pressionar algumas vezes, usando o 
dedo polegar, um botão na parte posterior 
da caneta – o que teria a função de criar o 
vácuo necessário para um perfeito auto-
abastecimento. Dali para frente foi trabalho, 
trabalho e trabalho. E os produtos que se 
sucederam, durante todas essas décadas, aos 
poucos foram conquistando o país e fizeram 
da Compactor uma das maiores empresas do 
segmento de escrita do Brasil.

Essa é a nossa história. Mas não foi a história dos 
nossos produtos que colocaram a Compactor no 
cenário nacional, e sim as histórias que nossos 
consumidores experimentaram utilizando 
nossas canetas. Desde a infância até o final da 
idade adulta, as canetas Compactor ajudaram 
estudantes a passar de ano, aproximaram 
parentes queridos e amores. Criaram edifícios, 
estradas e progresso. Também criaram músicas, 
poesia e arte. Milhares e milhares de ideias que 
começaram a tomar forma em uma simples 
folha de papel.

Todos esses momentos que ficaram eternizados 
na individualidade, nas memórias e no 
presente de cada um. E é por essa razão que a 
gente continua seguindo em frente. Por esse 
sentimento inexplicável de orgulho em estar ao 
seu lado em cada etapa de sua jornada.

Tudo 
começa 
no papel
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A história da Compactor começa com Paul e Erich Buschle, 
muito antes de a empresa surgir, com a vocação da família em 
trabalhar com canetas. Ainda na Alemanha, iniciaram ao sonho 
do negócio próprio, criando produtos inovadores.

Ao chegar ao Brasil, em 1954, Erich Buschle deu continuidade 
aos seus planos empreendedores. No mesmo ano, a Companhia 
de Canetas Compactor já estava registrada e as compras de 
maquinário e instalações foram iniciadas.

O local da construção dos prédios da empresa foi definido: seria 
às margens da então recém construída Rodovia Presidente 
Dutra. Ali a Compactor iria se estabelecer como uma das 
principais empresas do país.

Hoje a Compactor pode se orgulhar de sua história, pois é uma 
empresa 100% brasileira que prosperou através de uma conduta 
ética e de responsabilidade social e ambiental. Estes valores foram 
adotados desde o início e 
continuam a guiar todas as 
ações da empresa.

Mas a principal parceria, 
e a de que mais nos 
orgulhamos, é aquela em 
que mais nos empenhamos 
em conseguir: você.

80 anos  
de história

1. Acima, nos anos 50, Erich Buschle trabalhando nos tornos

2. Ao lado, no concerto de comemoração do cinquentenário da empresa
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Hoje a Compactor coloca no mercado brasileiro cerca 
de 300 milhões de produtos anualmente e é uma das 
marcas mais respeitadas dentro do cenário nacional. 
São canetas esferográfi cas, hidrográfi cas, lapiseiras, 
marcadores, colas e muito mais. Uma linha completa 
de produtos para o dia a dia, seja na escola ou no 
escritório.

A empresa está localizada num ponto estratégico do 
eixo Rio - São Paulo para ganhar agilidade e efi ciência 
na distribuição. Investe pesado em tecnologia, 
automação e moderníssimos equipamentos. O 
resultado desse investimento é uma linha de 
produtos que reúne qualidade e economia, o que 
faz da Compactor um dos maiores players dentro do 
mercado de escrita.

60 anos 
de Brasil

 A empresa assumiu o compromisso de reduzir os 
impactos ambientais de todas as suas atividades em 
defesa do meio ambiente. Para isso implantou uma 
nova cultura de trabalho visando obter uma produção 
cada vez mais limpa e lançou produtos recarregáveis 
que geram menos lixo no meio ambiente.
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Muito além da

escrita
Produtos com qualidade 
que a gente assina embaixo

Das célebres canetas tinteiro, famosas 
nas décadas de 50, 60 e 70 às milhões de 
esferográficas dos dias atuais, muita coisa mudou. 
Mas uma, em especial, não vai mudar nunca: 

NOSSA PAIXÃO POR FAZER CANETAS.

Quando se faz um produto com altíssima precisão, 
é necessário um rígido controle de qualidade. 
O desenvolvimento e aprimoramento técnico 
constantes, ligados a investimentos em modernos 
equipamentos contribuíram para o sucesso que a 
companhia conquistou.

O cuidado que vai do encaixe da tampa no corpo da 
caneta, que exige cálculos matemáticos, até a suave 
maciez da escrita, tudo é auferido em equipamentos 
até que a carga da caneta se esgote, verifi cando 
assim a quantidade de tinta e possíveis falhas. 

