
Peça complementar na embalagem, os 
rótulos e as etiquetas desempenham 
papel importantíssimo na composição 
das embalagens porque são os que tra
duzem as informações do produto com 
a função de esclarecer as necessidades 
do consumidor. 

Dados da tabela nutricional, peso e va
lidade, ingredientes, simbologia sobre descarte, entre outras 
informações, seguem muitas vezes estampadas nos rótulos e 
nas etiquetas dos produtos. Esses elementos carregam, além 
dos dados básicos, o logo e a tradição da marca sendo um 
canal importante para transmitir a mensagem ciente da sua 
responsabilidade em lidar???? com esses detalhes. 

Com a evolução dos processos de impressão e as alternati
vas dos diferentes tipos de rótulos, bem como a redução de 
tiragens e o aumento de campanhas sazonais, cada vez mais 
os rótulos c as etiquetas, principalmente nas embalagens, 
aproveitam seu potencial para entregar ao consumidor uma 
experiência única, aproximando-se do desejo e da vontade 
de tornar aquele produto ou serviço o mais personalizado 
possível. 

São muitas empresas que desenvolveram tecnologias para 
entregar essa experiência. Em diversos sites da internet e até 
mesmo nas redes sociais tem crescido consideravelmente a 
presença de empresas e campanhas que solicitam a persona
lização deste ou daquele produto com a estampa do nome 
ou da foto pessoal. 
Atualmente esse tipo dc ação é possível justamente pela evo
lução da impressão, como é o caso da impressão digital e pela 
compensação, em market share, evidenciando o aumento de 
pontos dc determinado produto. Um exemplo desse concei
to foi o resultado da campanha da Coca-Cola zero que em 
um ano aumentou três pontos porcentuais comparados ao 
ano anterior, caracterizando o reposicionamento da marca 
após a campanha "quanto mais você melhor". 
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No caso da campanha da Coca-
Cola zero, a empresa personali
zou com nomes próprios os ró
tulos Roll Label das garrafas com 
600ml e 2 litros, e as latas segui
ram com a mesma tecnologia da 
litografia, quebrando um mito de 
que esse processo só compensa 
para um número elevado de im
pressão. 
O sucesso de alterar sazonal
mente o rótulo deu tão certo que 
a campanha se estendeu para 
nomes de cidades e, segundo 

Adriano Torres, gerente sênior 
de marketing do produto, outras 
campanhas virão. 
Sobre a importância das etique
tas, um bom exemplo é a quan
tidade de informação e códigos 
inteligentes que carregam. Nor
malmente, etiquetas técnicas 
apresentam esse perfil e com
põem produtos que fazem parte 
do cotidiano dos cidadãos e ga
rantem seu alto grau de impor
tância porque permanecem in
formando por um longo período 
de tempo dados imprescindíveis 
para a compreensão de eventual 
problema ou interrupção na ope
ração de sistema. Exemplos como 
etiquetas de carro, eletroeletrôni-
co, geladeira, entre outros, são 
notáveis quando observamos a 
durabilidade e resistência dessas 
etiquetas e quanto são eficien

tes, caso ocorra a necessidade de 
consultá-las. 
Sobre os exemplos mais recentes 
da crescente evolução dos rótulos 
e etiquetas e suas informações 
impressas, o processo evoluiu 
quando há a vinculação com 
elementos não necessariamente 
impressos na embalagem. Essa é 
uma tendência evidente nos códi
gos de RFID e mais recentemente 
no QR-Code, que amplia a capa
cidade dos rótulos e das etiquetas 
migrando por meio da tecnologia 
para outras plataformas de dados, 
podendo ser acessado por meio de 
celulares e aparelhos eletrônicos. 
A realidade dos rótulos e das eti
quetas certamente é um hábito 
que veio pra ficar c o principal 
objetivo que é encantar os consu
midores está sendo atingido. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 188, p. 18-19, abr. 2013.




