
"Unboxing experience" - Desencaixotando — 
uma oportunidade no e-commerce

Impressão confiável e sem o efeito das ondas do papelão em corrugados, 
mesmo em substratos de baixo custo – placas nyloflex® FTC  da Flint Group 
se juntam à tendência do "unboxing" - desencaixotando
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ela costuma ser de papelão ondulado uniformemente 
marrom... o que jamais receberá aplausos. Além disso, 
há um intervalo de tempo entre a realização do pedido 
on-line e o recebimento físico do produto, entre o primeiro 
e o segundo momento crucial, até o consumidor 
finalmente desembalar e aproveitar sua compra. A 
oportunidade de satisfazer ou superar as expectativas 
dos consumidores fica contida na caixa. 

Se há tantos elementos de embalagens de marca  
para varejo sendo avaliados para obter vantagens 
comerciais, por que as embalagens de transporte 
continuam tendo pouca importância? Como marcas  
e varejistas podem garantir que os consumidores 
escolham seus produtos on-line? A resposta está fora  
da caixa.

Mais de 74 bilhões de encomendas de até 31,5 kg são 
enviadas todos os anos, com um crescimento estimado 
de 20% ano após ano.1  A previsão é de que as vendas 
no e-commerce cresçam para mais de € 3 trilhões até 
2020.2  Cada vez mais, os consumidores estão obtendo 
a experiência do varejo longe da loja; eles fazem o pedido 
on-line, em suas telas, e recebem as compras na porta 
de casa. A decisão de compra, geralmente influenciada 
pelo visual na prateleira da loja, passou a ser tomada 
on-line, e esse é o primeiro momento crucial - veja  
o esquema abaixo. 

No estágio do produto, a embalagem de transporte ainda 
fica em segundo plano em relação à embalagem de 
varejo, mas deveria ter um papel central, como primeiro 
ponto de contato, chamado de segundo momento crucial; 

Pense fora da caixa

ENVIO PARA  
O MUNDO TODO

Para maximizar o potencial do que há dentro da caixa, 
pense fora dela. 

Especialistas vêm aprimorando as embalagens de bens 
de consumo há anos; as embalagens voltadas para o 
consumidor têm cores vivas, são bonitas e 
cuidadosamente criadas para garantir que a atração 
exercida na prateleira se reverta em vendas. Quando o 

consumidor compra on-line, ele aproveita apenas uma 
pequena parte dessa atração exercida na prateleira da 
loja com sites de e-commerce projetados com inteligência 
que utilizam imagens em alta resolução e marketing 
inteligente. 

Entretanto, e a experiência de receber os produtos em 
casa?
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O Diretor Global em Marketing Estratégico da Flint Group 
Flexographic, Eelko Leeuwenburgh, destaca o envolvi-
mento dos consumidores com a marca pela satisfação 
ou a superação de suas expectativas no momento de 
desencaixotar. "Independentemente do produto ou do 
fornecedor, o momento do desencaixotar é muito import-
ante para a decisão dos consumidores em fazer novos 
pedidos e compartilhar sua impressão positiva nas redes 
sociais. O "unboxing" (momento de desencaixotar),  

é o momento crucial, que substituiu a experiência  
de comprar em uma loja física", diz Leeuwenburgh.  
Entretanto, um dos motivos de a embalagem de trans-
porte não ser muito utilizada como ferramenta de  
marketing totalmente impressa são as limitações técnicas 
da impressão em papelão ondulado. O efeito comum  
das marcas das ondas do papelão dá uma impressão  
de algo malfeito, passando uma ideia errada; é melhor 
não imprimir nada do que imprimir mal.

O YouTube está lotado de vídeos de pessoas desencaixo-
tando (unboxing) todos os produtos imagináveis; desde 
câmeras e brinquedos até tênis. Quem poderia imaginar 
que esse momento da jornada do consumidor se tornaria 
importante a ponto de as pessoas se disporem a assistir 
desconhecidos desembalando suas compras? Contudo, 
essa é a realidade para milhões de pessoas. Há uma 
necessidade humana de se sentir conectado. Conectado 
com as marcas que compramos e com  a maneira como 
elas se comunicam conosco. 

Criar essa conexão é crucial para desenvolver a pre-
ferência pelo e-commerce de varejo. Ao aproveitar  
a oportunidade de conexão da embalagem de trans-
porte, marcas e varejistas on-line podem se conectar 
com seus clientes em um nível mais profundo e mais 
rápido do que se dependerem apenas da embalagem 
do produto, especialmente para e-shops multimarcas, 
pois os consumidores podem comprar o mesmo item 
em diversos vendedores concorrentes.

