A demanda por embalagens pequenas
está crescendo no Brasil. O mercado de
alimentos e de bebidas ainda tem muito
que ser explorado para oferecer soluções
que facilitam a vida das pessoas que
vivem sozinhas

MARGARET HAYASAKI

xigentes e auto-suficientes, as pessoas que vivem sozinhas gostam de
fazer as coisas do seu próprio jeito e
valorizam a praticidade, a comodidade, o conforto e a conveniência. O
desafio agora é conquistar esse time
de independentes que ganha força a
cada dia no mercado de consumo. A
expectativa de crescimento do segmento de embalagem de
alimentos e de bebidas para consumo individual é atribuída
principalmente ao novo perfil de consumo como o on-thego que exige da indústria de embalagem investimentos
em inovadoras soluções para atender às necessidades do
consumidor single.
Para se ter uma idéia do potencial de crescimento do negócio
de produtos embalados individualmente no Brasil, basta
olhar o tamanho do contingente de pessoas que não dividem
o apartamento, que praticamente dobrou de tamanho na
última década, com crescimento de 8,3% em 1997 para 11,1%
em 2007 quando essa população chegou a 6,7 milhões. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o crescimento da proporção de pessoas que vivem
sozinhas é uma tendência que vem sendo verificada nos
últimos anos, fruto da redução das taxas de mortalidade e
do aumento da esperança de vida, especialmente para as

20 | PaCk | EDITORA BANAS

mulheres. Ainda, segundo o IBGE, em 2007,40,8% dos lares
brasileiros com um morador era constituído por pessoas de
60 anos ou mais de idade (ver gráfico).
A percepção de importância desse negócio também é compartilhada pela indústria de embalagem. Para Fábio Fróes
Marcelo, gerente comercial nacional de embalagens ao consumidor da Rigesa, fabricante de embalagens de papelcartão,
o mercado de produtos de consumo individual é um dos
que mais crescem no Brasil, seguindo a tendência mundial
por praticidade, conveniência e principalmente, redução de
tempo de preparo. 'As pessoas têm cada vez menos tempo
para ficar elaborando pratos em casa, e com a redução das
famílias, mais mulheres no mercado de trabalho, preparar
pratos individuais c ainda menos atrativo. Dessa maneira,
a tendência se inverte", ressalta. Antes, as famílias só consumiam refeições prontas em ocasiões especiais até porque
havia um custo elevado nisso. "Hoje em dia, só preparam
refeições mais elaboradas em ocasiões especiais, deixando
as refeições prontas para o dia-a-dia, por uma questão de
tempo cada vez mais escasso e praticidade, além do fato de
esse tipo de produto estar mais acessível", diz.
Esse novo consumidor é resultado de uma tendência chamada de hipcrindividualismo que está se consolidando no
mundo inteiro. Trata-se de um novo estilo de vida que junta
cada vez mais adeptos e já é uma realidade brasileira. 'A Prada
está trabalhando em desenvolvimento de novos formatos,
dispositivos de abertura e fechamento e inovações tecnológicas, que permitam facilitar a vida do consumidor final do
produto", define Caroline Fátima da Hora, do departamento
de marketing da Prada. No segmento de consumo individual,
a empresa produz embalagens de aço para atomatados e
vegetais, óleos, carnes, café e lácteos.
O potencial do mercado de produtos embalados individualmente é promissor. Os chamados portion packs são uma das
grandes promessas em diversos mercados como refrescos em
pó, biscoitos, snacks, chocolates, etc. "A Dixie Toga, sempre
antenada às mudanças no mercado, tem desenvolvido diversas soluções apropriadas para porções individuais como
embalagens flexíveis, rígidas ou cartuchos. Um bom exemplo
disso são os sachês individuais com agrupadores de cartão,
stick packs, tetraedros e pouches, potes ou bandejas com selos
esterilizáveis, entre outros", afirma Ana Decot, gerente de
desenvolvimento de mercado e marketing da Dixie Toga.
No segmento de embalagens cartonadas individuais, a percepção de expansão desse negócio é monitorada. Luciana
Galvão, gerente de marketing da SIG Combibloc, revela
que a empresa monitora o mercado potencial de embalagem
cartonada em nível mundial com a ajuda de institutos de
pesquisa como Landel Mills, Canadean e Euromonitor. "Em
2007, as embalagens de tamanho individual em nível mundial
representavam 32% do mercado potencial total (calculado em
litros/quilos), e a perspectiva é que esta porcentagem atinja
37% em 2013. Os números falam por si mesmos, ou seja, este >
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é um mercado importante para nossa
empresa", acentua. No Brasil, este
percentual é menor, aproximadamente
13%, mas também com estimativas de
crescimento que devêm chegar a 15%
em 2013.
"Os principais mercados para a embalagem cartonada individual da SIG
Combibloc são os de bebidas nãocarbonatadas e de produtos lácteos",
afirma.
O segmento de produtos para consumo
individual é muito importante para os
negócios da Tetra Pak. "Percebemos
que o segmento de embalagens menores vem crescendo cada vez mais
em função do estilo de vida do consumidor que hoje é mais móvel, ou seja,
on-the-go. Além disso, quanto menor
a família, maior é a tendência de consumo acontecer fora do lar", explica
Heloísa Rios, diretora de marketing
da Tetra Pak. Há um grande mercado
para as embalagens individualizadas no
Brasil visando a atender necessidades
e desejos diferenciados como sabores
e alimentos enriquecidos. Ou seja, é

