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m qualquer grande rede varejista do Brasil
não faltam opções de produtos de bens de
consumo nas prateleiras. A concorrência é
acirrada; e o desafio é o que fazer para con-

quistar o consumidor? Para se diferenciar, não basta
ter um produto de qualidade, mas também uma em-
balagem que comunique esse atributo de forma cla-
ra e eficiente, pois, hoje, a busca dos consumido-
res é pela solução que melhor atenda às suas ne-
cessidades de mais frescor, mais segurança e con-
veniência. Ciente desse novo cenário, a indústria
de embalagens plásticas investiu em avançadas tec-
nologias que resultaram em valiosas vantagens com-
petitivas: excelente desempenho e baixo custo. Isso
abriu portas para um mercado repleto de oportuni-
dades. Essa também é a opinião de Marcos Bianchi,
gerente-geral da América do Sul da Graham Packa-
ging. "O setor de embalagens plásticas evoluiu bas-
tante nos últimos anos. Isso vem ocorrendo em dife-
rentes frentes, seja na tecnologia de produção, seja
em design de embalagens ou até mesmo no desen-
volvimento de novos materiais. A soma desses diver-
sos fatores tem possibilitado às embalagens plásticas
serem utilizadas em nichos de negócio antes domi-
nados por outros tipos de embalagens." Ele continua:
"O segmento de alimentos está proporcionando for-

te crescimento das embalagens plásticas, sobretu-
do, na medida em que os consumidores finais dão
preferência aos recipientes que facilitam o consu-
mo do produto na rua, ou seja, que são fáceis de
transportar, inquebráveis e que possibilitam aber-
tura e fechamento."

A crescente demanda por embalagens plásticas
para alimentos desenhou um ambiente de sofistica-
ção. "Os primeiros mercados convertidos foram os
que exigiram embalagens menos complexas. Agora,
o desenvolvimento é focado em embalagens que
atendam a condições de processamento mais exi-
gentes, como os produtos autoclaváveis, ou que per-
mitam um ingresso menor de oxigênio, como a cer-
veja", explica Bianchi.

Na visão de Ângela Salgado Mormul, gerente de
marketing da Huhtamaki, o setor de embalagens plás-
ticas recentemente levou a preferência de alguns mer-
cados devido aos ganhos de custo e logística em re-
lação a outros materiais, provocando a substituição
do vidro e do metal.

"Os segmentos em que as embalagens plásticas
podem oferecer inúmeras vantagens são diversos. Al-
guns ainda nem começaram o movimento de substi-
tuição no Brasil, mas é percebida uma forte tendên-
cia, e não somente em alimentos, em outros merca-



dos. A embalagem plástica é amigável, é higiênica,
protege o conteúdo e pode ser explorada em sua
forma e função de uma maneira ampla, dando bas-
tante liberdade para o cliente planejar como deseja
posicionar seu produto."

Como podemos, no entanto, diferenciar as em-
balagens plásticas? O direcionador no desenvolvi-
mento de embalagens é fruto do valor que o consu-
midor final dá para cada uma das suas característi-
cas. "Existem diferenças motivadas pelo uso em mer-
cado e cultura distintos. Se compararmos o setor in-
dustrial com o de cosméticos, temos significativas
diferenças. O primeiro está extremamente preocu-
pado com a segurança das embalagens, enquanto o
segundo tem como principal direcionador a aparên-
cia. Outra diferença vem de hábitos culturais. Nos
Estados Unidos, por exemplo, a oferta de embala-
gens maiores (family packs) é muito mais ampla do
que no Brasil", afirma Bianchi.

Novas categorias de produtos e inovadoras apli-
cações vêm surgindo no mercado de consumo, de-
mandando novos formatos e materiais. E quais são
as tendências em máquinas para produção de em-
balagens plásticas? Na análise de Maurício Carini,
gerente-comercial da Aptar B&H Embalagens, as ten-

dências estarão voltadas para cabeças/cérebros
(máquinas de pensar).

"É pensando claramente que teremos, a cada
dia, mais busca em novos conceitos e sistemas
de embalagem."

