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C
ada norueguês consome, em média, U$143 
ao ano em flores. Os suíços gastam ainda 
mais, U$170. Em se tratando de frutas, os 
norte-americanos são muito rigorosos com 

as embalagens, especialmente, quando importam esses 
produtos de outros países. Muitas vezes, elas devem 
atender as normas do FDA (Food and Drug Administra-
tion) para entrarem nos EUA. Já os japoneses são ainda 
mais exigentes, mas, em compensação, pagam valores 
bastante altos pelas frutas que compram. Por esse moti
vo, o sonho dourado de todo produtor brasileiro do se
tor, é justamente, exportar para o Japão. 

Esses são alguns dados de um segmento do agrone-
gócio nacional que vem se destacando com força nos 
últimos anos: o da exportação de flores e frutas. O Brasil, 
que já desponta como o celeiro do planeta tem tudo para 
ser também a estufa da Terra. Para que isto aconteça, as 

embalagens que usamos e usaremos no 
embarque desses produtos para outros 
países tem papel decisivo. Vamos, ago
ra, conhecer um pouco do presente e do 
futuro delas, e de como elas estão auxili
ando nossos floricultores e fruticultores a 
conquistar mercados mundo afora. 

Flores: crescimento 
regular 

Kees Schoenmaker é presidente do 
Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricul
tura), entidade dos produtores do setor 
que, entre outras funções, apoia os agri
cultores na exportação de seus produ
tos. "Em primeiro lugar devemos escla
recer que, nas estatísticas oficiais da flo
ricultura brasileira, estão inclusos bul-
bos, mudas, plantas, flores e folhagens. 
Este grupo de produtos tem experimen

tado um crescimento regular nos últimos cinco anos e, 
inclusive, tem conseguido obter um superávit 
comercial considerável. Em média, o aumento de nos
sas exportações de flores chegou a 15 % ao ano no 
período", explica. 

E quais são as peculiaridades das embalagens para 
exportação de flores? Bem, são cinco as tarefas que 
uma embalagem deve cumprir: oferecer proteção à 

flor contra impactos; propiciar um microclima favo
rável à flor em seu interior; apresentar facilidade de 
transporte e manuseio; ser visualmente atraente; e 
conter em seu exterior informações impressas sobre 
o bem que carrega. 

As flores são uma das mercadorias mais delicadas 
que se pode transportar. Elas se degradam com grande 
facilidade. Seu shelf-life é um dos menores dentre todos 
os produtos agrícolas. Há, por esta razão, uma série de 
minúcias a serem observadas quando se trata de expor
tação. As rosas, por exemplo, devem ser embaladas e 
armazenadas a temperatura de 3 °C, em média; já antú-
rios gostam de um ambiente bem mais quente, e preci
sam ser embaladas em caixas climatizadas entre 12 e 
15 °C. Há também a questão do etileno. Esse gás, quan
do em contato com grande parte das espécies de flores, 
promovem o murchamento e a perda de pétalas. 

Há também a questão do tamanho das embalagens 
para exportação de flores. Para embarque intercontinen
tal o correto é que a dimensão do palete (estrado de 
madeira, metal ou plástico que é utilizado para movi
mentação de cargas) seja de 120x100 cm. No caso de 
flores de hastes longas, deve-se usar caixas de tamanho 
padronizado sempre com um comprimento de 100 cm. 
As mais usadas para tanto são as de 100x20, 100x30, 
100x40 e 100x60 cm. No caso de flores de hastes mui
to longas, também são empregadas embalagens de 
120x50 cm. 

Packaqing house 
Embora nosso país desfrute de condições inigualá

veis para a fruticultura, foi só nos últimos 15 anos, apro
ximadamente, que nossos agricultores conseguiram co
locar seus produtos no mercado externo. Ainda há mui
to potencial para crescimento nesta frente; de fato, em
bora seja o terceiro produtor mundial de frutas (só per
de, pela ordem, para China e índia), o Brasil ainda é 
apenas o vigésimo maior exportador. Somente 1,8% da 
produção brasileira de frutas in natura é vendida para o 
exterior. Precisamos virar este jogo, e o setor de emba
lagens é um importante aliado. "Apesar de 2006 ter sido 
inferior à média dos anos anteriores em número de em
barques de frutas para fora do país, conseguimos man
ter um grande volume exportado. Agora há uma expec
tativa de crescimento dessas remessas da ordem de 20% 
em relação ao ano passado. Para os próximos anos tam
bém apostamos numa expansão de nossas vendas de 
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frutas para o exterior, mas não tão 
grande quanto será em 2007", re
lata Elthon Novas, analista de co
mércio exterior da Brasfruit, 
empresa que todo ano ex
porta várias toneladas de fru
tas para os EUA, Europa, Ca
nadá e Indonésia. Ele conta um 
pouco sobre como mudaram, de 
alguns anos para cá, os diversos tipos 
de caixas com que os produtos da em
presa são embarcados para fora do país. 
"As embalagens para exportação de frutas 
evoluíram no que diz respeito à qualidade 
do papelão e de impressão. A Brasfruit iniciou 
suas atividades em 1992, com embalagens sim 
pies, de apenas duas cores. Atualmente trabalha 
mos com embalagens de três ou mais cores e com 
uma qualidade de impressão bem superior a de 15 
anos atrás", conta Novas. 

