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os últimos meses, a equipe de EMBAIAGEM-
MARCA colocou para si mesma algumas
questões destinadas a definir uma forma
de marcar a data que simboliza um decê-
nio de trabalho dedicado ao fortalecimento

e ao crescimento da cadeia de valor de embalagem no
Brasil: o décimo aniversário da revista, lançada em
junho de 1999.

Perguntas: Por que fazer um retrospecto dessa pre-
sença no mercado editorial especializado? Qual a impor-
tância da data para o setor de embalagem? A trajetória da
publicação muda ou mudou de alguma forma a vida dos
leitores e das empresas? Por considerar que a resposta
à última indagação é positiva, entendeu-se que convi-
ria, sim, assinalar bem a ocasião. Uma ação com esse
objetivo - o Seminário Internacional "Desmistificando a
Inovação em Embalagem", agendado para 3 de junho, no

âmbito do CICLO DE CONHECIMENTO - já estava em pleno

andamento. Era preciso definir uma ação editorial.
A equipe decidiu fazer uma rememoração, aqui

apresentada, que não levasse os leitores a percorrer um
exaustivo roteiro de lançamentos de produtos e eventos,
de aspecto geral ou relacionados à cadeia de valor da
embalagem. Para sermos coerentes com este objetivo,
fazemos aqui um registro sintético: nos últimos dez anos
o setor no Brasil cresceu, amadureceu, modernizou-se,
avançou. Hoje a embalagem brasileira se coloca em nível
de qualidade que, excetuados uns poucos aspectos, nada
fíca a dever ao que de melhor existe no mundo.

Para não cansar os leitores, optamos por registrar de
forma visual os tópicos principais da trajetória do packa-



ging e de eventos de impacto em geral, numa Unha do
tempo. Entendemos que isso seja mais agradável - ou
"amigável", como virou moda dizer - do que elaborar
uma reportagem de grande fôlego, Por mais extenso e
profundo que pudesse ser, esse trabalho seria incompleto.

No tocante ao texto, decidimos dedicar um bom
espaço à trajetória da própria revista EMBALAGEMMARCA.
Não vai nisso traço algum de soberba ou narcisismo,
nem a ilusão de que sejamos indispensáveis (embora nos
esforcemos para sê-lo). Mas entendemos que, fazendo
parte do universo da embalagem, nossa atuação nestes
dez anos esteve de alguma forma sintonizada com o per-
curso sempre dinâmico e inovador do setor. Acreditamos
mesmo que, por mínima que tenha sido, demos alguma
contribuição ao avanço por ele alcançado.

Nosso modesto mérito consistiu em termos, assim
acreditamos, conseguido expressar nas páginas da revis-
ta inovações e tendências observadas em constantes

viagens e eventos especializados no País e no exterior,
bem como na leitura, na interpretação e na divulgação
de vastíssimo material jornalístico e técnico relacionado
ao tema da embalagem. Tudo isso, mais o contato diário
com profissionais e estudiosos do assunto, e ainda a
opinião do público, possibilitou formar um respeitável
cabedal de informação e conhecimento. Isso resultou na
elaboração de uma fórmula de revista que recebe contí-
nua e crescente aprovação dos leitores e dos anuncian-
tes. Nesse aspecto, 118 edições regulares deste veículo
e alguns Documentos Especiais publicados nestes dez
anos constituem um bom recorte do histórico da emba-
lagem em nosso país e um reforço à familiaridade que a
equipe adquiriu com o assunto.

Essa familiaridade remonta à fundação da Bloco de



Comunicação, editora de EMBALAGEMMARCA. em 1987.
Naquele ano a empresa, criada como editora de publica-
ções empresariais ("customizadas", como se diz hoje),
iniciou suas atividades editando, para a associação das
indústrias de embalagens de vidro (Abividro), o jornal
especializado (depois revista) Nova Embalagem, ganha-
dor de alguns prêmios de jornalismo. Durante os mais de
dez anos que durou essa relação, o contato da redação
com o mundo da embalagem tornou-se muito estreito,
eqüivalendo a uma espécie de graduação e de pós-
graduação na especialidade. Dada essa origem, pode-se
afirmar que a atuação jornalística de EMBALAGEMMARCA
na área de embalagem é a mais antiga do Brasil,

Há na casa verdadeira sedução pelo assunto - a tal
ponto que, em 1999, a Bloco de Comunicação decidiu
mudar sua vocação de editora de publicações customi-
zadas, das quais produzia diversas, voltadas a diferentes
públicos, para editora focada em embalagens. Ocorreu
que, a par do interesse despertado nos editores pelo tema
fascinante, havia da parte dos agentes do setor o desejo
de dispor de um veículo jornalístico cujo conteúdo edito-
rial atendesse suas necessidades de informação de forma
mais adequada do que a oferecida pelos então existentes.
Atendendo a essas duas vertentes, em junho daquele ano
foi lançada EMBALAGEMMARCA.



