
Um ícone visual
O rótulo é muito mais do que um recurso de

decoração de embalagem, é um veículo
condutor de sensações

ma profusão de materiais, cores,
texturas e até aromas se harmoni-
zam às formas das embalagens,
compondo um genuíno visual para
os rótulos. Essa pluralidade é bem-

vinda no processo de desenvolvimento e criação,
pois os rótulos transportam o consumidor para o
mundo do bom gosto e da sofisticação. Mais do
que isso, eles promovem um status diferenciado ao
produto e à marca no ponto-de-venda. Esse cená-
rio ilustra bem o atual momento do setor de rótulos
no Brasil e no mundo, que é movido pelo espírito
de inovação. São muitas as faces dos rótulos. Os
termoencolhíveis impressionam pela fina estampa
emprestada aos mais complexos formatos de em-
balagens rígidas de materiais diversos (vidro, plásti-
co, metal etc.) em diferentes segmentos do mer-
cado de consumo. Uma das especialistas nesse sis-
tema de decoração é a multinacional francesa
Sleever Inernational, que fincou bandeira por aqui
há oito anos. "E um negócio em franco crescimen-
to, impulsionado pela indústria de alimentos, nota-
damente pela área de lácteos (iogurtes para beber).
Esse movimento dos rótulos termoencolhíveis co-
meçou na Europa com a Danone, depois outras em-
presas seguiram o mesmo exemplo, inclusive no
Brasil, como a Nestlé, Batavo e Itambé", afirma o
diretor-financeiro da Sleever International, Carlos
Lins. "Para a companhia brasileira, esse filão repre-
senta de 35% a 40% dos negócios", acrescenta.

A versatilidade industrial do termoencolhível ga-
nha espaço graças à pluralidade de sensações-, visual,
tátil e olfativa. O primeiro passo na conquista da
beleza dos rótulos começa na utilização do filme,
porque é o poder de retração desse material que vai
permitir um toque agradável às mãos dos consumi-
dores, sem os incômodos enrugamentos. Dona da
tecnologia de produção de filmes, a Sleever trabalha
com o PET e o OPS, que têm alto índice de encolhi-
mento, atingindo uma média de 70%. "Mas esse por-
centual é variável, dependendo da embalagem e/ou
do projeto do cliente. Por exemplo, em uma linha
de garrafas de vidro, onde ocorrem muitos choques
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entre elas, o filme pode sofrer uma ruptura e, por
isso, é necessário desenvolver uma solução ade-
quada", explica Lins. O segundo passo envolve a
tecnologia de impressão, as tintas e os vernizes.
"Empregamos a impressão em rotogravura de alta
definição (até dez cores) e vernizes especiais sobre
as tintas, que podem conferir um visual fluores-
cente quando a embalagem é submetida à luz ne-
gra ou um toque acetinado", revela. Em contra-
ponto a esse processo de impressão, a empresa
também trabalha com um novo conceito, o digital
(Digisleeve). "Essa é uma excelente escolha para
eventos pontuais que demandam um volume pe-
queno como a garrafa da Coca-Cola Light de 237
ml produzida para o São Paulo Fashion Week em
2003 que, inclusive, arrebatou o prêmio Abre -
Associação Brasileira de Embalagem - e o WPO -
World Packaging Organisation", completa Lins.

Em tempo, a ITW Canguru Rótulos, tradicio-
nal fabricante de rótulos manga, segue a tendên-
cia mercadológica, e ingressou, desde o ano pas-
sado, no negócio de rótulos termoencolhíveis de
PVC ou PET, visando atender aos anseios dos
clientes em qualidade gráfica e desempenho dos

sistemas de rotulagem.
Um dos principais
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trunfos da operação brasileira, segundo o gerente
de vendas da empresa, Armando Luís Monteiro, é
a sintonia com o Centro Tecnológico da ITW
(Illinois Tool Works Inc.), nos Estados Unidos, e
com a Decorative Sleeves, na Inglaterra, sem con-
tar o expertise em impressão flexográfica herdada
da Canguru Embalagens. "Com esse corpo técnico
é possível utiizar tecnologias que proporcionam a
concepção de um produto ímpar com a aplicação,
por exemplo, de tintas com efeito metálico", diz.

De olho nesse filão, o mercado se movimen-
ta. Daí surgiu a fusão entre a Narita e a Etiam,
criando a BR Films, uma companhia especializa-
da na produção de rótulos termoencolhíveis.
"Apesar de ser nova, ela chega com uma baga-
gem de 20 anos na área de impressão por meio
da Etiam e com o know-how da Narita, que in-
vestiu pesado em máquinas de fechamento e apli-
cação do rótulos termoencolhíveis", comenta o
diretor da BR Films, Gilberto Assis Amaral. "Hoje,
a BR Films opera com uma área de impressão
em flexografia (três máquinas) em Minas Gerais
e uma de rotogravura em São Paulo, alcançando
uma produção de até 80 toneladas de rótulos/
mês, mas toda a operação será transferida para
o estado mineiro visando à unificação de todo o
processo produtivo", continua.

