


s primeiras embalagens surgiram na
pré-história, com os povos primitivos
que utilizavam cocos, conchas e fo-
lhas de árvores, entre outros elemen-
tos naturais, para guardar água e esto-

car alimentos. Foi somente por volta de 9000 a.C.
que o homem substituiu esses materiais por jar-
ros de argila. Dois mil e quinhentos anos depois,
surgiriam os primeiros recipientes feitos de barro
cozido, técnica que só encontraria um concorren-
te à altura — o vidro — por volta de 2000 a.C. Mais
tarde vieram os sacos de juta, os barris e as caixas
de madeira. Objetos desse tipo eram feitos de for-
ma rudimentar e, durante séculos, poucas mudan-
ças se apresentariam nos materiais e métodos de
produção de embalagens.

Em meados do século 18, profundas transfor-
mações atingiram o mundo. A Revolução Indus-
trial, iniciada na Inglaterra, começou a modelar
o universo das embalagens, deixando-o mais pa-
recido com os dias atuais. Com a proliferação das
indústrias, a produção de vidros e garrafas deixou
de ser uma arte, passando a ser executada por má-
quinas em grandes fábricas. Os invólucros de me-
tal surgiram em 1810, quando o inglês Peter Du-
rand desenvolveu uma técnica que consistia no
uso de ferro coberto com latão de forma circular
com tampas soldadas. Inicialmente utilizados ape-
nas por marinheiros ingleses para guardar comi-
da, a partir de 1900 esses recipientes passaram a
fazer parte do cotidiano da população em geral. Pa-
ralelamente, a indústria papeleira, que nasceu em
1798 com a máquina de fabricar papel inventada
pelo francês Nicholas-Louis Robert, desenvolvia-se

continuamente, até chegar a materiais como o pape-
lão ondulado, patenteado em 1903. O mercado, as-
sim, viu diversificar-se a oferta não só de produtos
mas também de seus invólucros.

ARMAZENAGEM PRIMITIVA

Para acondicionar alimentos e outros itens, os in-
dígenas brasileiros utilizavam cestas, samburás e
balaios feitos com fibras retiradas da vegetação lo-
cal; a técnica da cerâmica, de forma rudimentar,
era também empregada. As embalagens de vidro
foram as primeiras a chegar ao Brasil, como conse-
qüência das tentativas de ocupação da região Nor-
deste pela Companhia Holandesa das índias Oci-
dentais, durante o século 17. Registros históricos
apontam que quatro artesãos holandeses desem-
barcaram com Maurício de Nassau e se instala-
ram em Pernambuco. Ali, uma fábrica produziria
vidros para serem exportados, mas as instalações
foram fechadas em 1654, quando os holandeses
foram expulsos do País.

Devido à condição de colônia, até a chegada da
Família Real, em 1808, não havia no Brasil fábricas
ou centros de produção. Um alvará de 1785, expedi-
do pela rainha de Portugal, D. Maria, proibia a cria-
ção de indústrias, obrigando o País a importar ma-
nufaturas da metrópole. Igualmente importadas, as
embalagens não chegavam em quantidade suficien-
te para atender à demanda. Nesse contexto surgi-
ram os tanoeiros, artesãos que construíam toneis,
caixas e barris. Em razão da escassez de profissio-
nais que fizessem esse trabalho, as embalagens se
tornavam um bem valioso, em alguns casos mais
até que a própria carga.

O ramo das embalagens só apareceu no Bra-
sil no final do século 19, a despeito de ser uma
atividade fundamental para o comércio — ainda

mais numa época em que tudo gira-
va em torno da manufatura e ex-

portação das merca-
dorias produzidas
em terras brasilei-

ras. A situação



mudaria apenas em abril de
1808, com a revogação do al-
vará de 1785 pelo príncipe
regente, D. João VI. A partir
dessa data, liberou-se a ins-
talação das indústrias ma-
nufatureiras, e conseqüen-
temente, as de embalagens
e de rótulos. Com a abertu-
ra dos portos às nações ami-
gas naquele mesmo ano, tam-
bém por decreto do príncipe
regente, os brasileiros tes-
temunharam uma invasão
de produtos estrangeiros,
principalmente ingleses.

Alguns dos principais
artigos importados eram as
bebidas alcoólicas: vinho,
champanhe, cerveja, licor e
rum chegavam diariamente,
mas em quantidades peque-
nas, insuficientes para suprir
o mercado. Enxergando opor-
tunidades de lucros, alguns
empreendedores inaugura-
ram fábricas de cerveja. As-
sim nasceu a necessidade de produzir embalagens
e, em 1810, fundou-se uma das primeiras fábricas
de garrafas e garrafões de Salvador, pelo português
Inácio Siqueira Nobre. Os artesãos eram sopradores
de vidro vindos da Itália e da França.