a necessidade de customização
do consumo. "Há pouco mais de
10 anos, a Tetra Pak quebrou as
referências de mercado ao lançar a
embalagem cartonada para creme
de leite (200 gramas). Foi uma
grande inovação, pois só havia
embalagem de 300 gramas nessa
categoria. Hoje o maior mercado
de embalagens cartonadas individuais cm volume é o de achocolatado, que responde por mais de
90%", acentua a executiva. Mas
segundo Heloísa, ainda existe um
grande potencial de crescimento,
pois o consumo desse produto é
de menos de 1,5 litro/ano/pessoa.
"O segmento de sucos e néctares
representa 55% do negócio de
embalagens individuais", informa
ressaltando que esse dado também se
refere ao volume".
PRATICIDADE E CONVENIÊNCIA:
O PAPEL DAS EMBALAGENS
Com investimentos em tecnologia e
inovação, a indústria de embalagem
está preparada para atender às necessidades do público single. Praticidade
e conveniência são pré-requisitos para
soluções individuais de consumo.

Heloísa Rios. diretora de marketing
da Tetra Pak

Essa é uma opinião unânime compartilhada pelos entrevistados para a reportagem sobre consumo individual.
O papel da indústria de embalagens
para garantir praticidade e sabor do
produto é garantir aos clientes que
utilizam materiais que não interferirão na qualidade final do alimento
a ser consumido. "Isso significa que
tanto as matérias primas, como papelcartão, tintas, resinas, devem ser
específicos para esse fim, bem como
o processo produtivo, devem atender
às normas de segurança alimentar e
também ajudar a manter o sabor e
demais características do alimento",
afirma Marcelo, da Rigesa.
Outro aspecto destacado pelo executivo ê que a Rigesa está acompanhando de perto a tendência de

gens portion packs possuem uma
conveniência incontestável, pois
além de praticidade no manuseio
e estocagem, promove o consumo
até mesmo nas classes sociais com
poder de compra mais restrito", diz
Ana Decot, da Dixie Toga. Ela continua: "Por outro lado, a variedade
de sabores, em geral faz com que os
lotes de produção de embalagens
fiquem menores, fazendo com
que a escolha da tecnologia de
impressão seja um ponto crítico
para o sucesso do projeto".

