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FLEXÍVEIS

Recursos que
ampliam a visibilidade

Em sua versatilidade, embalagem flexível
conquista crescente participação; a contribuição de materiais,

insumos e tecnologias fazem a diferença

uito já se falou dos apelos da emba-
lagem flexível. Leveza, praticidade,
baixa geração de resíduos, facilida-
de para combinar diversos tipos de

materiais com propriedades diferentes, numa
única estrutura, tornando-a uma embalagem
capaz de criar barreira à luz, à umidade, à gor-

dura. Uma dessas propriedades, a capacidade
de resistir a altas e baixas temperaturas, abriu
mercados como a embalagem retortable, para
produtos esterilizáveis em autoclave, e também

para as embalagens que vão ao microondas,
cujo consumo cresce a passos acelerados. Se-
gundo a Packaging Strategies (www.packstrat.

com), cerca de 11 bilhões de embalagens para
microondas foram vendidas nos EUA em
2006, e a previsão é de que este segmento cres-
ça 11,6% ao ano até 2011.

As possibilidades de formato também
aumentam, com contornos os mais variados,
saindo um pouco dos pouches, envelopes e

stand up pouches que predominam nas pra-
teleiras. O stick, um formato de embalagem
mais recente, encontra-se em expansão, de
acordo com o Packaging Strategies, que em
pesquisa, avaliou que, entre 2006 e 2010, o
consumo de sticks crescerá 10,1% ao ano,
em produtos como açúcar, adoçantes, tempe-
ros, suco em pó, café, produtos farmacêuti-
cos, entre outros, ancorado na conveniência
das portion packs.

A embalagem flexível ganha ainda em aces-
sórios como zípers, tampas, alças, válvulas,
recortes laterais, etc., que criam uma nova
percepção para a embalagem.

Mas o uso de flexíveis não se restringe às
embalagens primárias. O material está sendo
cada vez mais utilizado nos rótulos termoen-
colhíveis, uma forte tendência entre os siste-
mas de rotulagem, por sua capacidade de se
amoldar aos formatos de frascos sinuosos, re-
cobrindo toda a embalagem. O uso dos fil-
mes nas multipacks, envoltórios que agrupam
embalagens unitárias, não é novo, mas conti-

nua a crescer. A inovação para o material flexí-
vel também recebe a contribuição de outras
áreas. E o caso das tintas de impressão. Tintas
fluorescentes permitem que a embalagem bri-
lhe no escuro, efeito explorado nas casas notur-
nas. Tintas termossensíveis, que em contato
com uma mudança na temperatura ambiente
ou do produto, mudam de cor, e estão sendo
empregadas como termómetros nas embala-
gens, como em cervejas, e produtos frigorifica-
dos, acusando conservação imprópria.

Empresas
buscam recuperação

Apesar do consumo de embalagem flexí-
vel estar entre os de maior índice de

crescimento frente aos outros tipos de em-
balagem, as empresas do setor no Brasil
vêm de um cenário de dificuldades em
2006 devido ao achatamento de sua renta-
bilidade, segundo diagnóstico da Abief -
Associação Brasileira da Indústria de Emba-
lagens Flexíveis (www.abief.com.br).

De acordo com diversos empresários, a
questão não é nova e está ligada a uma forte
concorrência entre as empresas, e a uma
briga de preços que tira a capacidade de in-
vestimento e, assim, suas chances de reno-
vação tecnológica e ganho competitivo.
Além disso, por vários períodos, a elevação
do custo da matéria-prima foi um peso a
mais a desafiar o setor.

A estimativa da Abief é de que a indústria
de embalagens flexíveis tenha fechado 2006
com um faturamento um pouco acima de
US$ 3 bilhões e uma produção ao redor de
678 mil toneladas de embalagens. O Brasil
lidera a fabricação de embalagens plásticas
flexíveis, e responde por 36% do total da
região. Em seguida, estão México, Chile,
Argentina e Colômbia.