Entendendo o "Unboxing" - Desencaixotando

PRIMEIRO VÍDEO DE “UNBOXING” -  
DESENCAIXOTANDO
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Vantagem emocional por meio da tecnologia

A Vice-Presidente de Tecnologia da Flint Group  
Flexographic, Dra. Eva Freudenthaler, explica: "É um 
fato conhecido que placas de impressão flexográficas 
com pontos de topo plano5 (FTD), em comparação  
com clichês digitais comuns com pontos de topo arre-
dondado, são capazes de reduzir o efeito indesejado 
das marcas das ondas do papelão6 na pós-impressão 
em corrugados. Sabíamos que nossos clientes queriam 
uma solução fácil para isso; alguns já haviam investido 
em equipamentos de exposição com topo plano, mas 
consideraram complicada a implementação das so-
luções. Como estávamos entre os pioneiros do mercado 
na incorporação de pontos de topo plano (FTD) na placa 
de impressão flexográfica digital para facilitar a vida  

O trabalho promocional "Arrowbox" é uma cooperação entre a WEILBURGER Graphics, que forneceu as tintas e revestimentos  
e coordenou a produção, a fornecedora do substrato Metsä Board, a empresa de papelão ondulado THIMM, a PANFLEX para 
pré-impressão, as placas flexíveis da Flint Group e a empresa THIMM, com uma máquina de HQPP da Göpfert para impressão.

Um exemplo de como a embalagem de transporte pode 
fazer parte da experiência de "unboxing" é a "Arrowbox" 
(veja as imagens abaixo). Para ilustrar as possibilidades 
de impressão na embalagem de transporte e contribuir 
para uma experiência de "unboxing" empolgante, a Flint 
Group fez uma parceria com a WEILBURGER Graphics, 
a Metsä Board, a THIMM e a PANFLEX em um projeto  
de desenvolvimento conjunto.

A "Arrowbox" mostra perfeitamente como uma boa ideia, 
com os parceiros certos, pode se transformar em uma 
ótima embalagem de transporte. O "pensamento fora da 
caixa" do criador resultou em uma impressão vibrante 
dentro dela. 

de gravadores de clichês, ficou claro que poderíamos 
ajudar. Portanto, demos início a um projeto de P&D  
para isso." 

A Dra. Freudenthaler continua: "Nós não nos concentra-
mos apenas na criação fácil de pontos de topo plano 
(FTDs), mas, com base em nossa ampla experiência  
com pós-impressão de corrugados, também tínhamos 
uma profunda ciência de que o efeito das ondas do  
papelão variava amplamente dependendo da qualidade 
do substrato. Definimos o objetivo de maximizar  
o comportamento anti-marca das ondas do papelão 
abrangendo uma ampla gama de papelões ondulados  
de diferentes qualidades."

Como fornecedor de soluções de embalagem, a Flint 
Group Flexographic desenvolveu as  placas de impressão 
flexografica nyloflex® para todo o mercado de embalagem 
desde 1978. A impressão flexográfica é a tecnologia de 
impressão mais usada para impressão direta em papelão 
ondulado, especialmente para grandes tiragens.

A placa de topo plano nyloflex® FTC Digital propicia uma 
impressão definida e precisa e é adequada a diversos 
papelões ondulados, para embalagem de transporte,  
com diferentes tipos de onda, desde as mais fina até  
as grossas.
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Testes de campo realizados pela equipe de Serviço  
Técnico da Flint Group Flexographic provaram que as 
placas nyloflex® FTC propiciam um robusto desempenho 
anti-marcas das ondas do papelão em quase todas as 
situações. Por fim, tendo ciência do crescimento contínuo 
da demanda por impressão de imagens fotográficas de 
alta qualidade, também na pós-impressão, aprimoramos 
o desempenho de impressão nas altas luzes, permitindo 
imprimir as retículas mais suavemente nessas áreas", 
conclui a Dra. Freudenthaler. 

Agora, como resultado, a placa nyloflex® FTC da Flint 
Group, com sua inovadora tecnologia, dá início a um novo 
capítulo na conexão com os clientes na fase de "unboxing" 
(desencaixotar). A principal vantagem da placa  
nyloflex® FTC é seu desempenho confiável e robusto na 
redução do efeito das marcas das ondas do papelão, 
fora da caixa sem qualquer tratamento extra, tanto em 
substratos revestidos quanto não revestidos, fornecendo 
um excelente desempenho de impressão. Além disso, 
os clientes têm a opção de texturizar a superfície da placa 
para aumentar ainda mais a densidade da tinta  
na impressão.

