
á se sabe que o ponto de venda é vital para as esco-

lhas do consumidor na hora de adquirir um produto.

Pesquisas indicam que 80% da decisão de compra

acontecem quando o consumidor é colocado frente

a frente com o produto exposto na loja ou no su-

permercado, Já foi confirmado também que muitos

produtos de consumo têm na embalagem sua única

forma de promoção. É a embalagem que indica ao

consumidor características de estilo, preço, qualidade, entre outros

atributos do produto.

Então por que não tornar esse encontro consumidor-produto

"sedutor" e atraente, para cativar de vez o consumidor. É ai que

entram as embalagens, peças-chave para o sucesso do produto.

O papel ainda é a matéria-prima campeã na produção de emba-

lagens: responde por 39% do mercado, apesar de ter perdido

mercado para novos materiais, como o plástico, que responde por

36% da matéria-prima usada em embalagens.

O papel como matéria-prima para embalagens tem vários

pontos a favor, como: a flexibilidade em relação ao design, aos

processos gráficos e de produção, ao envase (no caso de líquidos),

às possibilidades de uso. O mais importante é que não agride a

natureza e ainda pode ser reciclado. Os papéis ecologicamente

corretos, reciclados e/ou certificados, podem agregar ainda mais



valor à embalagem, criando uma ima-

gem de contemporaneidade para a

empresa/produto.

Márcia Lima, coordenadora de co-

municação, da VSP Papéis Especiais,

chama a atenção para pontos positivos

do papel, como a resistência e as facili-

dades para aplicação de cores, cortes,

vinco e colagem, possibilitando a pro-

dução de uma embalagem com cores,

texturas e acabamento diferenciados.

O jornal usado para embrulhar o

peixe comprado na feira talvez seja a

embalagem de papel mais primária,

que hoje vem sendo substituída por

saquinhos plásticos por causa das exi-

gências de órgãos da saúde pública,

mas por longos anos o peixe embru-

lhado no jornal era tradição, que ainda

persiste em alguns lugares.

A "embalagem" de jornal para

peixe não chega a ser glamourosa,

rnas desde a sua invenção na China,

no século II antes Cristo, o papel alçou vôos no mundo da em-

balagem. Surgiram os papéis finos, principalmente para emba-

lagens de luxo, para perfumes, relógios, jóias e presentes em

geral, agregando valor e sofisticação ao produto.

Os fornecedores dessa categoria de papéis oferecem os

mais variados tipos de acabamento, como brilho, cores e textu-

ras diferenciadas, tendo em vista que nesse segmento o atribu-

to de maior valor é a aparência da embalagem. "São diversas

opções de gramatura alta, texturas diferenciadas, cores lança-

das, coloridos na massa, metalizados", afirma Tatiane de Féo,

gerente de marketing da Fine Papers. Ronald Dutton, diretor de

papéis finos da Arjowiggins para a América Latina, observa que

todas essas características devem proporcionar ainda uma boa

priníabilidade e possibilidades de uso.

Também começam a chegar ao mercado novidades como

papéis de segurança indicados para a produção de embalagens

de qualquer produto que necessite de segurança contra adulte-

ração ou falsificação e cópia da embalagem.

Renaud Chauffert-Yvart, diretor da América Latina para

soluções em segurança da Arjowiggins, diz que o mercado de

papéis brasileiro está amadurecendo e se tornando mais exi-

gente, por isso, a empresa está investindo nos papéis de segu-

rança para atender às empresas que, além de uma embalagem



diferenciada, necessitam proteger sua imagem. Tatiane, da Fine

Papers, diz que a indústria tem percebido as vantagens das emba-

lagens com papéis finos e especiais, por isso está mais receptiva e

se preparando para explorar mais essas novidades.

Além dos papéis produzidos em série, alguns fornecedores,

como Fine Papers e VSP, procuram oferecer opções personaliza-

das em gramatura, textura e acabamento para atender às diferen-

tes propostas de criação dos designers.

Papel-cartão
O papel-cartão também pode ser usado para em embalagens de

luxo, principalmente se apresentar superfície diferenciada e for

capaz de aceitar a aplicação de quaisquer recursos gráficos (ver-

niz, relevo, hot stamping...). Porém, é no segmento de alimentos

que tem seu principal mercado, principalmente para embalar lí-

quidos, graças a uma iniciativa histórica de Rubem Housing que,

em 1951, inventou, na Suécia, a em embalagem em formato de

tetraedro (quatro faces, triangular, com base horizontal) para em-

balar alimentos líquidos e pastosos.

