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A
versátil idade popularizou a embalagem de
papelcartão, que se tornou uma peça in-
dispensável da vida moderna. Essa conquis-
ta deu-se graças à evolução da matéria-pri-

ma que permite criar infinitas possibilidades de dife-
renciação. É o que explica Edgar Avezum Jr., gerente
comercial da área de cartões da Klabin. "A principal
mudança no segmento de embalagens nos últimos anos,
no Brasil e no mundo, é uma tendência de redução da
gramatura do papelcartão, sem que isso influencie na
performance mecânica das embalagens. Ou seja, as em-
balagens estão mais leves, mas sem perder sua proprie-
dade de resistência. Por exemplo, em 1997, para con-
feccionar uma embalagem de sabão em pó de 1 kg eram
utilizados450g/m2de papelcartão. Atualmente para fa-
zer a mesma embalagem usa-se 310g/m2, uma redução
bastante significativa". Ele complementa: "A redução
visa principalmente dois objetivos: o econômico, e o
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ambiental, com o emprego de menos material de em-
balagem. Com isso há uma redução no custo de produ-
ção, com economia agregada de energia, tanto na pro-
dução, como no transporte e descarte/reciclagem dos
materiais". Avezum destaca outros avanços como me-
lhor performance das impressoras gráficas e máquinas
de envase e melhor superfície de impressão do papel-
cartão. "Para se ter uma idéia, há oito anos uma im-
pressora gráfica tinha capacidade de 8 a 10 mil folhas/
hora. Hoje as máquinas operam com 18 mil folhas/hora,
e é imprescindível uma boa performance do papelcar-
tão para não comprometer a operação, afetando a pro-
dutividade. A evolução da qualidade do papelcartão
veio atender a essa mudança. Um dos diferenciais do
cartão da Klabin é exatamente o seu excelente desem-
penho no sistema de embalagens. A boa maquinabili-
dade do produto garante um envase automático corre-
to e, conseqüentemente, ganho de produção para o
cliente. A empresa investe anualmente mais de R$ 27
milhões em pesquisas e desenvolvimentos de papéis e
cartões para embalagens", conclui.

Para Patrícia Gonçalves, gerente de marketing da Pa-

pirus, com a possibilidade de combinação de materiais e
aplicações de resinas, entre outros, tornou-se possível a
maior utilização do papelcartão como embalagem primá-
ria, principalmente, na indústria de alimentos. "Investi-
mos 2% dos recursos em pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos para o setor de embalagens. Para 2007,
estão previstos lançamentos, pois a Papirus tem buscado
um novo posicionamento de sua linha de produtos no
mercado, visando as melhores soluções em papelcartão
para embalagens", afirma.

Mas diante da evolução do setor, o que pode ser
considerado o divisor de águas na indústria de papel-
cartão? Na análise de Patrícia, da Papirus, é a adequa-
ção da indústria de papelcartão para embalagens à exi-
gente legislação brasileira e internacional (Isega/FDA,
por exemplo), o que representou uma conquista impor-
tante. "Isso demandou investimentos na indústria, em
tecnologia e em treinamento de pessoas".

Já Avezum Jr., da Klabin, afirma que: "Há dois anos,
eu diria que seria a redução da gramatura, mas hoje,
com a globalização dos mercados, em que cada vez mais,
os fatores ambientais são considerados, diria que o divi-
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sor de águas da indústria de papelcartão é a preocupa-
ção com a sustentabilidade na cadeia produtiva". Ele con-
tinua: "Com a crescente conscientização dos consumi-
dores e a percepção das empresas da necessidade da uti-
lização de embalagens que não agridam o meio ambien-
te e que sejam de fácil descarte/reciclagem, cada vez mais
a sustentabilidade será um fator competitivo importante.
O papelcartão por ser proveniente de recursos naturais
renováveis, 100% reciclável e biodegradável, apresenta
vantagens competitivas nesse cenário".

Sabemos que o apelo visual das embalagens é um
fator determinante nas gôndolas. Inserido nesse contex-
to, o papelcartão evoluiu para atender esse requisito e
se tornou um material bastante difundido graças à sua
versatilidade. É o que explica Eduardo Scalese, diretor
da Divisão de Embalagens ao Consumidor da Rigesa.
"Os fabricantes de papelcartão procuraram melhorar a
printabilidade de seus cartões, ou seja, a capacidade da
superfície do papelcartão de receber a impressão. Tam-
bém adicionaram ao cartão algumas resinas e barreiras,
que garantem a integridade dos produtos embalados".

