
PROTEÇÃO E BE 
As embalagens para 
produtos fracionados 
protegem e também 
ajudam a chamar a 
atenção do 
consumidor 
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Todo mundo já deve ter ouvido 
a frase: por fora bela viola, por 
dentro pão bolorento. É claro 
que hoje em dia só a embala

gem não vende a mercadoria, mas que 
ajuda bastante, isso ajuda. A embalagem 
tem como principais características pro
teger os produtos e ajudar na sua con
servação, principalmente em se tratan
do de alimentos. Mas uma embalagem 
duradoura e atraente, além de passar 
segurança para o consumidor, transmite 
mais credibilidade. 

A Associação Brasileira de Embala
gem (Abre) sabe a importância de seu 
artigo. Já são 40 anos de trabalho em 
defesa e desenvolvimento dó setor. Aliás, 
um setor bem antigo, levando-se em con
sideração que há dez mil anos já existiam 
embalagens. Elas eram bem rústicas, co
mo cascas de coco e conchas, mas serviam 
para estocar produtos. Hoje, a diversidade 
de embalagens é grande e o segmento fa
turou, só no ano passado, mais de R$ 32 
bilhões no Brasil. 

A maior preocupação desse setor sem
pre foi com os alimentos. Tanto que a Abre 
criou, em 2006, o Comitê de Segurança Ali
mentar. As ações do grupo, até o momento, 

A qualidade das embalagens expostas nos supermercados atualmente é considerada boa, e. 

foram voltadas à difusão de conhecimen
to do assunto e detecção das demandas 
do setor. "É um segmento em constante 
evolução tecnológica, que se reflete até no 
aumento do prazo de validade de alguns 
produtos, incluindo os alimentos", afirma a 
diretora-executiva da associação, Luciana 
Pellegrino. 

DIA-A-DIA - No Hipermercado An
dorinha, no bairro de Lauzane Paulista, 
zona norte de São Paulo, embala-se frios, 
doces, carnes, peixes e produtos de pada
ria. O que primeiro se considera na hora 
de comprar embalagens é a resistência, 
para só depois se analisar o preço. "Ca
so o supermercadista opte em priorizar 
o preço, pode ter prejuízo mais adiante. 

Uma embalagem custa centavos e o su
permercadista deve encarar o custo como 
parte das necessidades básicas da loja, co
mo água, luz e telefone", avalia o gerente 
Edson Andrade. 

Cada supermercadista compra as em
balagens conforme suas necessidades. As 
bandejas costumam ser as mais usadas, 
mas embalagens a vácuo também são 
muito procuradas para alguns produtos, 
principalmente aqueles que têm um va
lor agregado maior. "As bandejas hoje 
em dia são coloridas e servem para fazer 
uma exposição mais bonita dos produtos. 
Já as embalagens a vácuo conservam mui
to mais", analisa Andrade. 

O Supermercado Laranjão, com cinco 
lojas em São José do Rio Preto e uma em 
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Bebedouro, no interior de São Paulo, ven
de frutas, legumes, produtos de confeitaria 
e panificação, todos embalados na própria 
loja. A compra de embalagens é feita junto 
aos mesmos fornecedores, mas se mantém 
um certo cuidado na hora dessa compra. 
"Toda embalagem só é adquirida se estiver 
de acordo com as exigências dos órgãos de 
saúde. Se escolhemos um tipo de embala
gem, queremos saber da situação junto aos 
órgãos competentes", comenta o gerente 
de Compras, Eliel Fazio. 

O Supermercado Guanabara, com seis 
lojas em Rio Grande, uma em Pelotas e 
outra em São Lourenço do Sul, todas 
no Rio Grande do Sul, embala carnes, 
frios e frutas secas. A preferência é por 
bandejas, pois a apresentação do produto 

... coloridas ou não, elas atraem o consumidor 



fica mais atraente junto ao consumidor. 
A rede não costuma estocar muita em
balagem, porque ocupa muito espaço, e 
o estoque nunca supera 30 dias. "Já con
tamos com cinco empresas fabricantes 
de nossa confiança. Conforme o preço, 
optamos por uma a cada mês. Estamos 
sempre negociando", afirma o gestor de 
Compras, Enio Martins. 

