
além de o processo ser mais caro, por
natureza, na maioria das vezes é necessá-
rio importar a tecnologia. E tudo isso
vai tornando o seu custo ainda maior",
explica o gerente de produtos da
Ferrostaal, Márcio Dal Bello.
E quem concorda com o gerente é a
designer Margarete Takeda, da a lO
Design, que há algum tempo desenvol-
veu um trabalho utilizando esta tecnolo-
gia e afirma que o sistema dobrou o
custo final do projeto.
"No entanto, apesar dos problemas que
depõem contra o sleeve, é inegável a quali-
dade que a sua utilização proporciona à
apresentação do produto no ponto-de-
venda. Ele cria um diferencial, possibilita
que o item decorado se destaque mais,
agrega valor ao produto. Eu, como design,
gosto de trabalhar com esse tipo de mate-
rial, pois ele proporciona movimento à
peça, criando mais interatividade com o
consumidor. Podemos trabalhar toda a
área da embalagem", diz a design.
Os fornecedores das embalagens também
têm essa consciência. "Nós fornecemos as
embalagens e as empresas que as solicitam
é que fazem a aplicação do rótulo. Mas
uma coisa é certa: embora a sua utilização
enobreça a embalagem, ela encarece, e mui-
to, o produto final, devido aos investi-
mentos que são necessários fazer para
poder utilizá-lo. Qualquer empresa, por
exemplo, necessita de um túnel elétrico
ou a vapor, para fazer o encolhimento do
filme e, também, da devida estrutura
para instalá-lo e isso demanda recur-
sos", diz o supervisor de vendas da
Tsubaki, Roberto Avari.
Mas a questão do custo é apenas um
dos entraves que impede a utiliza-
ção do sleeve pela indústria nacio-
nal. Há, ainda outros fatores que
também estão, inclusive, prejudi-
cando a imagem deste material fren-
te aos profissionais menos informa-
dos, como por exemplo, a qualidade
da matéria-prima e o conhecimento

técnico para a sua utilização. "Geralmen-
te, o sleeve é aplicado em frascos bonitos
com designs diferenciados e, para isso. há
que se solicitar o material com nível de
contração ideal, caso contrário, podem
acontecer problemas como enrugamento,
ao entrar no túnel de encolhimento. Se o
tipo da impressão não for a adequada,
podemos ter outro problema, que é a difi-
cil leitura da embalagem. Para ter idéia
temos o filme de altíssima, média e baixa
contração, com custos que variam na
mesma proporção. Agora, em relação aos
profissionais, o que falta é se informa-
rem", complementa o gerente.
Então, de acordo com os profissionais
entrevistados, concluímos que não é que
o sleeve "já era" ou que "não pegou". O
grande problemas é quebrar paradigma
Até mesmo porque os benefícios ofereci-
dos permanecem. O que tem de mudar;
a mentalidade dos profissionais, no sen-
tido de perceberem os prejuízos que a na
utilização desse rótulo pode causar c
como seria a relação custo-beneficio
com a sua correta aplicação. Na verdade,
tem de existir interação entre todos os
profissionais envolvidos no processo,
para que o resultado final seja satisfató-
rio. Enfim, assim como a metalização, as
diversas modalidades de pintura, o soft
touch e muitas outras técnicas, o rotule
sleeve é uma opção a mais para a decora-
ção e enobrecimento de uma embala-
gem. O segredo é saber utilizá-lo.

uando o rótulo sleeve foi
introduzido no Brasil na
área de cosméticos, inicial-
mente, por meio dos produ-
tos da linha Ma Chérie, de
O Boticário, trazia consigo

uma série de promessas. Entre as princi-
pais, a possibilidade de criação de
designs totalmente inusitados, pois em
tese, seria possível rotular qualquer for-
mato, oferecendo uma área maior de tra-
balho, com qualidade de impressão
extremamente elevada. E, também, que a
medida que aumentasse a sua utilização,
apareceriam novas empresas oferecendo

o sistema, tornando o seu custo muito
mais acessível. No entan-

to, os anos passaram - e
não é que a tecnologia
tenha sofrido alguma
alteração em sua propos-
ta - mas a crescente utili-
zação tão esperada não
aconteceu e um dos moti-
vos principais, segundo
os entrevistados para
esta matéria, é o seu

custo ser muito mais
elevado que o das
outras opções de
decoração à disposi-
ção no mercado.
"A utilização do sle-
eve envolve um
grande investimen-
to: em máquinas,
em cilindro, no

material escolhido
para o frasco, no filme do

rótulo, na impressão. Há, ainda,
a dificuldade de encontrar fornecedores
de rótulos sleeve impressos em rotogra-
vura, que é o tipo de impressão que
melhor atende às solicitações da indús-
tria cosmética, que demanda por uma
ótima qualidade de impressão, devido à
grande utilização de fotos para compor
o visual de suas embalagens. Isso porque,


