
Exportando Etiquetas 

No Sistema GI, acesse o programa Etiquetas > Pessoas. Selecione os valores desejados e clique em 
Gerar Arquivo. 

 

Em seguida, clique em Download do Arquivo Gerado. 

 

Um arquivo txt foi gravado na pasta Downloads, mas permanece no rodapé esquerdo da tela. Dê um 
clique sobre o nome do arquivo. Uma tela se abrirá exibindo todas informações do arquivo. 

 

 



Dê um CTRL-A e CTRL-C para Selecionar TUDO dessa tela e Copiar esse conteúdo. 

 

Abra o EXCEL e dê um CTRL-V para colar esse conteúdo. 

 

Salve o arquivo EXCEL com o nome desejado. Nesse exemplo, demos o nome ROL_Online. 

Esse arquivo Excel será usado na sequencia, após escolhermos o tipo de etiqueta. 

  



Gerando Etiquetas Online 

Acesse http://www.pimaco.com.br/apweb 

 

Para usar o aplicativo, será necessário ter um cadastro prévio. Informe seu email, sua senha e clique 
no botão Login. É possível também fazer Login com Facebook. 

 

 

Após o login, uma nova tela inicial se abrirá. 
 

Clique na aba Novo, opção Inkjet+Laser.  
 

 
 
 

Caso ainda não tenha cadastro, clique em Fazer um Novo Cadastro e preencha um 
formulário com algumas informações simples. Em seguida, você acessará o aplicativo. 



Uma tela menor exibirá uma lista de etiquetas para impressão. Clique na etiqueta desejada. 

 

Uma nova tela se abrirá.  Na aba Selecionar Template, clique na etiqueta branca. 

 

Na tela abaixo, na coluna esquerda, clique em Mala Direta. 
 

 



Na janela do Windows, procure o caminho do arquivo Excel gerado no GI e clique no botão Abrir. 

 

Observe a área central em branco que simula a etiqueta. Na coluna direita, clique no combo box 
CAMPO e selecione o campo desejado que aparece. Aqui, selecionamos a opção NOME. 

 

Posicione agora, na área da etiqueta, o melhor local para o campo NOME. Nesse exemplo, esse 
campo foi posicionado na área superior esquerda da etiqueta. 

 



Na barra de ferramentas, que exibe vários ícones, clique no 4º ícone “Visualizar/Imprimir”. 

 

 
A tela que se abre já exibirá as etiquetas com os nomes constantes no arquivo Excel que você 
selecionou. Clique em Gerar Arquivo para Impressão.  
 

 

 

 



Ainda há uma opção de ajuste fino, caso seja preciso ainda ajustar as etiquetas. Clique no botão 
Gerar Arquivo. Um PDF será gerado e armazenado na pasta Downloads, mas o usuário pode clicar 
direto na tela (veja canto esquerdo inferior). 

 

 

Com isso, o PDF se abrirá para impressão em sua impressora. 

 


