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O
segmento de embalagem flexível está em um 
estágio extremamente desenvolvido e é uma 
indústria capaz de atender às necessidades 
dos vários mercados, inclusive em nível in

ternacional, afirma Rogério Mani, presidente da Asso
ciação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis 
(Abief). "Nossa competitividade só não é maior porque 
ainda nos deparamos com problemas conjunturais como 
altas taxas de impostos e a política cambial. Além dis
so, há falta de programas de investimento e de incenti
vo à modernização tecnológica, especialmente de pe
quenas e médias empresas, para competir no mundo 
globalizado. "E preciso pensar e atuar globalmente. É 
preciso ainda criar condições para exportar também 
produtos acabados e transformados, independente da 
circunstância econômica. Hoje 12% do volume total 
produzido no País, que é embarcado para os Estados 
Unidos e América Latina, são produtos commodities 
como filmes shrink e stretch. A meta, em médio prazo, 
é que os negócios no front externo representem 30% do 
total produzido", afirma Mani. Ele acrescenta: "Para este 
ano, o índice de crescimento previsto para o setor de 
flexíveis é de 5%". 

Os esforços da Abief para melhorar a competitivi
dade do setor de flexíveis, não param por aí. Com o 
objetivo de estimular os fabricantes de sacolas plásti
cas - que respondem por 8% da produção da indústria 
de embalagens flexíveis - a conquistarem a certifica
ção da ABNT NBR 14937:05, a entidade lançou em 
fevereiro deste ano, o Programa da Qualidade de Sa
colas Plásticas, uma ação conjunta com o INP (Institu
to Nacional do Plástico) e que conta com apoio da 
Abras (Associação Brasileira dos Supermercados). "Para 
serem certificadas pela ABNT essas empresas passarão 
por uma avaliação de seu sistema de qualidade a qual 
verificará, basicamente, a constância no processo de 
produção", explica Mani. Ele continua: "Até agora há 
17 empresas inscritas no Programa. Elas respondem 
por quase 75% da produção de sacolas plásticas no 
País, que hoje é de 250 mil t/ano. O objetivo da ini
ciativa é melhorar a qualidade dessas embalagens e os 
processos de produção". Os principais aspectos ava
liados pela norma NBR 14937:05 são: material - deve 
ser fabricado com resina virgem, sem aditivos/pigmen-
tos; aspecto visual - não pode apresentar corpos estra
nhos, nem formas ou colorações variadas, furos ou ras
gos; dimensões - devem ser acordadas entre os forne
cedores as tolerâncias da norma; marcação e identifi
cação - devem apresentar a marca do fabricante, texto 
de segurança para crianças, data de fabricação, dimen
sões e capacidade nominal. O trabalho pretende tam
bém conscientizar o varejo, por isso a Abief fez uma 
parceria com a Abras e com a Abad (Associação Brasi
leira de Atacadistas e Distribuidores). A idéia é fazer 

uma campanha para que os supermercados dêem pre
ferência às sacolas plásticas certificadas. "Para o vare
jo, as vantagens são inúmeras e partem sempre do prin
cípio de que trabalharão com uma sacola em confor
midade com a norma técnica, o que pode ser um dife
rencial competitivo para as grandes redes", conclui. 

Ás forças que movem 
o futuro do setor 

A embalagem flexível cresce a cada ano, pois além 
de se amoldar facilmente a maioria dos produtos de 
consumo, tem pequena utilização de material, afirma 
Eduardo Belleza, diretor comercial da Converplast. As 
tendências devem ser impulsionadas por necessidades 
cada vez mais discutidas nos fóruns e congressos pelo 
mundo como diminuição do tamanho das famílias; por
tabilidade; praticidade; envelhecimento da população; 
exportação de produtos entre países e continentes; com
petição entre grandes marcas; e reciclagem. "Com base 
nessas necessidades, acreditamos que existem algumas 
forças importantes que irão direcionar o futuro das em
balagens flexíveis como porções individuais; possibili
dade de abertura fácil e refecho; filmes com barreiras 
superiores a oxigênio e a vapor d'água; efeitos visuais 
diferenciados, como metalização a registro que já são 
disponibilizados pela Converplast, aspectos mate e bri
lho, entre outros". Ele acrescenta: "Acreditamos que 
muitos materiais devem ganhar participação nos próxi
mos anos, principalmente, aqueles que ofereçam bio-
degradabilidade, possibilidade de reciclagem, maior 
barreira a gases e a vapor d'água. A diferenciação por 
meio de efeitos visuais também será uma tendência que 
deve ser impulsionada pela competição, cada vez mais 
acirrada, entre grandes marcas globais". Outra questão 
fundamental no avanço do segmento de flexíveis está 
diretamente relacionada à evolução da indústria de ali
mentos. "As atuais máquinas de empacotamento de alta 
velocidade obrigou os convertedores e transformado
res a desenvolver processos e produtos nos últimos anos. 
Como exemplo, podemos citar as embalagens cold seal, 
que podem atingir velocidades muito altas (acima de 
600 pacotes/min.), exigindo o aprimoramento técnico 
de toda a cadeia produtiva", ressalta Belleza. Além dis
so, "acreditamos que a maior agilidade no atendimen
to a lotes cada vez menores deve ser um diferencial 
competitivo entre os players. Para isto, investimos inci
sivamente em tecnologias novas de fabricação de cilin
dros base para rotogravura, mantendo os produtos de 
alto giro sempre gravados". 

