
riar peças com maior
valor agregado é, hoje,
um dos grandes
desafios da indústria

gráfica não só no Brasil como em
todo o mundo. Nessa corrida, o
desenvolvimento de novas
tecnologias e recursos é
instrumento fundamental,
possibilitando às empresas o
oferecimento de soluções distintas

a clientes cada
vez mais
exigentes. Nem
sempre a
percepção e a
valorização dos
diferenciais por
parte do mercado
acontecem no
ritmo esperado
ou desejado pela
indústria.
Contudo, aqueles
que têm poder de
fogo para investir
a médio e longo
prazos levam a
vantagem do
pioneirismo.

No segmento
de embalagens,
principalmente na
área de cartuchos,
esse também é um
caminho no
combate à cópia
de seus produtos,
mais conhecida
como pirataria.

Para essas empresas, a questão é
encontrar o equilíbrio, isto é,
diferenciar-se sem elevar o custo.
Como conseqüência, as
embalagens exigem cada vez mais
impressão em alta resolução,
revestimentos especiais,
acabamentos sofisticados e
fechamento inusitado.

Para responder às demandas, a
Rigesa Celulose, Papel e
Embalagens está apostando no
desenvolvimento de projetos que
integrem o cliente, a agência e o
fabricante de embalagens. De
acordo com Eduardo Antônio
Scalese Júnior, diretor da Divisão
de Embalagens de Produtos de
Consumo da Rigesa, "quando isso
acontece, aumentam as chances
do desenvolvimento e lançamento
de produtos diferenciados,
sofisticados, em escala industrial e
a preços acessíveis".

Além da criatividade e do
conhecimento técnico-funcional, às
gráficas têm a oferecer impressão
de alta resolução, com maior
precisão e riqueza de detalhes e
grande apelo visual, revestimentos
especiais, como vernizes de alto
brilho, UV, texturizados, etc.,
acabamentos sofisticados, entre os
quais relevos, janelas e hot
stamping, sem contar fechamentos
especiais, com lacres de
segurança que trazem maior
proteção ao produto, despertando
a confiança do consumidor e
dificultando a falsificação.

Atualmente, 20% do faturamento
da Divisão de Embalagens de
Produtos de Consumo da Rigesa,
que fica em Valinhos, interior de
São Paulo, vêm da produção de
embalagens diferenciadas. Parte
desse volume é exportado para
países como os Estados Unidos,
Canadá e Japão. A empresa trouxe
da matriz norte-americana a
tecnologia para fabricação de
embalagens em suportes
diferenciados. São peças que
reúnem atributos como
transparência e grafismos de alta
definição. Seus sistema de corte e
vinco de alta precisão evitam o
efeito memória, pelo qual o suporte
tende a voltar ao seu formato
original, proporcionando
sustentação, melhor transporte e
acondicionamento do produto.

Quem também está trabalhando
na diversificação de seu portfólio é
a Gonçalves S.A. Indústria Gráfica,
de Barueri, São Paulo. A empresa-
que consome mensalmente 900
toneladas de papel, convertidas
em 90 milhões de cartuchos e
rótulos instalou um equipamento
capaz de imprimir sobre papel e
suportes plásticos. A meta,
segundo o diretor Paulo
Gonçalves, é trazer flexibilidade à
produção, otimizando a impressão
sobre laminados, plásticos e PVC,
Os resultados, contudo, não são
imediatos. Para os mais exigentes,
basicamente concentrados nos
setores de higiene e beleza, é
possível oferecer recursos como
verniz UV e hot stamping.

Em muitos casos, a aplicação
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saída prolongada, aproveitando a
velocidade de produção sem
comprometimento da qualidade. O
cartão não é mais o carro-chefe no
segmento de embalagens, o que
resultou em uma mudança nos
equipamentos. A CD 74 é projetada
para trabalhar com materiais
diferenciados, uma vez que a indústria
está substituindo o cartão por plástico
e outros materiais que enobrecem o
produto final.

Com esse foco, a Heidelberg lançou
a impressora flexográfica KM 150. O
diferencial está no fato de realizar, de
uma só vez, diversos passos da
produção, funcionalidade adequada à
produção de embalagens de luxo, que
normalmente agregam vários
elementos. De acordo com a empresa,
todos os processos desde a impressão
até a aplicação da segunda camada de
verniz, passando pelo relevo e hot
stampimg são realizados com
rapidez. O modelo conta com seis
grupos de impressão flexográfica,
aplicação de verniz, estação para
laminação, bem como dispositivos
para hot e cold stamping, relevo, faca
rotativa e faca plana. Ainda é possível
acoplar uma estação para fazer
pacotes e embalar o material.

