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Na sintonia da inovação
Do aço para o PVC, do vidro para o PET, da lata para o stand-up
pouch; a indústria de embalagens demonstra dinamismo e rápida
reação em busca de competitividade

G
rande memória descartável a
do consumidor, principalmen-
te com relação às embalagens.
Esse "desapego" às formas
consolidadas de embalagem

favorece a procura, por parte da indústria de
alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos ou
cosméticos por soluções que barateiem seus
custos. A bem dizer a verdade, o consumidor
acaba ganhando com a redução do peso, com a
transparência, com a praticidade. Uma das mu-
danças mais notórias foi a da lata de óleo co-
mestível para a em-
balagem plástica.
Eml987,aCargill
envasou óleo Claris
em PVC, por falta
de disponibilidade
da resina PET, sabi-
damente mais adequada. Paralelamente, o pos-
to de primeiro óleo em embalagem plástica é
disputado pela Bunge Alimentos, com o extin-
to óleo Milleto e depois Soya, também nos anos
80. Com tecnologia e matéria-prima, a moda
pegou. Em 1997, de acordo com o Datamark,
11,05% dos 1,972 bilhão de litros de óleo co-
mestível comercializados no País foram enva-
sados em PET. Em 2006, este índice chegou a
80%. As razões para o sucesso são muitas: da

parte da indústria, ganhos logísticos de trans-
porte para a produção e distribuição com a re-
dução do peso da embalagem de 80 g (aço)
para 32 g (PET), maior plasticidade na apre-
sentação dos frascos e transparência; da parte
do consumidor, a mesma transparência, que
trouxe a capacidade de enxergar o produto e a
aparência clean. Ricardo Vaz, experiente pro-
fissional do mercado de PET, com passagens
pela Alcoa e Amcor, entre outras companhias,
conta que a primeira motivação para o óleo
comestível sair da lata de aço e ir para o plásti-

co foi a possibilida-
de de estar na mesa,
durante as refei-
ções. "Pode estar no
fogão cozinhando
e ir para a mesa
temperar salada",

salienta. Ele que participou do projeto de mi-
gração do óleo Mazola, em 1997, conta que a
primeira alternativa era o PVC, mas o PET ga-
nhou a disputa pela semelhança de preço e van-
tagens como desempenho em shape, necessi-
dade de menos material e resultado final atraen-
te. "O brilho do PET é sem igual, sem falar na
parede perfeita e na facilidade de instalar o con-
ta-gotas e de retampar". Na época, a preforma
de PET pesava 29 g, e representou um grande

2004: mudança para
o PET: ganhos nos
custos de logística

e operação

ganho na redução
de custos em rela-
ção ao aço. "Hoje
pesa 17 g e torna o
uso do PET naturalmen-
te crescente". Aos 40
anos, o Mazola foi o pri-
meiro óleo Premium a ser
envasado em PET e apresentou como diferen-
ciais o shape mais agressivo, retangular, em em-
balagem de l litro, além da tampa com dois
lacres de segurança.

Em 2002, foi a vez da maionese Hellmans
pensar em reformulação. A marca, que já
apresentava algumas alterações, como a tam-
pa plástica e lacre adotados em 1988, partiu
para o envase em PET e dois anos mais tarde
chegavam às gôndolas do supermercado os
primeiros potes de maionese em plástico.
'Além das características da resina como leve-
za e brilho, os potes permitiam carregamento
nas caixas sem aquelas divisórias de proteção.
Os ganhos se espalharam pela cadeia produti-
va toda, já que a redução de peso acarretou
melhor desempenho dos operadores logísti-
cos nas atividades de produção e distribuição
ao varejo", analisa Ricardo Vaz.

Rodolfo Salles, gerente de desenvolvimen-
to e engenharia da Amcor PET Packaging acres-
centa que as embalagens em novo material
foram as de 250 e as de 500 g. "Os motivos
foram o lançamento de nova embalagem com
design inovador, a segurança do material plás-
tico que não se quebra ao cair no chão, reno-
vação da marca tradicional, funcionalidade (a
embalagem possui uma patente funcional
para evitar possíveis "colapsamentos"), me-
nor peso do pote pronto com conseqüências
de redução dos custos de logística e de opera-
ção". A partir daí, os gargalos foram normati-
zados e neles puderam ser aplicadas tampas
padronizadas. Para maior produtividade, a
Amcor instalou uma unidade de produção dos
potes, in line com a linha de envase do cliente.

Tão notável quanto o caso do óleo co-
mestível foi o que aconteceu com os copos

5t

5
20 | PaCk EDITORA BANAS



de requeijão. O profissional Ricardo Vaz co-
menta que o requeijão migrou do vidro para
o polipropileno e não para o PET em função
da necessidade de suportar altas tempera-
turas. "O PET não agüenta", afirma e acres-
centa: "mas isso não quer dizer que ele não
chegará lá no futuro". Uma das barreiras para
a mudança de matéria-prima foi o argumen-
to da reutilização do pote de requeijão, logo
transposto com a apresentação de embala-
gens resistentes, bonitas e com utilização
em microondas.