A busca do consumidor moderno por praticidade é 
um importante direcionador do futuro das embalagens 
em geral. "E neste quesito, as embalagens flexíveis se 
sobressaem pela oferta de praticidade (fácil de carre

gar, fácil de abrir, menor volume para descarte, uso em 
microondas, etc). Além disso, podemos citar a preocu
pação e ações efetivas de sustentabilidade e meio am
biente", opina Priscila Mazzarin, gerente de marketing 
da Alcan Packaging Mauá. Ela continua: "O mercado 
continua atrás de estruturas que proporcionam a me
lhor relação custo benefício possível. Dentro desse con
texto, podemos considerar também a necessidade cres
cente por materiais barreira que oferecem shelf life e 
bom rendimento. Por outro lado, também observamos 
que as empresas querem, cada vez mais, agregar valor 
com benefícios como facilidade de abertura e diferen
ciais como formatos, aspecto visual, textura, etc. A preo
cupação com o meio ambiente também já está requisi
tando novos materiais como filmes biodegradáveis ou 
de fontes renováveis". Os principais materiais utiliza
dos em embalagens flexíveis pela Alcan são filmes de 
BOPP, PE, PET, alumínio, náilon, PP e papel. "Verifica
mos maior oportunidade de crescimento dos materiais 
barreira em produtos de alto valor agregado como, por 
exemplo, embalagens retort. Esta ainda é uma tecnolo
gia com alto custo para o Brasil. A Alcan possui fabrica
ção própria desse tipo de filme com marca registrada 
Ceramis®", conta Priscila. 

As novas categorias de produtos demandam novas 
soluções em embalagem. "Dentro desse contexto, é no
tável o crescimento das embalagens stand-up, o qual 
deve continuar, tanto para produtos secos, como prin
cipalmente, para líquidos e pastosos. Além das SUPs, 
vemos também oportunidade para as embalagens stick 
pack e retort", explica. 

No campo de filmes de polipropileno biorientados 
para embalagens flexíveis, a Polo Films desenvolveu 
o TMT, um filme metalizado de média barreira, com 
uma ou ambas as faces tratadas com tensão superfi
cial, na face metalizada que possibilita impressão ei 
ou laminação, sem a necessidade de aplicação de ver
niz base (primer). "Esse produto é resultado de pouco 
mais de um ano de pesquisa e desenvolvimento. Iden
tificamos várias exigências dos usuários finais como 
redução de perdas de impressão, eliminação de quí
micos, cromatografia adequada e controle de migra
ção. Já que o metal fica do lado de fora, minimiza os 
riscos potenciais de contaminação, especialmente, em 
se tratando de alimentos", explica Sérgio Bianchini, 
gerente de desenvolvimento de mercado da Polo Fil
ms. O TMT também elimina o tempo de metalização 
que, em média, leva de 20 a 25 minutos. "O principal 
desafio foi conseguir um filme de face metalizada com 
tensão superficial entre 38 e 42 dinas/cm com garan
tia de tratamento por dois meses desde sua fabrica
ção", avalia. Ele acrescenta: "Testamos três tipos de 
aplicação: impressões externas de envoltórios em ro
togravura e flexografia para o mercado de alimentos; 

10 «PACK JULHO/2007 



Iam inações com cartão com impressão em offset so
bre o metalizado; e rotulagem de bebidas com impres
são em rotogravura/offset". Esses benefícios qualificam 
diferenciais aos produtos e a expectativa de venda é 
de 100 a 300 mil t/mês, conta Bianchini. Para atender 
esse crescente mercado de filmes de BOPP, a Polo Fil-
ms também prevê a inauguração de mais uma linha 
de produção do produto em Montenegro (RS). "Com a 
partida confirmada ainda em 2007, a empresa alcan
ça o volume de 100 mil t/ano de BOPP", finaliza. 

