
Omercado de adesivos decorativos está 
em alta. Notebooks, celulares, eletro-
domésticos e as paredes de casas e 

escritórios: nada escapa da última moda, a per-
sonalização. Versáteis e com preços acessíveis, 
os produtos surgiram do desejo do consumidor 
de customizar seus pertences com o seu estilo, a 
sua marca. Além de enfeitar, os adesivos - feitos 
em vinil auto-colante - protegem os equipa-
mentos contra arranhões e podem ser retirados, 
na maioria das vezes, sem deixar marcas. Com 
o crescimento da demanda, os produtos se tor-
naram uma boa opção de negócio. 

Uma das empresas a investir nessa tendência 
é a Primetec, de Belo Horizonte (MG). Especiali-
zada em sinalização, com impressão de materiais 
em grandes formatos, a Primetec passou a ofe-
recer esse serviço após receber um pedido para 
imprimir a foto de um bebê em adesivo, que seria 

utilizado no quarto da criança. A partir de então, 
a demanda cresceu. Segundo o diretor da empre-
sa, Rianner Valadares, outro ponto forte hoje é a 
personalização de ambientes corporativos. "Nós 
decoramos a lateral inteira do refeitório de uma 
empresa com as fotos dos próprios funcionários 
em adesivo" explica. 

Para impressão, a Primetec utiliza uma 
impressora HP (com 1,60 m de largura) e duas 
Polarjet (3,20 de largura), que tem resolução 
máxima de 1.400 dpi. Para recorte, a empresa 
possui uma plotter da Graphtec, com 1,20 m 
de boca, adquirida na TS2. 

Outra empresa a investir nesse ramo é a 
MBM Comunicação Visual, de São Paulo. Segun-
do o diretor, Marcello Barbosa Monteiro, o adesi-
vo é interessante por ser fácil de aplicar e remover, 
e poder ser encaixado em qualquer superfície que 
permita aderência. Hoje a MBM trabalha com 

Produtos mais vendidos 
A arquiteta Renata Dietrich teve a ideia de 
montar um negócio ligado a adesivos logo após 
voltar da Espanha. Durante o período em que 
morou lá, em 2007 e 2008, Renata notou que 
esses produtos eram muito populares, enquan-
to que no Brasil muitas pessoas nem conhe-
ciam. Nessa época ela conheceu a Wall Tatoo, 
uma empresa com matriz em Recife (PE), que 
disponibiliza know-how para interessados em 
entrar nesse negócio; 

Após estudar o mercado e as oportunida-
des, Renata montou uma loja em Porto Alegre 
(RS), que disponibiliza uma ampla variedade 



de adesivos de parede de diversos tamanhos e 
cores, além de produtos voltados à personali-
zação de notebooks e eletrodomésticos como 
geladeiras, box de banheiro, entre outros, in-
clusive com imagens ou fotos trazidas pelo 
próprio cliente. De acordo com a empresária, 
os produtos mais vendidos são os adesivos 
para parede com motivos florais e adesivos de 
pinguins para geladeira. 

Já no portal Adesivaria.com, a linha mais 
vendida é a de adesivos para notebooks de 14 a 
15,4 polegadas. O site comercializa produtos da 
Skin for Fun, uma empresa que produz adesivos 
com imagens criadas por jovens artistas como 
grafiteiros, ilustradores e cartunistas. Além de 
serem vendidos em portais e-commerce, os pro-
dutos estão disponíveis em lojas de informática, 
que hoje representam o seu canal mais rentável, e 
papelarias. A empresa planeja em breve lançar a 
sua linha de adesivos para parede. 