Empolgado com sua invenção, Housing fundou a Tetra Pack,

para produzir embalagens assépticas, conhecidas também como

embalagens Tetra Pack, por causa do fabricante, ou longa vida,

por não necessitar de geladeira para conservar os alimentos, A

embalagem longa vida abriu muitas possibilidades para a apli-

cação do papel-cartão. No Brasil, po-

demos dizer que a grande evolução da

produção de embalagem de papel fino

ocorreu nas últimas décadas, quando

fornecedores brasileiros e estrangeiros

trouxeram ao país papéis finos para

embalagens de luxo fazendo um ex-

tenso trabalho de divulgação para que

o mercado conheça as possibilidades

dessa matéria prima.

O papel-cartão também expandiu

seu mercado por causa da evolução da

indústria de alimentos e dos investi-

mentos feitos pelos fabricantes desse

tipo de papel, como Suzano e Klabin,

que passaram a desenvolver soluções

sofisticadas para atender a diferentes

segmentos da indústria com destaque

para os setores de alimentos que ne-

cessitam de embalagens com reves-

timento adequado para conservar o

produto e preservá-lo de forma correta

(sabor, textura etc.) e também no seg-

mento de bebidas.

Além disso, o papel-cartão vem

aumentando sua participação nos

segmentos de produtos farmacêuticos,

de higiene e limpeza, cosméticos, brin-

quedos, eletroeletrônicos e calçados

que necessitam de embalagens resis-

tentes para que o produto não seja

danificado durante o manuseio.

"Hoje o consumidor brasileiro ava-

lia como boa embalagem aquela que,

além dos aspectos práticos de uso e

ergonomia, traz um design inovador.

O papel-cartão oferece urna infinidade

de recursos para criar uma embalagem

inovadora, seja no formato, no design



ou na sua utilização como veiculo pro-

mocional", afirma a gerente de pro-

duto da Suzano Papel e Celulose, Ana

Paula Pinheiro Baltazar.

Segundo ela, se forem considera-

das todas as linhas de fabricação da

Suzano e todos os seus mercados de

atuação, papéis não-revestidos, reves-

tidos e papel-cartão, a representativi-

dade total do segmento de embalagem

é de 25%.

A Klabin é uma empresa focada na

fabricação de papéis-cartão e cartões

para embalagens e, segundo Sérgio

Campos, gestor de produtos da área

de cartões, a empresa vendeu, em

2007, 818,2 mil toneladas de papel

nesse segmento gerando uma receita

líquida de R$ 1,223 bilhão.

Apesar do sucesso das embala-

gens de papel brasileiras, que figuram

entre as melhores do mundo. Campos

diz que ainda falta, por parte das in-

dústrias e do mercado, uma visão in-

tegrada e rnultidisdplinar em relação

às embalagens, considerando seu im-

pacto em todas as etapas da cadeia

de valor, como vantagens funcionais,

de imagem, de processo, logísticas,

ambientais e sociais, visão que certa-

mente ampliaria o aproveitamento do

papel como matéria-prima para uso

em embalagens.

Especificadores
Preocupados em ver todo o potencial

de seus produtos explorado, os for-

necedores de papéis finos e de papeí-

cartão procuram oferecer aos esped-

ficadores de seu produtos, caso de designers e publicitários, um

atendimento personalizado, criando um vínculo de parceria com

esses profissionais.

"Fornecemos amostras, serviços de consultoria, pesquisa de

produtos e, para este ano, ainda nos dedicaremos aos projetos de

fornecimento, com melhor negociação e palestras informativas

dos produtos específicos para embalagens", afirma Tatiane, da

Fine Papers,

Para dar suporte a esse atendimento a empresa criou o De-

sign & Graphic Center, espaço de serviços e cultura de artes grá-

ficas no qual funciona sua sede e outros ambientes de exposição,

agência e gráfica de impressão digital e também um laboratório

completo para protótipos/bonecos, testes, apresentações dos

projetos com nossos produtos.

A Suzano lançou em meados de 2007 o Programa Expres-

sões, que leva conteúdo e informações sobre seus papéis e suas

mais diversas aplicações aos especificadores {designers, profis-

sionais de arte, criação, embalagem, gráficos). "Com esse pro-

grama pretendemos cada vez mais estreitar nosso relacionamen-

to a esses profissionais", afirma Paola Pinheiro.