indústria de alimentos os 
novos desenvolvimentos 

A indústria de alimentos é tida como a força motriz 
para o desenvolvimento de inovações no setor de em
balagens flexíveis no Brasil. Entre as principais usuárias, 
segundo dados de 2005 da Abief, estão as de biscoito 
com 29,6 mil toneladas; café 14,7 mil toneladas; balas 
e doces 13,2 mil toneladas; chocolate 8,2 mil tonela
das; massa alimentícia 7,9 mil toneladas; carne proces
sada 7,6 mil toneladas e snacks 7 mil toneladas. Não 
faltam bons exemplos de sistemas de embalagens flexí
veis, que além de proteger o pro
duto, oferecem praticidade e con
veniência. É o caso da Gomes da 
Costa, que de olho no crescimen
to do mercado de foodservice, lan
çou atum em retortable pouch, ou 
como é mais conhecida, embala
gem esterilizável. Quem explica 
como se deu a escolha é Regiane 
Street, gerente de marketing da Go
mes da Costa. "Buscamos desenvol
ver uma embalagem que oferecesse 
o melhor custo-benefício, levando 
em consideração itens importantes 
para o nosso produto como acondi-
cionamento, processamento e expo
sição". Ela complementa: "Utiliza
mos um pouch aluminizado pela 
junção de camadas de poliéster, alu
mínio, poliéster e polipropileno, 
que suporta processos de esteriliza
ção térmica a altas temperaturas de 
até 150°C". Esse desenvolvimento 
é uma resposta ao aumento do es
tilo de vida on-the-go e da necessidade de mais conve
niência. "A embalagem mantém a umidade e a textura 
do produto graças ao processamento térmico diferen
ciado que dispensa a adição de líquido de cobertura, 
além disso, permite que o atum apresente-se drenado", 
informa Regiane. Agora, é preciso considerar também 
outras características que tornam o flexível em uma gran-

Retortable pouch oferece conveniência e 

praticidade no mercado de food service 

de oportunidade de negócio. "O pouch tem mais pre
sença na gôndola, pois é esteticamente imponente, 
atraindo o consumidor no ponto-de-venda. É inovador 
e extremamente prático e seguro, já que dispensa a uti
lização de objetos cortantes para abrir". O sucesso des
sa aplicação encorajou a Gomes da Costa a investir em 
outros lançamentos de produtos em embalagem flexí
vel. "Os itens ainda estão em desenvolvimento", des
pista Roberta. 

A Fugini Alimentos também apostou na embalagem 
flexível para acondicionar atomatados. Antes de adotar o 
stand-up pouch, a empresa realizou vários estudos para 
conhecimento da aceitação, das vantagens e desvanta
gens e das tecnologias disponíveis, conta Auro Ninelli, 
diretor da Fugini. "Concluímos que a embalagem seria 
um sucesso no Brasil porque suas características casa
vam perfeitamente com as necessidades do nosso País e, 
conseqüentemente, com as necessidades do nosso con
sumidor. Aqui, os produtos que têm valor agregado mui
to alto enfrentam dificuldade nas prateleiras, por isso o 
custo-beneficio é fundamental. O stand-up não só é mais 
econômico, mas oferece muitas vantagens. Algumas são 
possíveis de serem sentidas rapidamente como a moder

nidade, a grande exposição na 
área de venda, a beleza e a pra
ticidade. Outras estão ali, mas o 
consumidor nem sempre enxer
ga na primeira olhada e vai des
cobrindo com a utilização como, 
por exemplo, ela não quebra, não 
amassa, não enferruja e tem a mes
ma vida de prateleira que as tradi
cionais embalagens, as mesmas 
quantidades de produtos etc". Ele 
continua: "Para a escolha do fil
me que seria utilizado na produ
ção da embalagem, nós trabalha
mos em conjunto com a Itap Be-
mis. Havia uma série de etapas a 
serem vencidas. Além de todas as 
necessidades, ainda existia o pro
blema do envase a quente, aci-
dez do produto, o brilho e o aca
bamento da embalagem, a sela-
gem com presença de gordura, 
estabilidade e deslizamento do 
filme e, tudo isso, com uma ve

locidade inicial de 120 unidades/min. Para isso, a Itap 
Bemis buscou tecnologia em suas unidades nos EUA e 
em outras partes do mundo, associando isso a profissio
nais capacitados aqui no Brasil". 

O stand up pouch oferece um grande espaço para a 
criação trabalhar, facilitando a comunicação com o con
sumidor e funcionando como um cartaz quando expôs-

ta na gôndola, destaca Ninelli. "Apesar de não ser em-
pilhável, ela se posiciona muito bem porque é flexível 
e se acomoda com facilidade. O uso da embalagem 
flexível representou uma grande oportunidade de ne
gócio para a Fugini, pois a única forma de conquistar 
mercados é inovando positivamente, buscando espa
ços que ainda não forma ocupados. Não fomos os pri
meiros, até porque essa embalagem está disponível des
de 1953, mas acredito que chegamos na hora certa, 
quando o mercado estava pronto", afirma. Ele continua: 
"É importante avaliar o tempo certo de cada coisa, fize
mos de maneira correta, o que também é decisivo para 
o sucesso, o stand-up é um divisor de águas para o seg
mento de molhos de tomate, um negócio que cresce 
15% ao ano e é um dos cinco itens mais vendidos nos 
supermercados". A embalagem flexível sempre me atraiu 
e continua me atraindo, finaliza Ninell i .• 
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