Muito além do mercado brasileiro, a BR
Films está visando toda a América Latina. "O
caminho a seguir será direcionado pela neces-
sidade de mercado. Um dos nossos diferenciais
é disponibilizar para os clientes todo o processo
que necessita para o uso dos rótulos termoen-
colhíveis, desde a confecção dos clichês até a
aplicação e encolhimento", informa o diretor da
empresa Alessandro Cario Angeli.

As aplicações são infinitas, depende da sua
abertura para fazer uma nova leitura visual e tec-
nológica. Os rótulos termoencolhíveis têm bas-

tante uso nos segmen-
tos de cosméticos e
bebidas, acredita
Amaral. "A extensão

Os rótulos
termoencolhíveis

enobrecem a
embalagem

para outros nichos é uma questão de tempo. Essa
decoração pode vir em produtos que nem imagi-
namos. Já recebemos consultas de muitas empre-
sas de diferentes atividades, sondando a migra-
ção para o rótulo termoencolhível, e muitas delas
concluíram que é boa a viabilidade do processo."

Tecnologia de inserção
de sleeves

Um negócio bom para os dois. As parcerias es-
tratégicas buscam intensamente os resultados, vi-
sando ao crescimento e à competitividade. Isso não
é diferente no segmento de rótulos termoencolhí-
veis. A STM acaba de firmar uma parceria exclusi-
va para o fornecimento de máquinas automáticas
de colocação de sleeves com a empresa argentina
Zaniello, fabricante de sleeves termocontráteis e eti-
quetas wraparound, que vai construir uma fábrica
no Brasil prevista para entrar em operação no se-
gundo semestre de 2006.

A evolução do setor contempla a tecnologia de
inserção de sleeves. Um dos fatores que contribuem
para o aprimoramento do equipamento são as uni-
formidades dos materiais utilizados na fabricação de
sleeves e lacres termoencolhíveis. "Nos últimos anos,
as máquinas de rotulagem aumentaram a velocidade
de inserção e melhoraram a produtividade nas in-
dústrias. Isso contribui para que as linhas automáti-
cas de envasadoras com produções acima de 400
frascos por minuto adotem esse sistema por sua ver-
satilidade e excelente apresentação", af i rma
Ricardo Chorovicz, responsável pela linha de má-
quinas de inserção automática de lacres e sleeves
termoencolhíveis EPET da STM. "O desafio sempre
será aumentar a velocidade de impressão e a
qualidade do encolhimento", complementa.

O mais recente desenvolvimento de máquinas de
aplicação de rótulos termoencolhíveis desenvolvido
pela empresa é uma linha completa de inserção de
sleeves sobre potes quadrados e retangulares que
incluem alimentação e agrupamento automáticos
das embalagens ao final da linha executada pelo equi-
pamento. "O mercado de termoencolhíveis está em
crescimento constante e, por isso, tanto a tecnolo-
gia quanto os sleeves já oferecem uma pluralidade
de materiais, velocidade de máquinas, sistema de
segurança antifurto no ponto-de-venda, excelente
impressão etc", conclui Chorovicz.

Serigrafia rotativa - uma
impressão que impressiona

A impressão por serigrafia rotativa, operando
sozinha ou ao lado de outros processos (off-set,
flexo, gravura e letterpress), agrega valor ao rótu-

Io auto-adesivo por causa dos inúmeros atribu-
tos de alto impacto (táteis, opacos, vernizes) e
efeitos especiais como tintas termocromáticas
que mudam de cor. Ela pode imprimir em uma
única passada. Isso acontece porque a máquina
imprime até 300 mm de uma vez, muito mais
do que qualquer outro sistema. Uma das aplica-
ções mais utilizadas é a impressão de verniz.
"Camadas grossas, acima de 70 mm, resultam
em visuais belíssimos. O verniz com textura mais
espessa é usado para conferir a aparência de
gelo ao rótulo, e as linhas simples de verniz são
empregadas para embalagens de luxo. Já uma
camada de 20 mm adiciona um brilho extra à
etiqueta, ou proteção contra umidade, mofo e
alguns produtos químicos", explica Adrian
Tippets, representante de relações públicas da
multinacional holandesa Stork Prints.

Projetada para impressões alimentadas por
bobina, a serigrafia rotativa pode trabalhar com
praticamente qualquer substrato de 10 mm até
os mais espessos como os corrugados de
0,9 mm. "E compatível com todos os substra-
tos (PP, PE, PET, BOPP e PVC) e com os prin-
cipais tipos de tintas à base de solvente, in-
cluindo as tintas condutivas para antenas RFID
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