
RÓTULOS

É a cara
da embalagem

Campo fértil para a comunicação visual,
os rótulos são também um espaço para o desenvolvimento de

tecnologia de impressão e aplicação

evolução em todos os planos, na comunica-
ção visual, variedade de substratos, sistemas
de impressão e aplicação. O rótulo que des-
colava facilmente ou esfarelava com a umida-
de foi superado. "Utilizando vários suportes
e técnicas de impressão diferentes, os rótulos
permitem aplicar tudo o que se sabe sobre
design gráfico e comunicação visual; e seu es-
paço, frequentemente reduzido, é sempre um
desafio a ser vencido", afirma o designer e
presidente da Abre, Fábio Mestriner, em seu
livro Design de Embalagem - Curso Avança-
do, da Pearson Education do Brasil. Ele
aponta como uma já consolidada tendência de
design a integração entre embalagem e rótulo,
denominada "no label look", que consiste justa-
mente em fazer o rótulo desaparecer na embala-
gem como um todo, tornando-se parte inte-
grante do conjunto.

Em papel ou plástico, as opções são mui-
tas. Os rótulos podem ser aplicados com cola
(pressão) ou auto-adesivos, e no caso do ma-
terial plástico, apresentam outras opções co-
mo aplicações por heat-transfer, termoenco-
Ihimento, in-mold labeling, rótulo manga.
No campo da impressão é possível utilizar os
vários processos separadamente (offset, roto-
gravura, flexografia, serigrafia) ou combina-
dos, abrindo um campo fértil para
o uso dos mais diversos tipos de re-
cursos, como hot stamping, relevo,
verniz total ou em áreas reservadas,
sem contar os substratos: brilhan-
tes, foscos, transparentes, metaliza-
dos, com texturas, etc.

Com tantas opções no mercado,
esta reportagem muito longe de es-
gotar o assunto ou mesmo aprofun-
dar-se o suficiente, trouxe à tona
alguns tipos de sistemas de rotula-

gem. E para ilustrar o assunto, embanews
reservou o depoimento de algumas empresas
que falaram sobre tendências de uso e de
mercado. Diversas tecnologias não puderam
ser aqui discutidas, mas estaremos dedicando
espaço ao tema em edições futuras.

maior velocidade, nos últimos cinco anos, se-
gundo o presidente da Associação Brasileira das
Indústrias de Etiquetas Adesivas (Abiea - www.
abiea.org.br), Umberto Giannobile. A opção
por um resultado visual de melhor qualidade,
proporcionado pelo auto-adesivo, quando com-
parado ao sistema de aplicação por cola ou seri-
grafia, vem se dando à medida que a relação
custo-benefício aumenta. Contribuíram para
isso os ganhos de produtividade do sistema, a
redução de custos e a necessidade do mercado
por menores tiragens. "Em virtude da tendência
pela diversificação de produtos, a indústria re-
quer muitos tipos diferentes de rótulos, em
quantidades menores, exigindo processos com
set ups cada vez mais rápidos, características que
favorecem o sistema auto-adesivo", diz Gianno-
bile. A exigência por segurança também tem

Novelprint:
soluções que atendem
as exigências
legais do mercado.

impulsionado o setor, principalmente para pro-
dutos de maior valor.

Outro diferencial, apontado pelo vice-pre-
sidente da Abiea, Davidson G. Tomé, é o de
gerar maior versatilidade para a indústria,
que pode comprar uma grande quantidade
de frascos, e mudar a decoração, de acordo
com a demanda. "Esse fator vem aumentan-
do a participação do auto-adesivo em merca-
dos como o de cosméticos e nossa estimativa
é de que represente hoje cerca de 30%, com
tendência a crescer", acredita Davidson.

auto-adesivo, vem aumentando. De acordo
com Roberto Gasparini, diretor comercial da
Novelprint (www.novelprint.com.br), o sis-
tema de rotulagem automático com alta per-
formance, proporcionado pela utilização de
um acionamento com motor de passo e con-
trole microprocessado, é considerado como a
mais nova tendência do mercado, uma vez
que coloca à disposição velocidades de apli-
cação mais elevadas, proporcionando um
aumento na produtividade da linha. "Estes
novos conceitos resultam em maior precisão
na aplicação e uma redução nos custos com a
manutenção, uma vez que o acionamento é
controlado por pulsos eletrônicos em vez dos
sistemas mecânicos convencionais, cujos
ajustes e substituições são mais frequentes."

