
REPORTAGEM

Tecnologia e criatividade possibilitam ampliar
as aplicações da embalagem de papelcartão,
na busca pelo vínculo com o consumidor

Valorizar o produto, criar emoção e um vínculo com o con-
sumidor, eis atributos perseguidos por aqueles que criam e
desenvolvem embalagens. Por suas características, a caixa
cartonada responde bem a tais demandas de seu público, e

mesmo com o pensamento da indústria focado em redução de
custos, o mercado de embalagens de papelcartão continua em
crescimento. A indústria de embalagem de papelcartão tem hoje
a versatilidade para atingir os níveis elevados de produtividade
exigidos pela indústria farmacêutica ou a sofisticação para uma
embalagem de cosméticos montada artesanalmente, conquistas
realizadas através da parceria com as indústrias de papel e celu-
lose e de máquinas e equipamentos.

O atual nível de qualidade e versatilidade obtido pelas tecnolo-
gias de impressão, corte e vinco e acabamento permitem hoje o de-
senvolvimento de caixas de formatos variados, com o uso de recur-
sos de impressão que criam os efeitos desejados.

O segmento de embalagens de papelcartão movimentou em vo-
lume de matéria-prima 474 mil toneladas em 2007 contra 466 mil
toneladas em 2006, crescimento de 1,7% sobre o ano anterior, se-
gundo os dados da Datamark. Entre os principais produtores de pa-
pelcartão no Brasil estão empresas como Klabin, Suzano, Ibema, Pa-
pirus, MD Papéis, entre outros.

Do total do mercado de embalagem de papelcartão, 34% foi
consumido pelos produtos alimentícios e 66%, pelo setor de
não-alimentos.

Entre os tipos de embalagem, as carteias responderam pelo con-
sumo de 30 mil toneladas, principalmente para balas e doces; lâ-
minas de barbear e adesivos. Os cartuchos, maior mercado para o
segmento de papelcartão, foram responsáveis pelo consumo de 364
mil toneladas, com a liderança do segmento de vestuário e calçado
e de limpeza, com o detergente em pó.

EMBALAGEM PARA PRESENTE
N o imaginário das pessoas, uma caixa bonita atada por laços é

a imagem mais próxima de um presente. Por essa correlação,
as caixas cartonadas quase sempre são lembradas quando as em-
presas querem criar ou direcionar seus produtos para datas co-
memorativas ou como opção para presentear. Campanhas pro-
mocionais são parte integrante das estratégias de marketing de
diversas empresas, com lançamentos específicos para datas como
a Páscoa, o Dias das Mães, dos Namorados, dos Pais, Natal, etc.
Os estojos, para o segmento de cosméticos, são um bom exem-
plo de como as principais marcas do mercado se mobilizam para
criar diversas opções para as principais datas.

A indústria de chocolates
também aposta no segmento
premium, que originalmente
tem a significação de prêmio,
de presente. A Kraft Foods
Brasil ampliou suas opções de
chocolates em caixas especiais
para presente com o lança-
mento do Diamante Negro
Presente em formato de dia-
mante. Assinadas pela Narita
Design, as embalagens são for-

necidas pela Jofer Embalagens. As caixas trazem 18 unidades do
chocolate, dispostos como jóias em uma bandeja, fornecida pela
Emplal. O produto vem com uma película protetora, fornecida
pela Zaraplast, para preservar a característica crocante do choco-
late. O novo conceito de embalagem remete às requintadas cai-
xas de bombons encontradas nas butiques de chocolate euro-
peias. Com o Diamante Negro Presente, a Kraft Foods Brasil es-
pera incrementar suas vendas no segmento gifting, em que pos-
sui hoje 28,6% de participação.

O formato também é o destaque da embalagem em forma de
borboleta, do kit Boticário Sophie, para garotas, produzido com

Indústria de
chocolates aposta no
segmento gifting, com formatos
atraentes.
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montagem artesanal pela Jofer, que traz a possibilidade de reutili-
zação como porta-trecos, pensado como opção de presente. A em-
balagem foi Destaque do Prémio Embanews 2009.