Embora as garrafas de cerveja fossem bem-feitas,
as rolhas apresentavam um grave problema: não
suportavam a pressão e projetavam-se para fora. A
solução, simples, foi prender as rolhas às garrafas
por barbantes. Isso deu origem à expressão "mar-
ca barbante", utilizada para designar mercadorias
de qualidade duvidosa. Outro fato curioso é que,
devido ao fato de a produção não atender à deman-
da de envase, muitas cervejas importadas eram ar-
mazenadas em barris para que suas garrafas, de-
pois de lavadas, fossem aproveitadas para embalar
remédios e perfumes.

A partir de 1882, empolgadas pela produção de
bebidas, as indústrias de vidro começaram a se de-
senvolver. Na história da embalagem de vidro no
País, o destaque fica por conta da Fábrica de Cristais

• e Vidros do Brasil, que permaneceu em atividade

até 1940 produzindo de taças
finas a garrafas para todas as
finalidades. O processo em-
pregado continuou a ser o dos
sopradores, técnica que só foi
substituída quando as gran-
des fábricas trouxeram má-
quinas que utilizavam mol-
des prontos. Em 1942, novas
tecnologias foram desenvolvi-
das para a fabricação desses
moldes, e o processo tornou-
se mais ágil. Naquele mesmo
ano, a garrafa modelo con-
tour da Coca-Cola — criada
em 1915 e que permanece no
mercado até os dias de hoje
- começou a ser fabricada
em terras brasileiras.

A produção de caixas de
madeira no País iniciou-se
em 1816. Devido ao alto preço
do ferramental — martelos e
pregos eram artigos impor-
tados da metrópole —, mui-
tos fabricantes recorreram à
própria madeira, abundante

em nosso território, para tornar viável a atividade:
pequenas estacas eram feitas para funcionar como
pregos e grandes pedaços de madeira maciça faziam
as vezes de martelos.

A partir da segunda metade do século 19, com
o declínio da produção de açúcar no País, a cultu-
ra do café passaria a ser a principal base da econo-
mia nacional, tendo-se intensificado a exportação do
produto ainda antes, em 1816. Se para o transporte
de açúcar utilizavam-se caixas de madeira, para o
novo produto o acondicionamento era feito em sa-
cos de juta fabricados inicialmente de fibras nativas,
de modo artesanal, até passarem a ser industriali-
zados. As embalagens de metal, mais precisamente
as latas, popularizaram-se com a vinda dos imigran-
tes italianos, que começaram a chegar em número
significativo ao Brasil a partir da década de 1870.

OS RÓTULOS, IDENTIDADE

O mundo passava por transformações na Europa
do século 19. Tudo era novo, moderno e diferente.
Pelas ruas da Inglaterra circulavam pessoas vindas



de todos os continentes: alemães, franceses e por- Barcos a vapor cruzavam os oceanos, realizando
tugueses dividiam calçadas com latinos, muitos viagens e transportes mais rápidos; trens ligavam
deles brasileiros, que, por sua vez, cami- regiões, facilitando o fluxo de pessoas e pro-
nhavam ao lado de árabes vindos da
Turquia e japoneses, que começavam
a ter contato com outras nações. O co-
mércio entre países era intenso e diver-
sificado. Os apreciados vinhos france-
ses eram produzidos no sul da França e
seguiam para a Itália. Os tecidos eram
fabricados em Londres, depois se-
guiam de trem até os portos em
que eram embarcados com
destino ao Brasil. O café bra-
sileiro era cultivado no inte-
rior paulista, onde era carre-
gado nos trens com destino a
Santos e de lá para a Europa.
O planeta ficou pequeno, as

/ distâncias foram encurtadas.

dutos; telégrafos conectavam as
nações, permitindo o tráfego
de informações e notícias de
forma nunca antes vista.

Tudo isso permitiu que
outros povos tivessem conta-
to com mercadorias vindas
de "terras longínquas", aumen-
tando as possibilidades de ven-
das e lucros. Entretanto, havia

um problema: esses artigos pas-
saram a percorrer grandes dis-
tâncias, chegando a lugares onde

eram totalmente desconhecidos.
Surgiu a necessidade de identificar

esse material, explicar sua finalidade,
informar sua procedência e, por que não?,



atrair a atenção dos compradores. Esse movimen-
to abriu espaço para a primeira grande evolução
no mundo das embalagens.

Antes disso, os produtos eram apenas armaze-
nados em caixas marcadas com ferro quente, in-
dicando a origem e o
destino, e, em alguns
casos, peso e especifi-
cações. Depois de en-
caixotados, eram trans-
portados até os portos
de destino, para serem
distribuídos aos arma-
zéns, desencaixotados e vendidos por
peso. Em momento algum os compra-
dores tinham contato com os engrada-
dos de transporte.