A Klabin mantém uma equipe de profissionais de excelência

e laboratórios de alta tecnologia, pesquisando e desenvolvendo

novos produtos para atender às necessidades dos clientes de for-

ma personalizada.



;ens

Ao contrário do que muitos ima-

ginam, o papel, nas suas várias

apresentações, continua sendo o ma-

terial mais utilizado para a produção

de embalagens. Hoje 39% de todas

as embalagens têm a celulose como

matéria prima básica, contra 36% que

são feitas de plástico, 17% de metais,

5% de vidro e 3% de fibras têxteis. A

participação do pape! já foi maior, mas

os novos materiais naturalmente ocu-

pam parte do território.

As embalagens que hoje encon-

tramos no mercado atendem uma

série de necessidades da sociedade e

também das indústrias que precisam

acondicionar seus produtos para que

eles saiam das fábricas, sejam prote-

gidos no transporte e se apresentem

ao consumidor nos pontos de venda.

Existe uma cultura industrial constru-

ída desde a invenção da máquina a

vapor que desenvolveu as aplicações

dos materiais através dos processos e

equipamentos de envase.

O papel, que antes era utilizado

para "embrulhar" os produtos, trans-

formou-se em embalagens pré-forrna-

das a partir da invenção do envelope e

do cartucho, idéias que transformaram

as folhas em estruturas capazes de

conter algo em seu interior.

A indústria de rótulos é a mais an-

tiga forma de componente de embala-

gem a utilizar o papel como suporte.

Médicos no antigo Egito já utilizavam

rótulos para identificar medicamentos

acondidonados em tubos de bambu,

mas foi a revolução industrial que per-

mitiu a produção em uma escala sem

precedentes, que os produtos se tor-

naram abundantes.

O número de concorrentes aumen-

tou e as empresas sentiram a neces-

sidade de tornar seus produtos mais

atraentes para conseguir vendê-los

em maior número, e os rótulos foram

utilizados para adornar e embelezar

os produtos, agregando significados

antes impensáveis aos mais diversos

itens de consumo.

Com as invenções da máquina

de fabricar papel e da litografia, que

ocorreram simultaneamente no ano de

1798, e depois com o desenvolvimento

da litografia em cores, em 1835, artis-

tas de alto nível, pintores, desenhistas

e ilustradores, foram atraídos para o

design dos rótulos, transformando-os,

das antigas peças de identificação dos

produtos, em componentes de grande

beleza, com impacto visual suficiente

para encantar as pessoas, fazendo-as

comprarem cada vez mais.

Os rótulos desenhados no estilo

"art noveau" que predominou no final

do século 19 e início do século 20, são

hoje peças de coleção valorizadas por

seu encanto e qualidade artística. Foi a



época de ouro dos rótulos, que alcan-

çaram nesse período seu mais elevado

padrão estético.

Com a chegada da era moderna e

a entrada triunfante da sociedade de

:onsumo, o papel ganhou nova dimen-

são no mundo da embalagem, sendo

adotado por grandes ícones do consu-

mo, como os cereais Kellogs, o sabão

em pó Orno, o creme dental Colgate e

o sabonete Lux.

O primeiro produto da Lever, em-

presa que se tornaria uma das líderes

mundiais nos setores de alimentos,

limpeza e higiene pessoal, foi o sabão

em barra Sunshine, que era embalado

individualmente num cartucho de pa-

pel cartão. O mesmo foi feito com o

chocolate Toblerone, criado na Suíça

no início do século 20, e a clássica

Maizena, criada nos Estados Unidos.

A produção de embalagens pré-

formatadas, prontas para acondicionar

os mais variados produtos, deu o im-

pulso definitivo na utilização do papel,

mas ainda faltava um setor do consu-

mo no qual ele não tinha aplicação, o

segmento dos líquidos e bebidas; em

que o papel, por não ser impermeável,

sofria restrições de uso.

E assim foi até 1951 quando Ru-

ben Hausing criou, na Suécia, a emba-

lagem tetraedro para embalar o leite,

abrindo uma nova perspectiva para a

utilização do papel. Hoje, as embala-

gens cartonadas assépticas que tem

o papel como principal componente,

embalam mais de 80% do leite do país

e boa parte do suco pronto para beber,

dos atomatados e agora também das

conservas alimentícias, como o milho

e a ervilha.