No mercado internacional, porém, o ce-
nário se mostra mais otimista. Segundo um
estudo da Pira International (www.piranet.
com), até 2010, a demanda mundial por
embalagens plásticas flexíveis aumentará
30%, tendo por base as 12,3 milhões de to-
neladas consumidas em 2004. O índice mé-
dio anual de crescimento no período variará
ao redor dos 4,5%. China e índia devem li-
derar essa alta e até 2010, o consumo chinês
responderá por um faturamento de 3,8 bi-
lhões de euros, equivalente a 1,7 milhão de
toneladas. O índice de crescimento da Amé-
rica do Sul, no período 2004/2010, deve gi-
rar em torno dos 7%. Nesse cenário, o Bra-
sil superará este índice com um crescimento
próximo aos 20% até 2009.
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Mercado diversificado

ADatamark (www.datamark.com.br)
inclui na análise da categoria das em-

balagens flexíveis as estruturas com mais
de uma camada, abrangendo diferentes
formas, e materiais, como blisters, bisna-
gas, cartonadas assépticas, entre outras. De
acordo com a consultoria, houve um cres-
cimento de 8,4% no mercado de embala-
gens flexíveis, em toneladas, em 2005,
comparado ao ano anterior, totalizando
489 mil toneladas. Em 2006, dados ainda
não fechados dão conta de que o consumo

tenha crescido por volta de 4,5% e a pro-
jeção para 2007, é de alta de 4,1%.

Entre as categorias de produtos que mais
consomem embalagens estão os alimentos,
destacando-se os biscoitos, com 30,3 mil to-
neladas; café, 16,9 mil toneladas; fumo,
15,5 mil toneladas; balas e doces, 13 mil to-
neladas; rações, 11,1 mil toneladas; carne
industrializada, 9 mil toneladas; chocolates,

8,5 mil toneladas.
A edição do Prémio Brasileiro de Embala-

gem Embanews 2007 revelou diversas solu-
ções em embalagens flexíveis, que se destaca-
ram seja em uma comunicação visual sur-
preendente, em soluções tecnológicas inova-

doras, ou a apresentação de novos formatos.
Entre elas, a embalagem para o pet food

Pedigree®, vencedora do Trofeu Embanews

2007, na categoria Design, tinha três gran-
des desafios: refletir o novo posicionamento
"loucos por cachorro" da marca na embala-
gem; aumentar a percepção de valor do pro-
duto e comunicar a nova cobertura de mo-

lho de carne. A embalagem desenvolvida pe-
la Jeter Design (www.jeterdesign.com.br), e
impressa pela Itap Bemis (www.dixietoga.
com.br) conseguiu atingir os objetivos atra-
vés de uma comunicação diferenciada, favo-

recida pela impressão em rotogravura sete
cores no poliéster laminado, produzida em
linha no polietileno com corte.

Comunicação diferenciada é reforçada pela
qualidade da impressão.
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Formato de garrafa cria impacto
no ponto-de-venda

O café está entre as categorias que exi-
gem das embalagens certos cuidados, por
ser um produto de fácil oxidação. A emba-
lagem do Café União Double Wall 500
gramas, da Sara Lee Cafés do Brasil, pro-
duzida pela Embalagens Flexíveis Diade-
ma (www.embalagensdiadema.com.br),
com o seu aspecto liso, conquistou uma
imagem mais atraente ao esconder as im-

perfeições habitualmente causadas pelo
processo de envase do café a vácuo, dis-
pensando a utilização de cartuchos. Para a

solução, a embalagem recebe impressão em
filme especial de BOPP e laminação em linha
com papel, acoplada a outra estrutura de vá-
cuo, constituída de laminado de filme de po-
liéster, alumínio e polietileno. O design é da
Benchmark (www.bench.com.br)

Em formato de garrafa, os saches desenvol-

vidos pela Empax (www.empax.com.br) pa-
ra o repositor energético VO2 Max chamam
a atenção no ponto-de-venda e se destacam
pela praticidade, pois podem ser carregadas
facilmente pelos atletas em qualquer situação.

