


Parece ser tempo passado a época em que falar em papel espe-

cial era falar de um produto caro, fino e de uso bastante limitado.

Atualmente, já ficou comprovado que o uso dos chamados papéis

especiais resulta num produto impresso diferenciado. E, mais, o

processo de impressão deixou de ser um limitador para o uso

dessas mídias, incluído nas novas impressoras digitais.

Conceitualmente, um papel classificado como "especial7' é aquele

que apresenta características diferenciadas em relação às mídias-

padrão do mercado - ou seja, o papel branco, com ou sem revesti-

mento brilhante, ou o famoso couché (brilhante ou fosco).

Srosso modo. o conceito de papel especial está em arnbos os

lados da cadeia que ele representa.

Primeiro, está na sua constituição. Normalmente, esses papéis

possuem versões de cores (tons), gramaturas e características

físicas (ranburas, relevo, texturas, opacidade etc.) diferenciadas.

Num primeiro olhar de uma pessoa acostumada com o día-a-dia

de uso de um papei gráfico convencional, a impressão que se

pode ter é a de"que se trata de um papel para algum tipo de arte

manual, mas não para impressão. Contudo, como se verá nesta

matéria, os papéis especiais possuem alto desempenho também

na impressão - e esse desempenho representa justamente o se-

gundo elo da cadeira de que se falou acima.

Ou seja, trabalhar graficamente com papel especial exige, basi-

camente, dois cuidados principais: conhecera mídia que se está

utilizando e pensar sempre no tipo de impressão que será usado.

Isto porque impressoras offsets, ou mesmo as digitais, não supor-

tam alguns tipos de papéis classificados como '''especiais".

"Mas isso está longe de ser um limitador para seu uso Ao con-

trário. Vários exemplos de trabalhos feitos com papéis especiais

(incluindo recursos que a impressão gráfica oferece, como aplica-

ção de relevos., vernizes etc.) podem ser vistos de perto no Paper

Point. em São Paulo, um espaço criado pela Arjowiggins para não

somente servir corno um local de amostra para seus modelos de

papéis, como também para mostrar o que se pode fazer com eles.

São vários os exemplos, entre livros, manuais, convites, dobradu-

ras, capas de livros, cadernos etc.

Há alguns anos, a agências paulistana Oliver Company apostou no

uso do papei especial como um diferencia] para os produtos que

criava para seus clientes.

0 resultado deu certo, conforme atirma Arnaldo Padulla, que não

poupa elogios para os papéis especiais,.sobretudo da Arjowiggins,

empresa fabricante com a qual tem um relacionamento muito pró-

ximo, conforme afirma.

Talar sobre papei especial, de cara, é um desafio. Há alguns anos

atrás, esse desafio era ainda maior, pois havia grande resistência

do mercado, principalmente dos nossos clientes. Os designers

também tinham que saber criar de uma forma que pudessem

explorar o potencial que os papéis especiais oferecem", disse Ar-

naldo. "A gente sempre brincou que uma agência tem diferentes

fontes com as quais tem que se preocupar para criar um trabalho.

Uma delas é a criatividade; outra, é o papel."

A Oliver montou uma mapoteca com modelos de vários tipos de

papéis especiais Arjowiggins para, acima de tudo, ter como ofere-

cer aos seus clientes uma visão de como seus materiais ficariam

quando impressos.

"Queríamos ver a performance dos papéis na impressão. E querí-

amos que nossos designers e clientes vissem também. Quando se

fala em papel especial, mais do que nunca, o tipo de papel influi

diretamente sobre a arte, é parte dela", explica.

Público - Ainda segundo Arnaldo, cerca de 90% dos trabalhos

que a Oliver desenvolve é para clientes classificados corno classe

A e voltado a um público diferenciado, cujos produtos são im-

pressos em tiragens limitadas. "São artigos criados para ocasiões

especiais, brindes e acessórios das empresas que são nossas

clientes'', disse Arnaldo. Atualmente, a Oliver desenvolve, usando

papéis especiais, diversos tipos de designs de peças promocio-

nais, como folders, informativos, convites, house-organs e outros

produtos impressos de marketing.
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"Antigamente, até mesmo o papel comum tinha que ter alguma

certificação para ser usado em impressoras digitais. Hoje, esses

equipamentos atingiram um nível tal de tecnologia que permi-

tem o uso de vários tipos de mídia com resultados excelentes",

contou Arnaldo.