UTILIDADES - A qualidade das em
balagens nos supermercados atualmente 
é considerada boa. Mas um fator talvez 
deva ser mais bem avaliado, tanto pe
la indústria de embalagens como pelo 
próprio supermercadista: as famílias são 
menores atualmente. Portanto, mesmo 
que uma embalagem seja boa para pro
teger e conservar o alimento, tem de ser 
adequada às necessidades do consumi
dor. "Uma bandeja de frios não precisa 
ser muito grande, porque ocupa muito 
espaço na geladeira da dona-de-casa", 
lembra o consultor.de varejo e diretor 
da C&A Consultores e Associados, Cel
so Armelin. 

Outro ponto a ser examinado com aten
ção é como as embalagens podem ajudar 
a vender o produto. O jogo de cores das 
bandejas pode ser uma boa estratégia pa
ra o supermercadista aumentar as vendas. 
"O consumidor pode ser condicionado a 
perceber que as bandejas verdes são pa
ra hortifrutis, as vermelhas para carnes e 
assim por diante. Esse tipo de exposição 
garante que ele perceba melhor os produ
tos da seção", analisa Armelin. 

PRODUTOS - A HMVM fabrica al
guns tipos de embalagens para alimentos, 
mas seu carro-chefe é a embalagem para 
frango assado. Ela serve para manter o 
alimento aquecido por algumas horas até 
chegar à casa do consumidor. "O super
mercadista quer a garantia de que não ha
verá vazamentos nesse tipo de embalagem, 
que tenha apelo visual para sua marca ou 
algum tipo de personalização e, também, 
visibilidade para o produto. Ele quer que o 
consumidor perceba como está o frango, se 
muito ou pouco assado", explica o diretor 
Célio Mota. 

O supervisor de Vendas da Celovac, 
Reinaldo Lonat Jr., atesta que hoje a 

Embalagens a vácuo possibiltam 

exposição de porções menores 

máquina de embalagem a vácuo pode 
ser usada por supermercados de médio e 
pequeno portes também. Ele diz que uma 
máquina pequena consegue fazer de 150 
a 200 embalagens por hora e custa cerca 
de R$ 7 mil: "Se o supermercadista cal
culasse a economia que teria ao utilizar 
uma máquina desse tipo, em comparação 
ao investimento, veria que o produto se 
paga. Acredito que seja só uma questão de 
tempo para a embalagem a vácuo ganhar 
mais espaço". 

O diretor Comercial da Maxfilm, Rou-
lien Frangetti, lembra que hoje em dia o 
supermercadista já compra, muitas vezes, o 
produto embalado do próprio fornecedor. 
Por isso, seu produto, o filme de PVC que 
recobre as bandejas, tem como clientes 
muitos fornecedores, principalmente de 
hortifrutis. "A tendência é oferecer pro
duto embalado mesmo. Isso não tem volta. 
E com a expansão do auto-serviço o mer
cado para nós, fabricantes, vai melhorar 
ainda mais", garante Frangetti. 

A Meiwa se destaca no mercado 
como fabricante de bandejas de polies-
tireno expandido (EPS), conhecidas 
popularmente como Isopor. O gerente 
de Desenvolvimento e Mercado, Ivam 
Michaltchuk, esclarece que o material 
utilizado nessas embalagens é, na ver
dade, plástico. Ele se aproveita de sua 
experiência no setor para defender a 
utilização desse tipo de produto: "No 
segmento de auto-serviço, a grande ten
dência aponta para as bandejas colori
das, pois criam contraste visual entre o 
produto e a embalagem. E o segmento 
de rotisseria já está migrando dos seus 
antigos materiais tradicionais de emba
lagem para o EPS também."  
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