
O pacote cresceu

REIS, DO SIMABESP

EMBALAGENS DE

200 GRAMAS EM

QUEDA.

as tendências saídas direto do forno
para gõndolas de biscoitos, sobressai
a utilização de embalagens econômi-

cas ou tamanho família nos segmentos de la-
minados doces, crackers e recheados. Juntas,

essas variantes abocanham em torno de
70% da demanda de biscoitos no país. A
apresentação deriva das versões do tipo
Club Social, precursoras na aplicação de
invólucros primários transparentes acon-
dicionados em sobre-embalagem de filme
Laminado e/ou metalizado impresso. "Os
envoltórios de 200 gramas, predominan-
tes no setor de biscoitos, detinham até
pouco tempo 67% da categoria contra a
fatia de 33% das embalagens maiores.
Mas elas caíram hoje para 62%, enquanto
os tamanhos família saltaram para 38%",
confronta José dos Santos dos Reis, pre-

sidente do Sindicato da Indústria de Massas
Alimentícias e Biscoitos no Estado de São
Paulo (Simabesp).

Associadas ao consumo popular, essas em-
balagens maiores também têm sido recrutadas

para biscoitos mais nobres consumidos em
grande parte nas praças do Sudeste/Sul do
país, percebe o dirigente. "Um exemplo parte
da Bauducco que não tinha embalagens gran-
des e hoje as adota em biscoitos premium,
como recheados e arnanteigados recentemen-
te lançados em multipacks de 400 gramas",
nota Reis, completando que essa tendência no
Brasil foi importada da Itália, onde a maior
parcela dos pacotes tamanho família envolve
estruturas de dupla embalagem.

A utilização dos multipacks, reunindo de
três ou quatro até seis unidades monodose
embrulhadas em filme transparente e envoltas
em laminado (em geral metalizado) impresso
começou a se disseminar há 1-2 anos no fi-
lão de crackers e biscoitos laminados secos
{Maria, Maisena). De garupa nessa onda, a
Nestlé reforçou a tendência este ano, ao in-
troduzir sem muito alarde uma determinada
Linha trazida da Colômbia para o portfólio da
sua marca Saltines, ern pacotão de 342 gramas
com três unidades monodose em duas versões
{sabor queijo e original).

Com participação estimada em torno de
27% da demanda nacional de biscoitos, os ti-
pos recheados e doces especiais são os alvos
da vez, assinala Reis. "A Arcor, por exemplo,
recorreu à embalagem familiar de 400 gramas
nas séries de crackers integrais e arnanteiga-
dos da Triunfo, depois de lançar sua linha de
aerados em pacote de 330 gramas", ele in-
dica. A disseminação do fermato econômico,
avalia, faz parte do conceito de atender um
consumo familiar, levando-se em conta o cres-
cimento da diversificação de público. Hoje em
dia, embalagens single ou monodose suprem
as diversas preferências. Por sua vez, ele ates-
ta, o envoltório de tamanho grande concilia
interesses comuns no círculo familiar. "É pura
conveniência, pois ninguém come um pacote
sozinho e abri-lo e guardá-lo para mais tarde
deteriora o produto", argumenta.

Outra tendência no setor lembrada pelo di-
rigente é a do banimento da chamada gordura
trans nas linhas de biscoitos, principalmente
dos tipos recheados, que incorporam índices
acima do recomendado desse insumo no re-
cheio. Usada nas formulações para conferir
consistência pastosa, a gordura trans vem
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sendo retirada dos cardápios alimentícios
por ser responsável pela elevação do LDL,
o chamado colesterol ruim, que pode pro-
vocar o entupimento das artérias causan-
do o i n farto. "Cerca de 65% dos produtos
estão hoje livres de gordura trans e, den-
tro de mais um ano e meio, não teremos
mais itens com esse ingrediente", ante-
cipa Reis.