Quanto ao uso, Gasparini acredita que ho-
je o auto adesivo é indicado para todos os

segmentos, apesar de ainda não ter
sido totalmente explorado pelos
fornecedores de águas minerais e
refrigerantes. "Mas é uma questão
de tempo. O que precisa ser avalia-
do é a relação custo-benefício desse
material. Ao passar para o auto ade-
sivo, a empresa ganha produtivida-
de, qualidade e competitividade",
afirma. Entre as principais tendên-
cias, Gasparini aponta o maior uso
da metalização no segmento de be-
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rótulo surgiu de uma necessidade
natural e versátil para se identificar
os produtos. Daí para o que co-
nhecemos hoje, presenciamos uma

Custo-benefício

produtividade, que antes podia ser apon-
tada como uma dificuldade do sistema

AUTO-ADESIVO

Versatilidade

ndependente do substrato, o sistema de rotu-
lagem auto-adesiva vem se expandindo em



Braga desenvolveu o auto-adesivo utilizado no
fechamento da embalagem do Ripax.

bidas, materiais resseláveis para refechamento
da embalagem e uso de hang tags adesivos pa-
ra a exposição de produtos em displays ver-
ticais, soluções já oferecidas pela empresa."

A Novelprint é uma empresa de quase
meio século, que tem por base uma filosofia
de trabalho comprometida com a busca de
soluções criativas e inovadoras para o cliente
e o consumidor final. "Também estamos
atentos às exigências legais do mercado. As
frutas, por exemplo, muito em breve, terão
que ser rotuladas, trazendo informações so-
bre a sua origem, fornecedor, etc.", cita Gas-
parini. A Novelprint já tem uma solução
adesiva para atender esse mercado e para o
segmento farmacêutico, a empresa desenvol-
veu os rótulos para ampolas como uma alter-
nativa para substituir a impressão em vidro.

Qualidade
da matéria-prima

A disponibilidade de matéria-prima de qua-
lidade é um outro fator que faz do auto-

adesivo um produto mais competitivo nos
dias de hoje. No início de 2003, a Braga Pro-
dutos Adesivos (www.braga.com.br) deixou
definitivamente de atuar no ramo de conver-
são de etiquetas auto-adesivas para se dedicar
exclusivamente ao fornecimento da matéria-
prima, um processo que teve início em 1986,
quando a empresa optou pela verticalização,
desenvolvendo sua própria matéria-prima.
Em 1997, a Braga iniciou o fornecimento de
seus papéis auto-adesivos ao mercado. "Se
antes produzíamos para competir melhor
com outros convertedores, hoje nos dedica-
mos totalmente para que nossos clientes te-
nham as melhores condições para competir
neste mesmo mercado", disse o gerente de
marketing Fábio Braga.

Sediada em Hortolândia (SP), com capital
100% nacional, a Braga, impulsionada pelos
investimentos em tecnologia, foi conquistan-

do a confiança de empresas que antes só con-
fiavam na qualidade dos produtos importa-
dos, segundo Fábio. Somente agora, aos pou-
cos, é que as empresas vêm percebendo o sal-
to qualitativo dos papéis e filmes nacionais,
ressaltando a importância da proximidade
com o cliente." É o caso da Ripasa (www.
ripasa.com), que precisava desenvolver um
auto-adesivo específico que pudesse colar e
descolar diversas vezes, permitindo abrir e
fechar a embalagem de um de seus produtos.
"Trabalhando em conjunto com a Braga, em
pouco tempo tínhamos o produto adequado,
com as características desejadas pelo cliente",
afirmou André Luiz, diretor comercial da
Vilac. Para Célia Satie, do departamento de
marketing da Ripasa, além de ter suas neces-
sidades qualitativas atendidas, a agilidade
apresentada tanto no desenvolvimento do
novo produto, quanto na produção e entrega

"Contour"
anuncia 2004

A Coca-Cola vestiu a sua garrafa "con-
tour" de 275 ml de vidro com o ca-

lendário de 2004 com imagens de Brasí-
lia, como o brinde de final de ano. A
"Garrafinha Calendário" recebeu um ró-
tulo "sleeve full body", decorando toda a
garrafa, solução produzida, rotulada e
encolhida por empresas brasileiras. Se-
gundo Tatiana Mattos, do departa-
mento de marketing da Narita (www.
narita.com.br), empresa que participou
do processo de rotulagem, a opção re-
presentou menores custos de produção,
maior agilidade, prazos menores e possi-
bilidades de aprovação em máquinas.
Entre as empresas envolvidas no projeto,
além da Coca-Cola e da Narita, fabri-
cante de rotuladoras para termoencolhí-
veis e rótulos manga, estão a Takano, na

produção de fo-
tolitos e respon-
sável pelo tra-
balho com a dis-
torção de ima-
gem; a Baumann
Thermof i lms ,
fornecedora de
filmes e solven-
tes para solda; a
Plásticos Sci-
pião, com a im-
pressão e confec-
ção dos rótulos;
a Mitri , com a
tecnologia de
encolhimento.