EMBALAGEM PARA TRANSPORTE E EXPOSIÇÃO
Como uma maneira de facilitar o agrupamento de produtos de

menor dimensão no ponto-de-venda, os displays acabam am-
pliando a visão da marca para o consumidor, e facilitando o
transporte. A Indústria de Embalagens Santa Inês, em parceria
com a Kraft Foods Internacional, traz ao mercado um novo
display em formato triangular gravitacional para o chocolate
Toblerone, visando motivar a compra por impulso. "O perfil do
consumidor mudou, agora produtos porcionados ganham cada
vez mais espaço no ponto-de-venda. O lançamento entra no
mercado para concorrer com o segmento bite - site. Por ser um
display triangular, facilita para o consumidor a identificação da
"marca ", segundo informou a empresa. Os displays foram pro-

duzidos com cartão 225 gramas, la-
minado em onda F branca 140 gra-
mas, com acabamento em verniz. A
arte da embalagem foi desenvolvida
pela Pangea Comunicação. O porti-
fólio de Toblerone no Brasil hoje
conta com 13 produtos. No Brasil, o
Toblerone é importado e distribuído
pela Interfood, tradicional empresa
no segmento de importação de bebi-
das e alimentos.

Display do Toblerone para produtos porcionados,
que ganham espaço no PDV.

EMBALAGEM SUSTENTÁVEL
N a área da sustentabilidade, cresce o número de gráficas certi-

ficadas pelo FSC - Forest Stewardship Council, de manejo
responsável da floresta, através da certificação da cadeia de cus-
tódia, que abrange desde a origem da madeira, a fabricante do
cartão até a gráfica, assim como também cresce o número de fa-
bricantes de bens de consumo que estão utilizando o selo FSC
nas embalagens de seus produtos. Entre as primeiras empresas a
adotar o selo FSC em suas embalagens no Brasil está a Natura,
de produtos de beleza.

Entre os fornecedores de cartão certificado pelo FSC no Brasil
estão Klabin e Suzano.

Na área de alimentos, a primeira empresa a substituir as bandejas
de poliestireno expandido por papelcartao para embalagem de carnes
in natura, o Grupo Pão de Açúcar adotou o TP Polar® nas bandejas
para carne de terneiro e novilho da linha de sua marca própria Taeq,
produzidas pela Antilhas, em um projeto destacado pelo Prêmio Em-
banews 2009. Papelcartao triplex nacional certificado pelo Instituto
ISEGA / Alemanha, de acordo com as normas internacionais do
FDA - Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, e do
BgVV - Instituto Federal para a Proteção da Saúde dos Consumido-
res e Medicina Veterinária - organização alemã, o TP Polar® da Su-
zano permite o contato direto com os alimentos. Além da qualidade
de impressão e maquinabilidade, a principal vantagem do TP Polar®
é a grande facilidade na reciclagem do produto, quando comparado
com produtos laminados com plásticos, por exemplo. "O TP Polar®
leva um revestimento que dispensa a plastificação interna, garantindo
a segurança e proteção do alimento", explica Sandra Leal, gerente de
Suporte a Clientes da Suzano Papel e Celulose.

EMPRESAS CITADAS
ANTILHAS www.antilhas.com.br

CAMIL www.camil.com.br

COCA-COLA www.cocacola.com.br

DATAMARK www.datamark.com.br

EMPLAL www.emplal.com.br

FSC www.fsc.org.br

IBEMA www.ibema.com.br

INNOVA MARKEI INSIGHTS www.innovadatabase.com

JOFER www.jofer.com.br

KLABIN www.klabin.com.br

KRAFT FOODS www.kraftfoodscompany.com

MD PAPÉIS www.mdpapeis.com.br

NARITA DESIGN www.naritadesign.com.br

NATURA www.natura.net

0 BOTICÁRIO www.boticario.com.br

PANGEA COMUNICAÇÃO www.pangeacomunicacao.com.br

PÃO DE AÇÚCAR www.paodeacucar.com.br

PAPIRUS www.papirus.com

SANTA INÊS www.santaines.com.br

SIG COMBIBLOC www.sig.biz

SUZANO www.suzanoholding.com.br

TETRA PAK www.tetrapak.com.br

TOBLERONE www.toblerone.com

UNILEVER www.unilever.com.br

ZARAPLAST www.zaraplast.com.br
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EMBALAGENS PARA LÍQUIDOS E ALIMENTOS
Omercado de cartonadas assépticas, segundo a Datamark, con-

tabilizou 9.703 milhões de unidades de caixas assépticas no
mercado brasileiro em 2007, e em volume, 264 mil toneladas.

A Tetra Pak explora novos nichos para a introdução de suas li-
nhas de embalagens, produzidas com 75% de material renová-
vel, certificado pelo selo FSC e 100% renováveis. Para a Camil,
forneceu recentemente as embalagens para a nova linha de feijão
pronto para o consumo, Camil Expresso.

