
ESPECIAL MATÉRIAS-PRIMAS PARA EMBALAGEM

A face
competitiva do

mercado de resinas
Trabalhando em várias frentes, os

investimentos do setor têm se traduzido em
produtos que atendem às diferentes

aplicações no segmento de embalagem

E m tempos de globalização e de interna-
cionalização das economias, o domínio
sobre o fluxo de informação e o conhe-
cimento das tendências futuras se trans-

formam em poderosas ferramentas de competiti-
vidade na acirrada batalha entre os termoplásti-
cos. Nesse cenário, a indústria de resina investe
continuamente em inovações para atender às di-
ferentes necessidades do mercado de embalagem.
O segmento de rótulos sleeve, por exemplo, exige
do fabricante de polietileno de baixa densidade
(PEBD) o desenvolvimento de produtos de eleva-
da performance. "Essa resina compete com mate-
riais que são utilizados em espessuras reduzidas e
apresentam excelentes propriedades ópticas, no
entanto, em alguns casos esses rótulos neces-
sitam de adesivos para a aplicação", afirma o as-
sistente técnico de produtos da Polietilenos União,
Marcelo Neves. Ele explica que diante desse
ambiente, no qual a redução de espessuras é uma
constante, as produtoras de PEBD desenvolvem

para esse segmento grades que apresentam
excelente processabilidade, além de visco-elas-
ticidade adequada, que permite processar fil-
mes de espessuras reduzidas sem o comprome-
timento da resistência mecânica. "E ainda pos-
suem recuperação elástica condizente ao processo
de aplicação do rótulo - recover", complementa.

Na sua opinião, o apelo mercadológico é um
aspecto de extrema importância no ponto-de-ven-
da, por isso os fabricantes de PEBD trabalham para
conquistar melhores propriedades ópticas (opaci-
dade, transparência e brilho) para os grades desti-
nados ao setor de rótulos sleeve. "A Polietilenos
possui uma linha de produtos voltada à produção
de filmes para rótulo sleeve denominada de família
AT, que também propicia características de selagem
superiores. O grande desafio é acompanhar a dinâ-
mica da evolução dos materiais concorrentes, já que
a tecnologia de produção de PEBD é bastante ma-
dura", destaca.

A conscientização ecológica mobiliza o mundo
dos negócios para o desenvolvimento de produtos
que reduzam o impacto ambiental em todas as fa-
ses da produção industrial, da extração da matéria-
prima ao seu destino pós-consumo. Segundo Ne-
ves, alguns segmentos já adotaram o apelo da de-
gradabilidade após o descarte, por exemplo, os pro-
dutos aditivados. No entanto, eles ainda estão em
estágio de comprovação de eficácia. "No caso dos
rótulos sleeve de PEBD, estes são de fácil segrega-
ção e reciclagem, fatores importantes, visto que
outros materiais podem apresentar maior dificul-
dade neste processo, como no caso de contamina-
ção por degradação de adesivos e geração de pro-
dutos tóxicos", ressalta.

PET: potencial de aplicação no
envase de água mineral
Usada em vários setores de atividades, des-

de fibras têxteis até garrafas para bebidas
carbonatadas, a resina PET apresentou

crescimento médio anual de 8% nos úl-
timos cinco anos. "A previsão do mer-

cado é que esse índice permaneça
nesse patamar nos próximos três

anos. Com a confirmação do cres-
cimento econômico projetado,

poderemos vislumbrar aumen-

A resina PET ainda
tem espaço para

crescer nos
mercados de

produtos
envazados
a quente e
de cerveja

tos ainda mais expressivos", acredita o gerente
de contas PET da Braskem, Luiz Antônio
Nitschke. Atualmente, há uma forte expectati-
va de expansão da PET em novos nichos de
negócio em função da maior penetração em seg-
mentos supridos por produtos substitutos.
"Como o baixíssimo teor de acetaldeído da PET
a torna excelente para o envase de água mine-
ral, seu potencial neste segmento é bastante sig-
nificativo em médio e curto prazos. Já em lon-
go prazo, a participação dessa resina nos seto-
res de molhos, óleos, sucos e isotônicos tam-
bém tende a crescer", revela.

Na opinião de Nitschke, a resina PET ainda
tem muito espaço para crescer, pois existem mer-
cados pouco explorados como o de produtos en-
vasados a quente e o de cervejas. "Na Europa e
na Ásia, por exemplo, o emprego desse termo-
plástico para o envase de cerveja já está bastante
difundido. No Brasil, acreditamos que essa apli-
cação alcançará o sucesso focado em nichos do
mercado regional e eventos promocionais", pre-
vê Nitschke. "Graças a excelentes propriedades
como brilho, transparência e aparência, a resina
PET valoriza o produto e se destaca quando com-
parada com outros materiais utilizados no envase
de bebidas", completa.

