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A importancia 
dos r6tulos 
para a industria 
da cerveja 
artesanal

Com um espírito rico em autenticidade, 
excelência e criatividade, é fácil perceber os 
motivos pelos quais as cervejas artesanais 
atraem os olhares dos consumidores, 
resultando no crescimento revolucionário das 
vendas nos últimos anos. 

Sem dúvida, o apelo deste mercado não está 
apenas no sabor e na qualidade do produto 
em si, mas no espírito de exclusividade e 
singularidade que são fundamentais no 
mercado cervejeiro. 

Que a qualidade da cerveja é fator chave na 
decisão de compra, não há dúvidas, mas um 
ponto importante que o consumidor leva em 
consideração na hora da compra são as 
embalagens diferenciadas, criativas e com 
rótulos inovadores.

Nesse sentido, podemos dizer que os rótulos 
autoadesivos garantem a possibilidade de 
gerar uma aparência autêntica e projetar a 
excelente qualidade visual que sua cerveja 
merece, gerando diferenciação, memória e a 
preferência do cliente. 

Na Avery Dennison, entendemos que os 
rótulos de cervejas artesanais devem 
transmitir um caráter de exclusividade, e por 
isso que temos soluções que ajudarão você a 
se diferenciar de forma eficaz, mantendo a 
funcionalidade e a qualidade que você e sua 
marca precisam.



O portfólio de filmes da Avery Dennison foi desenvolvido para atender a esses e outros desafios, 
oferecendo ótimos resultados de impressão, excelente conformabilidade, definição gráfica e alto 
desempenho na linha de rotulagem. 

Confira nossas soluções para o mercado de cervejas:

*Produto em desenvolvimento. Consulte o executivo de vendas de sua região para mais informações.
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Conhec;a os nossos 

diferenciais

Liners 

Você pode selecionar diferentes alternativas de 
liner de acordo com as necessidades de 
dispensamento que surgirem. Os liners Glassine, 
por exemplo, podem ser usados com uma ampla 
variedade de máquinas dispensadoras e 
oferecem diferenciais no corte de rótulos 
pequenos, quando feitos em sistemas rotativos 
ou tecnologias de corte a laser. 

Por outro lado, os liners PET, amplamente 
utilizados na indústria graças as suas vantagens 
de velocidade de dispensamento (altas 
velocidades),  são mais finos e leves, o que permite 
uma maior quantidade de rótulos por bobina, 
impactando diretamente na eficiência no 
transporte,  armazenamento e sustentabilidade. 

Frontais 

Acesse diferentes frontais que o ajudarão a 
destacar seus designs de forma diferenciada. Se 
você precisa de acabamentos metálicos, cores 
vibrantes ou materiais para criar o efeito "no label 
look': este portfólio lhe dará o acabamento 
perfeito,   mesmo em condições de alta umidade. 

Além disso, a robustez do polipropileno 
proporciona maior estabilidade, gerando melhor 
desempenho no dispensamento e aplicação final. 
Esse recurso também facilita o processo de 
stamping, impressão e corte, tornando essa gama 
de soluções ideal para aplicações de rótulos que 
requerem durabilidade e resistência a umidade, 
como a rotulagem de cervejas.
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Adesivos 

Nasso portfólio de filmes inclui nosso 
renomado adesivo Fasson® S0290, que 
oferece uma composição química de alto 
desempenho,com boa coessão e adesão na 
maioria das superfícies, incluindo vidro e 
PET. Por ser um adesivo 100% acrílico, possui 
alta resistência ao envelhecimento, luz 
ultravioleta e calor. Ideal para aplicações "no 
label look', além de possuir excelente 
resistência ao esbranquiçamento quando 
em contato com umidade.

Soluc;Oes 
personalizadas: 

Entre em contato com um especialista da Avery Dennison para encontrar 
os produtos e solu96es ideais para suas aplica96es. Conte com a nossa 
experiencia em autoadesivos para desenvolver um produto que atenda as 
suas necessidades especfficas. 
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Termos econdilriies: para obter informai;:Oes sabre termos de garantia,exclusOes e determinadas limita96es,acesse label.averydennison.com.Todas as declara96es,informa96es 
tecnicas e recomendac;:Oes da Avery Dennison sao baseadas em testes considerados confic:'iveis, mas ni!io constituem uma garantia. Tades as produtos da Avery Dennison sao 
vendidos com o entendimento de que o comprador determinou independentemente a adequa9ao de tais produtos para seus prop6sitos. Todos cs produtos da Avery Dennison 
siliovendidos de acordo com as termos e condi96esgerais de Venda da Avery Dennison.@2020 Avery Dennison Corporation.Todos os direitos reservados.Avery Dennison® e uma 
marca registrada da Aver1:1 Dennison Corporation.As marcas,nomes de produtos,designs e c6digos de antenas ou programas de servi90 da Avery Dennison siiio marcas registradas 
da Avery Dennison Corporation. Setembro/2021. 

Nosso Fasson® S692N é um adesivo 
transparente permanente com 
excelente resistência UV e boas 
características de adesão. Pode ser 
aplicado em uma grande variedade de 
substratos, sendo especialmente 
indicado para os substratos apolares. 
Ideal para aplicações que exijam uma 
reposicionabilidade imediata.

Todos os adesivos apresentados acima possuem aprovação FDA (Food and Drug Administration) para 
contato indireto com alimentos.