Todos os dias trabalhamos para entregar a você o 
melhor em produtos, sempre com atenção especial 
na qualidade, design e conforto. E cada produto que 
sai de nossa linha de produção carrega consigo esse 
espírito: de que a caneta é a companheira ideal para 
diversas tarefas do seu dia a dia.

Fizemos de nossos produtos uma marca. E essa 
marca não é apenas o símbolo de uma empresa, 
é a marca registrada de um time comprometido 
com a excelência.
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Caneta Tinteiro            Apresentação          Código             Cores

Tinteiro Gold               01796-01        Preto/Dourado
Tinteiro Chrome        01798-01        Preto/Cromado
Tinteiro White            01800-01       Branco/Cromado
Tinteiro Gold + 
Frasco de tinta 40ml

01834-01        Preto/Dourado

Caneta Tinteiro  •  Modelo desenvolvido em comemoração aos 80 anos da Compactor. Criado com 
as melhores tecnologias e materiais existentes no mercado mundial, essa caneta tinteiro tem o seu corpo 
fabricado em MAKROLON®, material que proporciona uma leveza incomparável na escrita.
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Rollerball  •  Modelo para quem busca uma caneta com luxo e sofi sticação. Especialmente desenvolvido 
com genuínos cristais Swarovski®. 

Duo-Plus  •  Modelo elegante e extremamente versátil. Caneta Rollerball e marca-texto juntos com tecnologia 
Free Ink System que evita vazamentos e borrões.

Apresentação        Código             Cores

Swarovski               01898-01        Preto/Cromado
Swarovski               01899-01        Branco/Cromado

Rollerball com
Swarovski®

Elements

Apresentação      Código             Cores

Duo-Plus              01806-01        Preto/Cromado
Duo-Plus              01808-01        Branco/Cromado

Rollerball 
Duo-Plus
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Tinteiro Solo  •  Modelo com design exclusivo, clipe em aço com sinuosidade marcante 
e cinco opções de cores. Pode ser usada com sistema de conversor ou cartucho de tinta.

Solo      Apresentação         Código 

Azul                    01394-01M 
Verde                 01394-03M         
Preto                  01394-04M
Violeta              01394-08M
Branca               01394-17M 
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Apresentação     Código

Azul                   01615-01
Lilás                   01615-12
Prata                 01615-30

Smart   Apresentação     Código

Preto/Metalic      01404-04
Prata/Metalic      01404-30
Preta/Plastica      01901-04

Tripen

Tripen  •  Extremamente fi na e elegante. São 3 presentes em 1. Esferográfi ca azul, vermelha e lapiseira em um modelo multifuncional. 
Possui cargas especiais e grafi te de 0.5mm

Smart  •  Esta pequena notável é uma esferográfi ca com corpo em alumínio fosco 
e cores atemporais. Prática para escrever e guardar.
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ID  •  Com design premiado, essa esferográfi ca conta com 
corpo anatômico e mecanismo rotativo de acionamento. 
Possui tinta Viscoglide® ultra deslizante.

Contrast  •  Esferográfi ca elegante e moderna com 
clipe funcional articulado. Perfeita para quem procura 
um modelo clássico e elegante. Tinta Viscoglide®.

ID          Apresentação         Código 

Verde                    01656-03
Prata                     01656-30         

Apresentação     Código

   Preto                01907-01

Contrast



15

Senator  •  Esferográfi ca de acionamento rápido 
e preciso. Possui corpo frisado em alumínio e clipe de 
pressão. Modelo com cores especialmente selecionadas. 

Apresentação     Código

Azul                   01032-01
Vermelha        01032-02
Prata                 01032-30

Senator

Esferográfi ca 201  •  Modelo desenvolvido em comemoração 
aos 80 anos da Compactor. Design clássico com preciso 
mecanismo giratório de acionamento. Corpo fabricado em 
MAKROLON® que proporciona maior leveza na escrita.

Esferográfi ca 201      Apresentação          Código

Preto                       01905-01 
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Imagine quantas 
histórias 
passaram pela 
mão de uma 
Compactor
No dia em que você gabaritou a prova de geografia.
No sorteio de amigo oculto com o pessoal do trabalho.
No “Querido Papai Noel...”
Na lista de compras para o jantar com os pais dela.
No cartão de aniversário para sua melhor amiga.
No “Sua esposa ligou. É menina!”

