
RODUTO GRÁFICO

Texto: Ada Caperuto e Milena Prado

Responsável pela boa imagem
do produto nos pontos-de-venda,
este sofisticado e complexo
processo gráfico deve atender
a ama série de quesitos
de qualidade, resistência,
salubridade e segurança.

I magine um produto, qualquer um,
alimentício, cosmético ou até uma
peça de reposição de um carro. To-
dos eles têm algo em comum: um ró-

tulo ou etiqueta que o identifica, informa
sua utilidade, composição e vantagens.
Mais do que isso, o rótulo tem a função
de vender uma imagem, fazer com que
aquele produto se sobressaia entre mui-
tos similares concorrentes. Impossível
negar que, hoje, as embalagens são cha-
marizes para o consumidor no ponto-de-
venda e funcionam como "veículo" de
comunicação de suas qualidades.

Foi para convergir a essa caracterís-
tica que rótulos e etiquetas ganharam,
nas últimas décadas, recursos gráficos
especiais e sofisticados. Porém, além de
bonitos, com uma quase infinita varieda-
de de formatos e superfícies de aplica-
ção, esses tipos de impressos precisam
ser resistentes à umidade e a variações
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de temperatura, e, no caso dos setores
alimentício e farmacêutico, produzidos
com materiais atóxicos. Para atender a
essa série de exigências, não é difícil
concluir que sua produção requer com-
plexos processos de impressão e imensa
gama de substratos e insumos.

O processo de impressão de rótulos
mais utilizado hoje é a flexografia, que
vem aumentando sua participação de
mercado há praticamente uma década.
Mas os sistemas de produção envolvem
várias tecnologias híbridas, como hot
stamping e serigrafia - que são pratica-
mente "padrões", ao lado da flexografia
e do offset —, e ainda o uso de letterpress
e serigrafia-rotativa.

Um único rótulo de cosmético, por
exemplo, pode ter impressão em silk
screen paia os chapados ou textos que
requeiram opacidade; letterpress ou fle-
xografia em um texto ou cromia; offset

para cromos ou degrades; hot stamping
em um logotipo; e dados variáveis por
jato de tinta para eventual numeração
no controle das unidades a serem rotu-
ladas. Melhor ainda se isso tudo puder
ser feito em uma única passagem pelo
equipamento de impressão.

"O avanço tecnológico tem trazido
vantagens para o segmento, a partir do
momento em que se pode contar com
equipamentos que combinam vários pro-
cessos simultaneamente e ainda fazem
aplicação de acabamentos. Essa flexibili-
dade permite a impressão com diferentes
complexidades para várias aplicações",
afirma Alexandre Chatziefstratiou, da
Prakolar Rótulos Auto-Adesivos.

Nesse segmento, que privilegia a tec-
nologia, os processos de impressão di-
gital encontram grande espaço para ex-
pansão, especialmente nos mercados
que demandam volumes menores asso-



ciados a maior variedade de mo-
delos ou versões de cada rótulo,
permitindo que se produzam pou-
cas unidades de cada modelo a um
preço competitivo. André Braga,
da Vilac, destaca a possibilida-
de de oferecer produtos com co-
res especiais, impressão de qua-
lidade em praticamente todos os
substratos, personalização, im-
pressão reversa, pequenas e mé-
dias tiragens e dados variáveis.
"Além disso, o usuário pode fa-
zer aplicação manual e dispen-
sar o sistema de rotulagem auto-
mática e o uso da cola. Ele ganha
mais impacto pela qualidade e beleza do
rótulo e pode concorrer em igualdade de
produtos líderes de mercado, já que não
depende de altas tiragens."

Flexografia em
papel couché,

Novelprint

Flexografia em papel couché com adesivo
hot melt, RR Donnelley Moore

Insumos: questão de qualidade
Muitas são as exigências para os insu-
mos quando se trata de produção de
rótulos. Produtos sujeitos à exposição
solar devem receber pigmentos não sus-
cetíveis ao clareamento ou apagamento
total das cores impressas. Quando es-
tão sob risco de ação de produtos quími-
cos - como óleo de motores, ácidos de
baterias, xampu para limpeza, água e
outros —, devem também ter resistên-
cia química e física. Há ainda os mate-
riais específicos e adequados para uso
em geladeiras e freezers, e aqueles à

prova de temperaturas elevadas
de motores, compressores, etc.
"Os insumos variam de acor-
do com o tipo de superfície em

que o rótulo será aplicado. Em
muitos casos, como o de produ-
tos alimentícios, farmacêuticos
e infantis, devem ainda rece-
ber tintas atóxicas, isentas de
metais pesados, além de ver-
nizes e adesivos inodoros", ex-
plica Gerson Maia, gerente
industrial da Rotus.