O Vice-Presidente Comercial Global da Flint Group  
Flexographic, Friedrich von Rechteren, tem certeza de 

A tendência do "unboxing", que surgiu com o acelerado 
crescimento do setor de e-commerce, permitiu que  
marcas e varejistas se conectassem ao consumidor  
sem que ele sequer entrasse na loja. Ainda assim,  
oportunidades de envolver e impressionar são perdidas 
quando a embalagem de transporte tem uma aplicação 
malfeita da marca ou quando não tem nenhuma  
aplicação dela. 

O nada atraente efeito das marcas das ondas na im-
pressão em papelão ondulado é quase totalmente evitado 

com a inovadora placa de topo plano nyloflex® FTC  
da Flint Group Flexographic. 

Feita para permitir que convertedores e clicherias utilizem 
seus equipamentos atuais, essa solução de pontos  
de topo plano incorporado auxilia as clicherias a oferecer 
a nova demanda por "unboxing" para seus clientes,  
sem qualquer investimento adicional.

que os varejistas e as marcas se beneficiarão com  
as placas nyloflex® FTC. "Somos todos parceiros na  
cadeia de valor. Ao criarmos uma conexão no momento 
do "unboxing" (desencaixotar), apoiamos nossos  
clientes e a experiência dos clientes deles. As placas  
nyloflex® FTC abordam três necessidades principais  
do mercado: Conquistar resultados de impressão de  
alta qualidade com redução de custos com o uso  
de substratos de menor qualidade, apoiando também 
objetivos de sustentabilidade. Nossos clientes  
podem converter mais materiais reciclados e, ainda 
assim, obter resultados da mais alta qualidade. O topo 
plano incorporado às placas também significa que  
a impressão é mais eficiente, de forma que é possível 
não apenas usar substratos de menor qualidade,  
mas também aumentar a estabilidade durante  
a impressão. Escolher placas nyloflex® FTC significa 
equilibrar com sucesso as demandas técnicas, ambien-
tais e emocionais da crescente tendência de se conectar 
com o cliente", diz ele.

Atingir o consumidor é uma valiosa ferramenta de  
envolvimento com a marca. E, obviamente, essa  
é uma via de mão dupla: se fizer errado, você perde  
um cliente; se fizer certo, você ganha um defensor da 
sua marca.
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FLINT GROUP – SOBRE NÓS

A Flint Group é dedicada a atender a industria global  
de impressão e embalagens. Sediado em Luxemburgo, 
a Flint Group emprega mais de 8.200 pessoas e teve 
uma receita de € 2,2 bilhões em 2017. Fornecendo  
soluções com serviço e suporte inigualáveis, além de um 
amplo portfólio de produtos tecnicamente avançados,  
a Flint Group abrange todas as etapas da cadeia de valor 
para a industria de impressão e embalagens. 

CONTATO

Fale hoje mesmo com um especialista técnicos ou em 
vendas da Flint Group Flexographic para saber como as 
placas nyloflex® FTC podem ajudar você a conquistar 
resultados de impressão superiores em substratos  
corrugados de baixo custo, eliminando efeito das marcas 
das ondas do papelão e permitindo que os proprietários 
de marcas propiciem uma experiência de marca  
consistente a seus clientes, on-line e em casa.
flexo.communications@flintgrp.com

Flint Group Germany GmbH
Sieglestr. 25, Stuttgart, Germany
Flint Group Produtos Flexograficos
Rua Eduardo Sprada, 6330, Curitiba, Brasil
T +55 41 2117-2460
www.flintgrp.com/ftc
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Flint Group é o fornecedor número um ou número dois 
em todos os mercados em que atua ao redor do mundo. 

Impulsionado pelo desejo da empresa em tornar nossos 
produtos e serviços melhores, mais rápidos e mais fáceis 
de usar, a Flint Group Flexographic se especializou  
em placas de impressão de fotopolímero, "sleeve" para 
impressão flexográfica, equipamento de processamento 
de placas.

Ozan Öztürk
Gerente Global de Marketing e Comunicação
Ozan é fascinado pela maneira como o design e a funci-
onalidade são capazes de complementar um ao outro. 
Ele consegue transformar problemas técnicos complexos 
em um modelo de fácil entendimento, criando uma  
nova solução. 

254.779.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.sy-ab..4.4.779...0i67k-1j0i131k1.0.
57DTsgUtQ2A (16.10.2018)

5  Ponto de Topo Plano: Ponto bem definido na matriz flexográfica 
com um platô regular no topo, onde a tinta é transferida para  
o substrato. 

6  Aparência entrecortada de imagens reticulada, impressas  
em papelão ondulado, causadas pela estrutura ondulada 
semelhante a uma tábua de lavar formada na superfície  
do papelão ondulado

Nomes de produtos seguidos de ® são marcas registradas da Flint Group (representado 
por Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH).

Você quer receber contato de um 
representante de vendas da sua região?

Clique, para  
solicitar contato.
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