


E, diante da profusão de marcas e opções, diferenciar-se na prate-

leira frente a tantos produtos diferentes somou ainda mais relevân-

cia ao invólucro no qual está envolvido um produto - novamente,

retorna-se ao tema "embalagem".

No segmento gráfico, os reflexos dessa realidade já são sentidos

há bastante tempo. Não se concebe mais um determinado produ-

to possuir uma embalagem que não condiga com o seu público-

alvo ou com a sensação que pretende causar no comprador. Mais

do que ver, o cliente tem que "comer com os olhos".

Os resultados disso são designers liberando sua criatividade e sa-

cudindo os miolos para desenvolver peças artísticas - e atraentes

- para seus clientes, e gráficos da área de flexografia investindo em

soluções que permitam, em relação à qualidade, cor e acabamen-

to, que as embalagens finais atendam às expectativas dos clientes

dessas agências - e, acima de qualquer coisa, vendam!

Não é à toa que uma indústria intimamente ligada ao setor de

confecção de embalagens - a de papei ondulado - registrou oficial-

mente no Brasil um" crescimento de cerca de 1.34% acumulado

até novembro de 2008 (dados da ABPO - Associação Brasileira

de Papelão Ondulado). O número em si não é astronômico, mas

esconde um constante e contínuo crescimento, que torna esse

quesito um dos mais significativos termômetros do aquecimento

econômico do setor. Afinal, crescimento na fabricação de embala-

gens subentende alta no consumo de bens.

No outro extremo da cadeia - ou, melhor, no extremo "inicial" da

mesma - está a Indústria Papeleira, fornecedora de matéria-prima

para o processo de impressão de embalagens. E, nesta, desta-

cam-se os materiais cartonados, um dos principais substratos usa-

dos para criação de embalagens de diversas naturezas e para os

mais variados fins.

Em dados divulgados pela Abre (Associação Brasileira de Em-

balagem) e pela ABIHPEC (.Associação Brasileira da Indústria

de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) em 2008, o setor

de cosmético e perfumaria superou a estimativa feita no mês de

dezembro (8,6%), alcançando crescimento de 10,35% em rela-

ção ao ano anterior, o equivalente a um faturamento anual de R$

21.536 bilhões. Em 2009, o setor se mantém otimista e a pers-

pectiva é de sustentar um índice de crescimento entre 7% e 10%.

Dedicar especial atenção a esse segmento vem sendo parte fun-

damenta! do processo de reestruturação da Papirus. Em junho, a

empresa especializada na produção de papel-cartão a partir de

aparas revitalizou sua linha de produtos, que hoje conta com nova

nomenclatura (usando o prefixo "Vita"), e apresenta um novo por-

tifólio de soluções para produção de embalagens - das convencio-

nais às finas. Um dos tradicionais clientes da Papirus, a gráfica

Magistral, de Curitiba (PR), emprega os papéis da empresa na

produção de embalagens para os ramos cosmético e farmacêuti-

co. Entre seus clientes, estão a Natura, Avon e Boticário.

"Esses segmentos têm particularidades. No caso, está se lidando

com saúde e, por isso, o controle de processos é muito rigoroso.

Ou seja, precisamos usar papéis que atendam a uma série de

requisitos dos clientes", frisou Carlos Teodoro Kruk, diretor de de-

senvolvimento organizacional da Magistral. Segundo ele, a escolha

do fornecedor de papel-cartão - e do tipo de papel usado - depen-

de do tipo de produto impresso e da análise do cliente.

"Depende, basicamente, do tipo de uso da embalagem e da men-

sagem que esta tem que transmitir", falou. "Hoje, por exemplo,

quesitos como Ecologia e Responsabilidade pesam bastante."

A performance em máquina é outro ponto importante na escolha

do papel, "Um papel com celulose mais pura, por exemplo, tem

um tipo de desempenho em máquina. E, por desempenho, quero

dizer a forma com que a tinta agirá sobre a mídia, a aderência, se

ele irá enrugar ou não, como ficarão as cores. Ou seja, a parceria

com uma fornecedora de papel está baseada no equilíbrio merca-

do e printabilidade", disse Kruk.

