
Padrão internacional
Apesar do consumo per capita ainda baixo, os fabricantes brasileiros estão alinhados com o que
há de mais avançado no mercado mundial e até transferem tecnologia para o exterior

por José Carlos Vídeira

A
indústria brasileira de em-
balagem segue os padrões
tecnológicos mais avança-
dos do, mundo, tanto na
área de materiais quanto de
formatos ou design. Em
alguns casos, ocorre até

mesmo a transferência de tecnologia
para outros países.

É o caso da Brasilata S.A. Emba-
lagens Metálicas, cuja tecnologia dos
sistemas de fechamento de latas plus,
para tintas, e ploc off, para alimentos,
é exportada hoje para o México e a
Itália. De acordo com o diretor supe-
rintendente da empresa, Antônio Car-
los Teixeira Álvares, a Brasilata está
negociando a exportação desses siste-
mas para outros países, incluindo os
EUA. O sistema de fechamento plus
para tinta inova ao apresentar um tra-
vamento mecânico da tampa, substi-
tuindo o fechamento por atrito. Já a
lata com sistema ploc off, premiado
internacionalmente, é feita de aço e
contém um lacre plástico na própria
tampa, de fácil abertura e fechamento
perfeito repetidas vezes, que funciona
como alternativa para embalar a vá-
cuo produtos alimentícios secos.

"O Brasil não fica nada a dever a

outros mercados mais desenvolvidos
quando o assunto é tecnologia de
embalagens", diz Teixeira. "O merca-
do lá fora é mais madure e aqui há um
vasto campo para desenvolvimento",
acrescenta Ailton Salles Pupo, gerente
de desenvolvimento de novos negó-
cios da Rigesa, empresa de embala-
gens em papelão ondulado. Esse
desenvolvimento está relacionado
ao grande potencial de mercado
do setor, o que pode ser constata-
do pelo ainda pequeno consumo per
capita de embalagens no País, de ape-
nas US$ 50 anuais, contra US$ 460 do
Japão, US$ 385 da Europa e US$ 311
dos Estados Unidos.

Inovação. Os altos índices de inova-
ção são um forte diferencial dessa
indústria. As embalagens para bens
de consumo não-duráveis, que
representam 75% das vendas do
setor, são as que
mais têm deman-

dado inovações,, sobretudo para o setor
de alimentos, de acordo com a diretora
executiva da Associação Brasileira de
Embalagens (Abre), Luciana Pele-
grino. "As indústrias de alimentos e
bebidas são muito dinâmicas. Elas
renovam seus produtos a cada dois
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anos, em média", diz ela. E a embala-
gem cumpre papel importante nesse
ciclo. Segundo Luciana, o consumidor
está cada vez mais exigente e a concor-
rência nesses setores é bem mais acir-
rada, o que exige inovação para aten-
der a novos nichos de mercado.

A questão ambiental e a praticida-
de para o usuário também são fatores
importantes para o desenvolvimento
de embalagens para a indústria de ali-
mentos, observa Sérgio Angelucci,
diretor comercial da Embalagens
Flexíveis Diadema. "Esses pontos
determinam o crescimento e as inova-
ções em nosso setor", afirma. Ele con-
sidera também como tendência o fato
de as embalagens flexíveis substituí-

rem as rígidas, especialmente no mer-
cado de alimentos e bebidas e no de
produtos de higiene e beleza. "O tubo
de creme dental de metal era mais
pesado, com baixa produtividade e
logística complicada. Hoje, os tubos
são feitos de bobinas de laminados
plásticos", compara.

Em menor escala, as inovações
também são importantes para os
fabricantes de embalagens para o
setor de bens duráveis, como as desti-
nadas a eletrodomésticos e eletroele-
trônicos, que perdem peso, volume e
espessura, mas ganham novas fun-
ções. "Com a melhoria dos sistemas
de qualidade de impressão, a caixa de

transporte se transforma em forte alia-
da na venda do produto no ponto-de-
venda", diz a diretora da Abre. Hoje,
essas embalagens são usadas muitas
vezes como displays em grandes lojas
de departamentos e em supermerca-
dos. "Além de transportar e garantir a
integridade do produto, as caixas tam-
bém ajudam a vender o que está dentro
delas", diz Luciana Pelegrino.

