
A indústria brasileira de embalagens

plásticas flexíveis segue de vento em popa,
i,

experimentando importantes avanços em

toda a cadeia produtiva

Margaret Hayasaki

mercado brasileiro de embalagens
flexíveis vem evoluindo a passos
largos. Os números de crescimen-
to do faturamento e da produção
do setor confirmam o momento
de prosperidade. Segundo dados

da Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis
(Abief), em 2001, o faturamento foi de US$ 2,4
bilhões; US$ 2,5 bilhões em 2002; US$ 2,7 bi-
lhões em 2003; e US$ 2,9 bilhões em 2004, ou
seja, 10% a mais do que no ano anterior. A produ-
ção seguiu o mesmo ritmo de crescimento no perío-
do. Em 2001, foram 562,4 mil toneladas; 587,5
mil em 2002; 605 mil em 2003; e 635 mil em 2004,
um aumento de 5%. "Em termos mundiais, de 1996
a 2002, a indústria de embalagens plásticas flexí-
veis registrou crescimento de 3,5%. Nos Estados
Unidos, ela já movimenta mais de US$ 20 bilhões e
representa 20% de todas as embalagens produzidas
no país", afirma o diretor-presidente da Abief, Ro-
gério Mani. "O crescimento anual do mercado local
é de cerca de 3%. Estima-se que a América do Nor-
te responda por 36% das embalagens flexíveis pro-
duzidas no mundo; seguida pela Europa, com 24%;
Ásia, 14%; Japão, 11%; América Central e Améri-

ca do Sul, 8%; Europa Oriental, 4%; e África e
Oriente Médio. 3%."

Com um crescimento de 4.43% em 2004 e
faturamento de R$ 176.2 bilhões, a indústria
de alimentos fomenta a prosperidade do setor
de embalagens flexíveis, respondendo por 50%
das vendas. uMas com a ascensão do stand-up
pouch, outros segmentos industriais começaram
a migrar para as embalagens flexíveis como os
de produtos de higiene pessoal, limpeza domés-
tica e até cosméticos; as bebidas prontas para
consumo, como chás, isotônicos, lácteos e su-
cos também são mercados potenciais. Os for-
matos inovadores do pouch e os novos siste-
mas de abertura/fechamento possibilitam uma
infinidade de aplicações1', acredita Mani.

Ele revela que algumas tendências importan-
tes despontaram em grandes feiras do setor
como a K, em outubro do ano passado, e a
Interpack. em abril de 2005. Entre elas estão
os materiais biodegradáveis, os retort pouches
e as embalagens inteligentes que interagem com
o produto e garantem a sua preservação. "No
caso dos materiais degradáveis, estamos viven-
do uma fase de experimentações e desenvolvi-

mentos. Na Interpack. um pavilhão inteiro
foi dedicado a esta inovação, a qual perce-
bemos claramente que têm futuro garanti-
do, basta que os fabricantes resolvam a equação
preço e volume. Hoje esses materiais ainda são
muito caros e, portanto, são utilizáveis apenas
em produtos de alto valor agregado ou aplica-
ções promocionais11, avalia.

Já os retort pouches representam uma reali-
dade consolidada e vieram para ficar e facilitar a
vida do consumidor final. "A próxima geração
dessas embalagens já prevê o uso de sofisticados
sistemas de ventilação que permitem uma aber-
tura gradativa, liberando o vapor quando neces-
sário; assim, o produto -- normalmente alimen-
tos - cozinha a vapor dentro da própria embala-
gem", conta Mani. E, finalmente, as embalagens

Desenvolvida pela
Zaraplast, a
embalagem
apresenta
superfície
acetinada ao olhar
e ao toque

inteligentes que garantem ao produto o que ele pre-
cisa no momento certo. "São embalagens que res-
piram e que, em alguns casos, chegam a se comuni-
car com o consumidor final. Mais factível é a lami-
nação de chips na estrutura dos flexíveis, de forma
que todo o ciclo da embalagem/produto possa ser
rastreado, estamos falando da tecnologia de identi-
ficação por rádio freqüência (RFID)11, conclui.