De acordo com ele, e pela experiência que teve, a performance de

impressos digitais em papei especial é garantida em tiragens de

até cerca de mil exemplares,

"É preciso ver custos e viabílidades. Existem papéis que não po-

dem entrar numa máquina impressora. E existem volumes im-

pressos que não são viáveis em impressoras digitais", disse. "Em

alguns casos, como do uso do papel Arjowiggins Markatto, o re-

sultado fica até mais bonito do que em offset."

Ele conta que um dos maiores desafios enfrentados pela Oliverfoi

a impressão sobre urna mídia metalizada. também da Arjo, por ser

este um papel mais pesado, com cerca de 300 gramas., um valor

superior ao suportado pela impressora digital em que foi impresso.

"Mas o trabalho saiu. Acompanhamos de perto, foram feitos al-

guns ajustes e o resultado final ficou muito bom", disse.

Outro exemplo, desta vez impresso em offset, vern de um cliente

da Indústria Farmacêutica e de seu catálogo promocional enviado

para os médicos com informações sobre medicamentos.

"Tinha que ser um produto bonito, porque seria enviado a um

público mais elítizado. Optamos por usar o papel Rives Design,

da Arjowiggins, que correspondeu ao que esperávamos. Era um

trabalho que tinha muitas dobras e que usava papéis de diferen-

tes tipos", conta Arnaldo. "Outro problema foi fazer essa idéia ser

aprovada pela gerência de produto do cliente, que, normalmente,

está acostumada com produtos mais convencionais. Para muitos,

papel especial é um couché brilho e uma reserva de verniz. Mas

as possibilidades vão rnuito além disso."

''Imprimimos a foto de uma moça preenchendo totalmente um

dos lados do envelope. Isso, por si, já é algo diferente. Contudo, a

sensação díferenciada'do toque na mídia e seu peso (a gramatura

do papei é maior) fizeram sucesso. As pessoas queriam pegar os

envelopes e usá-los para guardar documentos", brinca.

Kits

outra empresa que está utilizando em larga escala papéis espe-

ciais da Arjowiggins.

A empresa, que tem 17 anos e sede em Jundiaí, no interior de

São Paulo, começou com o trabalho de seus dois donos - Fran e

Luciana Silva - com a encadernação e restauração de livros.

Hoje, entre uma de suas principais atividades, está a produção de

brindes corporativos.

"O uso de papel especial é, sem dúvida, um de nossos diferen-

ciais", disse Luciana Silva.

A respeito dos cuidados com esse tipo de papel, Luciana desta-

ca a necessidade de se ter em mente, quando está criando um

trabalho, que se está usando papel especial - e, por isso, alguns

cuidados também são especiais.

"Procuramos usar pouca tinta sobre o papel para não prejudicar

sua aparência e características. Também tentamos unir o tipo de

peça que estamos criando com o tipo de papel que usamos, bem

como aproveitar recursos de impressão, como acabamentos es-

peciais, hot-stampings e sobreposições."

Sobre seu trabalho com o setor corporativo - teoricamente, um se-

tor em que predomina a sobriedade de imagem - ela opina: ''Acho

que foi justamente o diferenciai de usarmos papel especial que

conquistou nossos clientes desse segmento. Normalmente, as pe-

ças que criamos são enviadas a clientes especiais, em ocasiões

especiais, comemorativas. Realmente, há 12 anos atrás, era mais

difícil para o mercado enxergar as qualidades do papel especial.

Mas, hoje, seu uso está mais difundido", disse.

Outra vantagem destacada por Luciana é a beleza natural dos

papéis especiais. Segundo ela, características como efeitos,,es-

peciais, texturas diferenciadas, cores, e outras, viabilizam o uso

desse tipo de papel em detrimento do papel offset comum.

