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E
m economias grandes e complexas, como a
brasileira, as embalagens dos incontáveis
itens à venda nas gôndolas dos hipermerca-
dos servem para tantos fins -- diferenciar a

mercadoria das concorrentes, cativar o consumidor e
ajudá-lo a usar o produto, veicular informações por
meio do rótulo - e, principalmente, para proteger o
conteúdo comercializado, impedindo que se quebre
ou se contamine pelo manuseio constante ou avaria-
do no transporte em longas distâncias. Uma visão ori-
ginai de como é antiga a prática de se garantir a inte-
gridade de mercadorias por meio de invólucros espe-
ciais é dada por Rafael Alonso, coordenador de no-
vos negócios da mul t inac ional d inamarquesa
Hartmann, no Brasil: "Recursos como a salga de ali-
mentos e o uso de tripas de animais em embutidos
são alguns dos mais antigos exemplos conhecidos da
prática da engenharia de alimentos e da engenharia
de embalagens na história da humanidade. Ambos
têm por função reduzir a atividade da água sobre os
produtos, visando sua preservação em longo prazo, o
primeiro por meio da adição de sais, e o segundo,
com o uso de uma membrana de permeabilidade se-
letiva, as tripas, envolvendo os alimentos. Vale res-
saltar que, apesar de simples e rudimentares, esses
artifícios podem já ser considerados as primeiras 'em-
balagens de proteção' de que se tem notícia."

Utilizando como matéria-prima a polpa moldada
(material feito a partir da reciclagem de papéis, prin-
cipalmente do papel jornal), a Hartmann produz em-
balagens protetoras para alguns produtos que, por suas
fragilidades física e biológica, estão entre os que mais
demandam esse tipo de recipiente: abrigos para mu-
das de plantas usadas em reflorestamento, caixas para
maçãs, melões e mamões-papaya, estojos e bandejas

para ovos, dentre outros itens. Acostumado, portanto, a
observarem seu dia-a-dia profissional a importância que
uma embalagem tem no resguardo de um produto, Alon-
so afirma: "Todo material para embalagem pode ser con-
siderado, em maior ou menor grau, como sendo uma
forma de embalagem protetora. As diferenças residem
no grau de sofisticação e de tecnologia empregados na
produção do invólucro."

Finalidades específicas

Mas então como podemos definir uma embalagem
protetora, se todas, até certo ponto, são? Marcelo Gaspar,
gerente-comercial da Nefab, multinacional sueca do seg-
mento, presente em mais de 30 países, explica: "Embala-
gem protetora é aquela que resguarda o produto até seu
destino final (ou seja, até a residência do consumidor),
garantindo o bom estado do produto frente às condições
de manuseio, armazenagem e transporte. Essas condições
podem envolver a compressão dos invólucros, o empi-
Ihamento das caixas com o produto, as vibrações e os
choques sofridos pelos recipientes durante o transporte e
mesmo eventuais quedas. A embalagem em questão deve
ser capaz de suportar todos esses revezes sem danos para
o conteúdo que carrega, para que seja, assim, uma em-
balagem protetora."

Embora as transportadoras e os estabelecimentos de
varejo tentem ser cuidadosos com os bens que comer-
cializam, a série de perigos que ameaça a integridade de
um produto até o momento de ser consumido ou usado,
listada acima por Gaspar, não pode ser menosprezada. O
Brasil, por suas dimensões continentais, muitas vezes exige
que alguns bens sejam transportados por centenas de qui-
lômetros no território nacional antes que cheguem ao con-

sumidor final. Os eletroeletrônicos brasileiros, em sua
maioria fabricados no pólo industrial de Manaus, e ven-
didos nas grandes metrópoles do Sul e Sudeste do País,
são um bom exemplo disso.

As más condições da malha rodoviária brasileira e a
mão-de-obra nem sempre preparada para lidar com arti-
gos mais delicados revelam a necessidade de embala-
gens de proteção confiáveis. Trata-se de um requisito de
primeira necessidade para grande parte do parque pro-
dutivo brasileiro.

E quais são, então, os bens que mais comumente de-
mandam embalagens protetoras? Sérgio Cardozo da Sil-
va, gerente de engenharia de produtos da Termotécnica,
empresa fabricante de embalagens de poliestireno ex-
pandido (EPS), cita alguns dos principais: "No setor ali-
mentício, os hortifrutigrangeiros, os peixes e os frutos do
mar são os que mais precisam desse tipo de invólucro.
Na indústria, embalagens protetoras são usadas no trans-
porte de cinescópios para TVs e monitores, por exem-
plo, ou no de autopeças para as montadoras. Destacam-
se ainda no segmento industrial, como usuários intensos
desse tipo de embalagem, os setores químico e farma-
cêutico. Este último precisa de caixas especiais que car-
reguem vacinas para humanos e animais; neste caso, a
embalagem protetora é de vital importância para que as
substâncias não se degradem devido às altas temperatu-
ras que podem enfrentar antes de serem inoculadas em
pessoas ou no gado, em fazendas, por exemplo."

