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Considerado um termômetro da atividade industrial, o mercado brasileiro de embalagens 
espera fechar 2006 com faturamento de R$ 33 bilhões, montante que, se alcançado, 
significará aumento de 5,43% em relação ao ano passado, quando o resultado foi de R$ 31,3 
bilhões. 
 
Os números divulgados pela Abre – Associação Brasileira de Embalagens dão conta ainda de 
uma expectativa de crescimento de 1,2 a 1,8% na produção de embalagens no País em 2006. 
A previsão é baseada no resultado já alcançado no primeiro semestre, quando houve alta de 
0,55%, especialmente devido ao forte desempenho das embalagem de vidro (aumento de 
8,94%) e metal (crescimento de 4,59%). 
 
As exportações de embalagens foram incrementadas em 9,02%, em relação ao primeiro 
semestre de 2005, com liderança dos segmentos de vidro (aumento de 39,96%) e madeira 
(crescimento de 44,63%). 
 
Por outro lado, também aumentaram em 25,85% as importações de embalagens vazias, com 
forte desempenho da indústria de metálicos (alta de 65,58%) e de papel e papelão 
(crescimento de 65,53%). 
 
Ainda assim, a balança comercial do setor é superavitária: US$ 161 milhões exportados no 
primeiro semestre contra US$ 126 milhões somados pelas importações. 
 
O otimismo do setor se reflete no mercado de agências de design, muitas delas atravessando 
um período frutífero tanto no aspecto financeiro como no criativo. 
 
Ao homenagear os vencedores do seu 6º Prêmio de Embalagem & Design, no fim do mês 
passado, a Abre comprovou a importância que a atividade tem hoje para a indústria e o varejo 
e, por outro lado, o estágio avançado do mercado brasileiro de agências e fornecedores, que 
têm sabido aliar inovações criativas a soluções tecnológicas. 
 

 
 
O trabalho mais premiado deste ano foi criado pela Pande para a linha Ninho, da Nestlé. 
Semelhante às antigas leiteiras de fazendas, a embalagem foi escolhida como o melhor entre 
todos os finalistas pela votação popular e merecedora ainda de outros dois troféus concedidos 
pelo júri: Design de Família de Produtos e Embalagem de Bebidas. 
 



 
 
A Natura Cosméticos foi considerada Empresa do Ano, especialmente pelo valor que tem dado 
ao estudo de novos tipos, formatos e materiais de embalagens que, ao mesmo tempo, sejam 
mais atrativos aos consumidores e causem menos impacto ambiental. A Natura também foi 
premiada pelo belo projeto Natura Humor, na área de Design de Cosméticos e Cuidados 
Pessoais. Desenvolvida pela Desgrippes Gobe e Gragnani, a série de frascos traduz bem o 
conceito sofisticado da linha e convida o consumidor para uma “história de amor com humor”. 
 

 
 
Premiada em duas categorias (Design de Alimentos Doces e Embalagem de Alimentos), a 
edição limitada de Nescau, desenvolvida pela FutureBrand para a Nestlé, cumpre bem sua 
missão de transmitir movimento e energia, conceitos inerentes ao produto. 
 



 
 
Outro projeto duplamente vencedor foi o do estojo flipbox para lápis de cor, do GAD’ Design 
para Faber-Castell, premiado em Design Miscelânea e Design Industrial. A embalagem contém 
hastes, articuladas por dobradiça, que formam um apoio que a mantém inclinada na posição 
vertical quando aberta. A Faber-Castell ainda levou o troféu de Embalagem Miscelânea por 
outro case, criado pela TW Design para o “sales kit” usado pela sua equipe de vendas. 
 

 
 
Outras três agências também saíram deste 6º Prêmio Abre de Embalagem & Design com dois 
prêmios. A M Design venceu em Design de Higiene e Limpeza, com as embalagens das versões 
Triplação e Ultra do sabão em pó Assim, da Assolan; e em Embalagem de Food Service, 
Delivery e Take Away, pelo Kit Feijoada do Extra, desenvolvido para o Grupo Pão de Açúcar.  
 



 
 
A NR Design, em parceria com a Bauen Indústrias Plásticas, levou a melhor em Redesign de 
Produtos, pelo trabalho realizado para Coppertone Kids; e em Inovação Tecnológica em 
Embalagem, pelo novo sistema de fechamento que elimina o PVC da embalagem de 
Coppertone, da Schering Plough. 
 

 
 
E a 100% Design ficou com os troféus de Embalagem de Cosméticos e Cuidados Pessoais, pela 
praticidade com elegância do projeto criado para a marca Intimus, da Kimberly-Clark, que 
juntava absorventes higiênicos e protetores de calcinhas em uma embalagem que funcionava 
como porta-objetos; e em Design de Bebidas Alcoólicas, pelo Rum Montilla Limão, da Pernod 
Ricard, parceria com os convertedores Guala Closures, CCL Label e CIV. 
 
Os demais vencedores podem ser conhecidos no site da Abre (www.abre.org.br). 
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