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Um mercado
de muitos sabores

O setor que mais consome embalagens aposta na diversificação, nas
mudanças de embalagem e em novos conceitos de consumo

O
s alimentos são o grande segmento
responsável pelo consumo de em-
balagens. Em 2004, os produtos
alimentícios representaram 60,2%

do volume total de embalagem, segundo a
Datamark, incluindo também as bebidas. Pa-
ra alguns segmentos de embalagem, no en-
tanto, os alimentos têm uma participação
ainda mais ampla, como é o caso dos flexí-
veis, latas de aço e papelão ondulado. Por is-
so, a notícia de que este segmento industrial
deverá ter um crescimento tímido em 2005
não é das melhores para o setor.

Segundo a Associação Brasileira das Indús-
trias de Alimentação - Abia, a indústria de
alimentos deverá apresentar um crescimento
de 4% na produção e entre 2,5% e 3% nas
vendas reais. O faturamento nominal deverá
ser entre 5% e 5,5% superior a 2004, alcan-
çando R$ 185 bilhões, contra R$ 175,9 bi-
lhões em 2004.

Influenciado diretamente pelo menor índi-
ce de crescimento da economia em 2005, que
está sendo projetado em 3% este ano, contra
4,9% em 2004, a indústria de alimentos tem
ainda contra o seu melhor desempenho o
baixo poder aquisitivo da população, os juros
altos e o real valorizado.

Por outro lado, as exportações de alimentos
processados aumentaram 17% em valor, no
acumulado até setembro de 2005, compara-
do a idêntico período de 2004, passando de

US$ 12,82 bilhões em 2004 para US$ 15 bi-
lhões em 2005. Em volume, a alta foi de
11%, com 33,8 milhões de toneladas diante
de 30,45 milhões em mesmo período de
2004. Segundo o coordenador do departa-
mento de economia da Abia, Denis Ribeiro,
o cambio desfavorável foi compensado pelos
melhores preços alcançados por algumas
commodities no mercado internacional, co-
mo suco de laranja, café, açúcar e farelo de
soja, entre outros. O efeito da febre aftosa de-
ve prejudicar o resultado das exportações por
mais cerca de oito meses, ele prevê.

Efeito direto sobre a
embalagem

A indústria de papelão ondulado, que tem
35,5% de seu volume direcionados para

os produtos alimentícios, mais 9,8% para a
avicultura e fruticultura, reflete em boa parte
o que acontece no setor de alimentos. Em
2005, segundo estimativas da ABPO - Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Papelão On-
dulado, o setor deverá crescer somente 2,0%
sobre 2004, totalizando 2.149 mil toneladas.
De acordo com Paulo Sérgio Peres, presiden-
te da ABPO, o índice é pequeno para o mer-
cado brasileiro. "Algumas indústrias exporta-
doras que apresentaram bons resultados este
ano, como a avicultura, frutas e fumo, estão
garantindo o desempenho positivo do setor
de papelão ondulado", afirma Peres. "São se-
tores que normalmente utilizam embalagens
de maior valor agregado, o que explica um
crescimento mais alto em faturamento, que
deve ficar em 6,6%, totalizando R$ 5,36 bi-
lhões em 2005", explica.

A Sondagem Industrial da Fundação Getú-
lio Vargas, divulgada pela Abre - Associação
Brasileira de Embalagem, revela que a produ-
ção física do setor de embalagens no terceiro
trimestre de 2005 recuou 3,39% em relação
ao mesmo período de 2004. O resultado vem
depois de um segundo trimestre de retoma-
da, com crescimento de 2,36% na produção

e de um primeiro trimestre com alta modesta
de 1,06%. Para o ano de 2005, a expectativa
da Abre é a de uma quase estabilidade, com o
volume de produção contraindo-se 0,20%
em relação a 2004.