Tais como as de flores, as embalagens para expor
tação de frutas precisam ter certas características pe
culiares para que possam ser usadas. Mauro Rodri
gues, diretor comercial da Pengráfica, revela quais são. 
"Resistência mecânica a impactos, adequação exata 
ao tipo e o tamanho da fruta, adequação ao transpor
te utilizado (aéreo, marítimo ou terrestre) e a resina 
específica para transportes em câmeras frias são os 
requisitos indispensáveis". 

Vale ressaltar que a importância do fator embala
gem para o sucesso de uma operação de exportação 
de frutas é tão grande que algumas empresas agrícolas 
criaram packaging houses para o acondicionamento de 
seus produtos. Tratam-se de galpões onde as frutas são 
embaladas quase imediatamente após a colheita. Uma 
das companhias que conta com tal solução é a per
nambucana Fruit Fort. Voltaire Medína, engenheiro 
agrônomo da empresa, explica seu funcionamento: 
"Uma packaging house é uma estrutura destinada à 
embalagem e resfriamento da fruta in natura, e precisa 
estar sempre o mais próximo possível da zona de pro
dução. Deve transcorrer o menor tempo possível entre 
a colheita, a embalagem e o resfriamento do produto. 
Na verdade, uma fruta precisa ser embalada em 2 a 3 
horas após sua colheita, no máximo, para manter as 
características de frescor desejáveis", detalha Medina. 
A packaging house da Fruit Fort, a título de exemplo, 
conta com uma área de 7.820m2 e capacidade para 
processar 250 toneladas de frutas por dia, em 12 horas 
de atividade contínua. Suas câmaras frias têm condi
ções de acondicionar 60 mil caixas. 

E quais materiais são mais adequados para a fa
bricação desse tipo de embalagem? Quem nos res
ponde a questão é outra convertedora com forte foco 

Embalagem de papelão 

ondulado oferece baixo custo de 

descarte e retorno 

no mercado de exportação de frutas: a Orsa Embala
gens. Sérgio Mathias de Figueiredo, gerente de marke
ting da empresa, afirma: "Existem hoje diversas alter
nativas de materiais para o transporte de frutas e tam
bém de flores. Contudo, no mercado exportador pre
valece o papelão ondulado, principalmente devido a 
três motivos: primeiro, o baixo impacto ambiental. 
Segundo, o baixo custo de descarte e retorno (na ver
dade, no caso do papelão ondulado o custo de retor
no é zero). Terceiro, trata-se de um material que atende 
às normas da FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação) e da OMC (Orga
nização Mundial do Comércio) para a erradicação da 
transmissão de pragas", explica. 

Esse protagonismo do papelão ondulado para o en
vio de frutas e, como bem observou Sérgio, também de 
flores para fora do país é esmiuçado por Paulo Sérgio 
Peres, presidente da ABPO - Associação Brasileira do 
Papelão Ondulado. "O papelão ondulado é uma emba
lagem de transporte por excelência. Levantamentos re
centes mostram que mais de 2/3 de todas as mercadorias 
que transitam no globo são embaladas e transportadas 
em papelão ondulado. Recentemente temos visto o pro
duto sendo empregado em embalagens primárias, aque
las que chegam até o ponto de venda. Com isso, as 
embalagens de papelão ondulado estão se tornando mais 
sofisticadas e complexas, com custos competitivos", afir
ma. Ele completa: "Essas embalagens também estão 
entrando no mercado interno de frutas e flores, acondi-
cionando estes produtos após a colheita e daí para o 

Adequação exata da caixa ao 

tipo e ao tamanho da fruta 

caminhão, o centro de distribuição e a gôndola do 
permercado, sem manuseios intermediários. É uma 
lução vitoriosa, principalmente se considerarmos c 
no Brasil ainda nos deparamos com aquelas pirâmi< 
de frutas que geram, a cada dia, perdas entre 13°/ 
17% dos produtos, segundo estudos recentes". 

Por fim, Peres cobra iniciativas que incentiven 
atividade de produção de embalagens para a expor 
ção de flores e frutas. "Para este setor, como para tod 
economia, as altas taxas de juros, a elevada carga tril 
tária e a forte valorização do real são os principais < 
traves para a expansão dos negócios", finaliza de fori 
contundente.• 
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