
A expansão do segmento de bens de 
consumo e o aumento da demanda 
por embalagens com maior tecno
logia agregada, maior apelo visual e 
conteúdo informativo fazem da ro
tulagem um mercado com forte po

tencial de crescimento no Brasil. Neste sentido, um 
dos segmentos que mais ganham espaço no país é 
o de autoadesivos, que cresce nos últimos tempos à 
taxa média de até 12% ao ano para fazer frente à ne
cessidade de modernização da indústria brasileira. 
De acordo com a Associação Brasileira das Indús
trias de Etiquetas Autoadesivas (Abiea), o consumo 
de rótulos e etiquetas é estimado em 40 bilhões de 
metros quadrados/ano em todo o mundo, dos quais 
16 bilhões de metros quadrados - ou seja, 40% -
autoadesivos e cerca de 50%, Glue Applied (papel 
com cola). 
De acordo com informações da Associação Brasi
leira de Embalagens (Abre), na América do Sul, no 
entanto, os autoadesivos ainda representam apenas 
25% do total e o papel com cola, 67%. No Brasil, os 

maiores mercados de autoadesivos são os setores de 
cosméticos, higiene pessoal e o de limpeza do lar, 
que conquistam cada vez mais consumidores nas 
classes C, D e E. Com o aumento do consumo são 
utilizadas embalagens mais sofisticadas, com maior 
conteúdo informativo, durabilidade e recursos v i 
suais mais atraentes. 
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Adnilson Alves, diretor comercial da Etiam, conta que, diante 
deste cenário atual, o conceito e a prática da empresa é trabalhar 
sem exclusividade com fornecedores na linha de autoadesivos. 
"Em minha opinião, nenhum fabricante contempla todas as 
soluções disponíveis no mercado, buscamos para nossos clien
tes o autoadesivo adequado a seu produto em toda a cadeia 
de fornecedores, de forma que garanta sua aplicação, aspecto 
visual e durabilidade", comenta. Para aplicação em máquinas 
rotuladoras, explica Alves, a Etiam acompanha a fabricação dos 
kits de rotulagem e desenvolve testes para assegurar a funcio
nalidade do rótulo com agilidade e mínimo de perdas. 
Para o diretor, após um período de estagnação, houve grande 
inovação em autoadesivos a partir de 2011. "Temos disponíveis 
no mercado vários tipos de mídias em papel e plástico de acor
do com o tipo de embalagem e sua aplicação, proporcionando 
diversas utilizações e acabamentos: esta evolução proporcionou 
um crescimento acima do esperado em nossa linha de autoade
sivos", afirma. 
A Etiam fornece etiquetas e rótulos para setores diversificados, 
dentre os quais: confecções, frigoríficos, laticínios, indústria 
de alimentos em geral, indústria química, setor de higiene e 
limpeza, dentre outros. "Não focamos em um setor exclusivo", 
salienta Alves. De acordo com ele, o mercado está em evolução 
constante e com a expansão tecnológica de computadores, ta-
blets e iphones, haverá grande crescimento na aplicação do QR 
code nos rótulos a exemplo do que acontece hoje em embala
gens. "Isso acarretará maior interatividade, relacionamento e 
informação entre consumidores e marcas", destaca. 
No entanto, Alves aponta alguns problemas no mercado, consi
derando que ele está muito pautado em preço. "A concorrência 
com pequenas empresas e grandes grupos de investidores do 
mercado financeiro externo que estão apostando em gráficas 
brasileiras força a empresa a praticar preços abaixo do normal, 
levando-se em conta sua estrutura", analisa. Alves diz que a 
Etiam, para se sobressair diante desta concorrência, aposta em 
um atendimento diferenciado. 