O convertedor do futuro deverá ser ágil, flexível
e inovador. Ele precisa estar pronto para oferecer
ao mercado uma solução inovadora no menor tem-
po possível. Na Interpack, segundo Mani, havia um
exemplo concreto deste novo convertedor. Duas gi-
gantes internacionais, a Exxon Mobil e a Amcor
Flexibles anunciaram a união para criar o AdVanta-
ge, um sistema de criação, desenvolvimento e pro-
dução de embalagens flexíveis, com uma sofisticada
tecnologia e garantia de entrega do produto pronto
em no máximo sete dias. "A idéia é, cada vez mais,
utilizar a embalagem como um canal de comunica-
ção direta com o consumidor, substituindo, em al-
guns casos, as mídias convencionais", analisa.



O crescimento das embalagens
flexíveis laminadas

O setor de embalagens flexíveis laminadas é o
que mais cresce dentro do universo total de embala-
gens no Brasil. "A embalagem flexível laminada de
alta barreira do tipo retortable, isso é, que pode ser
autoclavada, utilizada com inúmeras vantagens com
relação às latas, começa a ganhar mercado por aqui
depois de já ser muito aplicada no exterior", opina
o diretor-comercial da Embalagens Flexíveis Diade-
ma, Sérgio Hamilton Angelucci.

Os avanços nessa área contemplam o conceito
estético com a chegada das embalagens que apre-
sentam efeito mate, isso é, sem brilho ou com áreas
brilhantes sem registro. "Essa tendência é bastante
forte também nos grandes mercados mundiais. Quan-
to aos aspectos funcionais, são imperativas as facili-
dades de uso e a conservação dos produtos como as
embalagens easy-open e/ou com pré-cortes a laser,
com selos de refechamento, zíper ou tampas e uma

busca por materiais ambientalmente mais amigáveis,
como os plásticos biodegradáveis ou compostáveis
em desenvolvimento, que poderão ser empregados
em sacolas de supermercados", exemplifica Ange-
lucci. Já no que tange às questões mercadológicas,
observa-se, segundo ele, a busca por embalagens
flexíveis que substituam com vantagens econômicas
os recipientes rígidos plásticos, vidros, caixas e
displays de cartão e uma maior utilização dos for-
matos stand-up pouch, além dos formatos multi-pack,
contendo doses para consumo individual."

O movimento pela preservação ambiental é mun-
dial e o Brasil não pode ficar de fora. "As embala-
gens flexíveis têm uma excelente oportunidade de
crescimento, pois podem substituir outros tipos de
embalagens mais pesadas e que consomem mais ma-
teriais ou energia na sua produção, sem a perda das
características de conservação necessárias aos pro-
dutos embalados, oferecendo baixo custo e alta pro-
dutividade", acredita Angelucci. A gestão corporati-
va da Diadema se preocupa com a questão ambien-
tal no desenvolvimento de seus produtos e nas suas
operações. "Para este ano, está prevista a certifica-
ção da empresa pela Norma ISO 14.000. Estamos
pesquisando materiais compostáveis. hidrossolúveis
e biodegradáveis. Enfim, nós fazemos a nossa parte
com responsabilidade e consciência para a preser-
vação do meio ambiente", ressalta.