Para acompanhar as peculiares exigências de
cada aplicação a que se destina a PET, o setor
investe em aperfeiçoamentos contínuos na tec-
nologia de produção. A redução de espessura e.
conseqüentemente, do peso das embalagens é a
ordem dos dias atuais. Um bom exemplo dos
ganhos alcançados é a garrafa de Coca – Cola ® de
dois litros, que há dez anos pesava 58 g e hoje
tem apenas 52 g. Nitschke considera que o apri-
moramento e a inovação são constantes na plan-
ta industrial de PET, atuando nas principais pro-
priedades químicas, físicas e mecânicas da resina
que influenciam diretamente nas condições de pro-
cessamento. "Com isso, conseguimos ainda uma
melhor resistência das embalagens com peso oti-
mizado. Os fabricantes de máquinas também con-
tribuíram para essa evolução. Atualmente, as in-
jetoras/sopradoras trabalham com eficiências al-
tíssimas", explica.

Os progressos com relação às propriedades de
barreira se dão pela aditivação da resina com agen-
tes absorvedores de oxigênio. "Isso permite o au-
mento do tempo de estocagem dos diferentes ti-
pos de produtos", destaca.

No que se refere à conscientização para a pré-



servação do meio ambiente, o Brasil é um dos
países que apresenta a maior taxa de reciclagem
de PET, gerando renda para inúmeras famílias e
cooperativas. A Braskem apoia e incentiva inicia-
tivas para a reciclagem da resina e que sejam des-
tinadas a aplicações apropriadas, como a reutili-
zação no segmento de produtos químicos. "A lei
não permite o uso de material reciclado para ali-
mentos, mas existem diversas outras oportuni-
dades", salienta Nitschke. "Os materiais biode-
gradáveis se tornarão comuns à medida que se-
jam viáveis nas inúmeras aplicações", completa.

Resina PP: crescimento
estimado de 9% ao ano

O crescimento do polipropileno (PP) é notável
no negócio de bebidas não-carbonatadas (isotô-

nicos, águas minerais, sucos prontos, etc.), espe-
cialmente com a introdução das tecnologias de pro-
cessamento ISBM (Inject ion-Stretch-Blow-

Moulding). "Elas conferiram à resina uma com-
petitividade ímpar neste setor, igualando-a à
transparência do PET, com a vantagem do
uso no envase a quente e do Co-Ex com

EVOH, que proporciona a substituição do
vidro para produtos que exigem barreira", ar-
gumenta o coordenador de marketing da Po-
librasil, Roberto Ribeiro.

Enquanto o crescimento anual da resina
PP é estimado em torno de 9% para os pró-
ximos anos, o setor de PP para sopro e,
especialmente, para a aplicação de gar-
rafas de bebidas deverá superar os 12%. "As
principais demandas surgem nos segmen-
tos de isotônicos, chás e sucos prontos, pois
a penetração desses produtos no mercado
consumidor brasileiro ainda é pequena. O
PP oferece transparência e leveza, agregan-
do valor às marcas", ressalta.

A necessidade de redução de peso obri-
ga a busca incansável por novos materiais.
"Por ser a resina que apresenta a menor
densidade, o PP avança constantemente
nesta aplicação em substituição a outros ma-
teriais. Além disso, ela proporciona uma ex-
celente durabilidade", avalia.

Os processos ISBM e Co-Ex, já comenta-
dos anteriormente, também contribuíram para
melhorar o desempenho das resinas de PP
nas embalagens de bebidas. "Sem contar a
contínua evolução das resinas com a introdu-

ção de tecnologias de ponta no Brasil, como
aconteceu na nova unidade Sheripol de Mauá, da Po-
librasil, que tem proporcionado uma grande transfor-
mação nesse mercado", afirma Ribeiro.

O uso da embalagem como estratégia de
marketing já é bastante difundido, o que torna o
design e o formato extremamente importantes no
ponto-de-venda, pois funcionam como promotores
silenciosos de uma marca ou de um produto. Con-
siderando esses fatores, o PP proporciona diversas
possibilidades ao mercado de embalagens de bebi-
das. "Para o transformador, o PP é uma nova ma-
téria-prima que oferece custos extremamente com-
petitivos, leveza, durabilidade, produtividade e bar-
reira. Para o end-user: transparência, designs dife-
renciados e uma variedade de recursos de decora-
ção que agregam valor ao produto e garantem gran-
de visibilidade na gôndola", compara.

Os materiais biodegradáveis ainda representam
uma tecnologia nova e extremamente custosa para
os transformadores, mas são uma tendência impor-
tante no setor. "Precisamos considerar que a sim-
ples degradabilidade do material plástico não resol-

O crescimento do polipropileno (PP) é notável
no setor de bebidas não-carbonatadas como
isotônicos, águas minerais, sucos prontos, etc.

vê o problema e sim a conscientização do bom
uso do plástico, desde o seu descarte até a utili-
zação do material reciclado, aproveitando assim
todo o potencial energético", salienta. "A busca
contínua por novos nichos de mercado, aliando
tecnologia com performance e agregando cada
vez mais valor aos produtos finais são sempre os
contínuos desafios para o PP", conclui Ribeiro.•
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