
EMBALAGEM

A alma decorada
Soluções para decoração
de embalagens valorizam
o trabalho do designer

Adecoração é a alma da

embalagem. De que adianta

ter uma estrutura escultural se

a embalagem não apresenta as cores e as

formas do grafismo criado pelos designers

que atrai e seduz o consumidor no ponto-de-

venda? É por isso que a indústria de materiais

para decoração de embalagens não pára de

crescer e de diversificar suas soluções que dão

vida nova aos produtos seja nas prateleiras do

supermercado, na farmácia da esquina ou na

loja de luxo.

Hoje uma das tecnologias mais usada ainda

e a dos rótulos e etiquetas auto-adesivos.

A tecnologia sleeve, que permite aderir um

plástico termo-encolhível em todo o entorno

da embalagem, não chega a ser exatamente

nova, pois nos EUA e na Europa já é bastante

difundida, mas no Brasil começou a ganhar

corpo nos últimos três ou quatro anos, e

hoje apresenta uma taxa de crescimento

significativa. Vem substituindo principalmente

etiquetas e rótulos auto-adesivos.

Osvaldo Belintani, superintendente técnico

da Novelprint, observa que o sleeve é uma

das tecnologias mais promissoras para os

designers porque amplia as possibilidades de

criação e garante mais apelo visual, tendo em

vista que a decoração do rótulo se amolda

ao formato da embalagem, mesmo que ele

seja irregular. "Este recurso não é alcançado

do por nenhum outro sistema de rotulagem",

afirma Belintani.

Os rótulos auto-adesivos ainda têm grande

domínio no mercado de decoração de

embalagens porque são versáteis e podem ser

usados em praticamente todos os segmentos

do mercado, a limitação está apenas na

aplicação em frascos que apresentam

superfícies esféricas e irregulares. Os auto-

adesivos podem decorar as embalagens de

uma infinidade de produtos, como shampoo,

café, vinho, adoçante, água, entre outros.

Praticamente não há restrições de produto.

Os rótulos para frascos apertáveis também

começam a ganhar o mercado. Essa solução

se adapta com facilidade às embalagens tipo

bisnaga conferindo-lhes uma apresentação

diferenciada, mais durável e resistente ao

manuseio, além de permitir o uso de recursos

de impressão mais elaborados, tais como hot

stamping, cromias e degrades. Além dessas

soluções, existem outras tecnologias como

rótulo aplicado, wrap araund, wrap araund

com encolhimento e serigrafia. (Veja box

sobre tecnologias na página ???).

Fernando Pirutti, diretor geral da Setprint,
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da Setprint, chama a atenção também para

as matérias-primas usadas para produzir os

rótulos como os materiais super transparentes,

novos papéis, inclusive recicláveis, e materiais

flexíveis que ganham espaço no mercado de

decoração de embalagens.

Criatividade
Segundo os especialistas, as embalagens

econômicas são uma tendência e isso

interfere diretamente na criação do designer

e no material a ser usado para decorar a

embalagem. "Os produtos estão ficando

menores, mais leves e mais práticos de

transportar e isso reflete no rótulo da

embalagem que tem que ser sintético e

informativo. O fato de ter uma área menor

para comunicar exige concisão e clareza

visual", afirma Belintani.

Não é obrigatório o designer conhecer todos

os processos e materiais de decoração de

embalagens, mas, segundo Fernando Pirutti,

facilita o processo de reprodução quando o

designer cria uma arte gráfica pensando no

sistema gráfico que será utilizado para decorar

a embalagem.

O custo da decoração de uma embalagem

depende muito tipo de material e da

impressão escolhidos. Esses itens podem

representar um aumento de 10% no custo

da embalagem quando se usa impressão

em uma cor em rótulo de papel. O aumento

pode chegar a 30% a 40% quando há uso

de plásticos especiais, com impressão em hot

stamping e tintas especiais.

Soluções
A Novelprint tem duas linhas de produtos

para decoração a Prime Label composta pelos

rótulos auto-adesivos e, recentemente, a

empresa adquiriu equipamentos para produzir

os rótulos termo-encolhíveis. Os rótulos e

etiquetas auto-adesivos da Novelprint podem

ser fabricados em papel, plástico, poliéster

metalizado, com ou sem laminação, entre

outros materiais, independente do formato ou

tamanho, com até 10 cores de impressão.