A tendência de uso de caixas expo-
sitoras nas lojas se verifica também
nos setores de não-duráveis. "Esse
movimento está sendo puxado pelo
varejo", afirma Salles Pupo, da Rigesa.
Segundo ele, esse tipo de estratégia já
é largamente utilizado na Europa e
nos EUA. Em sua avaliação, as gran-
des pilhas de produtos a granel na
área de frutas, legumes e verduras
dos supermercados tendem a dimi-
nuir, cedendo espaço para o acondicio-
namento dos produtos em caixas

expositoras, ou displays.

Design. Outra tendência são as
novas formas de lata de aço,
fabricadas por meio de tecnolo-
gias inovadoras e equipamentos
especiais a preços mais baixos e

na velocidade necessária ao ritmo
da produção. "Formatos diferencia-

dos estabelecem identidade exclusiva
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nas gôndolas", observa a diretora da
Abre. A lata atual do Leite Moça, da
Nestlé, ondulada para se amoldar ao
toque da mão, é um bom exemplo da
exigência de combinação entre quali-
dade, design e velocidade de produção,
pois são consumidas no Brasil cerca de
oito latas do produto por segundo.

O novo design da embalagem da
marca - presente no mercado brasilei-
ro há mais de 80 anos - demorou cerca
de dois anos para ser desenvolvido e
viabilizado, e envolveu as equipes da
Nestié e da CSN - Cia. Siderúrgica
Nacional. A CSN participou do projeto
com seu know-how, maquinado, maté-
rias-primas e desenvolvimento de pro-
jetos especiais, ajudando na reestrutu-
ração e adequação dá unidade fabril da
Nestlé em Montes Claros (MG), onde
o produto é fabricado.

Também novos sistemas de abertu-
ra de latas de aço facilitam a vida dos
consumidores e são tendência nesse
segmento. Segundo Teixeira, da Bra-
silata, foi no Brasil que surgiram as últi-
mas inovações nessa área. A lata de

TECNOLOGIA.
Segundo Teixeira, os fabricantes
brasileiros têm tanta qualidade quanto
os de países desenvolvidos

extrato de tomate da Cica, por exem-
plo, com tampa e um orifício coberto
com um pequeno lacre redondo de
plástico, aposentou o abridor de lata,

como lembra Teixeira Alvares.
Aumentar o tempo de vida dos pro-

dutos é outra tendência das embala-
gens brasileiras. Luciana Pelegrino
nota que, com prazo maior, barateia-se
o preço final para o consumidor, por-
que se reduzem as perdas e aumenta-
se a escala, o que permite que se faça
algum estoque, além de expandir a dis-
tribuição para praças mais distantes
dos centros de consumo.

Investimentos contínuos são funda-
mentais para que as empresas de
embalagens mantenham ou ampliem
sua participação no mercado. A
Brasilata, por exemplo, destina anual-
mente 1,5% do faturamento ao desen-
volvimento de novos produtos e tecno-
logia. Segundo Teixeira, é muito impor-
tante desenvolver dentro da companhia
toda uma cultura voltada para a inova-
ção. Já Angelucci, da Embalagens
Flexíveis Diadema, ressalta que o desa-
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fio é manter a empresa competitiva
para gerar recursos para investimentos
em pesquisa e desenvolvimento. "Mui-
tas vezes, a inovação exige a constru-
ção de plantas inteiras", explica.

Meio ambiente. O setor de embala-
gens também busca novas tecnolo-
gias em materiais que não agridam e
que preservem o meio ambiente.
Segundo Angelucci, existem várias
pesquisas em universidades focadas
em filmes plásticos biodegradáveis e
oxibiodegradáveis, incluindo deriva-
dos de subprodutos da cana-de-açú-
car, que se degradam com muito mais
rapidez no meio ambiente. Hoje, a
relação entre o custo e o benefício
desse tipo de material é ainda muito
alta, mas mesmo assim, segundo
Angelucci, um de seus clientes do
segmento de alimentos está interessa-
do em produtos como esse.

Quanto ao reaproveitamento de
embalagens, o Brasil está entre os paí-

ses que mais reciclam no mundo. De
acordo com a Abre, em 2005 foram
recicladas no País 96,2% das latas de
alumínio consumidas. Esse volume
ficou acima da média registrada no
Japão e nos Estados Unidos e Europa.
As embalagens de papelão ondulado
registraram taxa de reciclagem de
77,4%, uma das maiores do mundo. Em

DIVERSIDADE.
Concorrência acirrada mostrou mais
inovação no setor de alimentos,
segundo Luciana Pelegrino

2004 foram recicladas 47% das embala-
gens PET, superando a marca dos
Estados Unidos, que no mesmo ano
reciclaram 21,6% desse material.
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