Heat transfer: diferenciais na reciclagem e nos
recursos, inclusive para embalagens transparentes.

dos lotes de etiquetas, surpreendeu as expec-
tativas da empresa, levando-os a adotar a Vi-
lac e os produtos Braga como fornecedores
para diversas de suas linhas.

HEAT-TRANSFER

Rótulo será produzido
no Brasil

U m dos desafios da indústria de embala-
gem, hoje e no futuro, é o meio ambien-

te. Nessa questão, a tecnologia de rotulagem
Heat-Transfer leva um corpo de vantagem,
ao permitir a reciclagem direta do frasco
plástico, sem a necessidade de reciclagem
química, reduzindo o custo de reprocessa-
mento em relação a outros sistemas, além de
consumir menos energia para ser reciclado,
segundo defende o assessor comercial da
Technopack {www.technopack.com.br),
Sérgio Wolff.

O rótulo em Heat-Transfer Technopack é
montado em até 8 cores numa película de
tinta com 25-30 micra, que é transferida por
calor ao substrato da embalagem plástica,
numa única passagem, com um resultado
"no-label look", em acabamento acetinado,
ou em alto brilho e efeito fotográfico. Tam-
bém permite o uso de cores especiais, entre
fluorescentes, metálicas, refletivas, termocro-
máticas e holográficas. Como na tecnologia
heat-transfer, o rótulo é transferido por calor
ao substrato da embalagem plástica, aumenta
a segurança do produto contra a pirataria de
terceiros. Uma outra opção para produtos
vulneráveis à falsificação é a tecnologia Di-
Na-Secure, que acrescenta tinta holográfica
ao rótulo em heat-transfer. O sistema permi-
te ainda uma série de recursos, entre outros a
tecnologia Di-Na-Clear, em que os rótulos
heat transfer são montados em duas faces e,
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quando aplicados na embalagem plástica
transparente, dão efeito visual atrativo em
produtos líquidos transparentes.

A Technopack, em parceria com a Dina-
cal Label Group, dos Estados Unidos, há
mais de uma década desenvolve soluções de
rotulagem heat-transfer junto a empresas co-
mo a Petrobras, Ipiranga, Shell, Grupo Suis-
sa, etc. A engenharia da Technopack é res-
ponsável pelo desenvolvimento, fabricação,
instalação e suporte técnico das máquinas
rotuladeiras heat-transfer. Atualmente a em-
presa está implantando a sua fábrica de rótu-

Termoencolhível se ajusta ao
contorno da embalagem.

los heat transfer, pioneira no Brasil, a ser
inaugurada em abril de 2004, em Cachoeiri-
nha (RS). "O investimento de mais de R$ 3
milhões, efetuado via BNDES/Banco do
Brasil e por recursos próprios, visa aumentar a
participação da tecnologia de rotulagem heat-
transfer Technopack no Brasil e no Merco-
sul", afirma Wolff.

decoração que reforcem um visual premium
aos seus produtos na gôndola, preferencial-
mente sem incremento no preço. "Esta es-
tratégia tem sido muito explorada por bebi-
das em geral, em que o potencial é imenso",
diz Roberto Brandão, gerente de vendas da
Propack (www.propack.com.br), empresa
com sede em Embu das Artes (SP), que atua
no segmento de rótulos termoencolhíveis.

O processo de aplicação de rótulos termo-
encolhíveis tem entre suas características o

fato de vestir a embalagem, permitindo o
completo envolvimento do frasco, com a
possibilidade de impressão em rotogravura e
flexografia até 9 cores, aplicação de cold foil
(efeito similar ao hot stamping), aplicação
de fitilhos impressos e holográficos, picotes
funcionais e adesivo interno. Do ponto de
vista do processo de aplicação, se caracteriza
por ser bastante simples e para volumes de
até 500.000 frascos mensais, exige em geral
apenas um túnel de encolhimento, além de
uma esteira de transporte. "Para tiragens
maiores, a Propack deu uma grande contri-
buição a este mercado ao se associar à Plu-
ralmack, há cerca de dois anos, ofertando
aos clientes aplicadoras versáteis e de alta
performance (de até 500 aplicações por mi-
nuto) com total assistência técnica e de re-
posição de peças. Antes o mercado dependia
de aplicadoras importadas, de maior preço,
ou de adaptações em equipamentos nacio-
nais de menor produtividade."

A Propack também atua na fabricação de fil-
mes encolhíveis, esticáveis, adesivos e toda a li-
nha de rótulos, lacres, cintas e cápsulas termo-
encolhíveis de PVC, e presta uma completa
orientação no desenvolvimento de seus produ-
tos e na adequação de suas linhas de produção,
seja para aplicação manual ou automatizada.

lém da segmentação, o mercado atual
está bastante receptivo a tecnologias de

TERMOENCOLHÍVEL

Simplicidade na
aplicação
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