Acompanhando uma tendência internacional, a
Zaraplast desenvolveu um novo produto para as
suas linhas de monocamadas e laminados: o Zara-
soft, que representa um real avanço em tecnolo-
gia. Trata-se de um filme-mate em BOPP, PET, PE
que proporciona uma superfície acetinada ao olhar
e ao toque do consumidor. Esse efeito destaca os
produtos nas gôndolas dos supermercados e con-
fere um visual premium, afirma o diretor da Zara-
plast, Alberto Khafif. "As embalagens flexíveis es-
tão mais sofisticadas, contemplando até os segmen-
tos de produtos básicos como o papel higiênico.
Observa-se o avanço da tecnologia de registro e de
impressão em flexografia e rotogravura que propi-
cia uma imagem de alta definição. Hoje já é possível
imprimir em até nove cores. "Já as estruturas apre-
sentam espessuras mais finas para atender ao au-
mento da velocidade de produção e com maior
barreira ao produto", informa.

A ráfia laminada com PE ou BOPP é outra novi-
dade da Zaraplast para sacaria de rações e pet-food
de grandes volumes (20 a 50 kg). Impressa em roto-
gravura, oferece elevada resistência mecânica e bai-
xa gramatura. "Recentemente, investimos na aqui-
sição de uma laminadora tríplex que promoveu o
ganho de capacidade de laminação e processo. O
equipamento permite a trilaminação em uma única
passagem. As embalagens laminadas ficam isentas
de rugas, canaletas e bolhas", destaca Khafif.

Os investimentos do setor de
filmes para atender ao

mercado de flexíveis
A demanda crescente de embalagens flexíveis

conduz à evolução do mercado de insumos e maté-
rias-primas. O maior desafio da cadeia, segundo Célia
Freitas, assessora de marketing e desenvolvimento

da Terphane, um dos grandes fabricantes de filmes de
poliéster, é transmitir aos potenciais usuários os bene-
fícios e as vantagens que podem ser obtidos, como
redução de custo com transporte e logística, forte apelo
visual (qualidade de impressão superior ao cartão ou à
lata) e maior área de exposição do que um rótulo,
manutenção do shelf life do produto (utilizando a es-
trutura de embalagem adequada), flexibilidade de ta-
manhos e formatos, diversos convertedores para for-
necer as embalagens etc. O setor também precisa subs-
tituir equipamentos e processos já existentes e depre-
ciados por novos conceitos de embalagem que, na
maioria das vezes, demandam investimentos iniciais.
"As velocidades de envase progrediram bastante, mas
ainda são menores quando comparadas, por exem-
plo, com uma linha automática de enchimento de la-

r

tas. E necessário vencer a barreira cultural, mudando
o hábito de consumo no uso das embalagens flexíveis
(maioneses em stand-up pouch, refil de café etc)", des-
taca. "As tendências caminham para o desenvolvimen-
to de filmes tratados com melhor ancoragem de tintas
e vernizes e filmes alta-barreira a gases, aromas e umi-
dades", acrescenta Célia.

A escolha de um substrato determina o resultado
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final de uma embalagem flexível que, aliada às tintas
empregadas na impressão, confere ao processo de
conversão alta definição de detalhes, brilho e transpa-
rência. "O material também contribui para a rigidez
da embalagem, como stand-up pouch e fundo chato
com quatro soldas laterais, e ainda é na combinação
de diversos substratos que se consegue uma estrutura
para o shelf life adequado do produto", afirma.

Com uma fábrica no Brasil e outra nos Estados
Unidos, a Terphane fornece filmes de poliéster de
4,5 a 50 mm, dos transparentes até os mais com-
plexos, com barreira, metalizados, com coating e
coextrusados. Uma amostra da força e da impor-
tância desse mercado é o investimento que a em-
presa está implementando na construção de uma
moderna planta industrial em Cabo de Santo Agos-
tino (PE), com um aporte de R$ 160 milhões. A
inauguração será ainda no segundo semestre deste
ano. "Estamos duplicando a capacidade de produ-
ção de filmes de poliéster, que vai saltar de 20 mil
toneladas/ano para 40 mil toneladas/ano, bem
como a produção de polímeros. Com esta nova li-
nha, poderemos produzir diferentes tipos de filmes
de poliéster e atender às demandas do mercado
nacional e da exportação", revela Célia.