Por conta disso, saber a procedên-
cia ou o produtor era indiferente. No
período pós-Revolução Industrial, isso
teve de mudar. Para não correr o risco de perder o
comprador, um comerciante só venderia algo que
ele conhecesse e fosse de sua confiança. Isso for-
çou o desenvolvimento das embalagens, que, além
de novos formatos e tamanhos, mais práticos e bo-
nitos, ganharam os rótulos, uma inovação que ditou
os rumos do mercado durante séculos. Esse desen-
volvimento começou na Europa e nos Estados Uni-
dos, seguindo depois para regiões distantes, como
o Brasil colonial.

A fim de identificar o produto, gravava-se seu
nome e o do fabricante pela técnica da litografia, a
mesma empregada na impres-
são dos primeiros jornais. No
início, os rótulos eram apenas
etiquetas impressas presas aos
pacotes; sua popularização se



daria somente no final do século 18. A
produção era lenta: em média, 20 rótu-
los por hora. O litógrafo imprimia apenas
uma cor por vez, utilizando até quatro
pedras diferentes para formar a com-
posição final. Durante a execução, era
preciso medir cuidadosamente o encai-
xe, a fim de garantir que uma cor não se
misturasse a outra, para só então fazer
a compressão. Depois disso, o papel era
recortado com tesoura e colado na em-
balagem. Em 1835, outra evolução gráfi- Embalagens em folha-de-flandres, pioneirismo nacional das Indústrias Matara»
ca impulsionou o mundo das embalagens, quan- Osasco, e a Papel Paulista, de Vila de Salto de Itu,

pertencente à Melchert & Cia., ambas no Estado de
São Paulo. O setor seria ampliado em 1890, quan-
do surgiu a Companhia Melhoramentos de São Pau-

lo, criada por Antônio Rodovalho. Por volta de
1926, São Paulo já detinha 44% da produ-

ção nacional de papel, boa parte na

do o inglês George Baxter patenteou o processo
de cromolitografia — a impres-
são de imagens em cores so-
brepostas que aperfeiçoou o
sistema e gerou novos efei-
tos, como as gradações. Ago-
ra, além de identificar um
produto e apresentar infor-
mações sobre ele, os rótu-
los também ganhavam apelo
visual e passaram a ser uti-
lizados para atrair com-
pradores. Esse proces-
so prevaleceria até o
fim do século 19, quan-
do entraram em funcio-
namento as máquinas
de impressão a vapor.

Os rótulos demora-
ram a ser fabricados em
grande escala no Bra-
sil. Enquanto as marcas
internacionais chega-
vam aqui perfeitamente
identificadas, a produção
nacional desses impressos foi
insignificante até 1901, ape-
sar de o País contar, na épo-
ca, com tecnologia gráfica
para essa finalidade. A prin-
cipal dificuldade ficava por
conta da matéria-prima, o
papel. Somente em 1888 sur-
giram as duas primeiras fa-
bricantes desse insumo: a fá-

/ brica de Narciso Sturlini, em

forma de papel de embrulho para
o comércio, invariavelmente na
tonalidade rósea.

Para se ter uma idéia da
premência em adotar os rótu-

los, no fim do século 19,
quando as indústrias se
limitavam a imprimir
seus nomes nos sacos de
papel que continham os
produtos, eram comuns
as acusações de plágio
envolvendo a denomi-
nação das empresas. O
caso de maior repercus-
são na época envolveu
duas produtoras de ta-
baco. A fábrica de rape

Méuron & Cia., da Bahia, era
a mais antiga do País, deten-
tora da marca Rape Área Pre-
ta. Em 1873, o grupo Moreira
& Cia., concorrente estabe-
lecido no Recife, lançou a
Rape Área Parda. Iniciou-se
uma briga judicial de plá-
gio. A Méuron ganhou abri-
ga, mas depois, quando o
caso foi julgado em instân-
cia superior, a sentença foi ^,



nalização das
marcas. Nos
anos seguin-
tes assinaram-
se acordos de
proteção mú-
tua com Fran-

ça, Bélgica, Estados
Unidos e a maioria dos países
com os quais o Brasil manti-
nha relações comerciais. O sis-
tema de rótulos ganhou força
a partir de 1901, e as fábricas
passaram a adotá-lo,

Enquanto para os comer-
ciantes o surgimento dos rótu-
los colocava o mundo das em-
balagens em outro patamar,
oferecendo melhores oportu-

invertida. A justificativa alegada era que não havia
nada na lei que proibisse o plagio.

