
Na contramão de muitos setores do
mercado gráfico, o segmento de ró-
tulos e etiquetas tem apresentado

crescimento consistente nos últimos anos.
Mesmo com a crise financeira mundial, o
segmento manteve números interessantes,
demonstrando estar com fôlego de sobra
para o momento atual, onde já há fortes in-
dícios de uma retomada do ritmo normal da
economia do país.

MOMENTO ECONÔMICO MAIS ESTÁVEL
De acordo com dados da pesquisa mensal
de emprego do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), desde o mês de
maio a taxa de desemprego apresenta queda,
de 8,8% passou para 8,1% em junho e atin-
giu 8% em julho, mesmo nível registrado no
mesmo mês do ano passado, antes do perí-
odo mais intenso da crise. Outros números
importantes foram revelados pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, através do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Ca-

16

ged), onde a indústria contabilizou em julho
cerca de 17.354 novos empregos formais.
Além disso, a confiança dos empresários da
indústria paulista atingiu o melhor nível des-
de abril de 2008. Segundo a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a
pesquisa Sensor atingiu 56,5 pontos na pri-
meira quinzena de agosto ante 54,1 pontos
na segunda quinzena de julho e 52,9 na pri-
meira quinzena.

UM SETOR EM CRESCIMENTO
O desempenho do setor de rótulos e etique-
tas nos últimos anos apresenta crescimento
expressivo. "Nos últimos três anos, o setor
de autoadesivos tem demonstrado um cres-
cimento muito grande. Uma média de quase
12% ao ano, impulsionado pela intensificação
no mercado farmacêutico e de cosméticos,
principalmente", diz o diretor da Associação
Brasileira das Indústrias de Etiquetas Adesi-
vas (Abiea), Carlos Signei. "Houve uma mi-
gração em massa para o autoadesivo, justa-

mente também porque entraram no mercado
processos de produção com muito mais quali-
dade e rapidez, e isso possibilitou ao mercado
que o uso dos rótulos elevasse o valor agrega-
do dos produtos", conclui o diretor.

Conforme estudo de mercado, ainda não
concluído, realizado pela entidade em rela-
ção ao faturamento do setor, a participação
de etiquetas e rótulos no faturamento médio
das gráficas convertedoras cresceu 26% entre
os anos de 2004 e 2006, e deverá atingir 40%
em 2007. Caso esta previsão se confirme, o
faturamento do segmento representará 69%
do faturamento total dó setor de flexografia.

O SETOR NA CRISE
Segundo o diretor da Abiea, neste quase um
ano de crise econômica, o setor de rótulos e
etiquetas não se abalou e o consumo conti-
nuou nos mesmos níveis do período deno-
minado pré-crise. "Tivemos um período de
quatro meses de estabilidade. Não houve
uma queda no setor de rótulos, o que hou-



ve foi um problema financeiro. Houve um
atraso nas entregas para recompor o fluxo
de capital. Os bancos dificultaram o crédito.
Houve atraso, mas o consumo continuou
praticamente o mesmo." Quem também ga-
rante não ter sentido os efeitos da crise foi
a Mack Color, uma das principais empresas
convertedoras de matéria-prima do merca-
do. "O inicio de 2009 foi estável, as empresas
continuaram comprando. Nos últimos meses
como junho, julho e agosto houve aumento
de pedidos, tanto com clientes novos quanto
com clientes antigos, que voltaram a com-
prar", explica a supervisora de marketing da
empresa, Fabiana Rossi.

OPORTUNIDADES
Conforme informado pelo diretor da Abiea,
no Brasil, o principal método de impressão
utilizado na produção de rótulos e etiquetas
é a flexografia, com cerca de 90% das impres-
sões. Os outros 10% são produzidos em Letter
Press. Porém, outros métodos de impressão
também estão sendo utilizados ultimamente.
"A impressão digital hoje vem ganhando mer-
cado e cria a possibilidade de pequenas tira-
gens, mas é algo que ainda está no início. O
offset está entrando no mercado. Desde o ano
passado há também empresas com combi-
nações, as impressões híbridas. Hoje existem
máquinas que podem produzir com quatro
cores em offset, quatro cores em flexografia,
mais duas em rotogravura, duas em silk-scre-
en, hot-stamping. Chegaram tecnologias que
deram possibilidades de se 'brincar' muito
com os rótulos", explica Signei.