Embora a adoção dos tamanhos família
para biscoitos esteja em ascensão no Bra-
sil, conforme o radar do Simabesp, não é
bem essa a sinalização seguida no resto do
planeta. O Laboratório de Monitoramento
Global de Embalagem da ESPM (Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing), que acom-
panha em tempo real lançamentos de produtos
no mundo todo, verificou que no ano passado
foram introduzidas 8.211 novas embalagens
de biscoitos. "Desse total, os tamanhos mais
utilizados foram os de 100 e 200 gramas", cra-
va Fábio Mestriner, coordenador do Núcleo de
Estudos da Embalagem da ESPM (ver gráfico).
Segundo ele, as apresentações que se enqua-
dram no modelo de vários pacotes menores
dentro de um invólucro maior foram as mais
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requisitadas nos Lançamentos. Também as em-
balagens rígidas (potes e tubos) para biscoitos
avançam em vários países de grande consumo,
a exemplo dos EUA onde atendem a tendên-
cia de transportar e consumir os biscoitos no
trabalho, escola e demais atividades. "A fór-
mula de embalar porções menores e juntá-las
em unidades maiores, além de atender às novas
exigências do modo de vida dos consumidores,
agrega valor aos produtos remunerando melhor
os fabricantes", ele percebe. Para Mestriner, a
tendência que ganha maior evidência no mo-
mento é a chamada food and drink to go, tam-
bém conhecida como ToGo e na qual encaixam-
se os atuais multipacks de biscoitos. "A onda
que mais avança nos mercados desenvolvidos é
a de alimentos para atender à necessidade de
pessoas que trabalham, estudam, têm múltiplas
atividades e precisam de alimentos portáteis",
resume o especialista.

AVANÇO EM PORÇÕES

A constatação do Laboratório da ESPM é en-
dossada na Converplast, convertedora número
um de envoltórios plásticos para biscoitos do
país. Fábio Mardiression, gerente de marketing
da empresa, observa que a redução nos tama-
nhos de embalagens ainda é a tendência mais
pulsante no setor. "É puxada sobretudo pelo

consumo single e variedade maior
de opções em monoporções, ne-
cessidades de embalagens com
mais proteção, barreira ao vapor
d'água, maior vida de prateleira
(shelf life) e valor agregado ao
biscoito", sintetiza ele. Ampla-
mente disseminado na categoria,
o multipack com três a seis uni-
dades (portion packs) internas já
alcançou o máximo de avanço e
não acusa hoje elevação na de-
manda de embalagens. "Essa
apresentação tem apenas mantido
os volumes, ao contrário de invó-
lucros para wafers e recheados do

tipo lanchinho de 50 gramas, que têm crescido
bastante", nota o especialista.

Na Vitopel, fonte de BOPP (polipropileno
biorientado), filme plástico usado em emba-
lagens de biscoitos, o gerente de marketing
Aldo Mortara também nota o crescimento do
segmento de monoporções em relação a outros
tamanhos de apresentação. Ele frisa, no entan-
to, que a tendência mais significativa do ponto
de vista dos materiais usados nos envoltórios
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de biscoitos é a adoção de filmes monocamada
na aplicação. Hoje, de acordo com o especia-
lista, BOPP mono - em contraposição ao tipo
laminado - metalizado, perolado ou liso opaco
já representa 20% da demanda de filmes para
embalagens de biscoitos da empresa.

Mortara conta que BOPP entrou em cena
no início da década de 1980. Até então, re-
memora, os biscoitos eram empacotados em
estruturas sanduíche de papel celofane com
filme de polietileno no recheio. A partir da
década seguinte, foram sendo introduzidos os
BOPPs dos tipos perolados e o movimento de
migração para essa nova estrutura durou 10-
12 anos. "A partir de 2002, por conta de certo
cansaço visual e também pelo custo atraente
do filme metalizado, teve início a transposi-
ção para o laminado metalizado que predo-
mina hoje em dia", relata Mortara. Apesar de
alguns fabricantes, como a Kraft Foods e a
Danone, terem tentado introduzir o filme mo-
nocamada nos seus biscoitos, a aplicação não
vingou até a aparição do Club Social, que foi
a primeira experiência de sucesso nessa área.
Com a estrutura monocamada, as embalagens
baixaram para espessura de 15 micra ou 22,7
gramas por metro quadrado, sendo que os la-
minados comportam dois filmes de 15,4 gra-
mas por metro quadrado, detalha Mortara. "O
filme mono acusa enormes ganhos de rendi-
mento, a exemplo das versões metalizadas que
apresentam shelf Life 10 vezes maior", arrema-
ta o especialista.
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