O caso chamou a atenção do deputado minei-
ro Afonso Celso de Assis Fi-
gueiredo (futuro visconde de
Ouro Preto), que encabeçou o
pleito pela regulamentação de
marcas. A lei foi adotada em
1875, estabelecendo "o direito
que tem o fabricante e o nego-
ciante de marcar os produtos
de sua manufatura e de seu
comércio". Além de fornecer
às empresas o direito de proteger seu produto no
mercado interno, a legislação previa a internacio-

nidades de compra e negociação, para outros foi
uma forma de enriquecer. Antecipando-se à onda
de produção de rótulos, em 1888 o empresário Ilde-

fonso Pereira Correia, o barão
de Serro Azul, fundou em Curi-
tiba a Impressora Paranaense,
voltada para a produção de ró-
tulos. Uni de seus primeiros
clientes foi o fabricante dos
chás Matte Leão, grande ex-
portador e, portanto, usuário
potencial dos "novos" rótulos.
O importante cliente deu im-

pulso ao crescimento. Em 1912, a gráfica era uma
das empresas mais poderosas do setor, atendendo
todo o território nacional.

PRODUÇÃO ATUAL

Nos dias de hoje, os rótulos, muito mais que iden-
tificar os produtos, têm a função de informar so-
bre suas características de composição e de uso, e
até mesmo de vender uma imagem, fazer com que
o produto sobressaia entre muitos similares con-
correntes. Também precisam ter propriedades de
resistência à umidade e a variações de temperatu-
ra, e devem ser produzidos com materiais atóxicos
quando empregados pelos setores alimentício e far-
macêutico. Para atender a essas prerrogativas, rótu-
los e etiquetas ganharam, nas últimas décadas, re-
cursos gráficos especiais e sofisticados, que exigem



complexos processos de im-
pressão e imensa gama de
substratos e insumos.

O processo de impres-
são de rótulos e etiquetas
mais utilizado hoje é a fle-
xografia, que vem aumen-
tando sua participação de
mercado há praticamente
uma década. Mas a produ-
ção envolve muitos outros
processos, como offset,
serigrafia, letterpress e

serigrafia rotativa. Um único rótulo de cosmético,
por exemplo, pode ter impressão em serigrafia para
os chapados ou textos que requeiram opacidade; let-
terpress ou flexografia em um texto ou cromia; off-
set para cromos ou degrades; hot stamping em um
logotipo; e dados variáveis por jato de tinta para
eventual numeração controladora das unidades a

l

serem rotuladas. A tecnologia de impressão digi-
tal permite oferecer produtos com cores especiais,
em praticamente todos os substratos, além de per-
sonalização, impressão reversa e aplicação de dados
variáveis, com pequenas e médias tiragens.

Hoje, os suportes empregados na impressão de
rótulos auto-adesivos são o papel couché, para apli-
cações gerais; o polipropileno, para produtos que exi-
gem maior apelo visual e resistência; e o polietileno,
para rótulos aplicados sobre superfícies flexíveis. Na
indústria alimentícia, os mais utilizados são o papel

couché, BOPP e vinil; na área de cos-
méticos e de bebidas, os filmes; e na
indústria farmacêutica, o papel.

No que diz respeito à variedade de
formatos, praticamente não existem
limitações. Por isso mesmo, a produ-
ção de embalagens é um trabalho que
exige a prévia definição das necessi-
dades do cliente, em termos de mate-
rial, superfície de aplicação, processo
de manufatura, tipo de envase e lo-
cal onde será armazenado o produto
— se em uma prateleira de supermer-
cado ou em uma câmara frigorífica



- e, claro, a preocupação de atender aos requisi-
tos de produtividade e custos de ambas as partes
envolvidas: convertedor e cliente.

A EMBALAGEM, INOVAÇÃO

Embalagens invioláveis — item comum nos super-
mercados de hoje — existem no Brasil há pelo me-
nos 200 anos. Na transição do século 18 para o sé-
culo 19, a fim de evitar que o leite transportado por
escravos fosse consumido ao longo da viagem e de-
pois completado com água, colocavam-se cadeados
nos latões de ferro. Apenas o produtor e o merca-
dor tinham as chaves, o que garantia a qualidade
do produto. Curiosi-
dades à parte, somen-
te no início do sécu-
lo 20 as embalagens
brasileiras começa-
riam a ser moldadas
em um estilo legiti-
mamente nacional.

A Leão Júnior,
fabricante do Matte
Leão, foi a primeira
a ter um sistema pró-
prio e de qualidade
para embalar sua pro-
dução. Inicialmente, a
empresa apenas seca-
va e beneficiava o chá
antes de exportá-lo.
Contudo, o proprie-
tário Agostinho Er-
melino de Leão Júnior não gostava da aparência
do produto acondicionado em surrões, uma espé-
cie de saco feito com couro cru, impermeável e re-
sistente, ideal para as longas viagens da época. De
aspecto sujo, os surrões não eram bem aceitos no
mercado internacional. Tanto é verdade que o en-
genheiro André Rebouças — conselheiro de D. Pe-
dro II e um dos primeiros a reconhecer a impor-
tância das embalagens no mercado — afirmava que
os chás brasileiros tinham ótima qualidade e pés-
sima apresentação. O aspecto visual pode ter sido
uma das causas do insucesso da erva-mate brasilei-
ra nas exposições internacionais de Paris, em 1867,
e de Viena, em 1873. Com o passar do tempo, os ve-
lhos surrões foram substituídos por sacos de lona e
caixotes devidamente rotulados, e mais tarde por

caixas de madeira ornamentadas, latas de folha-
de-flandres e caixas de papel-cartão.

