
multiplicação e a periodicidade cada vez mais curta
têm contribuído para extinguir o potencial das feiras
setoriais como plataformas para lançamentos e como
prenunciadoras de grandes tendências. Pelo menos
para o mercado gráfico, a Drupa, maior feira da área,

realizada a cada quatro anos em Düsseldorf, Alemanha, resiste a tal
enfraquecimento. Some-se à espaçada freqüência um compromis-
so com inovação e fica claro por que a Drupa é aguardada pelos
profissionais em impressão com a mesma expectativa com que os
aficionados por futebol esperam pela Copa do Mundo.

Realizada entre 29 de maio e 11 de junho, a Drupa 2008 contou
com um grande afluxo de visitantes. No balanço dos catorze dias
de feira, um total de 391 000 pessoas, originárias de 138 países,

passou pelos corredores dos dezenove pavilhões da Messe
Düsseldorf para ver o que os l 971 expositores, de 52 diferen-

tes nacionalidades, tinham a mostrar. Falando-se em indústria
gráfica, o público pôde, na verdade, conferir quais as respos-
tas dos fornecedores às demandas dos chamados print buyers
- os usuários finais dos produtos impressos.

No universo abordado por esta publicação, o das emba-
lagens, as pressões impostas já são bastante conhecidas. O
mercado cada vez mais segmentado exige tiragens meno-
res. A velocidade com que o consumidor muda impõe

tempos cada vez mais curtos aos lançamentos de produtos.
A concorrência acirrada e a multiplicação de marcas nas

prateleiras pressionam os custos para baixo, ao mesmo
tempo em que exigem apresentações diferenciadas, exclu-

sivas. Finalmente, a sofisticação do "mercado negro" requer
dos fabricantes de bens de consumo a incorporação de itens de

segurança em suas embalagens como forma de impedir os danos
que produtos piratas podem trazer a marcas consolidadas.

EMBALAGEMMARCA analisa, nas próximas páginas, as principais
soluções apresentadas pela indústria gráfica, e os impactos espera-
dos, em particular, nos elos seguintes da cadeia de embalagens.
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Mudanças de foco
Embalagem ganha força, e expositores miram end-user

área de embalagens cres-
ceu em importância, e
está ocupando mais espa-
ço que há quatro anos",
constata Monika Kissing,

gerente do departamento de imprensa
da Messe Düsseldorf, organizadora da
Drupa. Ocupando 7 800 metros quadra-
dos (dos 170 000 metros quadrados da
feira) distribuídos em dois pavilhões, a
Heidelberg, gigante alemã conhecida por
suas impressoras offset, é exemplo claro
desse movimento. A fabricante mostrou
uma linha integrada dedicada à impres-
são de embalagens, colocando-se como
provedora de soluções que se estendem
da pré-impressão ao acabamento. Vitor
Dragone, gerente de divisão Soluções
Rotativas Planas e de Acabamento da
empresa, confirma. "Embalagem, eu
diria, é o nosso foco." Atuando mais for-
temente nesse segmento desde a compra,
no início de 2003, da Jagenberg (fabri-
cante de equipamentos de pós-impres-
são), a Heidelberg capitaneia também
uma outra tendência forte no setor: a
aproximação com os end-users.

"Na minha opinião, a embala-
gem virou parte do próprio produto",

diz Philipp Fries, gerente de produto
Aplicações, Equipamentos Especiais &
Speedmaster XL 145/162 da Heidelberg,
explicando que a empresa procura estar
antenada às tendências de consumo na
hora de pensar em seus desenvolvimen-
tos. "O cliente dos nossos clientes está
procurando soluções para chamar mais
a atenção para o produto nas prate-
leiras, e nossos clientes precisam ter
meios para suprir essa demanda." Não
à toa, a Heidelberg mostrou produtos
de altíssimo apelo visual, impressos em
suas máquinas. De efeitos metalizados à
impressão sobre plásticos lenticulares, o
alto valor agregado deu o tom das amos-
tras. "Nossa atenção está voltada para o
mercado de consumo, e desenvolvemos
nossos produtos para atender as neces-
sidades da indústria usuária em diferen-
ciação e qualidade, sempre pensando em
como manter nossos clientes, os gráficos,
competitivos", completa Dragone.

Essa mudança de foco na comuni-
cação dos fabricantes de equipamentos
foi objeto de atenção dos organizadores
da feira. "Constatamos que, nos últimos
anos, nossos expositores estão se aproxi-
mando cada vez mais do cliente dos clien-

Alto valor agregado para mostrar possibilidades
de diferenciação das embalagens nas gôndolas

tes deles, pois perceberam que podem
vender melhor a tecnologia se consegui-
rem explicar a idéia de marketing que está
por trás", diagnostica Monika Kissing, da
Messe Düsseldorf. Essa foi, aliás, a razão
por trás de uma das novidades da Drupa
2008: o Drapacube, espaço dedicado a
palestras direcionadas exclusivamente
aos print buyers (ver quadro abaixo).

