
A
lém de ser um segmento

forte e bem estruturado no

Brasil, a indústria de

embalagem explora seus

poderes de funcionalidade, praticidade

e conveniência. Quando exposta no

ponto-de-venda, ela se transforma

num vendedor silencioso. Seus 'trajes' e

formas são ótimos recursos para

aumento das vendas. Cientes disso, os

fabricantes desenvolvem e apostam em

novos formatos, na harmonia entre

cores e em recursos gráficos cada vez

mais inovadores. Nas prateleiras dos

supermercados ou nas gôndolas dos

mais diferentes estabelecimentos

comerciais, os produtos são

acondicionados e, às vezes, até

conservados, por meio do uso de

vernizes especiais, laminação, relevo

hexacrome, impressão em plástico, hot

stamping, entre outros.

Especificamente no caso dos vernizes,

além de embelezar ainda mais o

produto, eles podem proteger o

conteúdo da ação danosa de agentes

químicos e físicos, além de garantir a

procedência, expor prazos de validades



e combater a pirataria. Aliados, os

setores de impressão e o mercado de

embalagens começam a somar pontos.

"Dentro de cada tipo de impressão

existem diversos trabalhos em evolução

para a melhoria de qualidade, mas a

mais recente tecnologia em impressão

para embalagem é a digital. Hoje, os

processos periféricos como laminação e

Silvio Roberto Isola, sócio e diretor da Gegraf:

"A embalagem é o reflexo

do produto nela inserido"

corteja são compatíveis com a

impressão digital, viabilizando diversos

novos produtos. O grau de dificuldade

na impressão depende muito da arte a

ser impressa. No geral, as marcas líderes

de mercado possuem um nível de

exigência maior em relação à qualidade

gráfica. As constantes alterações e

renovações de artes também são

fatores que aumentam a dificuldade

na produção da embalagem",

comentam Luiz Eduardo Abate de

Siqueira e Ana Decot, ambos

profissionais de marketing e

desenvolvimento de mercado da Itap

Bemis, nome da divisão de

embalagens flexíveis da Dixie Toga.
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Quem é quem na área de embalagens
A Brasilgrafica é uma empresa

que atua de forma semi-

integrada no setor gráfico de

embalagens. Com capital 100%

nacional, foi fundada em 1948,

sucedendo ao Estabelecimento

Gráfico Bomsucesso Ltda,

estabelecido em 1933.

Uma das maiores organizações

do setor na América Latina, suas

atividades envolvem desde a

impressão até o acabamento

final das embalagens, passando

por suas diversas fases, inclusive sendo a pioneira no

Brasil na fabricação de facas de corte-vinco pelo processo

a laser. Em 1992, a empresa se lançou no mercado

externo, atingindo os mercados da América do Sul, hoje,

Mercosul.

A unidade industrial está localizada em Alphaville,

Barueri (SP) e possui área de 30 mil metros quadrados,

dos quais 16 mil de área construída. Conta, ainda, com

um depósito de material acabado, para manutenção do

processo just-in-time, com uma área construída de 10

mil metros. Atualmente a Brasilgrafica conta com 580

colaboradores.

A Dixie Toga é uma das maiores fabricantes de

embalagens da América Latina. Essa posição foi

conquistada ao longo dos últimos anos por meio de uma

agressiva política de aquisições e associações aliada à

excelência em serviços, atualização tecnológica e

capacidade de investimento, o que permitiu oferecer aos

clientes produtos de qualidade superior e alto valor

agregado. Nascida em julho de 1995, resultado da união

de duas grandes empresas de embalagens: a Dixie Lalekla,

que deu início à sua história em 1945 e era considerada

uma das melhores do Brasil na produção de potes para

margarinas, iogurtes e descartáveis, e a Toga, uma das

maiores fabricantes de embalagens flexíveis e semi-

rígidas da América

Latina, fundada em

1935,

a empresa, depois

da fusão, tomou

novos rumos e

partiu para uma

agressiva política

de aquisições e associações.

