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O mercado de papéis:
conheça as opções
Diferencie o seu
trabalho do comum
com papeis e
impressões criativas

Não é novidade que, desde a
popularização da internet, a
indústria impressa se reinventa
constantemente. Um dos mercados
que acompanham essa evolução é o
de papéis. Hoje, há inúmeras opções
de matéria-prima na hora de
imprimir um projeto. Elas vão desde
o clássico papel feito da polpa da
madeira até tipos plásticos, sem
contar as opções de tintura e
finalizações como metalização e
policromatização.

Antes de se animar com
as inúmeras opções disponíveis,
um lembrete: muitos projetos
impressos ainda funcionam muito
bem (e até melhor) em papeis
comuns. Escolher uma tinta
psicodélica e uma finalização
cabeluda não irá salvar um trabalho
ruim. Um bom design em um papel
comum sempre terá mais sucesso

do que uma arte sem graça em um
papel mágico e brilhante.

Faz parte do processo de
design saber o que está disponível
no mercado em matéria de papeis
e como as opções podem ser melhor
utilizadas. Processos modernos
de impressão normalmente incluem
três etapas: distorção mecânica,
aplicação de tinta e finalização
especial. Cada uma delas pode
ser subdividida e combinada em
diversos passos do mesmo modo
que cores processadas podem
ser mescladas com tintas especiais.
Por exemplo: você pode cortar
a laser um papel cartão grosso,
imprimir algo nele e aplicar
uma textura em algumas áreas,
além de usar verniz UV em
outras. Salvo exceções, o custo
e a imaginação são as únicas
limitações que você terá.
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01 Além da polpa,
muitos papeis
contém aditivos que
são usados como
preenchedores para
dar textura. Gesso e
argila são utilizados
no dimensionamento
para estabelecer
níveis de absorvicão
da superfície, como
nesse exemplo

02 Papeis com
cobertura têm uma
camada fina de um
material aplicado à
superfície, como
carbonato de cálcio.
Depois da aplicação,
a camada pode ser
polida por meio da
calenderização,
processo que ajusta
a densidade ótica
do papel

Possibilidades de impressão
No caso de papéis muito leves
(ou que possuem até 150g/m2),
a estabilidade mecânica é o fator
limitador. Alguns dobram ou
rasgam se receberem muita
pressão. Porém, há cada vez mais
finalizações para esse tipo de
material. Além disso, velhos
processos como a serigrafia
estão sendo reexplorados pelo
mercado das fabricantes de
papel, já que, com o crescimento
do nicho das impressões de luxo,
esse é um processo que vale mais
a pena em impressos comerciais
do que há dez anos.

Um novo processo de
finalização é o verniz de alto padrão,
um tipo de verniz UV mais ousado.
O processo de aplicação é o mesmo
que o do verniz comum; contudo,
quando seca, ele fica mais



-> gosso; quase como se fosse uma massa sólida e
transparente. Além disso, hoje os papéis agüentam
mais finalizações do que antes, graças a processos
de fabricação mais sofisticados. Praticamente não há
impresso impossível de ser feito.

Combinações vencedoras
Papéis especiais existem há décadas, mas só
recentemente tornou-se possível a sua combinação
com processos especiais de impressão. Laetitia
Garnier é executiva de marketing da fabricante de
papeis Arjowiggins, que tem sede na França, no Brasil
e no Reino Unido. Ela conta que a empresa tem se
aproximado do mercado da moda para criar novos
materiais, contendo cores com personalidade. "A série
Curious, um de nossos últimos lançamentos, inclui
seções como Touch, Metallics, Plastics.Translucents,
Particles e Skin, e foi toda criada por designers. A
Particles contém papeis reciclados com fibras e
pedaços de metal que servem como fontes de brilho.
Também criamos uma série única de efeitos
termocrômicos, que tem a cor alterada de acordo com
a temperatura. Tintas metálicas e policromáticas foram
combinadas com cores ricas em uma superfície em
gloss que brilha dependendo do ângulo da luz. Nossa
coleção foi toda feita para enfatizar a combinação de



finalizações, de modo a criar um efeito
especial duplo", descreve Laetitia.

É errando...
Quando se usa uma finalização especial,
a meta costuma ser criar algo original, o
que muitas vezes inclui experimentos
com papéis que ainda não foram
utilizados. William Long, do estúdio Out of
Hand, lembra que nem todos os
experimentos dão certo - e é por isso que
eles têm esse nome. "Para um projeto
recente, um designer pediu um papel
chamado Elepoo - que literalmente é um
papel feito de excrementos de elefante,
ricos em celulose. Muito ecológico.
Procuramos, compramos, mas não o
usaremos de novo. Outro desastre
ocorreu com um papel metálico de ouro
de 24 quilates, pedido por um cliente do
ramo financeiro. Funcionou, mas não foi
barato e demorou pra dar certo."

Falando em elefante, os
problemas ecológicos se tornaram um
assunto de marketing da indústria do
papel. Cada vez mais fabricantes estão
sendo certificadas com o ISO 14001 -
que classifica empresas com gestão
ambiental. O papel do miolo da revista
Computer Arts, por exemplo, possui os
selos ISO 9001, Cerflor/PEFC e OHSAS
18001, que asseguram um produto de
qualidade, feito a partir de madeira de
reflorestamento. As tintas também se
tornaram mais sutentáveis - hoje há
pouca ou nenhuma diferença entre as
vegetais e as químicas. Criar um bom
projeto impresso sem agredir o meio
ambiente - e, não menos importante,
agradar o cliente - está mais fácil do que
se imagina.
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