Além disso, o setor também possui nú-
meros significativos em relação ao consumo
de matéria-prima, produção e empregos.
Conforme dados divulgados pelos organiza-
dores da Label Latinoamerica, um dos prin-
cipais eventos do setor no país, o segmento
de etiquetas adesivas gera 40 mil empregos
diretos, utiliza mais de 1.500 equipamentos
de ponta, e consome por ano cerca de 8 mil
toneladas de tinta, 10 mil toneladas de adesi-
vos e 500 milhões de m2 de papel e película,
em um mercado composto por aproximada-
mente 2.500 empresas.

CONSUMO
Atualmente, no Brasil, a indústria de cosmé-
ticos é a maior consumidora de rótulos e eti-
quetas, seguida de perto pela indústria de ali-
mentos. Em seguida, a indústria farmacêutica
e industrial técnica. Em relação ao consumo
por habitante, o país registra 2,2 m2, contra 4
m2 na Argentina, 12 m2 nos Estados Unidos
e 18 m2 na Europa. Mesmo estando com o
consumo abaixo de outros países, a expecta-
tiva é de crescimento, pois o setor se manteve
com boa movimentação durante o período
mais forte da crise e está bem posicionado
neste momento, onde se especula um período
de retomada. "Há um otimismo muito gran-
de, porque ainda há muito o que se fazer em
rótulos autoadesivos, principalmente com as
tendências de automatização das linhas de
produção e varejo", exalta o diretor da Abiea.

4a LABEL LATINOAMERICA
Considerado uma das principais feiras do
setor no Brasil e um dos únicos eventos
deste tipo na América Latina, o Palácio das
Convenções do Anhembi, em São Paulo
(SP) sediou entre os dias 6 e 9 de julho a 4a

Label LatinoAmerica - Feira e Conferência
Internacional de etiquetas adesivas, rótulos e
identificação de produtos.

O evento contou com cerca de 60 ex-
positores, fabricantes de matéria-prima e
máquinas do setor de etiquetas inteligentes,
eletrônicas e adesivos banda estreita, com
produtos direcionados a diferentes segmen-
tos como bebidas, alimentação, cosméticos,
têxtil e farmacêutico. Entre os expositores
estiveram empresas como Afitec, Etirama,
Furnax, GW, Indústrias Reunidas Vitória
Regia, Lanin, Laserflex, Maqflex, Reflexo,
Resino Flexo, Turo Máquinas e Tyrex.

O diretor da AM3 Feiras, organizadora
da Label LatinoAmerica, Caito de Alcântara
Machado, mostrou otimismo e garantiu que

o setor manteve-se aquecido, apesar da crise.
"Pela movimentação que estamos vendo na
feira, acho que ele está correspondendo a uma
expectativa. Não é um setor que está perden-
do, talvez esteja ganhando menos ou realizan-
do menos do que o ano passado ou 2007, mas
está fazendo negócios, não chegou a parar.
A crise sempre é oportunidade! Tem muita
gente que está vendendo bem, a maioria deles
fazendo bons contatos, bons negócios, efeti-
vando vendas mesmo", explica Caito.

Os participantes do evento comparti-
lham da mesma opinião dos organizadores.
"Ninguém veio aqui para brincar, é um pú-
blico específico que veio com o objetivo de
fechar negócio. Fechamos negócios em tor-
no de R$ l milhão", conta o diretor comer-
cial da Etirama, Ronnie Schõter. "Apesar da
crise, continuamos a trabalhar e investir. A
feira superou nossas expectativas e o público-
alvo foi atingido", declara o gerente de marketing
do Grupo Furnax, Wagner Santos. "É a primeira
vez que participamos do evento e os resultados
obtidos foram ótimos. Fechamos quatro vendas
e várias negociações foram iniciadas", afirma o
gerente de contas da Vemax, Luciano Menk.

De acordo com a AM3 Feiras e Promo-
ções, na edição deste ano da feira foram gera-
dos cerca de R$ 100 milhões em negócios, com
público aproximado de 5.800 visitantes, que
conferiram palestras e as últimas novidades em
equipamentos e serviços. A 5a edição da Label
Latinoamerica está inicialmente programada
para ser realizada entre os dias 4 e 7 de julho de
2011, no mesmo local do evento deste ano.

Na próxima edição da revista Publish você
vai conferir as tecnologias utilizadas pelas em-
presas que produzem rótulos e etiquetas, além
de saber o que é necessário fazer para adaptar
sua gráfica para entrar neste segmento.
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