Na virada dos séculos 19 e 20 começaram a sur-
gir algumas embalagens nacionais que se torna-
ram clássicas, como a caixinha da Maizena (1889),
os fósforos Fiat Lux (1905), as caixas do requeijão
Catupiry (1911) e a pomada Minancora (1915), cuja
tradicional embalagem laranja sofreu poucas mo-
dificações desde sua criação, apenas passando de
folha-de-flandres para plástico. O popular Leite
Moça começou sua história em 1912, com o nome de
Sweeted Condensed Milk. Era acondicionado em la-
tas, com rótulos que passaram por diversas mudan-

ças ao longo da histó-
ria, começando com
papel até chegarem
ao atual, impresso
diretamente na lata.

Algumas embala-
gens são tão tradicio-
nais que permanecem
no mercado até os dias
de hoje praticamen-
te sem modificações.
É o caso do Polvilho
Antisséptico Grana-
do, cuja embalagem
cor de bronze está no
mercado desde 1903.
Em 1999, o fabricante
adicionou ao produ-
to as variantes Sport
e Fresh, com embala-

gens modernas, bem diferentes do modelo centená-
rio. A novidade, entretanto, não decolou. Amparada
nos resultados do talco original, que continuavam
sólidos, a Casa Granado decidiu voltar atrás: as em-
balagens das versões Sport e Fresh foram "envelhe-
cidas" e ficaram com o mesmo visual do Polvilho
tradicional, diferenciando-se apenas pela cor.

Em 1890, a chegada das primeiras prensas a va-
por permitiu que se aumentasse brutalmente a ve-
locidade da impressão litográfica de rótulos e em-
balagens. Até 1930, quatro tipos de invólucros se
destacavam: vidro, papel, sacos e latas. Os três pri-
meiros existiam havia décadas e ganharam ainda
mais força nesse período, quando surgiram as pri-
meiras fábricas destinadas exclusivamente à sua
produção. Cada uma dessas matérias-primas servia



uma área diferente do comércio: as fábricas de vi-
dro atendiam as cervejarias; as de lata abasteciam
os produtos alimentícios; e as de papel de embrulho
e sacos, todas as demais mercadorias.

Três eventos no âmbito internacional ajudaram
o desenvolvimento do setor no Brasil: a imigração,
as guerras mundiais e a crise econômica da déca-
da de 1930. No primeiro caso, a imigração trouxe
representantes de várias nacionalidades — e, com
eles, suas tradições e conhecimentos. As latas bra-
sileiras passaram a ser produzidas em 1890, graças
ao ítalo-brasileiro Francesco Matarazzo, empresá-
rio e criador do maior complexo industrial da Amé-
rica Latina do início do século 20. Para suprir o
acondicionamento da produção de banha animal,
ele criou a primeira indústria de latas do País, a
Metalúrgica Matarazzo, que atendia seu próprio ne-
gócio e também o de outras empresas. O processo
mudou bastante com o tempo. Em 1935, as emba-
lagens saíram do ferro para as folhas-de-flandres,
muito mais leves e fáceis de modelar, até chegar
às máquinas que faziam o trabalho de prender as
tampas, dispensando o método de soldagem
empregado durante muito tempo.

Outro vetor dessa evolução foi a Pri-
meira Guerra Mundial (1914-1918), que li-
mitou severamente a importação de ma-
nufaturados, propiciando o crescimento
industrial do País. O mesmo efeito se deu
em 1929, com a crise econômica mundial
- período de altas taxas de desemprego,
quedas drásticas do produto interno bruto
e da produção industrial de diversos países —,
e, mais tarde, em 1939, com a Segunda Guerra

• Mundial, que durou até 1945.

AS MULTINACIONAIS

A Colgate & Cia. entrou no País em 1927, com o cre-
me dental Colgate e o sabonete Palmolive. Logo de-
pois surgiu a linha Cashmere Bouquet, com suas
atraentes embalagens decoradas com pequenas
flores, e o sabonete Lux, que, apesar do invólu-
cro simples de papel, era vendido como "o sabo-
nete das estrelas".