Vendas on-line 
Mesmo com o crescimento do comércio ele-
trônico, para algumas empresas entrevistadas 
as vendas pela internet ainda não representam 
alta rentabilidade. Porém, através dos sites os 
clientes podem saber mais sobre o produto. "O 
nosso portal é um ponto forte para o cliente se 
aproximar do nosso produto" explica Renata, 
da Wall Tatoo. "Além de ser fácil de navegar, o 
site possui outras ferramentas, como a possibi-
lidade de simulação da cor de parede" 

Para Renata, no futuro os sites podem se 
tornar um canal cada vez mais importante de 
vendas, pela comodidade e praticidade que re-
presentam. É nisso que aposta o também arqui-
teto Eduardo Oliveira, diretor da Tergoprint. A 
empresa planeja implantar em breve um canal 
para comercialização on-line de produtos, cujo 
forte é a personalização de pisos, paredes, facha-
das e revestimentos em geral utilizando adesivos 
de várias marcas, além de outros materiais como 
vidros, fórmicas, tecidos etc. 

Crescimento do mercado 
Para Rianner, da Primetec, essa área apre-
senta forte potencial para crescimento. "Esse 
mercado está entrando de certa forma no 
segmento de papel de parede. Ao invés da 
pessoa instalar um papel de parede decorado, 
ela prefere escolher uma foto dela, de um ente 
querido, de um carro ou de uma moto para 
fazer a adesivação" diz o empresário. 

Confira a seguir quais são os principais 
equipamentos e substratos utilizados nesse 
mercado, e boa sorte no seu novo negócio! 
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Adesivos decorativos: 
substratos e equipamentos 
essenciais 

Os adesivos decorativos podem 
ser divididos em duas catego-
rias. Os de recorte são os mais 
utilizados em paredes. Produ-
zidos a partir de vinil auto-ade-
sivo coloridos, recortados em 
plotters, possuem uma única 
cor e, aplicados, se assemelham 
a uma tatuagem. Já os adesivos 
impressos - como é o caso de 
fotos - são produzidos em im-
pressoras à base de solvente em 
películas brancas, e recortados 
em plotters. São os mais utiliza-
dos em notebooks, carros, box 
de banheiro, mas também po-
dem ser aplicados em paredes. 

Substratos 
Em relação a substratos, as 
empresas citadas na matéria 
utilizam principalmente ma-
teriais da 3M, específicos para 
esse tipo de aplicação. Segun-
do o diretor comercial da Skin 
for Fun, Fábio Goes Sampaio 
Olyntho, o adesivo da 3M uti-
lizado pela sua empresa possui 
características como: antirris-
co, conformabilidade, antibo-
lhas, antienrugamento, além 
de proporcionar durabilidade 
de sete anos. O diretor explica 
que os adesivos são removí-
veis e não deixam resíduos de 
cola quando retirados. Outros 
substratos de alta qualidade 
citados pelas empresas são os 
vinis Alko, Oracal e Imprimax, 
que podem ser encontrados 
nas cores branca ou coloridas. 

No caso de remoção de 
adesivos de parede, às vezes 
pode ocorrer danificação da 

pintura. Segundo o diretor 
da Primetec, Rianner Vala-
dares, para oferecer garantia 
ao cliente é necessário avaliar 
a textura da parede previa-
mente ou até mesmo aplicar 
algum tipo de tinta óleo para 
que a superfície fique "enver-
nizada", o que facilita a remo-
ção do adesivo. 

Impressão 
A maioria das empresas con-
sultadas utiliza impressoras 
solvente, que possibi l i tam 
maior durabilidade da cor, nas 
larguras de 1,60 e 3,20 metros 
(esta última indicada para em-
presas que também trabalham 
com outdoor), com 1.400 dpi 
de resolução. 

Além da tecnologia sol-
vente, existem no mercado im-
pressoras eco-amigáveis que 
possibilitam alcançar a mesma 
qualidade do solvente, com 
tintas que não exalam chei-
ro. É o caso da HP DesignJet 
L25500, que utiliza tinta látex 
base água. 

Outra opção são as im-
pressoras com recorte in-
tegrado, que ocupam me-
nos espaço na empresa. São 
exemplos os modelos CJV30, 
da Mimaki, e VersaCamm, da 
Roland DG. 

Recorte 
Para recorte, as empresas uti-
lizam máquinas com 1,20 m de 
largura de boca, que são sufi-
cientes para atender os adesi-
vos existentes no mercado. É o 
caso da Primetec e da Wall Ta-
too, que utilizam equipamen-
tos Graphtec. 
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