E não é só: aparelhos celulares, placas de circuito im-
presso, defensivos agrícolas, brinquedos - todos esses pro-
dutos pedem embalagens de proteção, cada um por uma
razão particular. E essa diversidade de usos já começa a
gerar uma gama cada vez maior de tipos de embalagens
protetoras, cada qual adaptada a uma necessidade espe-
cífica e feita também com um material determinado. A
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paulistana Safepack, por exemplo, foi fundada
em 1993, e desde seu surgimento voltou-se para

a fabricação de envelopes e sacos de plástico re-
sistentes para o acondicionamento de revistas, li-

vros, DVDs e objetos frágeis e de pequeno porte.
Zuleica Santos Turbiani, diretora-geral da empresa, expli-
ca que a Safepack nasceu exatamente a partir dessa diver-
sificação do segmento: "Até alguns anos atrás, as únicas
opções de embalagens protetoras eram as feitas de pape-
lão, isopor, madeira ou metais. Com o surgimento de téc-
nicas e maquinário para a fabricação de embalagens a
partir do plástico-bolha e do polietileno expandido, abriu-
se todo um leque de opções derivadas desses novos ma-
teriais, que atendem melhor a certas necessidades do mer-
cado atual/'

Crescimento do setor
acompanha as exportações

E o futuro desse produto, como se apresenta? Dentro
de nosso parque industrial fabricante de embalagens, e
do mercado brasileiro consumidor da mercadoria, como
se portará a oferta e a procura de embalagens de prote-
ção nos próximos anos?

Industriais do setor, em linhas gerais, estão otimistas
a este respeito. Como os consumidores brasileiros estão
cada vez mais preocupados com a segurança e com a
qualidade do que compram, as embalagens protetoras
ainda têm um bom espaço para crescerem no mercado

interno. Por outro lado, a expansão prevista da economia
brasileira em 2006 -que deverá ser de 4%, segundo rela-
tório de dezembro de 2005 do Banco Central - e o espe-
rado novo aumento das exportações neste ano irão de-
mandar grandes cuidados com os produtos que tenham
de ser transportados por longas distâncias. É o que lem-
bra Takashi Sanefuji, diretor da Resinor, companhia que
conta com duas plantas industriais (em São Paulo e na
Paraíba) nas quais fabrica, a partir de resinas sintéticas,
produtos para diversos mercados, dentre eles o de emba-
lagens de proteção. "O crescimento das exportações bra-
sileiras de produtos eletrônicos, da linha branca (gela-
deiras, máquinas de lavar etc.), motores, autopeças e
móveis farão também crescer a produção de embala-
gens feitas a partir de poliestireno expandido (EPS),
necessárias para a preservação desses artigos, quando
conduzidos por grandes trajetos. Os embarques maiores
de frutas e peixes para o exterior também exigirão volu-
mes crescentes de caixas térmicas de isopor para seu acon-
dicionamento", explica Takashi.

Por sinal, tamanha demanda prevista de embalagens
de proteção e também de outros tipos de embalagens
vem levando setores do governo, ONGs e mesmo a po-
pulação em geral a questionar o destino final que esses
produtos terão após seu uso. Visando evitar a poluição
industrial dentro e fora do Brasil, empresas como a Pa-
raibuna Embalagens, voltada para a fabricação de em-
balagens de proteção feitas a partir de papelão e polpa
moldada, vêm investindo pesadamente na criação de
linhas de produção ambientalmente sustentáveis. É o
que conta Mario Henrique Santos, gerente de vendas e

marketing da empresa: "A Paraibuna é uma empresa
recicladora e nossa produção é 100% feita com apa-
ras de papel. Por mês, são reaproveitadas mais de
sete mil toneladas de papel em nosso processo pro-
dutivo." Agindo assim, a empresa espera, por exem-
plo, poder ajudar com suas embalagens protetoras os
agricultores do Nordeste brasileiro a exportarem fru-
tas tropicais para mercados exigentes, como o japo-
nês ou o europeu, que costumam ser extremamente
zelosos com questões relativas ao meio ambiente. Eis
aí um bom caminho a ser trilhado na produção nacio-
nal de embalagens de proteção em nosso país.

Informações
Hartmann

tel.: (15) 3238-3221, www.hartmannbrasil.com.br

Nefab
tel.: (11) 4785-5050/5062, www.nefab.com.br

Paraibuna Embalagens
tel.: (32) 3233-2649, www.paraibuna.com.br

Resinor
tel.: (11) 4547-9401, www.resinor.com.br

Safepack
tel.: (11) 5524-9911, www.safepack.com.br

Termotécnica
tel.: (47) 3451 2603, www.termotecnica.com.br
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