"Conseguimos fazer peças diferenciadas e muito bonitas sem usar

os recursos especiais que seriam necessários no caso do papel

offset comum. E isso reduz custos."

Foi o caso do Kit Gourrnet James Oliver, criado para a rede Graal.

O diferencia! visual do trabalho ficou por conta do papel Arjowig-

gins Curious, disponível em diversas gramaturas e em várias com-

posições que simulam diversos efeitos. Esses kits foram enviados



"Usar cinco cores sobre esse tipo de papei foi uma preocupação",

lembra Luciana. "Tínhamos a questão do peso do papel, que po-

deria comprometer seu desempenho em máquina, e também a

própria natureza da superfície, que era metalizada, e não sabía-

mos como seria a absorção da tinta. Normalmente, esse tipo de

papel é usado em impressão silk, com relevo, mas não em traba-

lhes em offset cinco cores. Foi um projeto que exigiu um grande

acompanhamento mas, ao final, a campanha foi um sucesso. E se

repetiu por outros três anos."

O trabalho, feito em offset, foi impresso pela extinta gráfica Athe-

na, de Jundiaí.

Um terceiro exémplo de sucesso forarn a papelaria e kits para c

grupo Aymoré Financiamentos. Devido à empresa possuir uma

grande ligação com projetos sócio e ambíentalmente responsá-

veis, foi necessário seguir essa mesma filosofia nos produtos. No

caso, o papel escolhido foi o Natural Plus Clorofila.

Um novo trabalho recentemente criado pela Idéia de Papel foi a

embalagem do kit corporativo do clube de futebol Internacional de

Porto Alegre (RS),, em virtude de seu centenário. Nele, foi usado o

papel Guarrou, que simula revestimento em couro (ver mais deta-

lhes ainda nesta matéria).

Livros especiais
Também o segmento dos livros se rende ao valor agregado ofereci-

do pelos papéis especiais. Pioneira nesse tipo de aplicação, a Cia.

das Letras utiliza os papéis especiais Arjowiggins para ousar em

algumas capas de suas edições.

"Normaímente, utilizamos esses papéis para confecção de capas,

3 também das guardas dos livros", explica Elisa Braga.

Apesar de livros geralmente representarem tiragens grandes, no

caso dos exemplares com capas especiais, segundo Eiisa, a ques-

tão volume não é um problema.

"As tiragens de livros no Brasil não são muito grandes. E, para

a aplicação de capas com papéis especiais, escolhemos autores

cujos títulos provavelmente não terão reimpressão ou que terão

tiragens de no máximo 3 mil exemplares", disse Elisa.

Um dos exemplos citados por ela é a série de títulos de Pauk^us-

ter, cujas capas foram impressas em ColorWave, cuja principal

característica é a microondulação.

''Não usamos imagens nas capas. Optamos por colar um selo com

uma ilustração representativa do título", conta.

Ainda segundo Elisa, no caso específico das obras de Auster. a

escolha do Color Plus Wave foi uma coincidência bem-sucedida.

"Eu tinha acabado de receber um e-mail da Arjowiggins sobre

esse papei, mas achei que ele seria mais adequado a embalagens.

Foi quando o João Batista (capista do autor Paul Auster) entrou na

sala e comentou sobre esse papel que., segundo eie, se encaixaria

muito bem na idéia que tinha para a capa", disse.

O resultado foi aprovado pelo próprio Auster, que, na ocasião, es-

.tava visitando o Brasil. De acordo com Elisa, o autor teria comen-

tado ser a capa da edição brasileira a mais bonita publicada em

todo o mundo para suas obras.

Para o uso do Color Plus Wave na gráfica, foram necessários al-

guns cuidados, como o acompanhamento da etapa de acabamen-

to dos livros, na qual foi usada uma faca especial.

Sempre ousada., a Cia. das Letras inovou também em outro de

seus títulos, desta vez do autor cubano Alejo Carpentier e seu livro

O Século das Luzes. No caso, optou-se por usar um papel espe-

cial translúcido (Translucents Papaya) para fazer urna sobrecapa -

que poderia ser retirada, já que estava solta sobre a capa principal

da obra, impressa em papel convencional branco.