Drupacube, um passo em direção aos usuários finais
Pela primeira vez na Drupa, um espaço dedicado aos compradores de produtos impressos
As especificações de uma embalagem

podem causar mudanças significativas na

cadeia produtiva. Trocar um cartucho de

papel cartão por um stand-up pouch pode

significar a migração do trabalho de uma

impressora offset plana para uma flexo de

banda larga, por exemplo.

Aproximar-se da indústria usuária, portanto, é a

mais nova tarefa a que se dedicam fabricantes

de equipamentos, insumos e serviços da indús-

tria gráfica. "Por isso criamos o Drupacube,

especialmente direcionado ao print buyer",

explica Monika Kissing, gerente do departa-

mento de imprensa da Messe Düsseldorf.

O espaço em questão trazia a exposição

"Impressos de excelência do mundo todo", e

um simpósio onde foram discutidos temas de

marketing, mostrando o viés de mercado que

está por trás da tecnologia. Os temas discu-

tidos no Drupacube foram divididos por seg-

mentos de mercado, com um dia tendo sido

dedicado às embalagens. Após as palestras,

os end-users visitavam os pavilhões da feira

para ver, na prática, a tecnologia disponível.



Paradigmas a quebrar
Pensar em sistemas alternativos de impressão pode ser benéfico para convertedor

e, por um lado, os forne-
cedores da indústria grá-
fica tentam atrair os print
buyers, por outro precisam

convencer os convertedo-
res, que são seus clientes diretos, a con-
siderar formas alternativas de produção.
Há, hoje, uma enorme movimentação
que torna menos claras as fronteiras
entre gráficos que produzem cartuchos
de papel cartão, embalagens flexíveis e
rótulos termoencolhíveis, wrap-around e
até auto-adesivos.

De máquinas flexográficas em mer-
cados antes cativos das impressoras off-
set planas a equipamentos offset rotativos
investindo sobre territórios antes ampla-

mente dominados pela flexografia e pela
rotogravura, as idéias não são novas. E,
verdade seja dita, pouca migração se viu
até hoje. Uma parte da lentidão nessas
mudanças se deve, sem sombra de dúvi-
das, à resistência dos convertedores em
se aventurar por universos de impressão
diferentes daquele com que estão habi-
tuados. Mas também é inegável que as
tecnologias oferecidas talvez não fossem
convincentes o bastante. Esse segundo
fator, pelo que se viu na Drupa, é um

obstáculo que se esfacela rapidamente.
"Nós não estamos oferecendo uma

impressora flexográfíca, mas um sistema
de impressão em linha capaz de transfor-
mar, num espaço de 30m, uma bobina de
papel cartão em embalagens com altís-
simo valor agregado, com aplicação de
relevo e hot stamping com níveis de deta-
lhe não alcançáveis com ferramentas pla-
nas", define Stefan Hagn, gerente-sênior
de marketing da Gallus. "Impressão fle-
xográfíca com alta definição é apenas um
dos processos." As sutilezas do acabamen-
to a que Hagn se refere são conseguidas

no modelo lançado na feira, a impressora
ICS 670, com o uso de uma ferramenta
rotativa que simultaneamente faz o relevo
e aplica o hot stamping. Também podem
ser incorporados ao equipamento proces-
sos de rotogravura, serigrafia, cold foil,
laminação e corte. A máquina trabalha

com bobinas de até 690 milímetros (670
milímetros de impressão).

De olho no mercado de cartuchos de
papel cartão, no qual predomina a sólida

tradição das offset planas e dos acaba-
mentos offline, a Gallus aposta no seg-
mento de embalagens com requisitos de
sofisiticação. Ou seja, o de maior valor.

Tradicional fabricante de impressoras
offset rotativas voltadas ao mercado de
rótulos, marcadamente os termoencolhí-
veis, a Drent Goebel também vislumbra
nas cartonadas uma boa oportunidade.
Mas a empresa ambiciona mesmo o mer-
cado gigantesco das embalagens flexíveis



em pequenas tiragens (hoje um problema
para os convertedores que usam banda
larga), turbinado pela fragmentação do
mercado de consumo e pelo apelo de
marketing das embalagens promocionais.

Para isso, aposta na equação formada
pela alta qualidade de impressão somada
à agilidade e aos baixos custos da pré-
impressão em offset, mercado em que se
posiciona a VSOP - Mark II, impressora
mostrada na Drupa. "A rotogravura e a
flexografia têm mercados em que são
mais'apropriadas", reconhece Rob Meij,
gerente de marketing da empresa. "Mas
os custos de gravação de cilindros, no
caso da rotogravura, e de clichês, no caso
da flexo com melhor qualidade, tornam-
se inviáveis em lotes menores", defende.