Exportação alavanca o setor

As carnes e aves estão entre os segmentos
de maior volume de exportação no setor

de alimentos. Em 2005, com o problema da
febre aftosa, as aves e a carne suína assumi-
ram a ponta em relação à participação no
crescimento das grandes companhias do se-
tor, como Sadia e Perdigão. Essas empresas,
no entanto, conseguiram aumentar o valor
agregado de seus produtos com sua linha de
pratos prontos, que ganharam em diversifica-
ção: risotos, massas, sobremesas oferecem ca-
da vez mais opções para o cardápio dos que
buscam praticidade, inclusive para o público
infantil. A linha infantil Clubinho Sadia
trouxe novidades criadas pela Pande: embala-
gem para mini-pizzas, que agora vêm com
surpresa e em sabor chocolate.

Inovações marcam grandes
companhias

D epois de um longo período de aquisi-
ções e fusões de marcas, as grandes

companhias investem na consolidação de
suas marcas e no desenvolvimento de novos
produtos e inovações.

A Unilever possui 50 marcas no Brasil, nos
segmentos de alimentos, sorvetes e higiene.
Com 13 fábricas em 4 estados, ela faturou
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R$ 8,6 bilhões em 2004. Só
no setor de alimentos, a
companhia lançou 26 ino-
vações em produtos, in-
cluindo suas diversas cate-
gorias, principalmente
aquelas com foco no consu-
mo saudável. "A Unilever
atua de forma clara no sen-
tido de não promover o su-
per consumo, e dá ênfase à
saúde cardio-vascular, nutrição familiar, vita-
lidade e controle de peso", afirma o vice-pre-
sidente da Divisão Alimentos, José Eduardo
Cabral. Aproveitando a alta penetração de
Maizena nos lares brasileiros, ela lançou Mai-
zena Crescinutre com adição de 40% das ne-
cessidades diárias de vitaminas. A maionese
Hellmann's sem colesterol e a margarina Do-
riana sem gordura "trans", também foram
lançadas em 2005, além do molho Pomarola
Nutri, à base de vegetais, entre outras inicia-
tivas de igual teor. Entre os sorvetes, a linha
Carte d'Or contou com lançamentos diet.

Nessa linha, marcas como Ades, de sucos
à base de soja, tiveram crescimento acima
de todas as demais categorias de alimentos,
com 31%. Em setembro último, a marca da
Unilever conseguiu alcançar, pela primeira

vez, a liderança em volu-
me do mercado de sucos,
com 17%.

Os produtos à base de
soja se expandem no Brasil
e se estendem a novos
itens, depois do sucesso
dos sucos à base de soja. A
Olvebra, empresa do Rio
Grande do Sul, está lan-
çando um produto pionei-

ro. O leite condensado Soymilk, à base de
soja. A empresa já havia lançado o chocola-
te à base de soja. A Cocamar, de Maringá
(PR), também tem planos para lançar pro-
dutos derivados de soja, entre creme de
leite, leite condensado e iogurtes.

Os lançamentos e inovações também fo-
ram foco de aten-
ção da Nestlé em
2005. Depois da
mudança da tra-
dicional embala-
gem de Leite Mo-
ça, foi a vez de
Leite Ninho, que
ganhou embala-
gem totalmente
inovadora com a

lata que lembra os antigos galões de leite
(leia na pág. 24).

Impacto nas prateleiras

As empresas estão o tempo todo criando
novas soluções que atraiam o desejo de

consumo. Na categoria de biscoitos, a Nestlé
está investindo R$ 10 milhões na reformula-
ção da linha Tostines, que volta com a cor
branca em suas embalagens, que já foi sinôni-
mo da marca, desenvolvidas pela agencia Fu-
ture Brand. Para avaliar as novas embalagens
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foi utilizada a metodologia eye tracking, que
mede o impacto visual e o percurso dos olhos
do consumidor pelos produtos expostos nas
prateleiras. Foram lançados ainda quatro no-
vos itens, além da volta à mídia.

No ano passado, Arcor e Danone, dona da
marca Lu, Aymoré e Triunfo, fizeram uma
fusão na área de biscoitos e criaram a maior
empresa da área da América do Sul, numa
operação de R$ 300 milhões; a participação
majori tár ia é da empresa argentina. A
empresa, formada Bagley do Brasil, ingressou
no mercado depanetones.