Amplamente utilizadas, as em-

balagens de papel apresentam como

característica a excelente qualidade de

impressão, que suporta a infinidade de

formas que a cartotécnica permite ob-

ter. Por não necessitar de moldes caros

e de produção demorada, as embala-

gens de papel são simples de projetar

e produzir. Sua prototipagem é rápida

e acessível tanto a profissionais como

a estudantes, fazendo delas a mais po-

pular opção de embalagem.
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Com a evolução da tecnol

de impressão e acabamento,

as embalagens de papel passaram a

agregar valor aos diversos produtos,

pois podem receber vernizes, relevos,

aplicações metálicas, holografias e

uma infinidade de outros recursos

de acabamento que fazem delas um

complemento de valor adicionado aos

perfumes, presentes, bebidas finas e

outros produtos que necessitam trans-

mitir aos consumidores sofisticação,

exclusividade e status.

O futuro das embalagens de papel

será impactado por duas fortes ten-

dências já detectadas e estabelecidas.

A primeira é a questão ecológica, que

a coloca como um material de baixo

impacto ambiental, reciclável e origi-

nário de fontes renováveis. Hoje, o pa-

pel é fabricado com madeira originária

de florestas cultivadas e certificadas

por adotarem manejo sustentável que

respeita normas internacionais de pre-

servação da natureza.

A segunda tendência diz respeito

à nova sociedade de consumo pós-

industrial na qual a tecnologia digital

tem lugar de destaque. A impressão

digital com dados variáveis e baixas

tiragens por sua velocidade de imple-

mentação, representa uma nova opor-

tunidade para a aplicação eficiente do

papel como material de embalagem.

Do ponto de vista do design, o pa-

pel também tem forte destaque, pois a

tradição das Artes Gráficas e do Gra-

phic Design criou uma cultura do papel

muito forte e expressiva. Artistas de

renome se dedicaram à embalagem

de papel e à indústria gráfica, que se

tornou conhecida e acessível aos de-

senhistas, artistas e designers, que,

de maneira geral, conhecem bem sua

tecnologia e são capazes de produzir

embalagens bastante criativas explo-

rando os recursos gráficos existentes.

Os estudantes adoram o papel e pro-

curam sempre trabalhar com ele o que

garante um lugar no futuro para esse

material tão versátil.

Fábio Mestriner é professor-coordena-

dor do Núcleo de Estudos da Embalagem

da ESPM-Esco la Superior de Propaganda

e Marketing; coordenador do Comitê de

Estudos Estratégicos da ABRE - Associa-

ção Brasileira de Embalagem e autor dos

livros Design de Embalagem Curso Avan-

çado e Gestão Estratégica de Embalagem



s chineses mantiveram em se-

gredo sua fabricação até o ano

751 quando prisioneiros capturados

na batalha do Rio Talas, perto de Sa-

marcand, transmitiram o segredo aos

árabes, que passaram a fabricá-lo e

vendê-lo à Europa. Por mais de 500

anos os europeus foram compradores

dos árabes, até que a primeira fábrica

foi estabelecida na Espanha durante o

domínio mouro.

Os italianos conseguiram final-

mente o segredo, e uma indústria de

papel foi instalada na Itália no século

XIII, mas a máquina de fabricar

só foi inventada em 1798 na França,

por Nícolas-Lois Robert. A impressão

sobre papel se iniciou com a xilogravu-

ra a partir do século VII na China onde

monges budistas passaram a imprimir

suas orações utilizando essa técnica.

O primeiro livro a ser impresso foi

a Sutra Diamante, manual budista im-

presso em 868. A impressão utilizando

matrizes de madeira durou até quando

Gutemberg deu início à impressão com

tipos móveis fundidos em liga metáli-

ca, em 1455 na Alemanha, dando iní-

cio à tipografia, processo de impressão

utilizado até hoje.

A primeira solução industrial satis-

fatória de impressão em cores foi pa-

tenteada em 1835 por George Baxter,

a partir do processo da litografia cria-

do por Alois Senefelder, na Bavária,

em 1798, que utilizava pedra polida

como matriz de impressão.

A seguir vieram a impressão off

set, a rotogravura, a flexografia, a se-

rigrafia e a impressão digital. O enve-

lope foi inventado em 1840, dando iní-

cio ao processo de embalagem a partir

de uma estrutura pré-formatada que

originou posteriormente, o saquinho,

o sachê e o cartucho. (FM)
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