Foi ura fato marcante, viria a se constatar com o
tempo. A revista inovou completamente em conceito
jornalístico no segmento. Basicamente, os temas rela-
cionados a embalagem passaram a ser tratados, do ponto
de vista jornalístico, de forma integrada, isto é, sempre
relacionando todos -os componentes da cadeia. Pode
parecer óbvio, mas isso era inusitado até então no Brasil.
A prática de citar todos os fornecedores, e maneiras de
entrar em contato com eles, também foi introduzida pela
nova publicação. Igualmente incomum era utilizar-se
como veículo de amostragem de materiais e insumos

para embalagens o meio revista, ô único que permite esse
tipo de ação com eficácia. EMBALAGEMMARCÂ inovou
também aí.

Já em dezembro de 1999 (edição n° 7) foi feita uma
ação com papel metalizado na capa da edição número 7.
Em junho do ano seguinte, o primeiro produto confeccio-
nado com o então recém-lançado papel cartão Supremo
Duo Design, da Suzano Papel e Celulose foi a capa da



edição número 12. E no número 14, em agosto
de 2000, foi realizada uma ação de aplicação
múltipla de rótulos auto-adesivos na capa. Desde
então, em parceria com anunciantes e com suas
agências, EMBALAGEMMARCA vem utilizando de
maneira reconhecidamente criativa esse recurso
de grande impacto - sempre antes dos veículos
concorrentes.

Entre outras ações diferenciadas a revista
apresentou capas metalizadas, de papel cartão, de
papel holográfíco, de papel reciclado, laminadas,
com rótulos adesivos, com relevo, com hot-
stamping, com sobrecapas de grande impacto.
Exemplo nessa linha: pela primeira vez em âmbi-
to mundial, uma revista - EMBALAGEMMARCA n°
82 (junho de 2006) - circulou com uma capa
laminada feita de materiais que compõem uma
embalagem cartonada asséptica (da Tetra Pak).
Os envelopes-amostra, lançados pela revista no
segmento, receberam tal aprovação dos assinan-
tes e 'dos patrocinadores, que permanecem em
circulação há vários anos, tendo se transformado
mesmo numa equity da revista.

A vocação de EMBALAGEMMARCA para a ino-
vação nunca parou. Além de todas aquelas ações,
a revista desenvolveu e desenvolve, sempre pio-
neiramente, Projetos Especiais, destinados a mos-
trar as possibilidades de processos e materiais de
embalagem.

Exemplos marcantes foram o Projeto Flexo-
film e Design e o Projeto Papel Cartão e Design.
Nessas iniciativas foram apresentados, em dife-

rentes edições, envelopes, estojos e encartes
impressos em filmes e em substrato celulósico.
Tão significativo quanto o enorme impacto, a
criatividade e a beleza desses produtos é terem
constituído fortes exemplos de integração da
cadeia de embalagem, com o envolvimento de
grande número de empresas convertedoras.

Não cabe aqui listar pormenores, como que
apontando tijolo a tijolo a construção de um
edifício. Mais apropriado, acredita a equipe de
EMBALAGEMMARCA, é destacar um outro aspecto
que evidencie a dimensão e a solidez da obra.

Assim, no retrato atual da revista ao com-
pletar seu décimo ano de vida, convém citar três
vigas mestras que foram erguidas paralelamente
àquela representada pela publicação impressa:
1) o desdobramento eletrônico da revista, cujo
site recebe mais de 40 mil visitas individuais
por mês do Brasil, mais de 5 mil do exterior na
versão em castelhano, e a newsletter semanal
disparada para 13 mil assinantes; 2) a instituição
do PRÊMIO EMBALAGEMMARCA - GRANDES CASES
DE EMBALAGEM, que já em sua primeira edição,
em 2007, se consolidou como uma premiação
de total credibilidade no setor; 3) o início das
atividades do CICLO DE CONHECIMENTO, em 2008,
com a organização de seminários especializados
que desde sua estréia receberam plena aprovação,
pelo teor oportuno dos temas, pela preparação dos
palestrantes e pela qualificação do público.

Todos esses são pontos isolados da linha do
tempo que resgata um pouco da trajetória de
EMBALAGEMMARCA. Ao revivê-los, a equipe viu
em cada um deles motivo de satisfação pelo
trabalho feito e de agradecimento àqueles que
tornaram possível sua materialização: os leitores,
os anunciantes e os amigos que nos incentivaram
nessa caminhada. O apoio que deles sempre rece-
bemos nos estimula a fazer muito mais. Se possí-
vel, rapidamente. Se não, com paciência e sempre
com perseverança. Mas indo sempre em frente,
pois a linha do tempo não tem ponto final. 0$
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