
Brasilpack apresenta inovações tecnológicas para embalagens 
 
No evento que acontece no período de 10 a 14 de março, no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo, um dos destaques será o sistema modular. 
 
O segmento de papelão ondulado, que responde por 17% do mercado brasileiro de 
embalagens, apresenta na Brasilpack -  Feira Internacional da Embalagem - as mais recentes 
inovações tecnológicas de embalagens. O evento acontece no período de 10 a 14 de março, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Um dos destaques no estande da 
Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) será o Sistema Modular, considerado a 
solução definitiva para produtos hortícolas. 
 
Com padrões internacionais, as embalagens modulares são utilizadas, com sucesso, no 
embarque de frutas destinadas ao exterior, além de acondicionarem os produtos a partir da 
colheita até a gôndola do supermercado, sem manuseios intermediários. "É uma solução 
vitoriosa, principalmente se considerarmos que, no Brasil, ainda nos deparamos com aquelas 
pirâmides de frutas que geram, a cada dia, perdas entre 13% e 17%, de acordo com estudo 
realizado recentemente", afirma Paulo Sérgio Peres, presidente da entidade. 
 
Estarão expostos também diversos modelos de embalagens de papelão ondulado para 
produtos refrigerados, frigorificados e congelados, in-natura ou industrializados. Para os 
empresários do setor, a entidade disponibilizará o Manual Hortifrutícolas, que uniformiza os 
critérios para a fabricação, controle da qualidade e utilização da embalagem para produtos 
hortifrutícolas, e o Anuário Estatístico referente ao ano de 2006. A publicação reúne dados 
coletados de 80 empresas fabricantes de papelão ondulado, somando 103 unidades industriais, 
com informações setoriais, indicadores socioeconômicos, entre outros. 
 
Crescimento de 3,3% em 2007 
 
Considerado um dos termômetros da economia, o setor registrou um aumento de 3,3% em 
2007, com venda de 2.250 mil toneladas (dois milhões, duzentos e cinqüenta mil). Segundo 
Peres, esse crescimento é fruto da conjugação da melhora do mercado interno com a 
continuidade das entregas de embalagens de papelão ondulado aos setores exportadores de 
carnes, frutas e fumo em folha. 
 
Os segmentos que se destacaram foram: produtos alimentícios, com 34,5%; avicultura e 
fruticultura, 10,9%; químicos e derivados (higiene e limpeza), 9,3%; bebidas e fumos, 6,4%, 
entre outros. 
 
O setor iniciou o ano de 2008 com crescimento de 1,6% em janeiro em relação ao mesmo 
período de 2007. As vendas foram de 178,5 mil toneladas. 
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