Você já imaginou quantas histórias passaram pela mão 
de uma Compactor? A gente sim. Porque queremos 
estar sempre ao seu lado, ajudando a escrever mais 
um capítulo de sua história.
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O papel 
da caneta 
no papel

Mesmo na era da tecnologia da informação, 
dos meios eletrônicos como o e-mail, os 
smartphones e aplicativos de mensagens 
instantâneas, não há como substituir o 
papel e a caneta. Mesmo enquanto navega 
pela internet, provavelmente tem uma 
caneta por perto, seja para anotar um 
telefone, um endereço ou apenas para 
fi car fazendo aqueles rabiscos que só você 
entende. 

Atualmente, as canetas esferográfi cas 
comuns estão tão presentes no nosso dia 
a dia que não paramos para pensar nelas. 
Provavelmente você deve ter sobre a sua 
mesa um porta-lápis com os seus mais 
variados tipos, os quais talvez nem saiba 
como foram parar lá.

Se expressar através de uma caneta é a 
tradução máxima da individualidade, seja 
pela forma, refl etida em traços, letras 
ou símbolos, seja pelo conteúdo. Na 
redação de retorno das férias às aulas, 
na composição do músico, nos versos do 
poeta, no desenho do arquiteto, seja qual 
for a circunstância temos ali exteriorização 
da ideia, do sonho, do desejo ou mesmo 
do talento.

Nós acreditamos que nada vai tirar o valor 
inestimável do primeiro desenho que seu 
fi lho entregou no dia do seu aniversário, 
do bilhete entregue ao primeiro amor ou 
da sua assinatura no cheque que usou 
para comprar o primeiro carro. Nos vários 
momentos importantes da sua vida, ela 
estará lá, pronta para o der e vier.

Idéias começam em uma folha 
em branco
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na composição do músico, nos versos do 
poeta, no desenho do arquiteto, seja qual 
for a circunstância temos ali exteriorização 
da ideia, do sonho, do desejo ou mesmo 
do talento.

Nós acreditamos que nada vai tirar o valor 
inestimável do primeiro desenho que seu 
fi lho entregou no dia do seu aniversário, 
do bilhete entregue ao primeiro amor ou 
da sua assinatura no cheque que usou 
para comprar o primeiro carro. Nos vários 
momentos importantes da sua vida, ela 
estará lá, pronta para o der e vier.

Idéias começam em uma folha 
em branco
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Para divulgar sua marca de forma massifi cada, é apropriado fazê-lo 
em meios de comunicação convencionais, como jornais, revistas, 
outdoors e TV, com campanhas publicitárias originais.

Agora se você deseja se comunicar com seu cliente de forma 
personalizada e direta, nada melhor que um brinde exclusivo.

Uma caneta de qualidade, por exemplo, carrega a mesma marca por 
meses, anos ou décadas, por um custo acessível e com um alto valor 
percebido. Repare como as melhores canetas são cobiçadas por 
amigos e colegas.

É a imagem da marca passando por várias pessoas, sendo valorizada 
e comentada pela qualidade do produto que a sua empresa entrega.

Os brindes corporativos são uma arma importante das empresas para 
conquistar e fi delizar seus clientes, além de promover o recall de sua 
marca. Num mercado fortemente competitivo é fundamental que 
sua marca seja facilmente lembrada pelo cliente.

Brindes têm o poder de agradar de imediato um cliente atual ou 
potencial, provocando um grande impacto. Muitas vezes, um brinde 
promocional bem escolhido pode até mesmo provocar uma demanda, 
tornando-se uma verdadeira febre entre os clientes e consumidores.

Pense nisso quando for divulgar sua empresa.

Até onde 
uma Compactor 
pode levar 
sua marca?
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07 Touch  •  AléM de esferográfi ca, conta com ponta desenvolvida para qualquer tela touch screen.

Top 2000  •  Baixo custo unitário e grande área de gravação, é a caneta ideal para grandes divulgações.

07 Plus  •  Esferográfi ca com pega ergonômica, tampa de policarbonato e grande espaço para personalização.

Essential  • Esferográfi ca retrátil e recarregável. Excelente relação preço/funcionalidade.

Forma de impressão: Serigrafi a, Transfer

Forma de impressão: Tampografi a, Transfer

Forma de impressão: Tampografi a

Forma de impressão: Serigrafi a, Transfer
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A famosa 07,
agora com sistema
de clique irresistívelVip

Sistema
de Clique
fácil

Pega
Ergonômica

Forma de impressão: Tampografi a
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Dynamix Carbon  •  Fabricada na Alemanha, essa esferográfi ca se destaca pela beleza e durabilidade.

