
O U S O D E S O L U Ç Õ E S tecno 
lógicas baseadas no conceito de cloud 
computing, ou computação na nuvem, 
consolidou-se nos últimos anos como 
um caminho irreversível para pratica
mente todas as atividades econômicas 
contemporâneas - incluído aí, natural
mente, o setor de embalagem. Dentre 
as muitas características usadas para 
definir essa tendência, a possibilidade 
de compartilhamento instantâneo de 
arquivos e projetos, a partir de qualquer 
ponto do planeta em que haja uma 
conexão com a web, parece ser a que 
mais irá impactar o modelo produtivo 
vigente. Afinal, com o planeta tendo se 
tornado um mercado unificado, onde 
praticamente não há fronteiras, nada 
mais apropriado para as companhias 
com interesses transnacionais do que 
a possibilidade de trabalhar, em tempo 
real, com colaboradores em diferentes 
partes do globo. 

Com a indústria gráfica não have
ria de ser diferente, e a última Drupa 
deixou isso claro para todo o setor. 
Dentre as várias tecnologias baseadas 
na nuvem apresentadas em Düsseldorf, 

as mais significativas para o segmen
to de embalagem foram as voltadas 
para o gerenciamento de cores. Em 
linhas gerais, essas soluções são ecos
sistemas dinâmicos para a integração 
de diferentes softwares e hardwares, e 
têm por objetivo entregar digitalmente 
cores consistentes e padronizadas ao 
longo de todo o fluxo de trabalho da 
indústria gráfica - da elaboração do 
design até a pós-impressão. De acordo 
com os desenvolvedores, ao colocar os 
fabricantes de embalagens em contato 
direto com os diferentes stakeholders 
(designers, agência e cliente), essas 
soluções aperfeiçoam drasticamente o 
processo de padronização e aprovação 
das cores em diferentes substratos e 
processos gráficos, reduzindo custos e 
disponibilizando com maior rapidez os 
produtos no mercado. 

Oferecidas por vários desenvolve
dores, essas plataformas funcionam, 
basicamente, da seguinte forma: o dono 
da marca estabelece a palheta de cores 
"master" e os substratos com os quais 
irá trabalhar; a partir da conjunção des
sas variáveis, o software desenvolve os A ut
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padrões secundários para cada substra
to; com tudo seguramente armazenado 
na nuvem, o dono da marca autoriza 
que os diferentes stakeholders acessem 
o sistema; a partir desse mapa, a gráfica 
pode utilizar softwares de desenvol
vimento de cores para definir qual a 
melhor mistura de tintas para se chegar 
ao resultado desejado. 

ENTRE OS FABRICANTES que já 
oferecem esse tipo de tecnologia, estão 
a GMG Color, com o GMG CoZone; a 
Pantone, com o PantoneLIVE; a Koni-
ca Minolta, com o Colibri Gatway; e 
a FujiFilm, com o ColorPath. Embora 
anunciados com estardalhaço durante 
a última Drupa, muitas dessas tecno
logias ainda não estão disponíveis no 
mercado brasileiro, e algumas sequer 
possuem previsão de lançamento por 
aqui. Entretanto, com o elevado inte
resse internacional pelo mercado con
sumidor brasileiro, é provável que um 
número crescente de marcas e agências 
de criação passe a exigir a utilização 
dessa tecnologia pelos fabricantes de 
embalagens nacionais. Afinal, para 

algumas marcas, a consistência colori-
métrica de seus rótulos e embalagens 
é um fator quase tão decisivo quanto o 
próprio conteúdo. 

Exemplos recentes ilustram bem o 
valor atribuído à cor por algumas das 
mais tradicionais marcas do planeta. 
Famoso por seu rótulo alaranjado, o 
champagne Veuve Clicquot ganhou em 
novembro do ano passado, em uma 
corte belga, o direito de uso exclusi
vo da cor, correspondente à Pantone 
137C, após identificar o uso indevido da 
mesma coloração pela Cava Don Jaime, 
um vinho espumante de origem espa
nhola. Já no caso de uma subsidiária 
britânica da gigante alimentícia ameri
cana H.J. Heinz, o problema não era a 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 154, p. 44-45, jun. 2012.