Há casos em que as exigên-
cias são maiores, devido às pecu-

liaridades do produto com o qual
a etiqueta tem contato, e requerem con-
trole rigoroso dos produtos voláteis resi-
duais da etiqueta final. Gilberto Eloi,
gerente de Qualidade da Mack Color,

lembra que, caso a aplicação
tenha contato direto com o
alimento, é exigido para o
substrato a AUP (Autoriza-
ção de Uso de Produto), emi-
tida pelo Ministério da Agri-
cultura. É necessário, ainda,
usar insumos e substratos
especialmente elaborados,
cujo controle da qualidade
é garantido pelo uso de téc-
nicas de análise química de
alta precisão, como a croma-
tografia gasosa. "Isso requer
o desenvolvimento de tintas,
vernizes e adesivos em sis-
temas base-solvente, base-
água, base-UV, ou mesmo
aplicação via hot melt", infor-

ma Osvaldo Belintani, superintenden-
te técnico da Novelprint.

Adolfo Chacon, da RR Donnelley
Moore, lembra da necessidade de res-
peitar os processos baseados no GMP
(Boas Práticas de Produção). "Este dife-
rencial nem sempre é considerado, mas
nós realmente conduzimos cada pro-
cesso analisando o que podemos fazer
para atender às necessidades do cliente.
Com base nisso, indicamos os materiais e
insumos condizentes."

Segundo André Braga, as gráficas
vêm adotando medidas para garantir a
produção limpa. O adesivo à base debor-
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racha praticamente não é mais utilizado
em outros países e, no Brasil, a tendência
é de que ele seja substituído pelo acríli-
co. "O desempenho deste é tão bom quan-
to, o custo é mais viável, oferece mais fa-
cilid.ade na hora da conversão, o cliente
tem menor perda e ainda ganha na qua-
lidade, além de o produto ser à base de
água e não agredir a natureza."

Substratos: questão de resistência

Os substratos mais comuns para im-
pressão de rótulos auto-adesivos
são o papel couché, para apli-
cações gerais; o PP (polipro-
pileno), para produtos que
exigem maior apelo vi
sual e resistência; e o PE
(polietileno), para rótu-
los aplicados sobre su-
perfícies flexíveis1. "Na
indústria alimentícia,
o mais utilizado é o pa-
pel couché, bopp e vi-
nil; na área de cosmé-
ticos e de bebidas, os
filmes; e na indústria
farmacêutica, o papel",
explica Gilberto Eloi.

Hoje existe uma forte
tendência no ramo cosmé-
tico para filmes, que cada
vez mais contribuem para
melhorar a imagem do produ-
to, seja pela sua transparência, flexibi-
lidade e durabilidade, seja pela resistên-

Silk e offset com hot
stamping, bopp

transparente, Rotus

cia a condições adversas de
umidade e atrito. No setor
alimentício, é necessário
entender realmente o pro-
duto final e o que se espe-
ra dele. "Imagine uma dona
de casa com um tempero
que solta pó ou cujo rótulo
se desprende na aplicação.
Sem falar das exigências da
indústria química, para a qual

desenvolvemos rótulos du-
ráveis que são a compo-

sição de dois ou três
substratos e tintas

especiais", avalia
Adolfo Chacon.

Outro exem-
plo peculiar são as
etiquetas de seguran-
ça, como lacres, ras-
padinhas e selos, que
requerem estudos es-
peciais para cada caso,
uma vez que o substra-
to pode ser desde pa-
pel até poliéster e, em
alguns casos, o conjun-

to de dois ou mais ma-
teriais cujas proprieda-

des mecânicas e químicas
são úteis na funcionalida de

da etiqueta. "Muitos rótulos
cosméticos, como xampus e

Letterpress,
polietileno

transparente,
Novelprint

desodorantes, exigem flexibilidade su-
ficiente para serem apertados durante

o uso da embalagem sem
sofrer danos na aparên-
cia. Para esse fim, o ideal
é usar polipropíleno, polie-
tileno ou PVC, que permi-
tem acabamentos sofistica-
dos, como impressão em silk
screen, aplicação de hot stam-
ping e vernizes especiais", diz
Osvaldo Belintani.