Em 1938 surgiu uma das embalagens mais con-
sagradas da história da indústria brasileira: a do
bombom Sonho de Valsa. No início feita de papel
de estanho vermelho coberto por celofane transpa-
rente, quatro anos mais tarde ganharia a cor ma-
ravilha que identifica o produto até hoje. A Toga,
criadora da embalagem, em 1995 uniu-se à Dixie
Lalekla, dando origem à Dixie-Toga. Em dezem-
bro de 1996, a empresa adquiriu a Impressora Pa-
ranaense, então líder na impressão de embalagens
em papel-cartão no País. Em 2005, a Dixie Toga foi
incorporada à Bemis Company, maior empresa de
embalagens flexíveis dos Estados Unidos.

O fim da década de 1930 e o início da seguinte
foram turbulentos para o País. A Revolução Cons-
titucionalista de 1932 colocou o Brasil em uma ver-
dadeira guerra civil e resultou na posse de Getú-
lio Vargas, em uma ditadura que durou 15 anos.
Na Europa, as manobras de Hitler e do Eixo leva-
ram o mundo para a Segunda Guerra Mundial. No-
vas tecnologias começavam a surgir e encantar as
pessoas. Tudo isso formou um cenário ideal para
uma revolução no mundo das embalagens, que du-
raria até os dias de hoje. Floresceu a indústria de
transformação, de aço, cimento, máquinas e com-
ponentes, e principalmente as indústrias de bens
de consumo, como tecidos, alimentos, remédios,





higiene e limpeza, e bens duráveis,
como automóveis e eletrodomésticos.

Os anos 1940 assistiram também a
uma revolução sem precedentes nas cai-
xas de papelão e nos papéis de embru-
lho utilizados especialmente por arma-
zéns de secos e molhados. Com o mundo
em guerra, o envio de suprimentos caiu
drasticamente, obrigando o Brasil a buscar soluções
para contornar a escassez no limite do possível. O
quadro parecia desesperador, mas na verdade fal-
tava pouco para o Brasil alcançar uma independên-
cia econômica nunca antes imaginada. Para tanto,
bastaria desenvolver uma indústria de base capaz
de suprir o parque industrial local. E foi justamen-
te isso que Getúlio Vargas fez. Trabalhando em par-
ceria com o capital estrangeiro, o presidente inau-
gurou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em
1941. A empresa tinha como principal missão su-
prir o mercado com a matéria-prima necessária à
indústria. A CSN tornou-se a maior fabricante bra-

sileira de folha-de-flan-
dres, matéria-prima uti-
lizada na montagem de
latas. Sua produção era
rapidamente absorvida
pelas indústrias nacio-
nais, que passaram a fa-
bricar embalagens ainda
mais baratas. Ao mesmo
tempo, diversos grupos

Invólucro dos dropes Dulcora, produzido durante muitos anos pela gráfica
paulistana Santa Rosa Embalagens

multinacionais traziam tecnologia e condições
de desenvolver em solo brasileiro mercadorias de
qualidade internacional.

Terminada a Segunda Guerra, o rápido cresci-
mento econômico do País provocou uma virada ra-
dical nos padrões de consumo do brasileiro. Eleito
em 1956, Juscelino Kubitschek implantou o Plano
de Metas, que contemplava o desenvolvimento dos
setores de energia, transportes, alimentação, indús-
tria de base e educação. Para ampliar o mercado in-
terno, o plano adotou uma política de crédito que
financiou a implantação da indústria automobilís-
tica e da indústria naval, a expansão da indústria
pesada, a construção de usinas siderúrgicas e de
grandes usinas hidrelétricas, como Furnas e Três
Marias, abriu as rodovias transregionais e aumen-
tou a produção de petróleo da Petrobras. Em pouco
tempo, a população brasileira começava a aparecer
nos armazéns exigindo algo mais do que cartuchos
de papel para levar as compras para casa.

No início daquela década, uma novidade
norte-americana chegou ao Brasil e impulsionou
ainda mais o desenvolvimento das embalagens:
os supermercados. Era um reflexo da quebra da
bolsa de valores de Nova York, em 1929, que trou-
xe séria crise econômica àquele país. Procurando
economizar, muitos comerciantes americanos dis-
pensaram seus vendedores e instalaram gôndolas
nas quais os próprios consumidores podiam co-
lher os produtos. Não havia mais a necessidade
de pesagem ou diálogos com balconistas. Nessa
nova configuração, as embalagens supriam todas
as necessidades: em seu rótulo havia informações
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sobre o peso, a composição, recomendações
e até dicas de uso.

