
D efinitivamente, as embalagens stand-up
pouch (SUP) chegaram para ficar e crescer
no mercado mundial. Durante evento rea-
lizado este ano, no Sawgrass Marriott Re-

sort and Beach Club, em Ponte Vedra, Flórida (EUA),
275 profissionais de diversas partes do mundo se reu-
niram para discutir o mercado e analisar suas tendên-
cias e inovações. O evento, organizado pelo Packa-
ging Strategies, teve como ponto alto a discussão entre
alguns importantes usuários destas embalagens.

A principal conclusão: falta educar mais o cliente
direto da indústria de embalagem, bem como o con-
sumidor final, sobre as vantagens do SUP, especial-
mente dos retort (esterilizaveis). Além disso, os espe-
cialistas apostam que as grandes redes de varejo po-
derão alavancar o mercado de SUP ao adotarem esta
embalagem para os produtos de marca própria.

Jõrg D. Schönwald, da Schönwald Consulting, Ale-
manha, estima que em 2003 tenham sido consumidos
33 bilhões de stand-up pouches em todo o mundo pe-
las indústrias de alimentos, pet food, bebidas e não-
alimentos. Um dado bastante otimista, uma vez que as
previsões mais conservadoras avaliam que em 2001 o
mercado movimentou 11 bilhões de unidades e ape-
nas em 2006 movimentaria pouco mais de 24 bilhões.

O consultor justifica esta superavaliação por uma
pesquisa recentemente realizada na União Européia,
já considerando os dez novos países que foram in-
cluídos neste bloco econômico; um universo de 628
milhões de consumidores. Juntos, estes mercados
teriam consumido cerca de dez bilhões de SUP no
ano passado.

Nesse mesmo ano, o mercado europeu de filmes
totalizou 2,3 milhões de to-
neladas dos quais menos
de 5% foram dedicados aos
SUP. Segundo Schönwald,
além do aumento da parti-

cipação do stand-up pouch no mercado de filmes,
haverá um aumento considerável no uso de tampas
para esta embalagem.

Em 2003 foram consumidas 2,5 bilhões de tampas
em todo o mundo, das quais um bilhão foi na Europa. O
consumo de zíperes e outros sistemas similares também
na região foi de um bilhão de unidades no ano passado.

Mas voltando às previsões mais conservadoras, es-
tima-se que entre 2002 e 2005 o mercado de SUP na
América Latina crescerá cerca de 26% ao ano, che-
gando a 1,5 bilhão de unidades em 2005. O principal
player da região deverá ser o Brasil, com um cresci-
mento anual de 55% neste segmento, chegando pró-
ximo às 900 milhões de unidades já em 2005.

De modo geral, estima-se que o SUP registre um cres-
cimento médio anual no mundo ao redor dos 14% nas
várias áreas de aplicação. Mas o que tem guiado este cres-
cimento, especialmente quando o assunto é retort pouch?

De acordo com Dean Hoss, presidente do The
Pyramid Group, a principal resposta é a conveniên-
cia. Uma recente pesquisa demonstrou que os consu-
midores norte-americanos estão dispostos a pagar mais
pela mesma comida desde que ela apresente conve-
niência. Um bom exemplo é o do arroz pronto Uncle
Ben's. Os consumidores preferem pagar US$ 0,27 a
mais pelo produto pronto do que gastar 10 minutos
cozinhando o arroz tradicional.

Do ponto de vista das indústrias usuárias de SUP,
o que tem alavancado o seu desenvolvimento é o au-
mento da velocidade das linhas e o aumento da capa-
cidade dos co-packers. Por isso, o especialista do Pyra-
mid vê ainda um grande potencial para o stand-up
pouch no mercado institucional, em que a embala-
gem ganharia formatos e características diferenciadas.

Segundo Neil Kozarsky, presidente da T.H.E.M.,
o SUP também tem grande potencial na diferencia-
ção de marcas famosas. "Nos EUA, por exemplo, cada
vez menos se vê novas marcas sendo lançadas em
função do alto risco. Assim, o stand-up pouch pode
ser uma oportunidade para reinventar marcas existen-
tes, com um risco bem menor."

O perigo, para o consultor, é deixar que o SUP
se torne uma embalagem commodity, a exemplo
do que são hoje as latas para atum ou as garrafas
PET para bebidas. Um primeiro passo para fugir da
comoditização do SUP foi dado com a introdução
do zíper; "mas novos caminhos deverão ser encon-

trados e um mercado para acharmos estas inova-
ções é o Japão."

Kozarsky também chama a atenção para o pa-
pel das embalagens no varejo. Segundo ele, cada
vez menos as grandes redes aceitarão embalagens
que não agreguem valor ao produto. "O varejo
quer embalagens que aumentem a rotatividade do
produto no ponto-de-venda. Um bom exemplo é
o Wal-Mart, que assim como as lojas japonesas de
conveniência, entende que, virtualmente, cada pro-
duto tem que resolver um problema real. E assim
eles acabam guiando as indústrias para o caminho
certo, queiram ou não."

