
Hoje ele deseja mais que sabor e f rescor, ele quer produtos mais inovadores e saudáveis e de 

prática utilização. Conheça as inovações do setor de e m b a l a g e m para atender suas necessidades 

A indústria de alimentos experimenta um cres
cimento pujante. Para este ano, a previsão de 
crescimento é de 4,5% segundo estudo reali
zado pela Associação Brasileira das Indústrias 

de Alimentação (Abia). Espera-se também incremento no 
volume das exportações entre 10% e 15% em valor, o que 
eqüivale a aproximadamente US$25 bilhões, e de 5% em 
tonelagem. Esse cenário é recheado de diversos lançamen
tos de novos produtos e processos num mercado cada vez 
mais competitivo e exigente, o que leva o Brasil a imple
mentar pesados investimentos em pesquisa e desenvolvi
mento para estabelecer novos padrões de produção, in-

Suzano Petroquímica e Massucato desenvolvem tampa 
inteligente combina aço e PP: facilidade para abrir 
potes de conservas 

dustrialização e comercialização. E o setor de embalagem 
acompanha essa evolução com o desenvolvimento de 
novas tecnologias. Uma fatia desse mercado foi apresen
tada na 23a edição da Fispal Tecnologia, promovida pela 
Fispal, realizada de 12 a 15 de junho, no pavilhão de ex
posições do Anhembi, em São Paulo, que reuniu 1 900 
expositores. O evento recebeu visitantes de cerca de 50 
países, em especial da América do Sul, que tiveram a opor
tunidade de conhecer as mais recentes tendências de con
sumo e soluções tecnológicas de última geração, reunidas 
numa mostra 10% maior que em 2006. 

Os consumidores desejam mais que sabor e frescor, 
eles querem produtos mais inovadores e saudáveis e de 

prática utilização. Dentro desse conceito, a Massucato 
em parceria com a Suzano Petroquímica apresenta uma 
tampa inteligente com mecanismo interno que facilita a 
abertura das embalagens de conservas. É o fim do tempo 
em que era necessário forçá-la para abrir. 

O componente não deforma, possibilitando um vá
cuo maior, o que garante ainda mais a qualidade do 
produto envasado, além de não enferrujar, permit indo 
que o pote seja reutil izado. 

A nova tampa combina PP e aço e inic ialmente foi 
desenvolvida para atender o mercado de palmitos, na 
região Norte do Brasil. A intenção das empresas par
ceiras é, em seis meses, atingir a produção de 20 mi 
lhões de tampas, que pode vir a aumentar de acordo 
com a necessidade do mercado. "Trata-se de um setor 
com potencial de cerca de 360 toneladas por ano", 
afirma Sinclair Fitt ipaldi, gerente de marketing da Su
zano Petroquímica. 

José Carlos Massucato, diretor da Massucato, expl i
ca que a nova tampa foi longamente testada até chegar 
ao resultado f inal. "Desenvolvemos um produto fun
cional e seguro ao consumidor. A patente da tampa per
tence ao executivo Antônio José Teixeira, que também 
colaborou durante todo o desenvolvimento do projeto. 

Para conseguir colocar no mercado essa inovação, 
a Suzano Petroquímica desenvolveu uma resina espe
cial de pol ipropi leno que resiste a temperaturas eleva
das. A produção inicial será nos diâmetros de 74 e 63 
mm. Posteriormente, a Massucato aumentará o leque 
de opções, para os diâmetros de 38, 58 e 85 mm. 

Também de olho nas necessidades do mercado, a 
Emplal introduz uma inovação no segmento de emba
lagens termoformadas, o lacre Emplack® que propor
ciona praticidade com uma abertura extremamente sim
ples, inviolabi l idade e segurança. "Conta com um sis
tema de picote em toda aba externa e uma lingüeta que 
coincide com a descontinuidade do anel horizontal, o 
que permite criar uma dobradiça para que a tampa per
maneça presa à embalagem, ou seja, totalmente retira
da", explica Rui Antônio Juliani, gerente de projetos e 
desenvolvimento da Emplal. Ele continua: "O lacre é 
produzido em PP e pode ser adaptado a qualquer for
mato de pote". A Emplal adquiriu a patente do lacre 
com picote da empresa norte-americana Nestec. O pro-

jeto visual da marca e o conceito da embalagem é assi
nado pela consultoria FuturePack. 

Outra inovação no segmento de termoformados é o 
desenvolvimento da Neoplastica. Trata-se de um PET 
bicolor coextrudado com estrutura em PET, PET/PE e 
PET/EVOH/PE. Segundo José Miguel Costa, gerente de 
marketing e logística da Neoplastica, o novo produto 
permite produzir embalagens de uma peça só (base co
lorida e tampa transparente), além de otimizar a logísti
ca, o estoque e o armazenamento. "Para o desenvolvi
mento desse novo conceito, a empresa dedicou seis me
ses e investiu em uma linha de produção para o PET 
bicolor, com aporte de R$ 3 milhões e 400 m i l " , afir
ma. A empresa também apresenta uma nova aplicação 
do f i lme PET/PE para embalagem de salada de frutas 
com atmosfera protetora. "O produto mantém o sabor 
e o frescor, além de permitir um shelf life maior; de até 
cinco dias. Essa aplicação promete ser uma grande sen
sação em vending machines e lojas de conveniênc ia 
setores que estão em f ranco cresc imento" , revela 
Costa. Este projeto inovador foi desenvolvido em con
junto com a Pontual Comercial Agrícola. 

No setor de latas de aço, a Brasilata desenvolveu um 
formato diferenciado para a categoria de azeites de o l i 
va. "A tendência caminha para conceitos de embalagem 
que transmitem saúde, por isso a empresa adotou o for
mato slim que também proporciona uma pega mais fácil 
ao consumidor", afirma João Vicente de Mais Tuma, d i 
retor da divisão alimentícia da Brasilata. Ele acrescenta: 
"Hoje a oferta de latas para alimentos é maior que a de
manda, por isso é necessário fugir do convencional" . 
As novas latas estão disponíveis em 250, 500 e 750 ml . 
"Para cada volume, a empresa tem capacidade de pro
duzir 1 milhão de embalagens/mês", f inaliza. 

Rótulos sleeves com 
impressão offset 

Na contramão do mercado que utiliza a rotogravura 
e a flexografia para a impressão de rótulos sleeves, a Me-
troprint ingressou nesse nicho de negócio no início des-
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