
C
onsiderada um termômetro da atividade indus-
trial, a indústria de embalagem tem uma gran-
de importância pelo volume que representa no
consumo de diversas matérias-primas e por si-

nalizar rapidamente qualquer alteração no setor de consu-
mo. E como vem evoluindo o mercado internacional de
embalagens? Trata-se de um negócio que, em 2005, foi
estimado em US$ 477 bi, e taxa consolidada de cresci-
mento anual (TCCA) de 3,7% no período de 1999 a 2005,
informa Assunta Napolitano Camilo, diretora da consulto-
ria FuturePack que, em parceria com a EDITORA BANAS e
a revista PACK, realizou o seminário Diferenciação em Em-
balagens, em novembro, em Recife (PE). "Entre os países
que se destacaram em 2005 estão: Rússia, que apresentou
uma taxa de crescimento de 12,5%, saltando de 19° para
9° no ranking mundial; Turquia que, com um crescimento
de 9,2%, passou a ocupar a 15a posição; índia que, com
9,2%, saiu da 15a para a 12a colocação; Indonésia, que
subiu para a 14a posição com crescimento de 5,8%; os
Estados Unidos, maior mercado mundial de embalagens,
que apresentaram crescimento de 1,2%. Já o Brasil apre-
sentou uma taxa de crescimento de 2,7%, passando a ser o
11° no mercado mundial", revela Assunta.

rados no manga e no pokemon", diz. Ele continua: "O de-
sign das embalagens mudou para conferir mais apelo visual
ao produto na gôndola, explorando os sabores, os persona-
gens e o appetite appeal. Além disso, conseguimos agregar
valor com brincadeiras."

Depois de um estudo da marca Montilla com o propósi-
to de identificar o cenário competitivo, desenvolver um po-
sicionamento nacional e iniciar a introdução do produto
para o público de estudantes universitários, a Pernod Ricard
Brasil apostou no reposicionamento do rum por meio das
embalagens. De acordo com André Cavalcanti, gerente de
fábrica da Pernod Ricard Brasil, a pesquisa revelou que os
consumidores têm uma percepção de que se trata de um
produto tradicional e confiável, mas, ao mesmo tempo, trans-
mite conservadorismo, estagnação e falta de cuidado com a
imagem. "Por isso, decidimos modernizar o shape da em-
balagem e o rótulo da linha, sendo mais ousados no Monti-
lla Li mão para atrai r o público mais jovem. As folhagens e a
paisagem de floresta foram retiradas do rótulo de limão, fo-
cando somente a fruta. O Pirata e o papagaio foram manti-
dos", conta Cavalcanti. Ele conclui: "Hoje, o rum Montilla
tem presença, é superconhecido, próximo, tradicional, ale-
gre, extrovertido e muito associado ao Pirata."

sou a ser embalado em máquinas de empacotamento semi-
automático, com sistema de vácuo compensado, em emba-
lagens laminadas PP-PE. "De 1986 a 1990, o café Santa
Clara já era embalado pelo sistema de empacotamento au-
tomático, com atmosfera normal, em embalagens de PET
ou PE com impressão. Nesse mesmo período, a empresa
passou a embalar o café Kimimo em empacotadoras semi-
automáticas. Com o uso de vácuo puro, o café chegava ao
mercado em embalagens primárias laminadas em PET com
alumínio e metalização e PE, e em embalagens secundárias
cartonadas", revela Lucila.

Mas o grande divisor de águas foi mesmo o ano de
1997, quando a Santa Clara passou a embalar o café pelo
sistema de alto vácuo em embalagens laminadas PET, alu-
mínio ou metalizado PE, economizando até 20% de em-
balagem em relação à anterior. "Também lançamos uma
embalagem com atmosfera modificada (MAP), laminada
PET met-PE." Porém, os investimentos não param por aí.
"Outro avanço é o empacotamento automático da emba-
lagem secundária, que permitiu a produção contínua. Além
da introdução do efeito mate nas embalagens, que é um
diferencial importante para produtos premium; e o selo
abre-fácil, que oferece conveniência na abertura do paco-
te", afirma Aline. Em 2006, a Santa Clara lançou uma em-
balagem com alto vácuo, sem alumínio, para o café Três
Corações, com conceito biossustentável. Hoje, os forne-
cedores da Santa Clara são a Embalagens Flexíveis Diade-
ma, Zaraplast, Plaszom, Santa Rosa e Stampafare.Tradicional empresa de alimentos do Nordeste, a Pilar

Alimentos desenvolveu um novo conceito para a linha de
biscoitos infantis Gufs, com o reposicionamento dos produ-
tos, a partir do redesign da marca, dos personagens e das
embalagens. Quem explica é Naim Rashed, diretor de ope-
rações da Pi lar Al i mentos. "A identidade e as características
visuais da marca foram mantidas, mas acrescentamos traços
de modernidade e aspectos de volume e cremosidade. A
identidade do Duende também foi preservada, no entanto,
o personagem ganhou traços e apelos mais modernos, inspi-

Da produção artesanal de café em 1 959, a Santa Clara
evoluiu para um grupo presente em todo o Brasil, com sig-
nificativa diversificação industrial e comercial nos segmen-
tos de compra, torrefação e venda de café, derivados de
milho, coloríficos e pipocas. Lucila Correia Garcia, coorde-
nadora de P&D e Aline Gurgel, da área de desenvolvimento
de embalagens, da Santa Clara, falaram sobre as embala-
gens que embalaram a linha de cafés da empresa, por várias
décadas até hoje. De 1959 a 1976, o café Nossa Senhora de
Fátima era embalado manualmente, com atmosfera normal,
em embalagens de papel e celofane; de 1976 a 1986, pas-

"Vinibrasil no caminho da inovação" foi o tema da pa-
lestra de Carlos Moura, diretor-técnico da Vinibrasil. A di-
ferenciação do vinho Rio Sol deve-se à generosidade da
natureza no Vale do São Francisco, no Nordeste. As carac-
terísticas do clima, mais de 300 dias de sol por ano, plu-
viosidade baixa, temperatura média elevada, além de irri-
gação controlada e ciclo contínuo permitem à empresa
fazer um vinho de alta qualidade. "60% da produção do
vinho Rio Sol é vendida no mercado brasileiro e 40% é
exportada. Exportamos para 17 países: Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holan-
da, Espanha, França, Itália, Áustria, Alemanha, Portugal,
Luxemburgo, Bélgica, Suíça e Dubai", informa Moura. O
aroma e o sabor do vinho Rio Sol têm os reconhecimentos
brasileiro e internacional. A bebida ganhou medalha de
ouro na categoria vinhos tintos do 2° Concurso Internacio-
nal de Vinhos do Brasil e recebeu prêmio da revista Wine
Spectatorcomo um dos melhores custo-benefício da faixa
de preço de 83 pts a US$ 7. "O Rio Sol inaugurou a cate-
goria Brasil na revista", orgulha-se Moura. •
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