Angela Mormul, gerente de marketing da
Huhtamaki do Brasil, conta que a mudança
começou em 2003, com uma extensa pesqui-
sa técnica que identificou pontos de melho-
ria na utilização de plástico como embalagem
para requeijão. Complementando os estudos
técnicos, a Huhtamaki investigou a opinião
do consumidor final para identificar sua per-
cepção em relação aos materiais. "Pesquisa-
mos aspectos como valor, qualidade, satisfa-
ção, aparência, limpeza, facilidade no manu-
seio e drives na decisão de compra pela emba-
lagem de vidro e de plástico. Os estudos logís-
ticos também foram bastante detalhados em
função da grande diferença de peso e empilha-
mento dos copos de vidro e polipropileno".

O objetivo principal foi apresentar ao mer-
cado uma opção de embalagem plástica com
design similar ao copo de vidro, porém com
vantagens econômicas, mercadológicas e de
segurança. O resultado mostrou que o PP tra-
ria muitas vantagens em todo o processo: ex-
celente resistência mecânica; segurança no
manuseio; economia na cadeia de envase e
distribuição; aprovado para contato com ali-
mentos; melhor fechamento com sobre-tam-
pa; boa resistência química; possibilidade de
reutilização; menor peso da embalagem; per-
mite empilhamento e otimização logística do
produto; eliminação dos ruídos e quebras (que
obrigavam a parada da linha) na linha de pro-
dução; não necessita ser higienizado antes do
envase; não apresenta riscos de contamina-
ção por fragmentos; ideal para campanhas de
apelo infantil ou temáticas e possibilidade de
impressão.

A tantas vantagens técnicas somaram-se,
decisivamente, os fatores econômicos, pois um
copo de PP pesava 21 g e um de vidro, 250 g.
"Numa carreta com 22 paletes é possível trans-
portar 50% mais copos plásticos. Para ajudar,
a embalagem em PP custava, na época, 23%
menos que a embalagem de vidro. Foi uma
pesquisa muito séria e embasada em dados
reais que deram suporte aos clientes que deci-
diram pela substituição", complementa a exe-

A categoria de sucos prontos
para beber é recente no Brasil
e é a que mais cresce no setor

de bebidas não alcoólicas. Foi Inaugu-
rada pela mexicana Del Valle, que che-
gou ao país em 1997, com importação
do México, Em 1999, a empresa inaugu-
rou a primeira fábrica em território bra-
sileiro. Heloísa Rios, diretora de marke-
ting da Tetra Pak, afirma: "A entrada da
Del Va!le foi extremamente importante
para o mercado de sucos prontos, prin-
cipalmente, porque introduziu um novo
conceito de consumo. Até o final da dé-
cada de 90, o principal sabor era laran-
ja. A empresa lançou novos sabores
como abacaxi, pêssego e uva, com a
mesma qualidade de um suco feito em
casa, Ou seja, ela entregou um produto
saudável, prático e conveniente", É um
mercado importante para a Tetra Pak,
representando mais de 30% do negócio
mundial. No Brasil, está chegando a
15%. "Apesar do crescimento do setor,
a penetração não atinge 50% da popu-
lação brasileira, ou seja, ainda há mui-
tas oportunidades para explorar, Seja
pelos canais de distribuição do produ-
to, que ainda são poucos; o produto ain-
da está muito dentro dos lares, e tam-
bém com embalagens menores", diz
Heloísa, Hoje o grande volume de em-
balagem utilizado no setor de sucos
prontos é de 1 litro e 200 ml. "Lá fora,
há embalagens de 125 e 150 ml para
crianças. Aqui, a caixinha de 330 ml é
bem aceita, especialmente, para o con-
sumo on-the-go", revela.

Para Fábio Mestríner, coordenador
do Núcleo de Estudos de Embalagem
da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), na ocasião sócio-di-
retor da agência Packing, que foi res-
ponsável pelo conceito visual das em-

balagens dos sucos prontos De! Valle, "as
embalagens utilizadas no México não
serviam para o Brasil e a marca não era
conhecida. Não existiam sucos prontos
para beber como categoria de produto
de consumo; Marca nova, produto novo,
categoria inexistente. Só tínhamos a em-
balagem como recurso. Mas foi uma fer-
ramenta decisi-
va para o su-
cesso memorá-
vel até hoje e ci-
tado nas salas

de aula", salienta. Adotando a cor ver-
melha para as embalagens do suco de
todas as frutas, o frasco de 1 litro so-
bressaiu-se nas gôndolas. "A escolha das
embalagens cartonadas era condição
sine qua non para o envase dos sucos
prontos para beber em função das bar-
reiras do material que impedem a en-
trada de luz, ar, água e microorganis-
mos", diz.