Além do plástico, o próprio papel
vem incorporando inovações para
atender às demandas de segmentos
específicos e evitar as falsificações. A
ArjoWiggins, por exemplo, tem uma
linha voltada ao mercado de
embalagens de luxo, sacolas
promocionais, caixas e capas de livros,
a Color Plus Wave. Sua maior
vantagem é a possibilidade de fazer
acabamentos diferenciados. Por serem
coloridos na massa, os papéis não
geram brancos nas dobras e vincos. A
nova série reúne papéis corrugados
com uma base lisa e outra
microondulada, em 275g/m e seis
opções de cores. Para a escolha dos
tons, foi realizada uma pesquisa entre
os designers. Outros papéis produzidos
pela empresa são viáveis ao segmento
de cartuchos, como os da linha
Curious Metalic, que oferecem brilho
metalizado. A empresa também tem
uma linha de papéis que pode também

ser usada na produção de embalagens
de luxo, a Natural Plus. Os papéis
usam corantes 100% naturais, à base
de plantas e até de um inseto, e
matéira-prima reciclada, com 30% pós-
consumo e 40% pré-consumo. O
produto será oferecido em quatro cores
e fará parte da linha Plus de papéis
finos em geral.

A serviço do setor farmacêutico, a
Sleever International desenvolveu o
rótulo termoencolhível
SLEEVERCAP para o medicamento
Biofenac, dos Laboratórios Aché,
impresso frente e verso em
rotogravura em 9 cores, das quais
uma prata metalizada, com
integração da bula impressa na parte
interna do rótulo e uma tinta tipo
raspadinha contra falsificação. Nesse
caso, foi utilizado um filme PET K
50 micra, ecológico e reciclável. Ao
revestir toda a embalagem, cujo
design é da Mertier, o SLEEVERCAP
tornou inviolável a lata aerossol,
agregando fácil abertura por duplo
picote, mais fitilho. A impressão
interna da bula permitiu reduzir
custos suprimindo a bula de papel e
cartucho. Ao ser raspada, a tinta
reativa deixa aparente os dizeres
"Controle de Qualidade Aché"
inibindo a pirataria.

TÉCNICAS DIFICULTAM A
FALSIFICAÇÃO

A grande maioria das técnicas de
combate à pirataria utiliza a
impressão com tintas e sistemas
especiais. Uma delas consiste na
impressão de linhas entrelaçadas,
compostas de várias cores. As linhas
são tão finas que é praticamente
impossível reproduzi-las. Também
com tintas especiais podem ser
cobertas as marcas óticas de
segurança de uma embalagem. As
"com reactive links" produzem cores
que formam desenhos invisíveis que
aparecem quando raspadas com uma
moeda. Para produtos farmacêuticos,
existe a técnica de faixas de segurança,
que não podem ser copiadas. Consiste
em uma imagem 3D altamente visível
e que pode ser personalizada com o
logotipo da empresa.

desses recursos é terceirizada.
Uma das empresas que lideram a
prestação desse serviço é a
Uvpack Editora e Acabamentos
Gráficos, localizada na zona oeste
da capital paulista. Para o
segmento de embalagens, o
destaque é o acetato de celulose,
produto versátil disponível nas
versões transparente brilhante,
semi-opaco, opaco e colorido, O
material é oferecido em rolos ou
folhas, apresentando boa
resistência, bom desempenho no
corte por moldes e compatibilidade
com adesivos. Para os
acabamentos semi-opacos, os
preferidos da indústria de
perfumaria, o acetato de celulose
fornece resistência excepcional à
abrasão, arranhaduras e marcas
de dedos. Também proporciona
sutileza de tato e de aparência na
laminação de caixas de
cosméticos. Uma vez que a
matéria-prima principal é a
celulose, o material é compatível
com a maioria dos processos de
impressão, como offset, flexografía
rotogravura e serigrafia, além de
hot stamping.

Além da criatividade e do
conhecimento técnico-
funcional, as gráficas têm
a oferecer impressão de
alta resolução, com maior
precisão, riqueza de
detalhes e grande apelo
visual.

NOVOS EQUIPAMENTOS
Tanto na Rigesa como na

Gonçalves, a utilização de suportes
plásticos é viabilizada através da
impressão com tintas UV em
impressoras offset Speedmaster, da
Heidelberg, modelos CD 74 e CD 102
Nos formatos meia folha e folha
inteira, com máquinas de dois a 10
grupos de impressão, a linha pode
chegar a configurações com até quatro
grupos envernizadores e seus
respectivos fornos secadores, além de
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