Entre elas a

associação à Bemis, maior

fabricante de embalagens

flexíveis dos Estados Unidos,

originando a Itap Bemis, o que

trouxe novas tecnologias para

os segmentos de snacks,

frigorificados, higiene,

desidratados e laticínios. Mais

tarde, foi construído um novo

complexo industrial, localizado

em Londrina, PR, abrigando as

divisões de descartáveis (Dixie) e flexíveis (Itap Bemis). A

mais recente aquisição foi a Dixie Toga, visando

solidificar seu posicionamento no mercado de

embalagens da América do Sul através da estratégia de

negócios baseada nos princípios de tecnologia e

inovação, foco no cliente e excelência em manufatura.

A Gegraf Indústria Gráfica, fundada em 1956, conta

atualmente com 150 colaboradores. Com duas unidades

- Lapa e Barra Funda, ambos bairros da cidade de São

Paulo, 80% da sua produção é destinada ao mercado de

embalagens. O restante vai para peças promocionais de

PDV. Certificada ISO desde 1997, a fabricante de

embalagens tem capacidade para atender pequenas,

médias e grandes tiragens.

O planejamento estratégico da empresa prevê

investimentos de US$ 3,5 milhões em 36 meses. Só nos

últimos 12 meses foi investido US$ 1,3 milhão, destinado

à aquisição de uma processadora automática de chapas,

sistema de tratamento de resíduos líquidos e uma

impressora cinco cores, mais verniz para grandes

formatos (1.00 x 1.40). Já na parte de novos negócios é

possível destacar o lançamento do projeto de

impressão digital para embalagem e PDV. Outro ponto

de destaque é a participação em um conglomerado,

cujo perfil será oferecer uma cesta completa de

serviços one-

stop-shop, dando,

além dos

melhores

produtos e

serviços, conforto

e comodidade

para os clientes.

Unidade produtiva da Dixie Toga, Itap Bemis, em Londrina (PR)
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Fonfe: Pesquisa anual Abigraf/ DECON

(a) Impressão de livros, revistas e fascículos (não inclui jornais]
(b) Semi-rígidas de cartão, sacolas, rótulos e envoltórios
(cj Agendas, cartões de mensagem, cadernos, envelopes, etiquetas, guias
fiscais, livros contábeis, papel de presente, fichas de controle, etc.
(d) Calendários, convites e impressos em geral de pequenos formatos e

baixas tiragens (inclui gráficas rápidas), notas fiscais, timbrados,
talonários
(e) Baralhos, cartões magnéticos, papel fantasia, puzzles, etc.

(1) US$ = R$ 3,078 (2) U5$ = R$ 2,926 (3) US$ = R$ 2,434
* Dados preliminares

Na opinião de Célio Coelho de

Magalhães, gerente de marketing da

Brasilgrafica, há novas tecnologias de

impressão que atuam em favor do

segmento, entre elas a conhecida como

Hi-Fi. "Impressão com retículas de alta

definição - FM screening -, impressão

com tintas de alta pigmentação,

integração entre tintas metálicas t

pigmentos de efeito, impressão

lenticular e revestimentos e efeitos

especiais são alguns dos atrativos.

Trabalhamos muito em uma nova

tecnologia chamada Hi-Fi, que é um

processo para a integração decorativa

de cores metálicas, Metal Inegrated

Process Printing (MIPP)", destaca.

A tecnologia digital também é citada por

Silvio Roberto Isola, sócio e diretor da

Gegraf, diretor administrativo da Abigraf,

delegado sindical na Fiesp e diretor

adjunto de meio ambiente da Ciesp.

Segundo ele, principalmente em matéria

de personalização, a tecnologia digital é a

opção que traz maiores evoluções.

