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FLEXÍVEIS

Tendência mundial
de alta

Em 2010, mercado mundial de embalagem flexível deverá
alcançar um volume acima de 16 milhões de toneladas. Em 2005,

consumo brasileiro cresce 2%

N
ão é novidade que o consumo de
embalagens flexíveis vem aumentan-
do no Brasil a índices expressivos.
Nos últimos anos, a média de cres-

cimento anual esteve acima de 4%, segundo a
consultoria Datamark (www.datamark.
com.br), com exceção de 2003, um ano em
que predominaram resultados negativos ou de
baixo crescimento para quase todos os seg-
mentos da embalagem, quando o mercado de
flexíveis se expandiu em menos de 1%. Em
2009, a projeção da Datamark indica que a de-
manda por flexíveis deverá girar em torno de
536 mil toneladas, cerca de 3,3% da demanda
mundial (projetada para 2010).

A versatilidade, o custo competitivo, as
possibilidades de composição de estruturas
variadas atendendo diferentes necessidades, a
evolução tecnológica dos materiais e insumos
que permitem o desenvolvimento de embala-
gens sofisticadas, como as embalagens retort,
que suportam altas temperaturas de envase,
ou filmes que regulam a saída e entrada de
gases, conservando melhor o produto, além
do menor índice na geração de resíduos estão
entre os atributos da embalagem flexível que
têm garantido sua performance ascendente
em todo o mundo.

Cenário global

A s mesmas condições de expansão verifi-
cam-se de maneira geral nas diversas re-

giões do planeta. Segundo um estudo pu-
blicado pela Pira International Ltd. (www.
pira.co.uk), "O futuro global dos mercados
de embalagem flexível", a demanda mun-
dial, que em 2004 foi avaliada em 12,384
milhões de toneladas, deverá aumentar em
30% até 2010, alcançando um volume aci-
ma de 16 milhões de toneladas, represen-
tando um índice médio anual no período
2004-2010 de 4,5%.

As maiores taxas de crescimento deverão se
concentrar na China e na índia. Na América
do Sul, o índice de crescimento médio anual
no período 2004-2010 deverá ficar em torno
de 7,0%, que também é uma taxa elevada.

A Europa Central e o Leste Europeu deve-
rão apresentar as mais altas taxas de cresci-
mento dentro da Europa. Rússia, Polônia e
Turquia contabilizam 80% do total do mer-
cado para embalagem flexível usado nos mer-
cados da Europa Central e do Leste. A Rússia
é o maior consumidor de flexíveis neste mer-
cado, com projeção de alcançar 260.000 to-
neladas em 2010.

O Reino Unido é o maior mercado de
embalagem flexível na Europa e a projeção
é que se mantenha com 21,6% de market
share em 2010.

Projeções de vendas de embalagem flexível
na China calculam cifras de 3,8 bilhões de
euros em 2010, o que representará em volu-
me 1,7 milhão de toneladas. O setor de ali-
mentos continuará a dominar o uso de mate-
riais flexíveis no mundo, mas há evidências
de uma queda vagarosa nas mais tradicionais
áreas de uso.

Entre as frutas e vegetais, o uso deverá cres-
cer por volta de 3%; no geral, mais baixo do
que o crescimento total do mercado.

Em carnes frescas, peixe e aves, o crescimen-
to em 2004/2005 foi projetado em 4,5%, cain-
do para uma taxa de 4,2% no período 2005-
2010. O setor de confeitaria apresentará o
maior market share em 2010, com 12,9%.

Os filmes de polietileno são o material de
embalagem flexível com a maior demanda.
A taxa anualizada de crescimento para o pe-
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ríodo 2005 a 2010 é estimada em 3,5%
para produzir um volume total de 1.361
milhões de toneladas em 2010.