O que era impensável há uma década,
hoje é uma realidade; uma linha que aten-
de do consumidor infantil ao adulto. É um
mercado em franca expansão que vem
conquistando um público cada vez mais
preocupado com a saúde e a conveniên-
cia. Em 2005, foram produzidos 333 mi-
lhões de litros, enquanto em 2006, 388
milhões de litros de sucos prontos, um cres-
cimento de 16,51%. Apenas nos primei-
ros cinco meses de 2007, foram produzi-
dos mais de 190 miihões de litros de su-
cos, segundo dados da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Refrigerantes e de
Bebidas não Alcoólicas (Abir). Nesse ce-
nário, a caixinha é a vedete do setor, com
maior participação entre as embalagens,
78,9% (2005) e 80% (2006), Heloisa, fala a
respeito. "A embalagem entrega sabor e
saudabilidade, já que nós transferimos a
mesma tecnologia asséptica utilizada na
categoria de lácteos, além de conveniên-
cia, pratícidade e abertura fácil".



cutiva da Huhtamaki.

Jorge Naquit, diretor de garantia da qua-
lidade e segurança alimentar da Danone, de-
tentora da marca do requeijão Poços de Cal-
das, lembra que em 2004, as embalagens
plásticas chegaram ao ponto-de-venda, de-
pois do desenvolvimento entre as áreas de
marketing e a de qualidade, com algumas mu-
danças na linha de produção. "Esse projeto
passou pela criação de um novo copo mais
prático e moderno que ocasionou a substi-
tuição dos equipamentos de embalagens. O
processo de envase (enchimento do copo)
foi alterado, permitindo otimizar uma série
de operações, evitando desperdícios c per-
das de produto e materiais."

Angela Mormul complementa que as alte-
rações envolveram empilhamento de embala-
gens e tampas, linha de envase, quantidade
por caixa, quantidade por palete, armazena-
mento e transporte, dentre outros aspectos
produtivos, logísticos e comerciais. "Naquele
momento as empresas que estudavam a idéia
calcularam os custos com as alterações, com-
pararam com os ganhos e obviamente adota-
ram as mudanças, valia a pena".

Um dos obstáculos à substituição do vi-
dro era a reutilização do-
méstica. Jorge Naquit, da
Danone, observa que na
época houve alguma reação
de nostalgia. "Mas realmen-
te a segurança da manipula-
ção de copos inquebráveis

2004: do vidro para o PR
hoje as embalagens para
requeijão atendem entre
70% a 75% da categoria

na cozinha a superaram com o manuseio
das novas embalagens pelo consumidor."
Angela acrescenta que o copo em poli-
propileno abriu inúmeras novas possibi-
lidades de reutilização, especialmente
por ter um fechamento muito eficiente
inclusive para o transporte de líquidos.
"O aspecto colecionável sobrevive, pois
os copos são coloridos, bonitos, vistosos.
Houve, sim, uma fase de adaptação mas hoje
os números não mentem: as embalagens de
polipropileno para requeijão atendem entre
70 a 75% da categoria".

Os flexíveis estão ganhando as gôndolas dos
varejos cm diversos produtos de consumo. Mas,
na categoria de detergente em pó, é visível a
sua adoção pelas principais marcas do setor. A
Unilever apostou na embalagem flexível para a
sua linha de detergente em pó Brilhante, que
chegou ao Brasil em 1998. Foi a primeira em-
balagem plástica a entrar no mercado brasileiro
e a primeira marca a desenvolver um sistema
completo de abertura e fechamento do pacote
com picote e fecho adesivo, que além de práti-
cos, ajudam a conservar o produto por mais
tempo. Para comemorar os dez anos no merca-
do consumidor, o sabão Brilhante ganhou uma
campanha publicitária que chama a atenção
para a nova identidade da marca, com novo

j . . Em 1998, o
clesign, cores mais mo- , ,

detergente em pó
dernas e um novo logo- Brilhante foi o 1a a
tipo que aposta no raio ,adotaraembalagem
de explosão de brancura plástica
para'remeter à perfor-
mance do produto que ganha um escala de
brancura impressa no verso, explica Renata Oli-
veira, gerente de marketing da Unilever. "Bri-
lhante foi a primeira marca a ser embalada em
bags de polietileno, em azul metalizado". O
mercado de sabão em pó, com faturamento de
R$ 3 bilhões, passa por mudanças importan-
tes. As novas marcas Tixan Ypê, da Química
Amparo, e a Assim, da Assolan estão incomo-
dando as gigantes do setor. Na carona dessa
migração para o flexível, a Assim também está
disponível cm embalagens plásticas. Não à toa,
esse movimento cresceu. Segundo um estudo
do Datamark, esse nicho de negócio é um mer-
cado em potencial para os bags plásticos, esti-
mado em 530 milhões de toneladas. Aliás, é o
maior, depois do café, estimado em 920 mi-
lhões de unidades. (C.B.) B
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