Formatos; questão de custos
Em termos de variedade de
formatos, praticamente não
existem limitações para rótu-
los e etiquetas. Por isso mesmo,
a produção desses itens é um

trabalho que exige a prévia de-
finição das necessidades do clien-

te, em termos de material, superfície
de aplicação, processo de manufatura,
tipo de envase e local onde será arma-
zenado o produto — se em uma pratelei-
ra de supermercado ou em uma câmara
frigorífica — e, claro, a preocupação de
atender aos requisitos de produtividade
e custos de ambas as partes envolvidas:
convertedor e o cliente usuário da eti-
queta. "Diante disso, o ideal é fazer acor-
dos comerciais entre os fornecedores
e os convertedores que minimizem as
perdas de material que podem ocorrer"
defende Gilberto Eloi.

Para Belintani, é regra geral no mer-
cado que a etiqueta seja considerada pelo
cliente usuário como um componente de
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menor importância, visto sua baixa par-
ticipação no valor total de um projeto de
lançamento de um produto. "Essa visão
é o principal desafio a ser vencido, pois
em muitos casos a solução mais adequa-
da fica prejudicada por falta de uma vi-
são global do projeto. A interação clien-
te-convertedor deve ser praticada desde
o início, para minimizar restrições e
otimizar os prazos de execução."

E aí surgem mais vantagens
do processo digital, por permi-
tir a impressão de um número
mínimo de peças que funcio-
nam como amostras apresen-
tadas ao cliente. "Se necessário,
podemos executar trabalhos de
amostras de embalagens, dados
variáveis, personalização e im-
pressão em até 48 horas", diz
André Braga.

Códigos de barras:
questão de segurança
Uma das exigências a se-
rem cumpridas pelos ró-
tulos e etiquetas é a de
apresentar boa legibili-
dade e atender a quesi-
tos de segurança das in-
formações que compõem
o código de barras — o
prefixo que identifica indi-
vidualmente cada produto,
em qualquer parte do mundo.

Letterpress em papel
couché, Novelprint

A maior parte desse tipo de impresso é
— ou deveria ser — submetida a testes e
fiscalização, a fim de garantir seguran-
ça contra falsificações e erros de preço
nos pontos-de-venda, entre outros pro-
blemas. "As exigências de cores corre-
tas, tamanho do código, espessura das
barras, margem de silêncio e tipo de

substrato para uma correta lei-
tura devem ser cumpridas",
aponta Eloi, da Mack Color,
empresa filiada à GS1 Brasil,
entidade multissetorial que
administra a numeração do
código de barras e a implan-

tação do EPC (Código Eletrô-
nico de Produtos) no País.

No período de 2004-2005,
o laboratório da entidade ana-
lisou aproximadamente 13
mil códigos, e os principais
"defeitos" detectados foram

truncamento (45% do to-
tal), engrossamento/afi-
namento de barras (40%)
e código fora do tama-
nho mínimo (15%). De
acordo com Marcelo Oli-
veira Sá, gerente de Solu-
ções de Negócios da GS1

Brasil, o controle de atri-
buição do prefixo é bem
rígido, mas para que esses

códigos sejam legíveis em
qualquer tipo de leitor é ne-

Silk e letterpress com hot stamping,
polietileno transparente, Rotus

cessário que tenham uma qualidade mí-
nima e que sejam cumpridas regras de
impressão baseadas na norma ISO 15416.
"Todas as informações sobre os códigos
são passadas aos nossos associados por
meio de orientações técnicas do call cen-
ter, cursos, materiais técnicos e atendi-
mento pessoal, entre outros meios."

Também sócia da GS1, a RR Donnel-
ley Moore orienta seus clientes sobre a
correta colocação do código de barras.
Adolfo Chacon explica que a análise do
grau de qualidade dos rótulos é feita
pela leitura de todo o lote, para evitar
que os produtos dos clientes sejam "re-
provados" no ponto-de-venda ou no re-
cebimento dos grandes distribuidores e
supermercados. "Infelizmente, o que ve-
mos no mercado é uma não-observância
a estas normas e a constante digitação
de códigos de barras nos caixas, por tra-
balharem com convertedores alheios a
estes cuidados", conclui Chacon.

Text Box
Fonte: Revista Abigraf, ano 31, n.224, p. 92-96, jul. 2006.