Brasil segue a
tendência mundial

C omparando-se a posição do Brasil com as
projeções mundiais, observa-se que a de-

manda de embalagens flexíveis no País deverá
crescer mais de 20% até 2009 (projeção da
Datamark). Apesar de não podermos fazer
comparações entre dados de diferentes estu-
dos, de uma maneira estimada, observamos
que o volume de flexíveis movimentado pelo
mercado brasileiro em 2004 (440 mil tonela-
das) representa 40% do consumo da América
do Sul (1.100 mil toneladas em 2004 - Pira).

Diferentemente de alguns estudos estatísti-
cos, como o da Abief - Associação Brasileira
da Indústria de Embalagem Flexível, a pes-
quisa da Datamark leva em consideração
qualquer laminado ou combinação composta
de dois ou mais materiais, mas não as emba-
lagens monocamadas. Inclui assim embala-
gens como a caixa cartonada asséptica, e for-
mas diferenciadas como blisters, bisnagas, in-
vólucros, flow packs, stand up pouches e ró-
tulos, entre outros (veja o quadro).

Em 2004, como a maior parte dos segmen-
tos da indústria de embalagem no Brasil, a
demanda de flexíveis foi positiva com cresci-
mento de 4,5% sobre o ano anterior, atingin-
do as 440 mil toneladas. Em número de uni-
dades, alcançou 156 bilhões de unidades.
Comparada a outras formas de embalagem,
os flexíveis representam 6,8% do total utiliza-
do em peso, mas essa participação eleva-se a
23,5% quando se considera o valor. Entre to-
dos os materiais, é o que apresenta maior di-
ferença de participação entre volume e valor.

Em relação aos materiais utilizados, o mar-
ket share do polietileno na composição das
estruturas flexíveis é de 16% (2004), no Bra-
sil. A projeção para o polietileno no mercado
europeu, segundo a Pira, está avaliada em
30% em 2010, sendo dentre os materiais
aquele de maior demanda. O BOPP, que re-
presenta atualmente no Brasil 11,7% do total
de materiais empregados nos flexíveis, em
2010, deverá corresponder a índices de
26,5% na Europa. O alumínio responde por
7,1% dos materiais de embalagens flexíveis
no Brasil em 2004 contra 12,0% do índice
europeu em 2010. O papel detém a maior fa-
tia no Brasil, com 58,4%, levando em consi-
deração que as embalagens cartonadas assép-
ticas entram na categoria dos flexíveis.

Assim como nas demais regiões do mundo,
também no Brasil, as aplicações de flexíveis
predominam no setor de alimentos, com
74,5% do total. As bebidas respondem por
13,9% e os segmentos não-alimentícios, por
12,7%. Lidera o consumo de flexíveis a cate-
goria de laticínios e gordura, onde se encon-
tra o leite, importante consumidor de carto-
nadas assépticas. Destacam-se ainda os seg-

mentos de bebidas e de cereais e farinhas. Na
Europa deverá liderar o consumo de flexíveis
em 2010 os doces e confeitos, seguido pelos
pães e confeitaria.

Por mercados de uso final no Brasil, os
maiores volumes, cartonadas assépticas à par-
te, concentram-se em biscoitos 29,6 mil to-
neladas; fumo 14,9 mil toneladas; café 14,7
mil toneladas; balas e doces 13,2 mil tonela-
das; rações 12,5 mil toneladas; higiene pes-
soal 10,3 mil toneladas; chocolate 8,2 mil to-
neladas; massa alimentícia 7,9 mil toneladas;
carne processada 7,6 mil toneladas; snacks
7,0 mil toneladas; higiene bucal 6,9 mil tone-
ladas. Alguns produtos, apesar de apresenta-
rem um baixo volume de consumo se desta-
cam por uma incursão diferenciada nos últi-
mos anos. Podemos destacar o segmento de
limpeza, com o sabão em pó, em busca de
melhores custos. Outra novidade são os sabões
em barra para lavar roupa em flow packs, lan-
çada pela Razzo. As sobremesas em pó, com a
mudança da Royal, marca de gelatinas e
sobremesas prontas da Kraft Foods, de cartu-
chos e pouches, para envelopes; e em misturas
para bolo, iniciado pela marca Dona Benta.
Nestes exemplos, a migração ocorreu a partir
da embalagem de papelcartão.