Na Uniflexo o cliente encontra soluções

como rótulos auto-adesivos, wrapa-araund,

wrap-araund encolhível, rotary screen,

hot-stamping, sleev e lacre que podem ser

produzidos em diversos substratos e receber

os principais acabamentos disponíveis no

mercado.

Atuando em um mercado mais segmentado

a Setprint produz rótulos auto-adesivos

em pequenas e médias tiragens com alta
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qualidade. Os rótulos podem ser produzidos

em diversos substratos como papéis e

plásticos auto-adesivos, filmes, papéis

especiais como vergê ou reciclados. Entre os

acabamentos estão hot-stamping, relevo,

serigrafia, verniz ou tintas especiais.

A Mack Color oferece etiquetas auto-

adesivas para embalagens de produtos de

beleza, higiene e limpeza, medicamentos,

alimentos, bebidas etc. A empresa utiliza

diversas tecnologias como off-set, silk-screen,

flexografia e hot-stamping para imprimir

as etiquetas auto-adesivas. Para quem

tem dúvidas sobre essa tecnologia a Mack

Color oferece o manual "ABC da Etiqueta"

que explica sobre as etiquetas, processos e

materiais usados para produzi-las etc. Para

obter o manual basta a pessoa se cadastrar no

site www.mackcolor.com.br

Além disso, a empresa oferece a tecnologia

de decoração de embalagens, In Mold Label.

Esse sistema permite inserir a etiqueta na

embalagem de plástico durante o processo

de injeção da peça. Pode ser usado também

para decorar produtos de plástico como

brinquedos, banheiras de bebês etc.

Onde encontrar:

www.novelprint.com.br

www.setprint.com.br

www.uniflexo.com.br

www.mackcolor.com.br

Rótulos e etiquetas
auto-adesivos
A mais usada. Adapta-se melhor a superfícies

planas. Tem limitações de aplicação em

superfícies esféricas e irregulares.

Aceita os seguintes sistemas de impressão:

• Flexografia convencional

« Flexografia UV

• Hot Stamping

• Serigrafia em linha

• Cold stamping.

Além dos rótulos auto-adesivos comuns, os

fabricantes oferecem produtos especiais como:

• Tinta termo-sensível

• Adesivo termo-ativado,

• Aditivos fotoluminescentes

• Sachet perfumado promocional

• Tintas reativas (raspadinha)

• Rótulos para ampolas

• Lacre multiuso (abre várias vezes)

Wrap Around
Tecnologia de aplicação de rótulos em embalagens,

a maioria cilíndrica, em que se destacam rótulos em

filme BOPP. Muito utilizada em bebidas.

Wrap Around com
encolhimento
O diferencial é o filme, que encolhe até 15%

submetido à alta temperatura. Essa tecnologia

garante melhor aderência do rótulo ao frasco.

Sleeve
Os rótulos termo-encolhíveis fazem a

decoração da embalagem em 360°, isso

garante maior área útil. O material usado

é o PVC termo-encolhível com 50% a 62%

de encolhimento. O Sleeve aceita impressão

interna garantindo mais proteção ao rótulo,

além de proteger o frasco. Também aceita

impressão externa (raspadinhas e verniz fosco

para acabamento). Opções para acabamento

dos rótulos Sleeve: Adesivo termo-ativado

para evitar que o rótulo gire no frasco.

Os rótulos Sleeve podem ser aplicados em:

vidro, PP, PEAD, PVC e PET. O Sleeve na forma

de rótulo-lacre com serrilha é usado para

lacrar a embalagens deixando serrilha para

facilitar a abertura.

Serigrafia
Impressão do grafismo direto na embalagem.

Rótulo Aplicado
O rótulo é aplicado com cola, como nas

garrafas de cerveja.

In Mold Label
Permite inserir a etiqueta na embalagem de

plástico durante a injeção da peça.

Fontes:

Uniflexo: www.uniflexo.com.br

Setprint: www.setprint.com.br
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