
 Como é fabricado: isqueiros BIC
®
 

40 ANOS DE QUALIDADE, SERVIÇO E CREDIBILIDADE 

▌A BIC é líder mundial em isqueiros e fabrica um pro-
duto confiável e seguro para milhões de consumi-
dores todos os dias. A BIC já vendeu mais de 40 
bilhões de isqueiros em mais de 160 países em todo 
o mundo. 
 
▌Desde que a BIC começou a fabricar isqueiros, há 
40 anos atrás, desenvolvemos e aperfeiçoamos 
padrões da mais alta segurança e qualidade, para 
oferecer aos nossos consumidores os isqueiros de 
melhor desempenho do mercado. Empregamos os 
mesmos padrões de fabricação em todo o mundo. 
 
▌Os critérios de segurança que a BIC utiliza em seus 
isqueiros, alcançam ou excedem os padrões de segu-
rança para isqueiros estabelecidos pelos Padrões 
Internacionais (ISO -International Standards Organi-
zation), pela Sociedade Americana para Testes e Ma-
teriais (ASTM – American Society for Testing and Ma-
terials), pela Comissão para a Segurança dos Produ-
tos dos Consumidores Americanos (CPSC – US Con-
sumer Product Safety Commission), no Brasil pelo 
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial) e todas as outras 
agências governamentais. 
 
▌A cada dia, a BIC

®
 produz mais de 6 milhões de 

isqueiros em todo o mundo. Qualidade e segurança 
fazem parte do processo de produção. O processo de 
fabricação da BIC é um dos mais modernos do mun-
do, usando matéria-prima da mais alta qualidade. Eq-
uipamentos especializados analisam 100% dos 
isqueiros produzidos pela BIC e identificam os 
produtos defeituosos, desprezando aqueles que não 
atendem as rigorosas especificações da BIC.  
 
▌Usamos equipamentos com câmeras computadori-
zadas de alta sofisticação, para medir precisamente a 
altura da chama e outras características dos isquei-
ros. Cada isqueiro BIC

®
 passa por mais de cinqüenta 

inspeções de qualidade durante o processo de fa-
bricação. Isto inclui testes em cada um dos isqueiros 
acabados, acendendo-o e apagando-o para assegu-

rar que o produto possui desempenho adequado 
antes mesmo de deixar a fábrica da BIC. 
 
▌Nosso compromisso com a qualidade continua, 
mesmo depois que cada isqueiro tenha sido inspecio-
nado pelas máquinas. Além disso, amostras de cada 
lote são examinadas por técnicos em controle de qua-
lidade. Mais ainda: amostras randômicas de isqueiros 
são coletadas no mercado, de modo que possa ser 
feita uma série de testes para assegurar a qualidade. 
 
▌Os funcionários da BIC são cuidadosamente treina-
dos para reconhecer que qualidade é essencial para 
a produção de isqueiros seguros. Em média, o fun-
cionário da linha de montagem da BIC passa aproxi-
madamente 25% de seu tempo controlando quali-
dade. Além disso, técnicos em controle de qualidade 
avaliam isqueiros já embalados, para assegurar a alta 
qualidade BIC e obedecer os mais altos padrões de 
segurança. 
 
▌A BIC está orgulhosa de seus 40 anos de história, 
fornecendo isqueiros seguros e confiáveis a milhões 
de consumidores em todo o mundo. Continuamos a 
investir na tecnologia mais avançada para manter 
nossa posição de líder mundial em isqueiros. 
  