Luciana Galvão, gerente de marketing da
SIGCombibloc

crescimento desse mercado, desenvolvendo linhas de embalagens primárias específicas para o consumidor
que são os conjuntos de bandejas e
tampas Ovenable® e também bandejas 'pressed tray' que são seladas
com filme plástico. Ambas atendem
à legislação para contato direto com
alimentos, bem como a empresa
é capacitada tecnicamente para
produzir embalagens para esse fim.
"Atualmente, a Rigesa atua fortemente no mercado de pratos prontos
congelados como pizzas e snacks
congelados, fornecendo embalagens
primárias e secundárias aos maiores
clientes desse segmento", conclui
Marcelo.
A praticidade é um pré-requisito para
a embalagem destinada ao consumo
individual. "A SIG Combibloc lançou
a combiblocSmall com tampa rosca
da SIG Combibloc. Ela pode ser facilmente refechada e por isto agrega portabilidade, um item fundamental para
produtos consumidos em movimento,
como sucos e bebidas a base de leite
como os achocolatados", destaca.
Tanto a praticidade quanto a variedade são aspectos essenciais para o
sucesso de um produto. 'As embala-

TENDÊNCIAS EM
EMBALAGENS
INDIVIDUAIS
Independente da área a ser explorada, a indústria de embalagem está
de olho nas tendências de consumo
para conquistar a preferência da
turma que vive sozinha.
Cada vez mais as embalagens terão
função prática nesse segmento, não
apenas de embalar e proteger, mas
também de serem ambientalmente
corretas, amigáveis, ou seja, fáceis de
abrir, utilizar e descartar, além, claro,
da função mais demandada, que é a
de vender o produto. "E no caso de
embalagens para alimentos, o 'apetite
appeal' da embalagem é fundamental", afirma Marcelo, da Rigesa.
As embalagens individuais vão ganhar cada vez mais espaço nas gôndolas com soluções que facilitem o seu
dia-a-dia. "Com certeza passaremos
a ver cada vez mais embalagens individuais com tampas, pois elas dão
aos consumidores a flexibilidade de
não precisar consumir a embalagem
toda de uma vez. As tampas também
trazem mais conforto para transportar as embalagens", opina Luciana,
da SIG Combibloc.
O consumidor está buscando inovação em aberturas, formatos e novas
possibilidades de consumo. "Uma
excelente oportunidade de negócio
para as embalagens cartonadas individuais está no segmento de iogur-

tes", afirma Heloísa, da Tetra Pak.
Ela não revela detalhes, mas garante
que já existe a possibilidade de novidades nessa área em 2009. Há três
anos, a Tetra Pak inovou na categoria
de leite condensado ao lançar uma
embalagem de 270 gramas que criou
novos usos para o produto. "Há 20
anos, o leite condensado era utilizado
apenas para fazer receitas de pudim.
Hoje a embalagem individual atende
às necessidades das famílias para o
consumo de sobremesas em porções
menores como musse ou cobertura
de frutas e sorvetes".
Pouches e potes retortables são embalagens bastante antigas, mas ainda
são tecnologias novas no mercado
brasileiro e podem ser consideradas
tendências na categoria de produtos
embalados individualmente. "Outra
tendência é a melhoria dos agrupadores e expositores para venda desses
produtos", afirma Ana Decot, da
Dixie Toga.
As mudanças nos hábitos dos consumidores devem atingir a percepção
final dele em relação à embalagem
individual. Para se adequar a esse
novo perfil, novas embalagens serão
desenvolvidas seguindo as próximas
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tendências que já despontam no mercado. "Um bom exemplo é a facilidade
da abertura e fechamento da embalagem e sua possível reutilização após
o consumo", observa Marcelo Felipe
Kheirallah, presidente da Prada. Outros aspectos também vão nortear os
desenvolvimentos no setor. "As embalagens que possam ir da geladeira para
o microondas e vice-versa, permitindo
ao consumidor preparar com mais
facilidade suas refeições, além do crescimento da população idosa; algumas
embalagens já estão sendo adequadas
para atingir esse público: letras maiores, embalagens mais leves e facilidade
de abertura devem ser lançadas para
atender essa necessidade", finaliza.

