
recente estréia de embalagens de
polipropileno (PP) termoforma-
do em três categorias de produtos
até então dominadas por outros

materiais - hastes flexíveis para higiene pes-
soal, sorvetes e tintas gráficas - está sendo
comemorada pela Poly-Vac, responsável pe-
las novidades, como uma espécie de passa-
gem bem sucedida por uma espécie de "perío-
do experimental". A empresa forneceu em
fins de 2004 três novos produtos para empre-
sas atuantes naquelas áreas, com dois podero-
sos apelos - o da redução de custos e o do de-
sign mais arrojado que o das embalagens que
vinham utilizando.

Para os cotonetes Yes, da Divisão Natu-
re's Plus do Grupo EMS Sigma Pharma, de-
senvolveu um pote quadrado, campo em que
predominavam os estojos de papel cartão e
os recipientes injetados de PP e PVC. Segun-
do Pedro Gabriel Lepiane, analista de mar-
keting da Poly-Vac, "além do preço mais
competitivo do material, o formato inusitado
representa um importante diferencial". Para
a Kibon (Unilever), foi desenvolvida uma
tampa côncava para os cones de sorvete Cor-
netto, marcando também uma expressiva
mudança de apresentação em relação aos
discos de papel cartão que recobriam a parte
superior da guloseima. Já a Tecnotintas ado-
tou, para as tintas gráficas de sua linha Spec-
trum, os recipientes termoformados num
movimento que, no entender de Lepiane, po-

derá marcar uma mudança de paradigma em
relação às latas de aço e aos potes injetados
que atualmente dividem o mercado daquele
insumo.

"Os três produtos estão obtendo bons re-
sultados de mercado", diz o analista de mar-
keting. "A concretização desses projetos assi-
nala uma tendência para o futuro das embala-
gens em todos os segmentos de mercado, ou
seja, a migração é necessária devido a redu-
ção de custo, design diferenciado, leveza,
transparência e inovação, atributos oferecidos
pelo processo de termoformagem." Em abril
último, comprovando a boa aceitação das no-
vas embalagens, encomendas adicionais já
estavam em processamento.

Com 32 anos recém-completados, a Poly-
Vac "está em nova fase de investimento, tan-
to em tecnologia quanto em recursos huma-
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nos", informa Lepiane.
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