A Polo Films também está empenhada em ofe-
recer novas soluções em embalagens flexíveis, por
isso investiu recentemente em equipamentos e no-
vas tecnologias que viabilizaram o desenvolvimento
de filmes com propriedades otimizadas (barreira,
óticos etc). "Inaugurada no início do ano, na fá-
brica de Montemor (RS), a linha plana de cinco
camadas ampliou a capacidade de produção de

filmes com melhoria de
maquinabilidade, ganhos
de eficiência dos proces-
sos de conversão (impres-
são e laminação) e empa-
cotamento", revela o co-
ordenador de desenvolvi-
mento de mercado da
Polo Films, Eduardo F.
Batagini. Outro impor-
tante empreendimento,
segundo ele, é a introdu-
ção da tecnologia de tra-
tamento plasma em metalização, que contempla
maior barreira aos filmes para o mercado alimen-
tício. "Na unidade industrial de Varginha (MG),
onde dominamos o processo tubular, conseguimos
diminuir a variação de espessura dos filmes espe-
ciais, o que solidifica nossa posição diante de seg-
mentos específicos de mercado como cigarreiro e
de sobre-embalagem."

As inovações não param. Para o desenvolvi-
mento do filme biodegradável, filme twist e filme
matt, a Polo desembolsou US$ l milhão em pes-
quisa de materiais e formulação, bem como em
horas-máquina e recursos humanos. "Com isso,
a empresa expandiu o leque de aplicações que
pode atender", ressalta Batagini. O filme biode-
gradável apresenta degradação acelerada quan-
do submetido a condições extremas de armaze-
nagem e/ou manuseio, e está alinhado com o
conceito de inovação e de apelo ambiental. As
empresas pioneiras já estão disponibilizando seus

produtos no mercado, como em so-
bre-embalagem de produtos amigos
do meio ambiente, e filmes lamina-
dos em papel 100% reciclado."

Todo esse movimento ascenden-
te é conduzido pelo crescimento do
setor de embalagens flexíveis no Bra-
sil, principalmente na área de alimen-
tos, por causa do poder aquisitivo da
população urbana e da sofisticação e
exigência do consumidor. "A versati-
lidade e a facilidade de uso, bem
como as necessidades pujantes de
embalagens que proporcionem pro-
teção e apelo mercadológico contri-
buirão ainda mais para a prosperida-
de do negócio", conclui Batagini.

Filme
biodegradável,
filme twist e filme
matt, as novidades
da Polo Films

Para Renato Pilon, coordenador de novos negó-
cios da Vitopel, empresa especializada em filmes
de BOPP, o mercado sempre pede novidades, f i l -
mes com mais brilho ou menos brilho, maior pro-
teção, praticidade de abertura e custos otimiza-
dos. "Desenvolvemos filmes perolados metaliza-
dos para chocolates e para a linha de refrigeran-
tes light como conceito produto/embalagem. Além
disso, adquirimos uma nova metalizadora para fi l-
mes de alta barreira com largura de 2,4 m para
snacks e ela ainda pode promover a substituição
do alumínio em embalagens laminadas para so-
pas e sucos em pó", informa.

De acordo com ele, o consumo de BOPP cristal
responde por 60% do mercado; perolado, 25%; e
metalizados, 15%. Os filmes perolados estão ga-
nhando share no segmento de embalagens-mono-
camada; os filmes metalizados, no setor de embala-
gens laminadas, especialmente na linha de biscoi-
tos. "O BOPP com baixa iniciação de selagem vem
desempenhando um ótimo papel na indústria de em-
balagens flexíveis no que tange ao desenvolvimento
de aplicações e ao aumento de produtividade das
máquinas automáticas. Outros filmes de BOPP pro-
porcionaram upgrade visual às embalagens (filme
mate e pérola metalizado), diferenciando os produ-
tos no PDV, uma nova necessidade explorada no
mercado", explica Pilon. •
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