Os supermercados demoraram quase 20
anos para chegar ao Brasil, mas se tornaram
o símbolo de uma mudança socioeconômica:
a troca do campo pelas cidades. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em meio século a população deixou o
campo e transformou o Brasil em país urbano.
Em 1950, cerca de 70% da população se con-
centrava no campo ou em pequenas cidades;
em 1990, mais de 80% dos brasileiros moravam
em centros de grande e médio porte. Os super-
mercados começaram a tomar o espaço de ar-
marinhos, mercearias, quitandas e empórios.
O arroz, então comprado a granel, passou a
ser encontrado em pacotes, o mesmo ocorren-
do com vários produtos, como feijão, açúcar e
sal. Nesse período, a indústria Klabin passou
a fornecer papelão ondulado para os transpor-
tadores, que os utilizavam para embalagens
pequenas, como as de chocolate, no lugar das
caixas de madeira. Até hoje, o papelão ondula-
do é solução para as embalagens que precisam ser
transportadas, especialmente na exportação de fru-
tas e carnes. Também foi nos anos 1950 que surgiu
a primeira embalagem produzida em papel-cartão,
a do sabão em pó Orno. O uso do material, intro-
duzido no Brasil pela Toga, foi a solução encontra-
da para bloquear a umidade da embalagem e fazer
com que o sabão não empelotasse.

Com a chegada dos supermercados, a área de
embalagens começou a se agitar e, em breve, iria

passar por uma revolução. Em 1958 surgiram as
embalagens longa-vida, feitas a partir de três ma-
teriais — papel-cartão, plástico e alumínio —, que
garantiam a conservação de sucos, leites e outros
líquidos fora da geladeira por longos períodos. É
dessa época outra novidade, agora mercadológica:
a empresa Tetra Pak lança campanha publicitária
com o jogador Pele, já campeão do mundo, exibin-
do a recém-criada embalagem em formato de te-
traedro (quatro faces, triangular, com base horizon-
tal), que passou a ser usada em diversos alimentos,
como achocolatados, leites condensados e molhos
de tomate. A Parmalat inovou ao utilizá-la em sua
linha de cremes de leite — mercadoria até então só
encontrada em latinhas.

Para o segmento mundial de embalagens, o
plástico talvez represente o mais alto patamar
desde que o ser humano sentiu a necessidade de
armazenar coisas. Maleáveis, práticos, com alto
grau de qualidade e forte apelo comercial, os plás-
ticos começaram a circular no País na década de
1960. Dez anos depois, o Brasil recebeu as primei-
ras indústrias que trabalhavam com o polietileno,
fornecendo-o para as produtoras de embalagens.
Igualmente importante é o alumínio, do qual o
Brasil é um dos líderes em reciclagem. A aplicação »



desse material em latas de bebidas começou a ser
desenvolvida nos Estados Unidos em 1963, mas so-
mente em 1989 a indústria nacional daria adeus às
latas de flandres, substituindo-as por alumínio.

Em 1990 surgiram as primeiras embalagens
do tipo "abre fácil". Ninguém mais precisaria de
abridores para potes de requeijão, latas de massa
de tomate ou vidros de palmito. Quatro anos mais
tarde seria a vez das garrafas PET para água mi-
neral e refrigerantes, de grande aceitação em ra-
zão da rosca de fechamento e de abertura mais fá-
cil que as garrafas com tampinhas de metal. Em
2001, viria a substituição das embalagens de metal
pelo plástico metalizado, a exemplo da tradicional
pastilha Valda e da pomada Minancora, para citar
apenas dois produtos dentre
muitos que adota-
ram a inovação.

DIVERSIDADE
Nos dias de hoje,
os supermercados
estão consagrados
como o maior sis-
tema de vendas do
mundo. Com mi-
lhares de produtos
expostos em gôn-
dolas, o visual das em-
balagens pode ser fator de-
cisivo de compra, mas não se
sustenta sozinho. Para completar o ciclo com su-
cesso, os invólucros devem ser atraentes e ter per-
feito contraste de cores, alto grau de legibilidade e
informações claras. Nos aspectos funcionais, de-
vem atender a critérios de proteção contra umi-
dade e gordura, rigidez, facilidade de abertura e
flexibilidade de tamanhos e formatos, entre ou-
tros quesitos. Além dessas premissas, é tarefa das
embalagens agregar valor aos produtos, ampliar
a segurança alimentar e, claro, primar por uma
vantajosa relação custo versus benefício.

Cientes dessas necessidades — e do poder das
embalagens —, as gráficas especializadas nes-
se segmento não têm poupado esforços. Devido à
preferência do consumidor por embalagens visto-
sas ou com detalhes em relevo, as gráficas inves-
tem em recursos de embelezamento, criando no-
vás combinações de verniz fosco e brilhante, além

de aplicações diferenciadas de hot stamping. Em al-
guns casos, a gráfica se envolve diretamente no de-
senvolvimento da embalagem, opinando sobre a
melhor maneira de envasar o conteúdo.

