
is. São algumas combinações de cores,
com efeitos perolados brancos, amarelos,
metalizados (que dão a idéia de aço inox
ao plástico) e outros que imitam purpuri-
na. Além dos pigmentos perolados de
interferência, que variam de cor de acor-
do com o ângulo de incidência da luz, e
que estão fazendo muito sucesso no mer-
cado europeu. "E a Clariant está de olho
nestes mercados, em suas tendências e no
que estão produzindo, de forma a viabili-
zar técnica e economicamente, o desen-
volvimento dos mesmos produtos aqui,
principalmente no mercado de cosméti-
cos e higiene pessoal brasileiro e latino-
americano. Já temos, inclusive, acordo
fechado com uma empresa de higiene pes-
soal que está remodelando, totalmente, a
sua linha de produtos, para lançar em
setembro", conta a coordenadora do seg-
mento de embalagens da Clariant para a
América Latina, Alessandra Funcia.
E a possibilidade de conhecer estes e for-
mular outro efeitos, a Clariant coloca à dis-
posição de todos os seus clientes, principal-
mente da indústria cosmética e de higiene
pessoal, que requer uma constante renova-
ção e troca de cores, para atrair os consumi-
dores nos pontos-de-venda. O objetivo
principal é ajudá-los, por meio de simula-
ção, a criar novos
p r o d u t o s , de

forma mais eficaz, e este trabalho é realiza-
do num ambiente especialmente criado,
denominado ColorWorks™ Design &
Technology Center, que consiste em um
pacote de serviços para a animação e desen-
volvimento de cores, num ambiente dispo-
nibilizado pela empresa, com todos os recur-
sos técnicos.
Faz parte do pacote, ainda, todo um estu-
do comportamental, de percepção e
comunicação de cores com o consumi-
dor. Então, se o cliente desejar, por meio
das cores das embalagens poderá criar
produto para entretenimento, que reme-
ta à alegria, imaginação, coragem, respei-
to entre outros temas. "O objetivo é
fomentar a criação e comunicação com o
consumidor por meio de cores, seus efei-
tos, identidade de marca e abordagem de
assuntos referentes a processabilidade de
material", complementa Alessandra.
Este trabalho é desenvolvido por meio do
software índigo da empresa Colorviz
(Aix en Provence, França), num sistema
computadorizado que facilita a comuni-
cação e a criação de produtos plásticos
em 3D e em tempo real, na tela de um
computador. O sistema representa uma
forma ágil e fácil na avaliação da cor, bri-
lho, efeitos e texturas em materiais plásti-
cos, sem a necessidade de desenvolver os
protótipos, considerados de alto custo. O
software está ligado diretamente a uma
biblioteca "Colorteca" de cores da
Clariant Masterbatches e a um banco de
dados, de forma a garantir que a imagem

resultante represente verdadeiramente a
cor especificada. O brilho de superfície
é ajustado de acordo com o material e a
textura selecionados. Pigmentos de

efeitos especiais, do tipo de interfe-
rência ou perolados, podem ser simu-

lados, sob diferentes
condições de ilumi-
nantes, aumentando a
qualidade do controle
da cor e prevendo efei-
tos de metamerismo.
Permite, ainda, que a
etiqueta do produto
seja enviada ao siste-

ma e aplicada à imagem digital direta-
mente na tela.
O ColorWorks™ que foi recentemente
inaugurado em São Paulo, atenderá toda
a região latino-americana e, além do índi-
go, para criação e reprodução de cor na
tela do computador em tempo real, ofere-
ce, também, consultoria em cores, aditi-
vos e processos, entre outras análises em
te rmop lá s t i cos . A propos ta do
ColorWorks™ é fazer com que todos os
profissionais participem do processos de
criação de um produto desde o início.
Outro recurso que a Clariant oferece ao
mercado é o acordo que fez com a
Milliken Chemical, na América Latina,
para fornecer, com exclusividade, o
Remafin - ClearTint®, uma linha de
corantes poliméricos para masterbatches
transparentes, para uso em polipropileno
clarificado com Millad®. Com a tecno-
logia de corantes poliméricos da
Milliken, a Clariant fabricará masterbat-
ches transparentes em suas cinco plantas
de produção na América Latina e o pro-
duto estará disponível para comercializa-
ção em todos os escritórios de vendas da
Clariant, da região. A combinação da tec-
nologia diferenciada da Milliken para
produzir cores verdadeiramente transpa-
rentes para polipropileno, com a expe-
riência e qualidade largamente demons-
trada pela Clariant como fornecedora os
masterbatches Remafin® - Cleartint®,
que produzirem as cores mais transparen-
tes, limpas e brilhantes para polipropile-
no clarificado. As aplicações indicadas
para estes materiais incluem potes para
tupperware, pratos, vasos e todo o tipo de
artigos para o lar, embalagens para CDs,
DVDs, estojos para lápis, acessórios de
escritórios, diversos tipos de containers,
artigos descartáveis, embalagens em
geral, assim como lâminas e filmes extru-
dados. Também é possível formular
cores para produtos que necessitam cum-
prir as exigências de proteção à luz da
United States Pharmacopea (USP), para
envase de medicamentos. Uma das apli-
cações mais utilizadas tem sido a produ-
ção de todo tipo de tampa transparente.

g rande n o v i d a d e da
C l a r i a n t - D i v i s ã o
Masterbatches está entre os
p r o d u t o s d a m a r c a
Enigma, de efeitos especia-

Fonte: Packing América Latina, ano 8, n. 56, p. 36, 2005.