Mais visibilidade à marca é outro aspecto bastante
explorado pela indústria de bens de consumo. E o pa-
pelcartão oferece possibilidades que não se restringem
a formatos e texturas, como tipos de cartão, janelas,
acabamentos, cortes, encaixes, sistemas de abertura, etc.
"São inúmeros exemplos, entre eles, empresas em bus-
ca da representação da responsabilidade ambiental, uti-
lizando embalagens em cartão reciclado pardo, como é
o caso do Café Orgânico Morro Grande ou ainda da
Perdigão, que inovou o mercado de embalagens de pro-
dutos frigorificados ao adicionar um hot-stamping à
embalagem de lançamento de seu hamburger premium
Tenesse. São exemplos assim que desafiam diariamente
a indústria gráfica para a criação e inovação", afirma

Hoje o papelcartão é bastante utilizado como embalagem

primária, principalmente na indústria de alimentos

Scalese. Ele complementa: "A combinação de materiais
também tem um forte apelo. A linha Digipak® para pro-
dutos de mídia alia papelcartão às bandejas em PE rígi-
do. Essa combinação aliada a vernizes com alto-brilho
ou texturizados, relevos, entre outros recursos, garan-
tem o apelo visual das embalagens, conferindo-lhe o
aspecto de embalagem sofisticada para colecionadores
de grandes títulos". Hoje em dia já existem recursos para
desenvolver embalagens que se comuniquem com o
consumidor pelo olfato, tato, audição e visão. Mas o
que está por vir na área de tecnologia de impressão de
embalagens de papelcartão? Elas terão cada vez mais
tecnologias aplicadas visando a atender às necessidades
de cada segmento, desde exigências legais (nacionais e
internacionais) até tendências de design. Scalese expli-
ca: "Até alguns anos atrás a tecnologia tinha uma certa
influência no desenvolvimento da embalagem, mas este
quadro mudou de tal forma que atualmente quem defi-
ne ou definirá a tecnologia será a embalagem e suas
tendências. Essas tendências serão baseadas nas neces-
sidades futuras das embalagens e dos processos dos
clientes. Os fabricantes de equipamentos têm mantido
seus produtos convencionais, mas também estão aten-
tos às necessidades específicas de cada cliente. Primei-
ro é preciso entender o consumidor de embalagem, suas
necessidades atuais e futuras e depois definir a tecnolo-
gia. Portanto, a embalagem é o que vai impactar no
desenvolvimento da tecnologia, não o contrário".

As embalagens de papelcartão evoluíram bastante
nos últimos anos, opina Célio Coelho de Magalhães,
gerente de marketing da Brasilgráfica. "Elas ganha-
ram formas mais atrativas, saindo do formato con-
vencional, e são decoradas com mais cores (até sete),
além de receber acabamentos especiais que confe-
rem textura e até o aroma do produto". No campo
da tecnologia de impressão, ele revela, que as má-
quinas impressoras oferecem capacidade de impres-
são em diversos tipos de substratos e aplicação de
acabamentos diferenciados in line, o que reduz
muito o seu custo. Mas no futuro, as embalagens te-
rão impressão com retículas de alta definição".

O crescimento do segmento é incontestável. Para
Raul Capozzi, administrador de contas da Box Print no
segmento cosmético e alimentício, o avanço dos fabri-
cantes de papelcartão é notável com ofertas de diversos
tipos de papelcartão, o que resulta em mais alternativas
para a indústria gráfica.

"Existem além dos formatos padrões 66x96 e 77x113
vários formatos alternativos que facilitam o trabalho, o
mesmo vale para o papelcartão com textura".

- conquistando

O estilo de vida dos consumidores vem criando no-
vas oportunidades de negócios para o segmento de em-
balagens cartonadas. Elisa Prado, diretora de comuni-
cação da Tetra Pak, afirma: "As mudanças sociais, de
hábitos e de valores criam ondas que agem nas necessi-

dades de consumo e impulsionam as atitudes e com-
portamento das pessoas. Por meio do monitora-

mento dessas mudanças, a empresa detec-
ta novos padrões de consumo com-

preendendo aquilo que impulsio-
na os consumidores. Assim, divi-
dimos nossas descobertas com
nossos clientes e conseguimos an-
tecipar as tendências de consumo,
desenvolvendo inovações. Não é à
toa que a Tetra Pak é a primeira do
mercado em número de opções de
embalagens cartonadas, com mais de
120 opções diferenciadas em tama-
nhos e formatos, além dos diversos ti-
pos de aberturas, tampas e canudos".