O gerente ainda destaca características de seus clientes do ramo

farmacêutico. "É um segmento que necessita de um papel-cartão

de boa performance. E é onde encontramos a solução no papel da

Papirus. A gente observa o que se quer de um cliente que enco-

menda uma embalagem como a de cosmético ou farmacêutico é

que seu produto seja facilmente identificado na gôndola. E, para

isso, deve-se unir uma boa arte, uma boa impressão e um visual

atraente. Também os textos das embalagens devem estar bem le-

gíveis, sobretudo quando se trata de medicamentos", disse.

Existem, ainda, outros desafios para o uso do papel-cartão de qua-

lidade. Entre os apontados por Kruk estão o custo e a sofisticação

cada vez maior das embalagens.

"Cada vez mais, embalagem vende. E, assim, os clientes estão

mais exigentes com o layout, procuram coisas diferenciadas. O

volume de serviços tem crescido, mas o ciclo de venda é mais

curto. Muitas máquinas novas foram compradas no Brasil, mas o

custo de desenvolvimento ainda é alto. Assim, o desafio é buscar

meios de reduzir esses custos porque, no todo, a margem de lucro

para quem imprime é cada vez menor", analisa.



Atualmente, a Magistral usa cartões da linha VitaBíanco (ex-Croma

Bianco) e VitaPrint.

Josué Alves Borges, coordenador técnico da Magistral, os papéis

Papirus evoluíram bastante no quesito técnico. "Não temos mais

tido problemas de máquina com os papéis", destaca. "Os produ-

tos confeccionados com VitaBianco têm um foco específico, que

é o apelo-Ecológico."

O técnico também enumera algumas características de um bom

papel-cartão: "Printabilidade, do ponto de vista da gráfica. Ele não

pode soltar resíduos ou pó. Também tem que manter a estabilida-

de da tinta."

Tradição
Com 70 anos de mercado, atuando no Brasil e também com uma

filial recente no México, a Gonçalves está, hoje, na terceira gera-

ção, e há 20 anos mantém uma sede em Alphaville, na Grande

São Paulo. A empresa, que iniciou suas atividades como uma

tipografia, fazendo cartões de visita, hoje destaca-se por possui

uma estrutura que, ao mesmo tempo em que é enxuta, fornece

as bases para o crescimento e expansão de mercado a nível na-

cional e internacional.

"Nesses anos todos, a busca por qualidade foi constante. Hoje,

somos especializados na impressão de embalagens, e passamos

por diferentes etapas do mercado. Desde a época em que a ma-

téria-prima para embalagens era péssima, até hoje, quando os

níveis de exigência são enormes", disse Paulo Gonçalves, diretor

da gráfica Gonçalves.

Paulo também separa as atuais necessidades e demandas do setor

de embalagens. Para ele, a divisão se dá entre as embalagens para

gêneros alimentícios, as quais são produzidas em alto volume e para

as quais o visual e as condições de higiene são fundamentais; para

o gênero cosmético e de perfumaria, nos quais o layout e o visual

ganham primazia; e para a indústria farmacêutica, para a qual a

maquinabilidade (printabilidade) e a segurança são essenciais.

Hoje, a Gonçalves trabalha com papel-cartão Papirus versões du-

plex e tríplex, com gramaturas de 370, 250 e 230 g/m2. Na maioria

das vezes, esse papel é empregado na impressão de embalagens

de cigarros e produtos de higiene pessoal.

E essa parceria é antiga.

"Compramos há cerca de 30 anos da Papirus", afirmou Paulo.

"A quantidade varia de acordo com nosso volume de produção.

Mas o desempenho do papel tem sido muito bom, tanto no que

se refere à maquinabilidade, como na manutenção da qualidade

entre os lotes. E a qualidade do papel é fundamental quando se

fala em impresso e, ainda por cima, impresso de embalagem. O

papel influi diretamente na qualidade visual do produto, no acaba-

mento... Não pode haver pó, sujeira... não pode enrugar também

ou apresentar variação de espessura."

Refino
A qualidade e o cuidado refinado com a aparência final do impres-

so também são preocupações da Innovapack e de seu diretor-ge-

ral, Jamil Haddad, que sustenta uma parceria de oito anos com a

Papirus. "A influência de um bom papel é de 100% na qualidade

final da embalagem", afirmou.