O efeito metalizado obtido pelo uso do
alumínio, proporciona ainda barreira à luz,
umidade e gases. Na linha de produção, as

folhas são laminadas com filmes de PET e PP
e, por último, envasadas e cortadas no forma-
to de garrafa. A embalagem recebeu o Trofeu

Embanews na categoria Tecnologia.
O efeito tridimensional obtido pela Con-

verplast (www.converplast.com.br) para as
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embalagens dos picolés de limão e uva da li-
nha Fruttare da Kibon (Unilever) diferen-
ciam as embalagens nas gôndolas, desta-
cando o produto pela inovação tecnológica
que apresenta, o que lhe valeu o Trofeu Em-
banews em Tecnologia. O efeito tridimen-
sional foi produzido com a combinação dos
aspectos mate e brilho na superfície externa
da embalagem. Os invólucros são impressos
em rotogravura dez cores. Na embalagem, as
frutas saltam aos olhos do consumidor, valo-
rizando o produto.

A linha de Bolo Integral Nutrella ganhou
uma embalagem que confere uma imagem
artesanal, com o seu aspecto semelhante ao
papel, efeito obtido pela estrutura de BOPP
mate metalizado, laminado com filme CPP
coextrusado e impresso pela Mazda Emba-
lagens (www.mazdaembalagens.corn.br)
em rotogravura 9 cores. A embalagem con-
quistou o Trofeu Embanews na categoria
Marketing. As propriedades de barreira
contra a umidade e o oxigêncio foram po-
tencializadas pela metalização e pelo uso do
CPP, cuja formulação foi especialmente de-
senvolvida para esta aplicação, obtendo ex-
celentes propriedades de selagem, alta velo-
cidade de produção e redução considerável
das perdas de processo.

A embalagem para o drops Halls Fresh
Energy, da Cadbury Adams, produzida pela
Inapel (www.inapel.com.br), o diferencial
criado para o público jovem foi o uso de
uma tinta especial fluorescente na impres-

Efeito tridimensional nas embalagens de
Fruttare, produzido pela combinação

entre os aspectos mate e brilho na impressão.

Toque artesanal
nas embalagens de bolo.

Tinta fluorescente na embalagem de
Halls Fresh Energy: Trofeu Embanews para a Inapel

são, que, quando exposta à luz ultravioleta -
luz negra, típica de casas nóturnas, faz a
embalagem brilhar no escuro, criando ime-
diata identificação com o público-alvo. O
visual é da Narita Design (www.narita.
com.br). A embalagem conquistou o Pré-
mio Embanews na categoria Marketing.

Um case internacional

U m novo e inovador uso para o
Doypack com tampa de rosca para

o Creme Elvir's Elle & Vie, sem preser-
vativos ou corantes, é um bom exemplo
de como um produto pode se destacar
numa embalagem de formato diferente.
Trata-se do primeiro uso do Doypack
para um creme premium. O conceito
da embalagem que se baseia na abertura
fácil e na possibilidade de ser fechada
após o uso, conta com a barreira da fo-
lha de alumínio que estende o shelf life
para 60 dias entre 2°C e 6°C, compara-
do ao usual, de 28 dias. Os consumido-
res também não precisam de uma co-
lher para dispensar o creme, e pode re-
fechar a embalagem para guardar na ge-
ladeira. O laminado PET/ALU/PE é
fornecido pela Alcan Food Packaging
Europe, impresso em rotogravura em no-
ve cores. Os pouches são convertidos, en-
chidos e a tampa aplicada pela Guala-
pack, da Itália. A embalagem recebeu o
Alufoil Trophy 2007, premiação organi-
zada pela EAFA - European Aluminium
Foil Association (www.alufoil.org)
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