Dentro do projeto de reestruturação das marcas de suco da
Coca-Cola, que agrupou sob a marca Del Valle todas as suas
operações, a Tetra Pak fornece as novas embalagens da Del Valle
Mais e da linha infantil Del Valle Kapo de 200 ml. A Del Valle
Kapo Chocolate passa a contar com uma nova embalagem e será
comercializada também em tri-packs (pacote com três emba-
lagens), mais fáceis de armazenar. Para o consumo em família, a
linha Del Valle Mais ganhou nova opção de embalagem com
750ml e tampa de rosca, que garante praticidade e permite uma
maior variedade de sabores na cesta de compras, com preço mais
atrativo para o consumidor.

Com o lançamento do sistema "Rastreabilidade Ativa", divulga-
do na Fispal, a Tetra Pak fortalece seu posicionamento na área de
segurança alimentar, com um sistema que é capaz de rastrear toda
a cadeia de alimentos líquidos e sólidos, possibilitando maior
controle na produção, transparência, agilidade e confiabilidade.
"A Rastreabilidade Ativa permite a coleta e o controle das infor-
mações de fabricação de um alimento em todas as suas fases, in-
cluindo a recepção de matéria-prima, processamento, envase con-

trole de qualidade e distribuição.
As informações obtidas em tem-
po real podem ser cruzadas para
gerar uma visão completa de todo
o fluxo de produção, permitindo
diagnosticar, solucionar e preve-
nir problemas", explicou o dire-
tor de marketing da Tetra Pak,
Eduardo Eisler.

Eduardo Eisler: investimentos da Tetra Pak
em segurança alimentar.

Unificação das operações de
sucos da Coca-Cola

sob a marca Del Valle,
fornecidas pela Tetra Pak.

Lançamento de Becel Pro-activ, da Unilever,
bebida láctea com adição de fitoesteróis,

em embalagem da SIG Combibloc.

Martin Herrenbriick, diretor de marketing global e desenvolvimento de negócios
da SIG Combibloc; Ricardo Rodriguez, diretor presidente para

América do Sul e Ralf Mosbacher, diretor de marketing global de produto.

CONCENTRAÇÃO
EM LÁCTEOS
Para a SIG Combibloc, o

mercado de lácteos con-
centra grandes oportunida-
des. "Conquistamos clientes
que garantem o crescimento
consistente da SIG Combi-
bloc no mercado de lác-
teos", ressalta o diretor pre-
sidente da SIG Combibloc
para a América do Sul,
Ricardo Rodriguez. Segun-
do ele, a empresa conta hoje
com clientes que são líderes
regionais, como a Cemil,
Frimesa e Piá, e outros de
atuação nacional, como a

Itambé, com o leite condensado, e a Perdigão, maior fabricante de
leite UHT, com as marcas Batavo, Elege e Cotochés. De acordo
com o executivo, desde 2005, a empresa dobra, anualmente, suas
vendas para o segmento de lácteos no Brasil. "Pretendemos fechar
2009, com market share de 5% neste segmento, que em 2008 movi-
mentou 6,1 bilhões de litros de leite. Até 2015, a meta é atingir uma
participação de 15%", calcula.

Durante a Fispal, a SIG Combibloc apresentou insights sobre as
tendências do mercado consumidor de lácteos em um levantamento
preparado pela Innova Market Insights. Segundo a pesquisa, em
2008 foram lançados 3.000 produtos lácteos inovadores no mundo.
EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha são líderes em ino-
vação em produtos lácteos. Para o leite UHT, as inovações vêm prin-
cipalmente da Espanha, Itália e França. O Brasil é o país mais inova-
dor das Américas. O lançamento do leite UHT de maior valor agre-
gado é um fator relativamente novo no mundo, intensificado a partir
de 2004. Produtos com adição de ingredientes funcionais lideram o
ranking de lançamentos do leite UHT premium, enquanto os produ-
tos lácteos orgânicos vivem um boom de sucesso na Europa, além
dos produtos divertidos e sazonais. Segundo a gerente de marketing
da SIG Combibloc para a América do Sul, Luciana Galvão, um
exemplo dessa tendência, foi o lançamento recente no Brasil da be-
bida láctea Becel Pro-activ, da Unilever, que contém fitoesteróis, que
contribuem para reduzir a absorção de colesterol.
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