"Nossos clientes têm recebido demanda do mercado pela cons-

tatação da qualidade como item fundamental na fabricação de

uma embalagem. Nesse ponto, a gráfica não pode falhar. E, nesse

processo, a matéria-prima influi decisivamente", disse Jamil.



"A embalagem tem que transmitir uma mensagem aos clientes finais, aos consumidores.

Ela tem que vender. E, mais; hoje, uma indústria de embalagem tem que estar atenta a

outros fatores, como a atuação ecológica e social de seus fornecedores. É muito complexo",

acrescntou o diretor.

Sobre o trabalho da Innovapack, Jamil destaca: "Como gráficos, somos puros convertedo-

res. Nosso trabalho é aparentemente simples, mas temos que estar calçados em todos os

requisitos dos clientes e do mercado", falou.

"Também vivemos um momento particular. Nossos clientes buscam redução de custos

sem que haja perda de qualidade. Por outro lado, hoje a tecnologia nos permite obter

cromias incríveis, mas isso tem custo. Há, ainda, clientes que estão repensando o formato

e o tamanho das embalagens, buscando, ao mesmo tempo, praticidade maior e custo

menor", explica.

Falando especificamente sobre a Papirus, Jamil ressalta o termo parceira.

"A Innovapack passou a trabalhar com um grande volume de papel-cartão da Papirus há

mais ou menos seis meses. Mas nossa parceria é de oito anos. E três pontos são impor-

tantes de serem destacados: a príntabilídade, a maquinabilidade e o serviço de venda e

pós-venda. Não temos do que reclamar", disse. "Hoje, rodamos 17 mil pedidos/hora sem

ter que lavar a blanqueta. Isso é possível quando se usa matéria-prima de qualidade."

Entre os clientes atuais da Innovapack estão importantes empresas do ramo alimentício,

como McDonalds, Arcor, Nestlé, e outras do ramo de higiene, como Procter Gamble (Gil-

lette) e Unilever.

Compromissos
Nascida no Rio de Janeiro, a Rainha Lescal é, hoje, uma das principais referências entre

as gráficas especializadas no ramo de Embalagens. Parte dessa tradição está baseada na

figura de Luciana Ribeiro Pinha, diretora da empresa, que emprega dinamismo e procura

sempre por novas tecnologias para otimizar a qualidade dos trabalhos feitos pela gráfica.

Para ela (assim como para a Rainha Lescal, conforme afirma Luciana), imprimir e se des-

tacar no mercado tem como base a palavra compromisso.

"Compromisso com a qualidade, com o cliente e com o crescimento sustentável", avalia

Luciana.

Atualmente, a Rainha Lescai imprime embalagens para os setores Farmacêutico, de Cosmé-

ticos, Alimentício, Papelaria, Higiene e Limpeza. E, entre seus fornecedores de papel-cartão

está a Papirus.

"A parceria com a Papirus surgiu da necessidade de fornecedor flexível capaz de se ade-

quar às necessidades do cliente", disse.

Luciana também dá um novo ângulo ao termo "parceria", referindo-se à Papirus.

"Na Papirus, não somos tratados como um número e enquadrados em critérios estáticos,

mas, sim, considerados como uma empresa que tem necessidades específicas que pre-

cisam ser reavaliadas constantemente. Enfim, uma verdadeira parceria", destaca Luciana

que, ainda, ressalta a melhoria pela qual passou o produto da Papirus nos últimos anos.

"O papel-cartão Papirus melhorou muito nos últimos dois anos. Destaco a qualidade de'

'coating', que permite excelente printabilidade, além dos excelentes resultados em termos

de maquinabilidade, não só na gráfica, como no cliente. Esses quesitos foram determinan-

tes na escolha da Papirus pela Rainha Lescal", disse.
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Outra visão
E, qual é a visão que se tem quando se está do outro lado dessa

cadeia de produção? - Isto é, quando se trabalha na criação de

peças que serão impressas nesse tipo de papel-cartão.