Evo  •  Corpo de plástico e clipe metálico. Sofi sticação com preço acessível.

Like  •  Área emborrachada antideslizante e grande espaço de gravação.

K1 Biosafe  •  Corpo feito de celulose biodegradável. Seu brinde ecologicamente correto.

Forma de impressão: Tampografi a

Forma de impressão: Tampografi a, Laser

Forma de impressão: Tampografi a, Laser

Forma de impressão: Tampografi a
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Slider Memo  •  Tinta impermeável, corpo emborrachado e clipe metálico. Uma caneta incrível.

Pulse  •  Recarregável, corpo emborrachado, clipe em aço inoxidável e ponta ultraresistente.

Topball 857 •  Rollerball ideal para brinde, com longo tempo de vida útil.

Forma de impressão: Tampografi a, Laser

Forma de impressão: Tampografi a, Laser

Forma de impressão: Tampografi a, Serigrafi a
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Slider Rave  •  Corpo emborrachado e clipe metálico para escrita natural sem fadiga nas mãos.

Epsilon  •  Com tecnologia de Tinta Viscoglide® e design arrojado, a Epsilon se tornará uma de suas 
canetas favoritas.

Forma de impressão: Tampografi a, Laser

Forma de impressão: Tampografi a
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Microline 2.0mm  •  Fineliner com corpo sextavado, ponta grossa e corpo colorido.

Lapiseira Técnico  •  Formato anatômico triangular e mecanismo automático de acionamento do grafi te.

Lapiseira Turbo  •  Pega emborrachada para maior conforto. Disponível em 0.5mm (preta) e 0.7mm (azul).

Microline 0.4mm  •  Fineliner com corpo sextavado e ponta ultrafi na.

Ponta resistente 
a ressecamentos

Ponta resistente 
a ressecamentos

Forma de impressão: Hot Stamping

Forma de impressão: Hot Stamping

Forma de impressão: Tampografi a

Forma de impressão: Tampografi a
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Destaq  •  Marca-texto com design único e corpo anatômico em formato “D”. Traço entre 1-4 mm.

Power Marker  •  Marcador permantente com ponta resistente e excelente desempenho em vários 
tipos de superfície. 

Kit Minicaneta  •  Kit personalizado com minicaneta pingente e bloco de anotações. 
Um super brinde  que cabe no bolso.

Possui dispositivo exclusivo que ajusta o uso para destros ou canhotos Retire
a tampa

Insira a ponta 
no encaixe

Gire 180° e
comece a usar

Forma de impressão: Tampografi a, Transfer

Forma de impressão: Tampografi a, Transfer

Forma de impressão: Tampografi a

Forma de impressão: Adesivo

Cor da caixa
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Caderno de Anotações  •  Elegante caderneta em couro 
com 160 folhas, calendário e porta-cartões. Perfeito para combinar 
com qualquer modelo da linha presente.

Caderno de Anotações                    Código

               01900     

Cor do Caderno                                    Cor do Elástico

Cores disponíveis
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Cargas

A carga com a tinta da Slider



Laser

Marcação do material através de feixe de luz. 
Processo altamente ecológico, sem necessidade de 
insumos e sem resíduos. Alta qualidade de gravação. 
Cor resultante da queima do material pelo feixe laser.

Serigrafi a

A personalização por serigrafi a é um dos mais antigos 
métodos de impressão e um dos mais fl exíveis pois 
pode ser realizado na maioria dos materiais existentes. 
Atualmente, é um processo totalmente automatizado  
permitindo realizar gravações  em grandes volumes 
em tempos cada vez menores. Tampografi a

Processo de impressão por transferência indireta 
de tinta, a partir de um clichê gravado em baixo 
relevo com o motivo a ser impresso, por um tampão 
(almofada) de silicone. Este processo é ideal para 
canetas com áreas menores de gravação.

Hot Stamping

É um sistema de impressão utilizado comercialmente 
para pequenos detalhes ou frases, afi m de produzir 
um efeito metalizado na impressão. A impressão de 
Hot Stamping não recebe tinta para realizar a gravura, 
sendo necessário apenas aquecimento para gravar o 
conteúdo desejado em uma tira de material sintético 
revestida de uma fi na camada metálica.

Transfer

Ideal para grandes quantidades e multicores. A aplicação 
se dá através de material plástico impresso envolto na 
caneta.

Tipos de gravação
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