
Feipack confirma crescimento no setor de embalagens         
 
Realizada de 26 a 29 de setembro, no Expo Trade, em Pinhais, região de Curitiba (PR), a 
Feipack 2007 - 3ª Feira Sul Brasileira da Embalagem confirmou o crescimento nas vendas do 
setor, que deve fechar 2007 com faturamento de R$ 31,5 bilhões, conforme projeção da 
Associação Brasileira de Embalagem (Abre). O evento deixou otimistas as empresas que 
tinham o objetivo de aumentar a participação no mercado, principalmente na Região Sul, por 
conta dos contatos feitos no evento. A Feipack contou com 90 expositores e recebeu 14 mil 
visitantes. 
 
Além de alguns negócios realizados na própria feira, os expositores ficaram satisfeitos com o 
que chamam de "público qualificado", que são gerentes e diretores de empresas com poder de 
decisão para deixar alinhavados visitas, orçamentos e pré-contratos de compra. "A nossa 
participação foi institucional, sem foco em produtos, e ainda assim conseguimos estabelecer 
contatos com possíveis novos clientes", disse Marcelino Longen, gerente de vendas da unidade 
paranaense da Trombini, que espera crescer 6% este ano em relação a 2006. 
 
A Sealed Air, de São Paulo, que trabalha com sistemas de embalagens de proteção, tem nas 
estratégias de crescimento aumentar em 20% participação de mercado no Paraná. Segundo 
Daniela Lacerda, do setor de Marketing, a presença na feira foi uma ação calculada para atingir 
esse índice. "Queríamos consolidar a nossa marca e sabíamos que a feira iria nos ajudar, 
principalmente por trazer novas possibilidades de negócios, o que acabou acontecendo", 
avaliou. 
 
Para Roberto Trombini, da Cartrom Embalagens, de Curitiba, a feira abriu caminho para a 
conquista de clientes. "O objetivo sempre é no trabalho institucional, de posicionamento de 
marca, mas quando o público é bem focado no evento, é natural que surjam possibilidades de 
fechamento de novos contratos". 
 
Foi o que aconteceu de imediato para a MTM, que trabalha com assistência técnica e comércio 
de máquinas, com sede em Guarulhos (SP). Segundo o diretor Milton Tavares de Mello, foram 
fechados na feira R$ 200 mil em máquinas impressoras. “Além disso, conversamos com muitos 
interessados que poderão se tornar nossos clientes”, disse Mello. 
 
Vendas também aconteceram para a Selovac, de São Paulo, que trabalha com máquinas para 
embalagens a vácuo. O gerente comercial, Renaldo Lonat, ficou impressionado com os R$ 150 
mil vendidos no próprio evento, fora os mais de R$ 150 mil que deverão acontecer em vendas 
nos próximos dias. “Geralmente as feiras servem mais para contatos. Porém na Feipack 
fizemos negócios. Tínhamos a expectativa de que a feira nos ajudaria a conseguir clientes e 
aumentar a nossa participação no Paraná de 5% para 10% e isso vai acontecer”, avaliou 
Lonat. 
 
Antonio Agapito, gerente da Divisão de Embalagens do Grupo Furnax, de São Paulo, 
considerou positiva a Feipack pelo interesse do público. “Muitos vieram focados em conhecer 
os nossos produtos e tirar dúvidas. Disso, podem surgir bons negócios pela frente”. 
 
Foi o que aconteceu também com a Suliflex, de Pinhais (PR), que trabalha com fitas adesivas. 
Segundo o diretor Ricardo Bahi, o interesse do público foi grande e despertou até a 
possibilidade de atender a mercados diferentes. “Alguns importadores de tonner a granel nos 
consultaram. É um segmento que não atendíamos e com o qual poderemos passar a trabalhar 
também”, explicou. 
 
O gerente comercial da Renamak, de São Paulo, Marcos Matricardi, afirmou que as máquinas 
para embalagens da empresa fizeram sucesso com clientes prospects do Paraná e de Santa 
Catarina. “Atendemos muito as indústrias alimentícia e automobilística, fortes no Sul. A 
participação na feira vai nos ajudar a conquistar mais espaço nessa região”, observou. 
 
Como contou com boa parte da cadeia produtiva da embalagem, a Feipack serviu para 
negócios até entre os próprios expositores. Manuella de Castro, da área de Pesquisa, 



Desenvolvimento e Inovação da Embafort, de Curitiba, disse que a empresa se interessou por 
alguns produtos que estavam sendo oferecidos por outros participantes do evento. “Gostamos 
de algumas opções de produtos da Sealed Air e marcamos visitas para estreitar laços. 
Entretanto tivemos também solicitações de prospects para desenvolvimento de soluções em 
embalagens. Foi gratificante”, afirmou. 
 
Para muitos expositores, o objetivo principal de relacionamento com o cliente foi atingido. O 
diretor-presidente da Étimo Resinas Termoplásticas, de São Paulo, Dorival José de Souza, ficou 
satisfeito. “Queríamos reforçar a nossa marca na região e conversar com os clientes. Fizemos 
isso e saímos contentes da Feipack”. 
 
Foi o que agradou o diretor da Embrart, de Curitiba, Daniel Leiner. “Recebemos muitos clientes 
no estande. Isso fortalece os laços e ajuda a aumentar ainda mais a credibilidade de nossa 
empresa”. 
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