Cario Giovani, designer que trabalha com "toy art" (como o nome

sugere, brinquedos que possuem, mais do que tudo, um conceito

artístico) utilizou o papel-cartão Papirus Vita Solid para a fase de

conceito e protótipo de miniaturas formadas por dobraduras. E

aprovou o material, não descartando, inclusive, a possibilidade de

realizar testes com outras famílias de produtos da Papirus.

"O papel-cartão

da Papirus é

bastante ver-

sátil, com uma

boa variedade

de gramaturas

e diferentes

c o m p o s i ç õ e s

de massa, com

níveis graduais

de material reci-

clado. Estamos

executando um

toy relativamen-

te pequeno para

o uso conven-

cional do papel

cartão e não tivemos problemas em acabamento, estrutura e

construção do trabalho. Esse material ainda está no protótipo e

vai para a gráfica em breve, mas por experiências com outros pro-

jetos, acredito que tudo funcionará da maneira prevista", afirmou

Cario, que complementa sobre a qualidade do material: "É um

papel de muito boa qualidade. Estamos trabalhando com peças

bastante pequenas e ele está se comportando muito bem. Por ter

fibra muito pequena, normalmente o papel-cartão não aceita tão

bem curvas e dobras delicadas, mas estamos conseguindo execu-

tar um toy bastante complexo e delicado se comparado com o uso

convencionai do papel cartão."

Cario também explica um pouco sobre esse projeto. "A idéia do

toy foi desenvolver um brinde usando os papéis da Papiros que os

designers pudessem interagir, customisar, brincar mesmo. Antes ou

depois de montá-lo, apenas com pequenos encaixes, a pessoa de-

senha ou pinta o toy como quiser, criando seu próprio personagem.

Há possibilidade de desenhar a cabeça em qualquer lado, pois cria-

mos uma estrutura que funciona em posições diferentes", disse.

Para quem se interessa em saber mais sobre os trabalhos com toy

art de Cario Giovani, pode-se visitar o site http://carlogiovani.com.

Um segundo exem-

plo importante foi o

material impresso

para uma edição

especial de café do

Café do Ponto (Sara

Lee Cafés do Brasil).

A conta do trabalho

ficou a cargo da Ben-

chmark do Brasil.

No caso, tratou-se

de um material cria-

do em virtude de um

projeto de cunho so-

cial encampado pela

empresa, chamado

"Safra Social", que

se baseia na compra

do grão de café de

pequenos agricultores e cujo lucro das vendas é, parcialmente,

revertido para os mesmos. Ou seja, a proposta inicial deveria trazer

mensagens como respeito à natureza e rusticidade.

"O desempenho de máquina foi excelente, não houve qualquer

problema de printabilidade ou de performance. Buscava-se um

papel reciclado justamente para haver compatibilidade com a pro-

posta do projeto do Café do Ponto, e foi escolhido o Vita Carta

da Papirus", explica Luiz Roberto Farina, diretor da Benchmark

- www.bench.com.br.

Farina ainda destaca que a escolha do tipo de papel e a proposta

de criação andam de mãos dadas. "No caso desse projeto do Café

do Ponto, havia todo um caráter social, que remetia a um produto

especial e edição limitada. Assim, o uso de um papel reciclado

atendeu perfeitamente a essas características. Outro fator impor-

tante, quando se decide trabalhar com um papel desse tipo, é

que se deve ter em mente que as cores têm um comportamento

diferente de quando se usa um papel couché, por exemplo. Elas

aparecem mais foscas, e dão um tom de maior rusticidade. Nova-

mente, volto a destacar: no caso desse trabalho, isso foi muito im-

portante, porque veio ao encontro do que se tinha como proposta

e da mensagem que se queria transmitir."

A embalagem foi impressa em offset cinco cores e foi usado aca-

bamento hot melt (cola) com sistema de fechamento de quatro

abas, e uma gramatura de 350 g/m2. Além da embalagem, o Vita

Carta também foi usado na produção dos materiais usados nos

pontos de venda e de apoio de venda.

"Procuramos não cobrir a superfície total do papel com tinta, jus-

tamente para deixar aparecer a característica visual dele, que é de

um papel reciclado", finaliza Farina.
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