Em 2005, flexíveis crescem
pouco no Brasil

P ara as empresas brasileiras do setor de fle-
xíveis, em 2005, o desempenho do setor

ficou aquém do esperado, segundo Rogério
Mani, presidente da Abief - Associação Brasi-
leira da Indústria de Embalagem Flexível
(www.abief.com.br). "Em uma primeira aná-
lise, a Abief prevê que a indústria de embala-
gens plásticas flexíveis tenha fechado 2005
com um crescimento de cerca de 2%. Em
2004, um ano considerado "um pouco me-
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lhor", o setor registrou um faturamento de
US$ 2,9 bilhões - 10% a mais que em 2003 -
e uma produção de 635 mil toneladas - 5%
de aumento em relação ao ano anterior. Esta
performance garantiu um índice de ocupação
de capacidade de 85%", afirma Mani. "Em
2005, percebemos que há uma demanda to-
talmente reprimida. E esta lentidão de mer-
cado é que realmente prejudicou nosso setor
em 2005. Alia-se a isso o aumento do preço
das resinas termoplásticas em função da pres-
são dos custos dos insumos derivados do pe-
tróleo; o preço do barril se mantém
na casa dos US$ 60".

Historicamente, as exportações
não têm uma grande representativi-
dade no setor de flexíveis; mas este
quadro deve mudar, uma vez que o
foco de algumas empresas será o
mercado internacional, até como
uma saída para driblar a crise inter-
na de consumo. Um entrave hoje é
a desvalorização do dólar frente ao
real. Mesmo assim, em 2004 o seto
portou 20% de sua produção; em 2005 a
estimativa da Abief é de que os negócios in-
ternacionais tenham absorvido 30% de toda

rer, pelo menos manteremos os mesmos pata-
mares registrados em 2005."

Sobre as novas tendências, Mani considera
que as embalagens plásticas flexíveis estão em
constante desenvolvimento, seja do ponto de
vista de novos materiais, novos formatos ou
simplesmente novos sistemas de decoração e de
abertura/fechamento. "Posso dizer que, inter-
nacionalmente, 2005 foi um ano de consolida-
ção do stand-up pouch como uma embalagem
inovadora. Esta embalagem ganhou formatos e
dispositivos que aumentam sua conveniência
perante o consumidor final e agregam valor ao
produto e à marca. A tecnologia do retort
pouch também garantiu um novo diferencial a
esta embalagem, além de abrir nichos de mer-

Blisters estão entre as formas de embalagem flexível com
expressiva aplicação na indústria farmacêutica.
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cado que até então eram reduto de outras em-
balagens como as latas e as cartonadas assépti-
cas. Outros avanços significativos foram teste-
munhados na área de bioplásticos e de embala-
gens com atmosfera modificada."

Entre algumas das mudanças para este ano, a
entidade deve rever suas estatísticas de cresci-
mento e direcionar-se mais no crescimento dos
seus clientes. "Se continuarmos medindo nosso
crescimento por quilos produzidos, seremos
traídos pela realidade. Devemos começar a
pensar em medir e fazer nossos custos em uni-
dades, pois o peso das embalagens está dimi-
nuindo. Esta redução ocorre, por um lado, pela
aplicação de tecnologias mais eficientes - o que
é saudável para todos. Mas é preciso estar aten-
to para que não ocorra uma diminuição do pe-
so que comprometa o produto embalado; é
preciso otimizar com responsabilidade."
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a produção local, tendo como alvo os Estados
Unidos, países da América Latina e da
Europa. "O câmbio desfavorável é sempre
um elemento que desfavorece as exporta-
ções. Mesmo assim, o setor não pretende
abandonar a proposta de conquistar alguns
mercados no exterior. Esperamos
aumentar as exportações; se isso não ocor-

r ex-




