


, promete catapultar o consumo de bisnagas plásticas no mercado nacional

ampliar seu parque fabril e sua área de armazena-
gem não só para acomodar outputs maiores em
tubos plásticos, mas também para ingressar no
negócio de bisnagas laminadas (veja a pág. 27).

Já a Globalpack até opera com certa ociosida-
de, segundo a gerente de vendas Angélica Kaiser.
Ao que tudo indica, porém, por pouco tempo.
"Nem todos os grandes projetos foram desen-
gavetados pelos clientes", comenta a executiva.
Abrigada numa fábrica na capital paulista, em
meados de 2007 a empresa desembolsou 50
milhões de reais em equipamentos de fabricação
(extrusão) e decoração para alcançar a atual
capacidade mensal de 14 milhões de unidades, e
não descarta a possibilidade de novos aportes.

Com escala de produção menor, atuando mais
fortemente no negócio de tubos de alumínio (veja
a pág. 26), outra experiente fabricante nacional
de bisnagas plásticas, a Impada, também não
está parada. Recentemente, a empresa, consti-
tuída por capital suíço e sediada em Cajamar

(SP), adquiriu, por valor não revelado, máquinas
européias que sextuplicaram sua produtividade
nessa seara. A capacidade instalada da empresa,
hoje de 80 milhões de unidades/ano, não sofria
alteração desde 2002, ano em que debutou no
negócio de tubos plásticos.

A dilatação das capacidades das fontes tra-
dicionais tranqüiliza as maiores usuárias de bis-
nagas plásticas do Brasil, como Avon, Unilever,
Johnson & Johnson, Natura e O Boticário. Até
alguns anos atrás, fabricantes de produtos de
higiene pessoal e de cosméticos desse quilate,
consumidoras de dezenas de milhões de unida-
des ao ano, eram praticamente as únicas capazes



de acondicionar produtos em tubos plásticos
no País. Os pedidos mínimos estipulados pelos
fornecedores e os preços altos dos equipamentos
de enchimento e selagem dessas embalagens
inviabilizavam adoções por empresas pequenas
e médias.

De olho em oportunidades latentes resultantes
dessa marginalização, ainda mais pela prolifera-
ção recente de empreendimentos no campo dos
itens de personal care, novos provedores come-
çam a surgir e a ganhar força. "Os equipamentos
de alto desempenho utilizados pelos grandes
fabricantes de bisnagas estão fora da realidade
da nossa clientela-alvo, pelos baixos volumes
de demanda", constata Daniella Pellegrini, do
departamento comercial da Bypacking, empresa
com fábrica em Jundiaí (SP) que está completan-
do um ano no setor de tubos plásticos e que já
atende nomes importantes do setor de cosméticos
como Mahogany, Uacqua di Fiori e Amend.

Ciclo virtuoso pode turbinar diversificação visual
Decoração e acabamento são outros campos em que as

bisnagas plásticas têm campo para evoluir no Brasil. Em

relação ao acabamento, Guilherme Arcuri, diretor exe-

cutivo da Simbios-Pack, representante da sueca Norden

e da francesa Kalix, referências em equipamentos para

envasamento de tubos, acredita que designs de sela-

gem que fogem do tradicional corte reto de bisnagas,

ainda raros no Brasil, "tendem a ganhar espaço" (veja

EMBALAGEMMARCA n° 708, agosto de 2008). Os cortes dife-

renciados dos topos das bisnagas são produzidos por

mordentes especiais.

No campo da decoração, uma promessa é a rotula-

gem com auto-adesivos. Em 2007, a CCL Label (ex-

Prodesmaq) ventilou planos para conjugar sua vocação

de confeccionar rótulos com a produção de bisnagas, o

que faz no exterior com sucesso (a grife americana de

cosméticos Victoria's Secret, por exemplo, é cliente da

empresa nessa área). O projeto, contudo, foi suspenso.

"Além de configurar uma etapa a mais para o end-user,

a aplicação de rótulos em bisnagas plásticas é com-

plicada, pois só pode ser feita em tubos vazios e com

fundo aberto", diz Nilmas Fernandes, diretor da Rotulan,

empresa especializada na rotulagem de embalagens. As

máquinas adquiridas pela empresa para desempenhar

essa tarefa estão paradas.

Contudo, a fornecedora de materiais auto-adesivos

Avery Dennison não perde esperança de uma popula-

rização desse método de decoração de bisnagas. "Um

ponto atraente da rotulagem de bisnagas é a possibi-

lidade de mesclar diferentes tecnologias de impressão

para obter variados efeitos, o que, para quantidades

pequenas de tubos, muitas vezes tem custo maior na

impressão direta", argumenta Isabela Monteiro, diretora

regional de marketing da Avery Dennison.

Enquanto essa possibilidade permanece sem fiadores

entre os usuários de embalagens, os fabricantes de bis-

nagas mantêm investimentos na tradicional decoração

direta das bisnagas plásticas. A C-Pack, por exemplo,

investiu valor não divulgado em modernas estações

de hot stamping e de serigrafia para aprimorar sua

fábrica inaugurada em 2008 em São José (SC). Por sua

vez, a outra "major" da área de bisnagas plásticas, a

Globalpack, brande como diferenciais as impressões em

oito cores por dry offset s e a flexografia com módulo de

silk screen, realizada numa máquina da italiana Omso.



O consumo de bisnagas plásticas no Brasil (em unidades)

Daniella explica que a maioria dos potenciais
clientes de menor envergadura encomendam
tubos já selados, pois improvisam no enchimen-
to: por não terem linhas automatizadas conven-
cionais, executam o processo pelos orifícios de
saída das embalagens, e não pelos fundos aber-
tos, como normalmente ocorre. Um novo player
da área de bisnagas plásticas, a Globoplast, quer
capitalizar sobre esse aspecto.

"Vamos disponibilizar aos clientes sem
máquinas de ponta, em regime de comodato,
máquinas para tornar o processo de envasamento
e selagem de bisnagas mais rápido e eficiente
que aquele feito pelo bico", anuncia Maurício
Homem, diretor da empresa, aberta a partir de
um investimento de 12 milhões de reais numa
fábrica localizada em Santana do Parnaíba (SP).
Capaz de produzir mensalmente 1,5 milhão de
tubos, e de decorá-los com dry offset, hot stam-
ping, heat transfer e serigrafía, a Globoplast tem
como sócia a fabricante de equipamentos Pro-
máquina. Os demais envolvidos no negócio são
profissionais egressos da Globalpack.

O cenário promissor também tem aberto
brechas no mercado nacional para iniciativas ali-
cerçadas no sopro, método largamente utilizado
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