PODER GRÁFICO
Considerada um elo na comunicação

entre o consumidor, produto e marca, a

embalagem assume posição de

destaque e importância na indústria

gráfica. Não é à toa que seu conteúdo,

atualmente, é cada vez mais envolto

em 'trajes de gala'. E para assumir tal

pompa é preciso explorar diferenciais

que o mercado oferece. "Numa era de

'comoditização', a embalagem ganha

importância ainda maior na conquista

do consumidor. Os produtos de cada

categoria na gôndola estão cada vez

mais parecidos em cores e formatos.

Como o primeiro contato com o

produto na hora da compra é visual, a

embalagem é a responsável por chamar

a atenção do consumidor e conectar

com o benefício da marca. A indústria

da embalagem pode contribuir com

seus clientes participando do

desenvolvimento do projeto desde

sua concepção, oferecendo todas as

possibilidades técnicas de impressão e

de estrutura para o melhor visual do

produto", afirmam Siqueira e Ana.

Além de se apresentar

impecavelmente bem 'vestida', ela

tem que exercer seu poder de

atração. Afinal, sedução garante a

escolha do consumidor. "Segundo a

Associação Paulista de

Supermercados (Apas) e a Associação

Brasileira de Supermercados (Abas), a

compra por impulso, aquela que não

depende da interferência direta de

um agente de vendas, está por volta

de 78% do volume. A atração ao

produto é determinante no emprego

de soluções que agreguem valor e

seduzam o comprador. Cores,

acabamentos especiais, formas e
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Luiz Eduardo Abate de Siqueira e Ana Decot, ambos
profissionais de marketing e desenvolvimento de
mercado da Itap Bemis:

"Numa era de 'comoditização',

a embalagem ganha

importância ainda maior na

conquista do consumidor"

formatos contribuem para alavancar

a identificação da marca, bem como

traduzir por meio da embalagem a

qualidade intrínseca do produto. A

embalagem é o reflexo do produto

nela inserido", reforça Isola. Para ele,

produzir embalagens diferenciadas,

cada vez mais atrativas e que

despertem a atenção do consumidor,

é uma ação que contribui para o

fortalecimento do setor.

MERCADO EXTERNO
Em 2004, as exportações atingiram a

marca de US$ 292 milhões, com

crescimento de 6,8% em relação ao ano

anterior. O ano passado foi bom para o

setor e, segundo a Associação Brasileira

de Embalagens (Abre), o Brasil é

responsável por um saudável mercado e

não deve nada se comparado com os

demais países (ver entrevista nesta

edição com Luciana Pellegrino, diretora

executiva da Abre).

Tantos elogios só podem levar ao

rompimento de fronteiras. "As embalagens

em suporte celulósico fazem parte das

estatísticas da Abre. O que

enfrentamos em 2005 foi uma

retração de 46,75% em relação a

2004, principalmente porque

setores como vestuário,

calçados e têxtil, devido ao

problema da taxa cambial,

levaram nossos concorrentes,

principalmente os asiáticos, a

alcançarem uma considerável

vantagem", aponta Isola.

Ao término de 2005 pode até ter

sido alcançado crescimento em

volume ou faturamento no

mercado, mas serenidade e

segurança no momento da

análise final nunca fizeram mal

a ninguém. "Tivemos um ano

com crescimento em volume,

muito embora as margens

continuem bem abaixo do

esperado. Quanto às

exportações, 2005 foi um ano

de consolidação de venda em

alguns países e abertura de

novos mercados", analisa

Magalhães. Já a Itap Bemis, ao

longo do ano passado

acompanhou o crescimento dos

setores alimentícios, bebidas e

não alimentício. "Esperamos

fazer o mesmo em 2006",

concluem Siqueira e Ana.

Célio Coelho de Magalhães, gerente de
marketing da Brasilgrafica

"Trabalhamos muito em

uma nova tecnologia

chamada Hi-Fi, que é um

processo para a integração

decorativa de cores

metálicas, Metal Inegrated

Process Printing (MIPP)"
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