
GELÉIAS

cas, capazes de render a elas benefícios competi-
tivos. Há 23 anos no mercado, um pote de vidro,
quadrado e com detalhes neoclássicos, garantiu
essa recompensa à Kiviks Marknad. A empresa
detectou que muitos consumidores procuram suas
geléias Queensberry nos supermercados guiados
pela lembrança da apresentação. Por esse motivo,
a fabricante decidiu bancar a criação de recipien-
tes tão ou mais carismáticos para a Queensberry
100% Fruit, uma nova família de geléias vitami-
nadas sem adição de açúcar.

A novidade, composta por seis sabores, ganhou
um exclusivo pote de vidro com formato sinuoso,
desenvolvido pela Knoll Design e fabricado pela
Wheaton (e vedado por uma tampa twist off de
aço, da Metalgráfica Rojek). Para garantir impac-
to nas gôndolas, a Kiviks Marknad decidiu ousar:
em vez de rótulos auto-adesivos, como aqueles
utilizados nas embalagens de suas geléias clássi-
cas, a empresa optou pela adoção de rótulos ter-
moencolhíveis full body, que pudessem recobrir,
nos potes, toda a área útil para a comunicação
com o consumidor. Na concepção da empresa, a
decoração deveria apresentar qualidade extrema-
mente apurada. O grau de exigência representou
um enorme desafio para o projeto.

Sobreposições de elementos
Os motivos gráficos elaborados pela Knoll Design
para os rótulos apresentam, na parte superior, ima-
gens de frutas que se desfazem em degrade até se
transformar em representações das texturas das
geléias, na parte inferior. Além de retratar essas
imagens de forma realista, a impressão deveria
destacar a logomarca Queensberry e os demais
dizeres dos rótulos, estampados em cor branca.
Os tons mais escuros das geléias 'acondicionadas
nos potes não poderiam comprometer a clareza

uando conseguem angariar a simpa-
tia do público e prosperar no mer-
cado por anos e anos, embalagens
tornam-se brand equities, aqueles
elementos indissociáveis das mar-



dos textos. Havia, também, a necessidade de se
garantir um efeito de semi-opacidade à inscrição
"100%", aplicada em primeiro plano nos rótulos.

No quesito definição de imagens, o offset,
sistema emergente no segmento de rótulos ter-
moencolhíveis, é considerado imbatível. "Ocorre
que a cobertura de tinta do offset é mais fina. A
imagem parece 'lavada', o que não atendia à nossa
exigência", comenta o diretor da Kiviks Marknad,
Gerto de Rooij. Por isso, explica o empresário,
decidiu-se pelo uso de flexografia UV - mesmo
esse processo representando, face ao rigor do pro-
jeto, custos mais elevados que o do offset.

Para materializar as demandas e instruções do
fabricante e dos designers, a Uniflexo executou
o projeto numa impressora flexográfica nove
cores, recém-adquirida da dinamarquesa Nilpeter
(modelo FA-4). A convertedora lançou mão de um
processo de gravação a laser de clichês (matrizes),
que, em termos práticos, proporcionou elevada
qualidade de impressão no filme de PET termo-
encolhível utilizado, impedindo deficiências nos
registros de intensidade das cores. "Desenvolve-
mos, ainda, um tom de tinta branca com alta con-
centração de pigmento, para ser aplicado em três
camadas, garantindo aos rótulos opacidade sufi-
ciente para não haver interferência da cor escura
das geléias na arte", detalha Flávio Campagnola,
diretor industrial da Uniflexo.

A viabilização do projeto foi arrematada com
a aquisição, pela Kiviks Marknad, de duas máqui-
nas da Mitri: uma aplicadora de rótulos e um túnel
de encolhimento por vapor de alto desempenho,
para evitar que os rótulos formassem rugas na área
da "cintura" do pote. Com a nova linha de geléias,
a fabricante espera aumentar suas vendas em até
25% em curto prazo, fortalecendo sua imagem
junto ao consumidor brasileiro. "Sempre preconi-
zamos a qualidade na apresentação visual dos nos-
sos produtos", diz Gerto de Rooij. "O objetivo",
ele justifica, "é manter nossas embalagens em um
patamar semelhante ao das mais nobres geléias
importadas." (AES)
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