


da necessidade de rotulagem de alta performance,
pois, em média, são fixados rótulos em 50 mil gar-
rafas por hora, sob diferentes condições de meio am-
biente. Aliás, vale lembrar que as dez fábricas de
nosso grupo estão localizadas em diversos pontos
do País, com situações climáticas também diversas,
que podem interferir no processo de rotulagem."

Uma das empresas que vem buscando novas res-
postas para os desafios da rotulagem em massa de
bebidas com as mais diversas
substâncias adesivas é a Nordson,
fabricante de bens de capital pre-
sente em 31 países e líder mun-
dial na produção de equipamen-
tos de precisão. Gilberto José de
Souza, supervisor de packaging
da empresa no Brasil, discorre so-
bre as peculiaridades do equipa-
mento de rotulagem comercia-
lizado pela companhia. "Nosso
sistema para rotulagem foi desenvolvido visan-
do o uso em frascos plásticos e/ou latas metálicas,
utilizando aplicações de cola quente (hot melt)
em slot ou spray. Esta tecnologia está substituin-
do o sistema tradicional de aplicação de cola
quente por roda. É um circuito totalmente fecha-
do, em que se tem uma aplicação mais consis-
tente do adesivo na etiqueta, o que minimiza
o desperdício da substância colante. Desen-
volvemos um sistema que possui uma gama
diversificada de aplicações, reduz a manuten-
ção e melhora a segurança das operações de
nossos clientes", explica Souza.

Diversificando
a linha de adesivos

E é pensando na importância que o deba-
te em torno de tudo que envolve o processo
de rotulagem, como a questão das colas e ade-
sivos para a indústria de bebidas, que empre-
sas como a gaúcha Artecola vêm trabalhando
para a diversificação de sua linha de adesi-
vos. Com nove fábricas instaladas no Brasil e
três no restante da América Latina, o grupo
tem na produção de adesivos, colas e selantes um dos
carros-chefes de suas vendas. Para manter-se compe-
titiva no mercado, a Artecola busca diversificar as subs-
tâncias que comercializa, consciente das diferentes ne-
cessidades de adesivos para rotulagem de seus clien-
tes, que variam de acordo com os tipos de garrafas de
bebidas. Jardel Luiz de Mello, gerente de aplicação da

empresa, lista alguns grupos de substâncias adesi-
vas de acordo com o tipo de embalagem em que
serão usadas para a fixação de rótulos. "No caso
de garrafas de PET com rótulos de BOPP são utili-

zados adesivos do tipo hot melt, fabricados a
partir de resinas termoplásticas. Já em se tra-

tando de garrafas de vidro, usamos adesivos
aquosos à base de acrílicos, uma nova tec-
nologia obtida por meio de nossas pesquisas
em conjunto com a Forbo, grupo suíço que é
um dos gigantes internacionais do setor de
adesivos industriais. Além de oferecerem mais
estabilidade e competitividade, esses adesi-
vos aquosos apresentam uma performance
equivalente a outros à base de caseína. Por
fim, nos frascos de polietileno e polipropi-
leno util izamos adesivos à base de PVA
modificado, que têm excelente reologia -
índice de deformação e escoamento das
substâncias adesivas - nos equipamentos
de rotulagem e também apresentam gran-
de aderência."

Conhecedor profundo das questões e das
potencialidades que os segmentos de substâncias

adesivas e de rotulagem possuem no Brasil, Mello faz
algumas previsões para 2006: "A tendência da tecno-
logia para adesivos de rotulagem é a continua substi-
tuição das colas à base de caseína por adesivos sinté-
ticos, com inovações em polímeros acrílicos modifi-
cados, apresentando performances semelhantes aos
adesivos caseínicos, com a vantagem de possuírem su-

periores estabilidade e uniformidade de lotes. No que
tange às perspectivas da área, acredito que o setor
de rotulagem crescerá mais do que o PIB no Brasil,
pois esse tem sido o comportamento do mercado de
bebidas. No mercado mundial, deverá ter trajetória
semelhante/' Resta, portanto, torcer (e trabalhar) para
que esta aposta de Mello se concretize no mercado
mundial e, principalmente, em nosso País. •

Informações

Abiquim
Tel.: (11) 2148-4700, site: www.abiquim.org.br

Ambev
Tel.: 0800-7250003, site: www.ambev.com.br

Artecola
Tel.: (51) 3597-5200, site: www.artecola.com.br

Henkel
Tel.: (11) 4143-7000, site: vyww.henkel.com

Kaiser
Tel.: 0800-8881010, site: www.kaiser.com.br

Nordson
Tel.: (11) 4195-2004, site: www.nordson.com.br
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