Ser bela, funcional e custar o mínimo necessá-
rio para não encarecer demais um produto não é
uma tarefa fácil para as embalagens. Mas ainda há
outro requisito a ser preenchido: a qualidade técni-
ca. Aferir esse critério é a responsabilidade do Cen-
tro de Tecnologia da Embalagem (Cetea), órgão vin-
culado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Governo do Estado de São Paulo cujo trabalho
principal é colocar matérias-primas e produtos fi-
nais à prova, em testes que verificam sua eficácia,

segurança, adequação ao conta-
to com alimentos e grau

de proteção contra
a permeação de
gorduras e vapor
d'água. Os profis-
sionais desse seg-
mento sabem que
existe uma série
de exigências a
serem atendidas.
Tintas e vernizes
devem ser atóxicos
e inodoros, isentos
de metais pesados;

o cartão, caso tenha
contato direto com o
alimento, deve ser cer-

tificado. Todas as novas embalagens devem pas-
sar pelo crivo do Cetea, que efetua diversos testes,
incluindo colagem, envelhecimento, simulações
de variação de temperatura em estufa, manuten-
ção das tintas e vernizes, absorção de umidade
e canoamento.

O mercado hoje apresenta importantes inova-
ções tecnológicas, como as bandejas "duplo forno"
- microondas e convencional — e a evolução como
um todo das embalagens longa vida, que ainda têm
um bom mercado a conquistar no Brasil, pois per-
mitem que a vida útil do produto seja ampliada -
o que é bom para resistir às longas distâncias entre
fabricantes e distribuidores de todo o País.

Visando especialmente às exportações, a Kla-
bin lançou há alguns anos uma caixa de pape-
lão ondulado de formatos e capacidades variadas, s



a embalagem adquire ele-
vado brilho e vivacidade.

NO LIMITE TECNOLÓGICO

O fato é que, no mundo
moderno, o valor de uma
embalagem é determina-
do muito mais pela catego-
ria e marca dos produtos.
No primeiro quesito, estão
os itens de primeira ne-
cessidade, cujos invólucros
devem ser extremamen-
te baratos. No segundo, es-
tão as marcas consagradas,
que vendem facilmente e
podem ter embalagens so-
fisticadas. Quando não
há preferência por mar-
ca nem preço, a beleza e
a conveniência crescem
em importância.

No entanto, no que tan-
ge a novos tipos, materiais
e processos, é bem possível .

com a finalidade de renovar totalmente esse tipo
de embalagem, tornando-a mais sedutora. O obje-
tivo foi alcançado graças à tecnologia photo process,
que consiste na reprodução de imagens com quali-
dade fotográfica e uma gama maior de tonalidades,
obtida por meio da combinação das cores de pro-
cesso. Pelo fato de ser impressa em papel clay coa-
ted — mais branco e uniforme que o tradicional —,

TP Polar, papel-cartão
para congelados que
sai de fábrica com uma
resina pré-aplicada,
dispensando a plasti-
ficação na gráfica.

Líder em emba-
lagens do tipo longa
vida, a Tetra Pak, dis-
posta a otimizar sua
participação no seg-
mento de leite, que
responde por 85% de
sua produção, reali-
zou há cerca de três
anos um amplo estudo

*

específica para o setor
de aves e suínos. As em-
balagens têm grande re-
sistência às variações de
temperatura, que, no in-
terior dos contêineres,
pode chegar a 24°C ne-
gativos. Além de reves-
timento contra absor-
ção de água, as caixas
possuem alta resistên-
cia mecânica, suportan-
do compressão de até
1.300 quilos — atributo
necessário, já que são
empilhadas em paletes.
Visando a reduzir o custo das embalagens, a Suzano
Papel e Celulose criou a linha Hi-Bulky, de gramatu-
ra menor mas com a mesma rigidez, o que barateia
a unidade do cartucho. Além disso, a empresa conta
com um equipamento de controle de cor que garante
que cartões produzidos em diferentes lotes apresen-
tem a mesma tonalidade ou, no máximo, variações
imperceptíveis. A grande inovação da Suzano é o



Dispositivo da etiqueta RFID que permite rastreamento
por radiofreqüência nas atuais embalagens

que a tecnologia para a produção de embalagens te-
nha atingido seu ápice. É também provável que te-
nhamos chegado a uma etapa na qual o design será
o condutor de mudanças. Com base nisso, a inova-
ção só poderia acontecer a partir da estética, das
formas, da conveniência e de detalhes como o sis-
tema de abertura. Hoje, o parque gráfico brasileiro
está atualizado com o que há de mais moderno no
mundo, especialmente para a produção de embala-
gens. As gráficas aprimoraram suas técnicas, que
hoje permitem a fácil incorporação de brilhos me-
talizados, imagens, hot stamping e relevos. Essa se-
ria a grande contribuição dessas empresas em seu
patamar atual: oferecer o mesmo nível de qualida-
de e acessibilidade aos mais variados recursos. O
que fica registrado nesta his-
tória é- que a indústria de

embalagens nacional atingiu, em 200 anos, tal es-
tágio de excelência que, em 2007, o País se firma
como um dos grandes produtores e exportadores
desse produto. Prova disso é que, das 20 maiores
fábricas do mundo, 19 já se encontram no Brasil.
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