A adoção de camisas, como as usa-
das mais rotineiramente em impressoras
flexográficas, é outro ponto favorável, na
opinião de Meij. "As trocas são fáceis e
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rápidas, e o tempo de setup é muito curto,
já que o arquivo de pré-impressão faz
um pré-acerto na máquina, cabendo ao
impressor efetuar o ajuste fino, que pode
ser memorizado para as reimpressões." A
máquina pode utilizar camisas de diferen-
tes diâmetros, viabilizando a impressão
de formatos continuamente variáveis.

Mais um player da área de offset
que aposta suas fichas no mercado de
embalagens flexíveis (sem tirar os olhos
do filão dos rótulos termoencolhíveis)
com uma impressora offset rotativa que
não sofre com as limitações de formatos
(também continuamente variáveis) é a
Müller Martini. "Um dos grandes atri-
butos da Alprinta V é a flexibilidade",
diz José Carlos Barone, diretor execu-
tivo da Müller Martini no Brasil, sobre
o equipamento em exibição na Drupa.
Disponível nas larguras de 52 centíme-
tros e 74 centímetros, a Alprinta V pode
incorporar outros processos de impressão
e acabamentos em linha.

"Mas como a máquina é dimensiona-
da para trabalhar bobina a bobina em até
450 metros por minuto, processos como
cold foil podem se tornar um gargalo,
pois são mais lentos", alerta Barone.
"Então, recomendamos que sejam feitos
em máquinas menores ou off-line."

O mercado de embalagens flexíveis
parece ser mesmo a menina dos olhos
dos fabricantes de banda estreita e média.
Este é o foco, por exemplo, da Universal,
offset rotativa da Rotatek lançada na
Drupa. "A gente fala que esta é a 'máqui-
na dos 500 quilos', lote economicamente
ruim para as máquinas de banda larga
e foco deste desenvolvimento", explica
Antônio Dalama, da Rotatek no Brasil.
"Mas o resultado é tão bom que esta-
mos brincando que fizemos a 'máquina
dos 250 quilos', pois o baixo tempo de
setup e as baixas perdas de material
nos ajustes permitem trabalhar com
pequenos lotes, hoje um pesadelo
no mercado de embalagens fle-
xíveis", continua Dalama.

Embalagens promocionais aumentam pressão por menores lotes, num já fragmentado mercado de consumo

Para tiragens realmente pequenas
(como embalagens para mercados-teste,
ou mesmo para pesquisas de aceitação
entre os consumidores, por exemplo), as
impressoras digitais mostram-se cada vez
mais viáveis, dados os avanços na quali-
dade de impressão. Nome forte nessa
área, a HP índigo apresentou, durante
a Drupa, a wsóOOO, que completa o
portfólio da empresa para o mercado de
rótulos. Inclusive os termoencolhíveis
em grandes formatos. Segundo Fernando
Roso, da área de desenvolvimento de
negócios e suprimentos de clientes, "o
fato de a máquina imprimir em compri-
mentos de l metro contínuo permite a
aplicação em baldes de tinta, por exem-
plo". Alinhado à Digilam, uma lamina-
dora da ABG, o modelo mira também a
conversão de embalagens flexíveis. "A
wsóOOO tem ponto de equilíbrio em torno

Impressão
digital cada vez

mais rápida e com
mais qualidade

pode ser viável para
tiragens muito curtas

de embalagens flexíveis

de 4 000 metros lineares, e pela veloci-
dade com que roda, que é de 30 metros
por minuto, enxergamos possibilidades
para ela no mercado de embalagens flexí-
veis", afirma o gerente de vendas indus-
triais América Latina e Caribe da HP,
Alexander Mercon. "É a máquina offset
digital mais rápida do mundo."

Entre as impressoras digitais que
sonham com nacos do mercado de emba-
lagens flexíveis, a Dotrix, da Agfa - uma
jato de tinta UV - também mostrou evo-
lução. Rodando bobina a bobina (com
largura máxima de 630mm) em até 24
metros por minuto, a Dotrix permite
a impressão sobre diferentes tipos de
substrato. Com isso, atende um nicho
de mercado de tiragens curtas também
em aplicações como displays e outros
materiais de ponto-de-venda, etiquetas
industriais e sinalização.

ABG
www.abgint.com
(11)3371-3371

Agfa
www.agfa.com.br
(11)5188-6440

Drent Goebel
www.drent-goebel.com
(11)3371-3371

Gallus
www.gallus-group.com
(11)5525-4484

HP índigo
www.hp.com.br
(11)3371-3371

Müller Martini
www.mullermartini.com.br
(11)3613-1000

Rotatek
www.rotatek.com.br
(11)3215-9999
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