Retort, uma questão cultural
O mercado ainda acredita que produzir retort pou-

ch pode ser tão fácil quanto produzir qualquer outra
embalagem. Durante o encontro na Flórida, contu-
do, ficou claro que a afirmação não passa de mito.
Para o gerente de desenvolvimento de negócios da
Sonoco, Kevin Sand, existem três condições básicas
para o sucesso desta embalagem: o conhecimento
técnico, o expertise e a capacidade de produção.

E é neste tripé que se baseia a tecnologia desen-
volvida pela Dai Nippon Printing Co., do Japão. Ma-
sahiro Shimoyamada, gerente-geral para Operações
Internacionais da empresa, apresentou um filme
transparente que incorpora scavanger (absorvedor)
de oxigênio e, portanto, é ideal para a produção de
retort pouch. De fato, o novo filme foi desenvolvido
pela Mitsubishi Japão e está sendo transformado em
retort pouch pela Dai Nippon; sua taxa de absorção
varia de 0,1 a 0,5 cc/cm2.

Outra tecnologia utilizada pela empresa para ga-
rantir barreira ao filme usado em retort pouch ba-
seia-se na deposição, por vapor, de sílica ou alumí-
nio. Além da alta barreira (importante para o produ-
to), esta tecnologia garante transparência ao filme
(importante para o consumidor).

Vale lembrar que o Japão foi pioneiro em retort
pouch, uma tecnologia que está evoluindo bem na
Europa, mas que ainda não decolou completamen-
te nos Estados Unidos. Para Rene Christensen, di-
retor-comercial da Amcor Flexibles Schupbach, em-
bora o consumidor norte-americano queira conve-
niência, ele ainda tem algumas barreiras a vencer
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em relação ao retort pouch. Uma delas é a segurança da
embalagem.

Neste contexto, usuários e fabricantes concordam que é
necessário informar ao consumidor final sobre as vantagens
desta embalagem. "Eles não precisam conhecer seus aspectos
técnicos, mas sua conveniência e praticidade no dia-a-dia",
confirma Christensen.

Situações de mercado
Um dos pontos altos do seminário Stand-up Pouches

2004 foi a apresentação de cases. Hiram Oilar, gerente-
geral da Fall River Wild Rice, apresentou o case de seu
arroz selvagem em SUP, cujo principal desafio foi conven-
cer o consumidor final de que o produto era tão bom quan-
to o feito em casa. "O consumidor ainda acha que o ali-
mento em retort pouch não é fresco."

Para acabar com o tabu, a empresa investiu em amostra-
gens nos pontos-de-venda, inclusive nos atacadistas. "Não
apenas oferecemos o produto pronto, mas também mostra-
mos como é fácil prepará-lo em um forno de microondas."
O produto já se consolidou nesta embalagem.

Para a Divisão Ross, do Laboratório Abbott, o stick
pouch foi a solução encontrada para sua linha de produ-
tos nutracêuticos. Kathy Jordan, engenheira sênior da Di-
visão, explicou que a escolha baseou-se em uma pesquisa
na qual foi detectado que o consumidor enxerga o stickpack como uma embalagem
moderna e atual, com inúmeras vantagens do ponto de vista de conveniência, como
facilidade de carregar e de utilizar.

Mas nem tudo foi tão fácil. Segundo a engenheira, duas importantes barreiras técni-
cas tiveram que ser vencidas nas linhas de produção: a dosagem perfeita dos produtos -
por se tratarem de alimentos com caráter de medicamento - e a selagem completa apesar
dos resíduos deixados pelo produto em pó.

Outro projeto igualmente inovador e que utiliza a embalagem pouch foi apresentado
por Jane Chase, diretora da Ecolab. Neste caso, o pouch substituiu o tradicional galão de
plástico rígido. As principais vantagens foram a redução em 82% do peso da embalagem,
o aumento de 42% do volume de produto/palete e a redução de desperdício (importante
por se tratarem de produtos concentrados que são preparados pelo usuário final).

Reinventando o novo
Se a membrana de silicone é algo relativamente novo para as tampas e bocais de

embalagens plásticas rígidas, sua aplicação em flexíveis como o stand-up pouch é ainda
mais inovadora. Mas é isto que Lee Fontane, presidente da Menshen Packaging, apre-
sentou: um pouch com bocal que, mesmo quando colocado de cabeça para baixo, sem
tampa, não permite o vazamento de nem uma gota de produto.

O sistema já foi adotado com sucesso pela marca de isotônicos Hydrade em SUP de 500
ml. O empresário aposta que outros lançamentos surgirão em breve, especialmente no Japão
e na Europa. Como mercados potenciais para estes sistemas, ele aponta o Leste Europeu, as
Américas do Sul, Central e do Norte (principalmente para produtos secos e bebidas).

"O custo certamente não será um empecilho." Pesquisas mostram que em um
pouch para bebida, por exemplo, o impacto do custo do bocal/tampa no preço
final do produto pode variar de 1,3% a 5%. Em inseticidas, esta participação no
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preço final cai para 0,8%.
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