Ricardo Conracl Lowndes, CEO da Glamm
Sparkling Wíne

A INDUSTRIA DE CONSUMO: AS
PORÇÕES DE SUCESSO
O desafio da indústria de produtos de
consumo e de embalagem é desvendar
os desejos, carências e expectativas desse
público que vive sozinho visando a oferecer produtos que facilitem a sua vida no
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dlia-a-dia. Algumas empresas saíram na
frente e vêm utilizando cada vez mais
a embalagem individual, mas ainda há
muito potencial de crescimento. Muitos
produtos alimentícios, de bebidas e de
higiene c limpeza ainda são concebidos
em porções para consumo familiar.
Quem já percebeu essa tendência é a
Kraft Foods Brasil que inovou ao lançar,
em 2000, o biscoito Club Social em
porções individuais. Inicialmente, o
produto era vendido em São Paulo e no
Rio Janeiro. "Foi quando percebemos
o potencial do mercado. Club Social
criou uma nova categoria, a de biscoitos individuais. Hoje o produto detém
80% de share neste mercado", afirma
Ana Ferrell, gerente de marketing de
biscoitos da Kraft Foods Brasil.
Para atender a demanda do consumo
single, a Kraft investe em novos
sabores para ampliar as ocasiões de
consumo. Em 2007, a companhia
lançou o sabor pizza, e em seguida
peito de peru e ervas finas. Em 2008,
foi a vez do lançamento de queijo e
presunto, e no final do ano, chegou
a grande inovação: Club Social
recheado. "E isso tudo foi feito sem
canibalizar os sabores original e integral, carros-chefe da marca".
Por meio da plataforma de sabores,
a Kraft Foods supriu uma demanda
do consumidor que estava bastante
carente por produtos práticos e
ao mesmo tempo saborosos. "A
rotina desse consumidor está cada
vez mais corrida e cm busca de
alimentos que facilitem seu dia-adia, e os esforços da marca têm sido
para atender esta lacuna conforme
as necessidades do consumidor",
acentua Ana.
No segmento de bebidas, a Glamm
Sparkling Wine também descobriu o
potencial do consumo individual ao
inovar no setor de vinhos frisantes. A
empresa acaba de lançar o Glamm que
alia sabor especial, sofisticação, design
e praticidade para conquistar o público
de paladar requintado. Produzido em
parceria com a vinícola Fante, no Rio

Grande do Sul, o produto é oferecido
em doses individuais de 250 ml e envasado em latas de alumínio produzidas
pela Rexam da Alemanha. O produto
é distribuído em São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Belo
Horizonte. Até março de 2009, a bebida
estará disponível em todo o Brasil.
Segundo Ricardo Conrad Lowndes,
CEO da Glamm Sparkling Wine, o
produto foi lançado para conquistar
a demanda de um público carente
que procura uma bebida frutada e
balanceada com um conceito prático
e sofisticado. "A dose individual é
prática e permite o consumo de uma
dose sem a necessidade de abertura
de uma garrafa maior. Além disso, a
dose também oferece o benefício da
manutenção da bebida gelada até o
seu consumo", diz. Por isso, explica o
executivo, o consumo de bebidas como
o vinho frisante em doses individuais
é uma tendência que veio para ficar.
"Além desses atributos, o Glamm é
mais seguro e fácil de transportar para
utilização em ambientes como casas
noturnas, praias, embarcações, festas
etc.", afirma.
O vinho frisante Glamm poderá ser
exportado para os Estados Unidos e
Portugal. E as novidades não param
por aí. "Já desenvolvemos um novo
sabor que deverá ser lançado dentro
de um prazo estratégico", despista o
executivo.
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