Entre os snacks, as batatas com sabores,
inaugurada com a Elma Sensaçõesrda Elma
Chips, marca do grupo Pepsico, que vem fa-
zendo constantes inovações em sabores e con-
ceitos, trouxe há pouco a batata Ruffles Bits,
que ganhou pedacinhos de salame.

A Fritex investiu R$ 5 milhões em novas tec-
nologias e marketing, com o objetivo de tor-
nar-se a 2a marca do mercado. A empresa está
investindo em equipamentos, pesquisas com os
consumidores, desenvolvimento de formatos,
aromas exclusivos e embalagens mais atrativas
nos pontos-de-venda. Segundo o gerente de
marketing Aluízio Periquito, a nova arquitetura
da Fritex traz produtos que atendem a cinco di-
ferentes perfis de consumo: infantil (Snackitos),
jovem (Yell), aperitivos (Aperitivo), culinário
(Batata Palha) e saudável (Assado), em em-
balagens criadas pela agência Sart/Dreamaker.

Tanto a categoria dos biscoitos quanto a de
snacks estão entre as grandes consumidoras
de embalagens flexíveis em laminados de
BOPP e outros materiais, com 29.000
toneladas e 7.000 toneladas de embalagem
flexível consumida, respectivamente, em
2004, segundo a Datamark.

Produto exportação

OBrasil, apesar de ter um baixo consumo
de café solúvel, está entre os maiores

fornecedores para o mercado internacional.
Em 2004, segundo a Abic - Associação Bra-
sileira da Indústria do Café, o mercado in-
terno de café solúvel foi de 26 mil toneladas
e as exportações foram de 73 mil toneladas,
lideradas pela Nestlé.

A Cacique, dona da marca Pele, empresa
com perfil exportador, com 95% do seu volu-
me de café solúvel voltado para o mercado ex-
terno, quer expandir seus negócios no mercado
interno, através do aumento de suas vendas de
café torrado e moído, além de café solúvel.

Os planos de 2006 também incluem inves-
timentos da ordem de US$ 3 milhões, dos
quais US$ 2 milhões serão destinados para
ampliação da fábrica de torrado e moído da
empresa, instalada em Alphaville (SP). A em-
presa também aposta no cappuccino, que de-
verá alcançar 400 toneladas comercializadas
em 2005. Uma das versões é o stand up
pouch de 100 gramas, com um peso menor
que o das embalagens convencionais, e conse-
qüentemente com preço mais acessível.

Variedade de apresentações

E o que dizer da maionese, um produto
que há alguns anos começou a passar



por uma grande transformação com a intro-
dução de sabores, embalagens diferenciadas,
entre outras mudanças. Marcas como Hell-
mann's, Arisco, Maria, Soya, apresentaram
mudanças na embalagem e no produto.

A Siol Alimentos incrementou a linha de
maionese Saúde
com o lançamen-
to de embalagens
em plástico flexí-
vel em formato
sachê, com preço
menor. O design
da embalagem é
da SPO Pantani,
com suporte téc-
nico da Embalar-
te. O filme plásti-
co flexível é fabri-
cado pela Inapel.

N o mercado
de peixes em

conserva, a Go
mês da Costa asso-
ciou-se ao Grupo
Calvo, da Espanha, uma das cinco maiores
empresas de pescados em conserva do mun-
do, fortalecendo ainda mais a presença da
companhia no Brasil. Ela está lançando o
Atum Claro, uma espécie diferente de pei-
xe, chamada Yellowfin. Para marcar o lan-
çamento do produto premium, a Gomes da
Costa optou por latas de 170 gramas deco-
radas com rótulos em papel metalizado,
dourado para o óleo e prata para o natural,
light. Os rótulos são em papel 77 g/m2,
metalizado, impresso com tinta ultra-viole-
ta (UV) em cinco cores revestidos em ver-
niz base água pela Gráfica 43, de Blumenau
(SC) com cinco cores. O design é da Tô-
nica Comunicação.
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