"Tivemos que tornar algumas decisões nesse caso", explica Elisa.

"Corríamos o risco de a sobrecapa cobrir o nome do autor e o títu-

lo do livro. Então, optamos por colocar o nome do autor impresso

em preto na sobrecapa translúcida, e o título do livro impresso na

capa original."

Corno resultado, foi obtido um efeito diferente e inovador, aprova-

do pelo público, segundo Elisa.

"O que é nobre, é nobre"
Com a frase acima, o designer premiado Marcelo Lopes justifica

sua opção por usar papéis especiais nos projetos que cria.
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Marcelo e sua empresa Maceió Lopes Design (que, por sua vez, é

subdividida em dois grupos.. Merchan Criações e Eddel Produtos)

atendem clientes dos mercados de luxo e premium de todo Brasil

e, inclusive, do exterior.

"Quando se propõe trabalhar com peças nobres para um público

classe A, iodo o material usado tem que ser igualmente nobre,

E isso envolve o papel", destaca Marcelo que, acrescenta, lo\

um dos pioneiros no uso de papéis especiais no Brasil, numa

época em que o produto tinha pouco destaque, sobretudo no

segmento gráfico.

Segundo Marcelo, os cuidados com suas criações vão muito além

do design em si. Além da criação, a Marcelo Lopes Design traba-

lha diretamente com todas as etapas posteriores do produtos, que

vão da montagem do "boneco" para ser enviado à gráfica, até c

tipo de acabamento (algumas vezes, ele exige acabamento quase

artesana! para seus requintados produtos) e facas usadas.

"Durante 15 anos nesse mercado, procuro parceiros de excelên-

cia, que estejam à altura do papel que uso", explica.

Perfeccionista, gosta de mostrar, em detalhes, a precisão do aca-

bamento de suas peças, criadas com uma mistura de papel e

outros produtos, como tecidos, fitilhos etc., e que vão desde blo-

ccs de anotações até papelaria para consultórios, clínicas, uso

pessoal, convites especiais, brindes corporativos ou artísticos,

entre outros.

Seu portifólio é grande e algumas de suas peças foram reconhe-

cidas em grandes prêmios internacionais, como o inglês London

Advertising Awards.

''Existem falsos papéis finos no mercado. Mas eu prezo pelas mi-

nhas criações e, se estou falando de produtos finos, quero usar

produtos finos. Eu e a Arjowiggins somos parceiros de longa data'!.

destaca.

Marcelo Lopes e sua empresa têm em seu portifólio trabalhos rea-

lizados para o técnico da Seleção Brasileira de vôlei, Bernardinho,

H. Stern, Audi, Patrícia Gotthüf Jóias, Yael Sônia Art jewelry etc.

Marcelo destaca ainda a resistência de alguns segmentos no que

se refere ao uso de papéis diferenciados e finos; como o corpora-

tivo. "Há uma grande resistência, sim, mas eu costumo dizer que,

assim como o design, o papel agrega valor a um trabalho. O papel

acaba agregando valor ao design inicial", falou.

Enlre um de seus trabalhos reconhecidos internacionalmente está

o projeto de papelaria pessoal de Dalva Camilo Diniz, cujas peças

exigiram recortes precisos para encaixes de fitas e acabamentc

especial de corte/vinco. Entre as peças, foram produzidos cartões

de visitas, papéis-carta, envelopes e cartões de agradecimento,

todos com o mesmo apuro e detalhes.

O papel escolhido foi a linha metalizada da Arjowiggins, a qual

conferiu às peças um brilho dourado.

Outro trabalho inovador, classificado pelo próprio Marcelo como

desafiador, foi um convite de aniversário de 15 anos inspirado em

Marie Antoinette

"Queria misturar material para criar essa peça. Usei tecido para c

envelope e. para o convite, uma mistura de tecido e papel. Mais

uma vez, o desafio esteve no acabamento, pois a peça, sobretudo

no perfil da mulher estampada no convite, tinha muitos detalhes.

