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sustentabilidade foi ü tema central que orientou as apresenta-
ções do 13° Congresso Brasileiro de Embalagem, realizado
pela Associação Brasileira de Embalagem - Abre, nos dias 24 e

25 de setembro, evento que contou com a presença de renomados
palestrantes internacionais e de profissionais de embalagem de
grandes companhias. David Luttenbergcr, diretor da Packagíng
Strategies, abriu o primeiro dia de palestras, apresentando os resul-
tados de uma pesquisa realizada com o objetivo de identificar os
resultados positivos "imprevisíveis" e as conseqüências negativas
em projetos de desenvolvimentos de novos produtos/embalagens.
O objetivo mais mencionado pelas empresas entre as iniciativas re-
centes foi "tornar nossa embalagem mais sustentável". Ele alertou
para o perigo de deixar o consumidor confuso diante do excesso de
simbologias e informações desencontradas em temas como susten-
tabilidade, desestimulando sua participação responsável.

Para Brian Wagner, Sócio e Diretor de Operações da Packaging
& Technology Integrated Solutions, analisar o futuro das embala-
gens aumenta a capacidade de organização das empresas na previ-
são e preparação para as mudanças, instrumentalizando-as com es-
tratégias para enfrentar urna gania de situações possíveis. ''Conhe-
cer as tendências c novas tecnologias de antemão gera dividendos
para as empresas". Em sua visão, os países do BRJC são o futuro,
já que neles existem grandes populações com renda crescente.

Representando um dos países do BRIC, a China, She Jin, dire-
tor do Departamento Internacional do Ásia Packaging Center,
mostrou o potencial da indústria de embalagem na China. Para
aumentar a competitividade de sua indústria de embalagem, a
China criou o APC - Ásia Packaging Center, um centro de P&D
para o intercâmbio de informações com as empresas, que deverá
integrar e otimizar recursos da indústria, reduzir custos de produ-

ção, promover a integração tecno-
lógica, treinar seus recursos huma-
nos, e está recebendo investi-
mentos de US$ 300 milhões.

Na outra ponta, os países desen-
volvidos encontram outro tipo de
desafio. Foi o que mostrou Toshio
Arita, Presidente da Packaging Stra-
tegies Japan Cotporation. Segundo
ele, um dos fatores que podem alte-
rar o mercado de embalagens é o
estilo de vida dos consumidores.
"Nos novos tempos, prevalece a
preocupação com a saúde e os mais
velhos, conveniência para viagem,
fácil descarte, segurança e diferen-
ciação, famílias menores, preocupa-
ção maior com o meío-ambiente,
necessidades de maior eficiência no
varejo, etc,", afirma Arita. Para ele,
o consumidor também tem que ser
educado para a inovação. "E im-
portante educar os consumidores
para reconhecerem os diferenciais
de um produto e de uma embala-
gem, inclusive aqueles que dizem
respeito à sustentabilidade".

ara as grandes players do setor de consumo presentes, a ênfase na
questão da sustentabilidade foi geral. Steph Carter, Diretor de
Sustentabilidade de Embalagem da Unilever, apresentou o case

de sustentabilidade da empresa, com a missão Vitalidade, lançada
em 2004, e chamou a atenção para a importância de uma visão
completa do ciclo de vida de um produto, pois muitas vezes a emba-
lagem representa um custo ambiental e energético muito pequeno
comparado ao custo que o consumidor exerce ao utilizar o produto.
Por exemplo, "93% dos gases de efeito estufa envolvidos no ciclo de
vida de um produto como o xampu estão relacionados com a ener-
gia utilizada para aquecer a água para lavarão cabelo", diz Carter.



O papel estratégico da embala-
gem para os negócios de empresas
de bens de consumo também foi
um terna bastante discutido, como
assinalou Anne Roulin, responsável
global por embalagem e design da
Nestlé. "O consumidor recebe era
média 3.000 mensagens de marke-
ting por dia e seu tempo é cada vez
mais escasso. Atrair sua atenção a
ponto de levá-lo a comprar o pro-
duto diante desse bombardeio de
informações e do tempo escasso pa-
ra a escolha, torna-se questão estra-
tégica e é justamente a embalagem
que irá cumprir o papel de vender."

Shanna Moore, diretora global de
Sustentabilidade e Novos negócios
pata o segmento de Embalagens e
Polímeros Industriais da DuPont,
enfatizou as grandes questões que
envolvem consumo e meio am-
biente. "Em 2050 haverá 9 bilhões
de pessoas no mundo, e conse-
qüente aumento na demanda de ali-
mentos embalados, levando a uma
pressão em relação às soluções a

serem dadas aos re-
síduos gerados, sem
falar na demanda
por energia e a
escassez de água."

A DuPont está li-
derando o consór-
cio, que mapeou to-
das as leis penden-
tes, compromissos
anunciados, para
entender os fatores
que podem causar impacto nos negócios. A companhia definiu metas
de sustentabilidade para 2015, que têm como alicerces os investi-
mentos em P&D, visando oportunidades de mercado anibiental-
mente inteligentes.

Estiveram presentes também Julianc Pestana (Nielsen Brasil); Amo
Melchior (Reckitt Benckiser); Michaet Maggio (Johnson &
Johnson); Jay Edwards (Kraft Foods); Georg Kinzelmann (Henkel);
Leonora Maria Novaes (Braskem); Aldo iVlortara (Vitopel); Edgard
Avezum (Klabin); Diego Donoso (Dow Química); Fernando Von
Zubcn (Tetra Pak); Alessandra Cristina Holmo (Quattor).

Numa iniciativa inédita e pioneira, a Abre realizou o primeiro
evento do setor que compensará as emissões de carbono geradas pela
sua organização e realização, através da Ecouniverso, empresa respon-
sável pela quantificação das emissões de GEE - gases de efeito estufa.
www.abre.org.br
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