Os consumidores buscam cada
vez mais praticidade, e são crescen-
tes as tendências de seguir um estilo
de v ida saudável e natural e da aquisi-
ção de produtos em embalagens que



As embalagens cartonadas preservam melhor as características naturais dos alimentos

sejam práticas e funcionais. Indo ao encontro dessas
tendências, a Tetra Pak oferece diferentes opções de
embalagens e aberturas que facilitam a vida do con-
sumidor e agregam valor aos produtos, explica Elisa.
"A tampa FlexiCap para leite é um exemplo disso. É a
primeira tampa produzida na própria máquina de
envase, gerando ganhos logísticos e custo extrema-
mente competitivo. Ela vem sendo muito bem aceita
pelos consumidores. Em recente pesquisa, realizada
na Grande São Paulo, 86% dos participantes afirma-
ram que a mudança das embalagens sem tampa para
embalagens com tampa foi para melhor".

O crescimento do mercado de sucos, por exemplo,
tem reflexos positivos na indústria de embalagens car-
tonadas, revela Elisa. "E a inovação na indústria de em-
balagens também contribui para a diversificação do mer-
cado de sucos, com a antecipação de tendências e ne-
cessidades do consumidor final e com o lançamento de
novos produtos com base no desenvolvimento de no-
vos formatos, tamanhos e tipos de aberturas. Até o mer-
cado de água está inovando e tem contribuído para am-
pliar o mercado de embalagem com o surgimento de
bebidas com sabores, vitaminas e até fibras. É o caso da
Acquafibra, o lançamento da Genuína Lindoya, em em-
balagem Tetra Prisma de 330 ml".

Também na visão de Luciana Galvão, gerente de
marketing América Latina, da Sig Combibloc, a vida mo-
derna trouxe a necessidade por produtos práticos e em-
balagens mais convenientes. "Isto significa mais opor-
tunidades de negócio para o segmento de embalagens
cartonadas com tampas - especialmente as de rosca,
que não vazam e podem ser fechadas depois de abertas

- e soluções para consumo individual on-the-go. Além
disso, é intrínseco a todas as embalagens cartonadas um
maior shelf-life e a facilidade de armazenagem e trans-
porte, características que são valorizadas pelos consu-
midores atuais".

Um dos principais drivers para o desenvolvimento
da Sig Combibloc, conta Luciana, é a avaliação de per-
formance feita pelos consumidores, assim a evolução
das embalagens cartonadas está completamente alinha-
da com as mudanças do estilo de vida dos consumido-
res. Exemplos clássicos são as novas soluções de aber-
tura como a tampa de rosca combiSwift (com uma sim-
ples ação a embalagem está aberta) ou a abertura com
picote das embalagens para molho, que trazem extra
praticidade, ou a nova embalagem combisafe, que pode
ser autoclavada e, portanto, abre a possibilidade de en-
vasar alimentos prontos para consumo em cartão, outra
demanda do consumidor moderno". Ela acrescenta: "As
mudanças seguem na mesma direção no Brasil e em
outros países, existem apenas diferenças do momento
de introdução das novas embalagens".

As bebidas e alimentos saudáveis chegaram para fi-
car e o Brasil não vai ficar fora deste contexto, avalia
Luciana. "As indústrias de alimentos e de bebidas co-
meçaram a explorar produtos com benefícios específi-
cos à saúde. Assim, no futuro, um suco regular ou para
criança deverá ser produzido naturalmente com menor
quantidade de açúcar, as bebidas lácteas deverão con-
ter baixos níveis de gordura e o processo de preserva-
ção deverá ser menos agressivo aos alimentos de forma
a manter os nutrientes". Por isso, ela acredita, que as
embalagens cartonadas são perfeitamente adequadas a
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esse novo consumidor mais exigente. "Elas permitem a
utilização de processos mais brandos (menores tempe-
raturas) que preservam melhor a característica natural
dos alimentos e oferecem barreiras efetivas contra a luz
e oxigênio, as quais são fundamentais para a preserva-
ção de nutrientes e ingredientes funcionais adiciona-
dos a produtos com apelos para a saúde, tudo isto por
um período de tempo longo". Esse cenário de inova-
ções é uma prova de que os fabricantes de papelcartão,
de embalagens cartonadas e as empresas que atuam no
setor gráfico de embalagens estão prontas para atender
as novas necessidades dos consumidores modernos.»

Text Box
Anúncio




