
tendências e desafio
ntre todos os materiais do setor de em-
balagens, o plástico é o que mais cres-
ce em volume, em faturamento e em
número de apresentações e aplicações.

Isso vem acontecendo nas últimas três décadas e
nos vários setores onde ele está presente: cons-
trução civil, moda, automobilístico, medicina,
utilidades domésticas, eletroeletrônica, material
escolar, informática, entre outros.

O fato é global e deve continuar a aconte-
cer, pois atende tão bem às tendências do con-
sumidor: conveniência, estilo, saúde, seguran-
ça e meio ambiente.

1) A barreira obtida é adequada às várias aplica-
ções em monomaterial ou em multimaterial, com
o uso do processo de co-extrusão, laminação,
extrusão coating, laminação etc. Assim, atende às ques-
tões de saúde, permitindo um bom shelf life, com baixa
quantidade de conservantes;
2) Processabilidade: pode-se soprar, injetar, termoformar,
extrudar, laminar, combinar materiais plásticos ou ou-
tros e, assim, desenvolver embalagens convenientes para
diversas situações;
3) Os processos de selagem, fechamento e refechamen-
to são simples, assim, atendem também aos quesitos de
segurança;
4) Admite diversos processos de decoração como o in mold
label, rótulos auto-adesivos, colados ou termoencolhíveis,
e quase todas as técnicas de impressão (rotogravura, flexo-
grafia, off-set, dry-off set, serigrafia, letterpress, digital etc.);
5) Aliado à decoração, o plástico ainda oferece transparên-
cia, possibilidade de colorir o material, e infinitas possibili-
dades de formatos e de acabamentos, como o soft touch, o
que torna as embalagens cada vez mais "peças de estilo";
6) Maquinabilidade nos processos de formação e de fe-
chamento das embalagens;
7) Velocidade das pesquisas tecnológicas: a nanotecno-
logia e outros avanços mostram cada vez mais aplica-
ções e novos atributos;
8) A viabilidade econômica é, sem duvida, o grande trun-
fo, à medida que se apresentam tantos atributos (de alto
valor) e as pesquisas conseguem redução de massa (peso)
e, conseqüentemente, baixo custo.

Poderia destacar um rol de benefícios e vantagens e

outros exemplos, mas prefiro ilustrar, apresentan-
do embalagens premiadas no último Japan Pa-
ckaging Awards da Tokyo Pack e algumas emba-
lagens vencedoras que coletamos em pontos-de-
venda da China e dos Estados Unidos.
1) Embalagem de chá verde com half sleeve
(meio rótulo) e formato acinturado;
2) As elegantíssimas embalagens de água, da
Ganten e da Voss;
3) As modernas embalagens da Nex, da Pepsi, e
de chá gelado, da Nestlé.

é o
Acredito que o "calcanhar de Aquiles" é a

questão da sustentabilidade e do meio ambiente.
Torna-se fundamental mostrar aos consumidores
caminhos seguros para o descarte. Para isso, tere-
mos de percorrer algumas etapas, a fim de mini-
mizar esse problema.

1) Melhorar o nível de informação geral sobre o assunto.
Esclarecer, informar, educar, de Norte a Sul, desde as esco-
las públicas de ensino fundamental até os altos escalões do
governo e do empresariado. Explicar o ciclo de vida, além
de observar os "erres": Remover, Reduzir, Reciclar, Retor-
nar, Reutilizar, Renovar...;
2) Dentro do possível, utilizar um único material na emba-
lagem ou usar material que possa ser facilmente separado
para facilitar a reciclagem;
3) Promover a coleta seletiva, talvez até de forma "compul-
sória", como na Alemanha, para alguns materiais;
4) Promover a reciclagem e as aplicações para seus produtos;
5) Enquanto a separação, a limpeza e a coleta das embala-
gens não acontecem, é preciso estudar e avaliar, à exaus-
tão, se a saída, nesse caso, não seria a utilização de plásti-
cos com aditivos "oxidegradáveis" ou "fotodegradáveis" ou
ainda os hidrossolúveis;
6) Ao menos, em parte das aplicações, como as sacolas de
lojas e supermercados que se tornam embalagens de lixo,
poderíamos empregar essas soluções ou ainda os biopolí-
meros, até alguma solução melhor se tornar disponível.

Na edição de abril, discutiremos melhor algumas saídas,
quando abordaremos o tema: Sustentabilidade. Até lá.

* Assunta Napolitano Camilo
é diretora da FuturePack, consultora de embalagens e

assessora técnica da revista PACK.
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