Foi um trabalho praticamente artesanal, feito com corte a laser,

porque nenhuma faca gráfica conseguira um bom resultado",

contou. Mais uma vez, o papei escolhido para o convite foi o da

linha metalizada, misturado com tecidos, como seda.



Alegre (RS) é formada por uma série de glórias, todas relembradas

em virtude de seu centenário, completado neste ano (o clube foi

fundado em 4 de abril de 1909).

Entre as diversas ações que o clube gaúcho promoverá para sua

torcida em.,2009 está um produto especial desenvolvido pela Vul-

cabras/Azaleia, sediada em Jundiaí, interior de São Paulo, deten-

tora dos direitos da marca esportiva Reebok no Brasil - a qual

patrocina os uniformes do time do Rio Grande do Sul.

Trata-se de um kit composto por uma caixa estilizada que guarda

três camisas comemorativas do Inter - alusivas à fundação (1909),

à década de 50 e a 2009 (ano do centenário).

A caixa, cujo layout permite que seja guardada numa prateleira

como um livro., foi revestida com o papel Guarro, que simula cou-

ro. A cor escolhida foi a vermelha, com escritos em dourado em

sua tampa - aplicados via hot-stamping.

"Queríamos um produto fino, direcionado a um público que realmen-

te ama o Internacional, um público selecionado. E, para isso, tam-

bém optamos por confeccionar o kit com materiais igualmente finos.

entre eles, o papel do revestimento", disse Fernando Costa, super-

visor de desenvolvimento de Produto do Grupo Vulcabras/Azsleía.

A opção pelo papel da Adjowiggins - no caso. o Guarro - deu-

se por vários motivos. "Primeiro, é um papel bonito, que simula

perfeitamente o couro, o que era nossa intenção. Depois, o pa-

pel ofereceu urna excelente performance para aplicação do hot

stamping (em dourado) e, por fim, o papel não deixa impressões

digitais nem marcas de dedos quando é tocado. Isso é muito im-

portante porque se trata de um produto para colecionadores, que

será vendido em lojas específicas e na loja oficial do Internacional

sendo, desta forma manuseado, por várias pessoas. Se marcasse,

o resultado seria desastroso", disse Fernando.

Pelo menos ê isso o que mostra o trabalho desenvolvido por Heloi-

sa Sciarretta e sua empresa, a PageOne.

Há anos, a PageOne cria produtos para grandes bancos do Brasil,

entre eles o Itaú Personnaliíté, de onde veio alguns dos exemplos

que ilustram o texto.

Assim como os outros casos desta matéria, também no caso da

PageOne traíam-se de produtos diferenciados, direcionados a um

público seleto. Partindo-se desse raciocínio, os impressos ganha-

ram um toque "fino", evidenciado por meio do papel Arjowíggins.

"São impressos direcionados a público diferenciado", exclarece

Heloísa.

Puxando pela memória, Heloisa relata alguns desafios desse tra-

balho - todos, contudo, superados pelo impacto causado pelos

papéis. "Os clientes ficam encantados com os papéis", disse,

"Isso, mesrno se falando de um segmento mais conservador,

como o corporativo."

Uni dos cuidados com o trabalho com papel fino ou especial

encontra-se na criação dos layouts. "Veja, estamos falando de

papéis que, por si, são artísticos, diferenciados. Então, tomamos

cuidado para não carregar nas informações visuais e nos recursos

gráficos, já que o papel 'fala' por s"í, explica, destacando que.

dessa forma, a opção é usar detalhes, como aplicação de verniz

nos logotipos e em alguma imagens. "Tudo discreto e fino", disse.

Outro problema é a tiragem. Corno se trata de um produto bancá-

rio, as tiragens são muito superiores se comparadas ao que nor-

malmente são usuais nos trabalhos com papéis especiais.

''Aí entra o problema do custo do papel, que é alto se comparado

ao papel convenciona! ou couché. Mas devemos pensar no valor

agregado pelo papel especial. E, aí, também entra a questão da

parceria com a Arjowiggins, que esteve ao nosso lado para que

pudéssemos conseguir condições e preços melhores", falou.
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