Da manutenção à fabricação de rotuladoras 
Já a Tudela fornece rotuladoras automáticas e semiautomáti
cas, além de acessórios. "Nossos equipamentos estão projeta
dos de maneira que a manutenção se faz à distância, isto é: 
concentramos os componentes eletrônicos num único painel 
de comando, assim diante de qualquer dificuldade, dentro ou 
fora da garantia, enviamos um novo painel e, a parada de pro
dução se limita ao tempo de envio do Sedex10", explica Fran
cisco Baques Tudela , sócio-gerente da Tudela. 
Estabelecida desde 1979, a Tudela migrou da manutenção 
de rotuladoras para fabricante. "Deste modo crescemos jun
to com as novas tecnologias, incorporando-as a rotuladoras", 
define Francisco. Como exemplo, a aplicação de motores de 
passo, interfaces I H M , sensores de última geração, entre ou
tros. Os clientes da Tudela estão igualmente distribuídos nas 
áreas alimentícia, cosmética e farmacêutica. "Uma aplicação 
que está sendo procurada por muitos clientes é a de rotulado
ras associada a termo impressoras e administradas à distância". 
Em 2012, a Tudela teve um crescimento de 8% e um início de 
2013 com crescimento de 20%. "Esperamos que este ritmo se 
mantenha", finaliza Francisco. 
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Material autoadesivo 
Braz Baraldi, gerente geral de 
vendas da Colacril, explica que 
o negócio da empresa é produzir 
material autoadesivo para gráfi
cas e convertedores. "É sempre 
bom frisar que a Colacril não co
mercializa esses produtos direta
mente ao mercado, tampouco os 
sistemas de rotulagem", afirma. 
Tal atuação, diz ele, fica restrita 
aos convertedores que adquirem 
o material autoadesivo e o con
vertem em etiquetas e rótulos 
para os usuários finais, como faz 
a RR Etiquetas que, juntamente 
com a Colacril, compõe o Grupo 
CCRR. 
A Colacril, hoje, tem seus pro
dutos utilizados pelos principais 
segmentos do mercado nacional e 
exporta para mais de 20 países ao 
redor do mundo, com uma linha 
de produtos com mais de cem 
itens de autoadesivos acrílicos e 
hot melt. "Entre ele, vinis, filmes, 
papéis e couchês que atendem 
aos segmentos gráfico promocio
nal, serigrafia, sinalização, plotter 
e rotulagem", enumera Baraldi. 
O gerente conta que o crescimen
to anual da empresa gira em per
centuais de dois dígitos, o que tor
na o setor cada vez mais atrativo. 
"E há t ambém segmentos como 
o de decoração e de identificação 
de embalagens que têm apresen
tado crescimentos significativos", 
aponta. Outro fator importante 
alertado por ele é o consumo per 
capita de adesivo no Brasil, que é 
de pouco menos de dois metros 
quadrados, enquanto em alguns 
países da Europa e nos Estados 
Unidos o consumo ultrapassa os 
dez metros quadrados. "Isso de
monstra um enorme potencial de 
crescimento tanto de consumo 
de suprimentos como de equipa
mentos necessários a atender a 
essa demanda. Imaginamos, por
tanto, que nos próximos anos ha
verá uma expansão grande nesse 
setor", projeta para o futuro. 
O autoadesivo produzido pela 
Colacril, diz Baraldi, está apli-

cado em rótulos de xampu, no 
amaciante de roupas, em rótulos 
de catchup, garrafas de vinho e 
vitaminas, além de produtos con
gelados, selos dc segurança que 
lacram as embalagens de medica
mentos, figurinhas dos álbuns, l i 
vros infantis e cadernos escolares. 
Ou seja, uma infinidade de apli
cações, que t ambém abrangem 
placas das estradas e das cidades, 
com os materiais autoadesivos 
refletivos, nos selos dos Correios 
ou nas caixas de embarque com 
código de barras. 
Baraldi escolhe como um dos 
exemplos mais recentes a utiliza
ção crescente de liners em filme, 
em substituição aos liners em pa
pel. "Esta ação faz parte de um de 
nossos projetos mais importantes 
e ambiciosos, que chamamos de 
Projeto Green Liner, em uma 
parceria tripartite com as empre
sas Braskem e Vitopel. O objetivo 
do projeto é garantir a sustenta
bilidade e a reciclabilidade desses 
produtos dentro da cadeia produ
tiva", descreve o gerente. 
Sobre a projeção de crescimento 
para o futuro, Baraldi comenta 
sobre a situação dos clientes di
retos - como gráficas e conver

tedores - que dependem muito 
da movimentação da economia. 
"Não pode se dizer que os resul
tados estão bons, com algumas 
ressalvas. Se, por um lado, temos 
algumas classes sociais que subi
ram de patamar de consumo e 
tiveram grande participação no 
crescimento do consumo de ró
tulos e etiquetas - o que é bom 
-, por outro lado as baixas taxas 
de crescimento da economia bra
sileira não contribuíram positi
vamente para os negócios", con
clui. Baraldi, no entanto, diz que 
a expectativa da Colacril é que 
as projeções de crescimento da 
economia indicadas pelo gover
no para 2013 se concretizem. 'Aí 
certamente teremos um ano bem 
melhor", finaliza. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 188, p. 38-40, abr. 2013.