O desafio do mercado
de embalagens PET

Hoje, o uso de embalagens PET está distri-
buído nos segmentos de refrigerantes, óleos co-

mestíveis, água, sucos concentrados, isotônicos,
bebidas alcoólicas, potes para alimentos de boca

larga, farmacêuticos, molhos e temperos, pro-
dutos de limpeza, entre outros. "O mercado
de PET está distribuído em refrigerantes e água
mineral, 68%; óleo comestível, 12%; alimen-
tos boca larga, 6%; sucos e- isotônicos, 6%; e
outros, 8%", revela Ricardo Vaz, diretor-comer-
cial da Amcor PET Packaging. Ele continua: "O

desafio para o setor de embalagens PET está justa-
mente em desenvolver tecnologias inovadoras para
absorver os novos segmentos de produtos que estão
mudando de embalagem. Há uma grande tendência
de a embalagem PET substituir outros materiais, prin-
cipalmente nas áreas de alimentos, bebidas alcoóli-
cas, bebidas prontas, home care, farmacêuticos e pro-
dutos de limpeza."

A Amcor PET já deu importantes passos para con-
solidar a sua atuação no negócio de embalagens PET.
Vaz comenta: "É o caso das embalagens PET com
multicamadas, que melhoram a sua permeabilida-
de, essencial para bebidas alcoólicas, e o desenvol-
vimento da tecnologia de embalagens retortables,
que permite o envase a 83 °C, ideal para produtos
como molhos de tomate e alimentos para bebê."

A era do desenvolvimento
sustentável

Conciliar o desenvolvimento econômico com a
preservação ambiental se tornou um imperativo.
Como a indústria de embalagens plásticas está tra-
tando essa questão? O mercado tem evoluído bas-
tante no que se refere ao uso racional das matérias-
primas. "Com o desenvolvimento tecnológico, as
embalagens estão cada vez mais leves. Em alguns
casos, ao longo dos últimos dez anos, a redução de
peso foi superior a 30% para um mesmo tipo de em-
balagem. Isso representa uma grande contribuição

ao melhor uso do petróleo. Além disso, em diver-
sos mercados, é bem mais freqüente o uso

de material recuperado pós-consu-
mo. Nos Estados Unidos, por

exemplo, a legislação

Text Box
Anúncio



exige que as embalagens plásticas rígi-
das de produtos não-alimentícios tenham
pelo menos 25% de material pós-consu-
mo. Este é outro fator que contribui para
a redução do consumo de resinas termo-
plásticas", ressalta Marcos Bianchi, da
Graham Packaging.

Para Ângela Salgado Mormul, da
Huhtamaki, os polímeros biodegradáveis
surgiram para atender a um mercado que
gera muito lixo, o de descartáveis. "Há
alguns anos, a empresa possui uma linha
de produtos chamada BioWare, fabrica-
da em polímero biodegradável e polpa
de celulose que se reintegra ao meio am-
biente sem deixar nenhum resíduo tóxi-
co". E a indústria brasileira de embala-
gens plásticas está preparada para absor-
ver essa mudança? "Em curto prazo não,
até porque os fabricantes desse tipo de
polímero estão fora do Brasil, quase com
sua capacidade de produção tomada em
função dos altos impostos aplicados so-

bre empresas que utilizam produtos não
amigáveis ao meio ambiente, por exem-
plo, o green-dot na Europa. O mercado
precisa ser incentivado a consciência am-
biental", afirma.

Maurício Carini, da Aptar B&H Em-
balagens, também acredita que o futuro
do segmento de embalagens plásticas
será o bioplástico, no entanto, faz res-
salvas. "Já vemos esforços na busca e no
desenvolvimento desse tipo de alterna-
tiva. Antes, porém, o segmento de em-
balagens precisa atingir bons resultados
em termos de refilagens e reciclagens.
Acredito que isso tem que acontecer
antes, pois notamos ainda pouco inves-
timento, especialmente quando o assun-
to são refilagens." Diante de tal cená-
rio, a expectativa é continuar expandin-
do o uso das embalagens plásticas, mui-
to além dos alimentos, um setor domi-
nado por esse material. Agora, resta sa-
ber o que está para chegar!»
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