
A
despeito da imprevisibilidade típica de
todo início de ano, uma das apostas cer-
teiras no panorama da indústria de con-
fectionery em 2010 diz respeito ao cres-

cimento das chamadas embalagens ecoeficientes,
isto é, aquelas desenvolvidas para gerar mínimo
impacto ao ambiente. O assunto já movimenta
boa parte da cadeia de embalagens e distribuição
de snacks, confeitos e biscoitos, traduzindo-se
em crescentes lançamentos e oportunidades de
negócio. Não é difícil entender os motivos por
trás disso. Valiosos na era da sustentabilidade,
insumos, máquinas e processos que ajudam a re-
duzir o consumo de recursos e o tempo de bio-
degradação dos invólucros e sistemas de acondi-
cionamento entraram definitivamente na alça de
mira dos fabricantes e até do trade doceiro.

O gigante do varejo Wal-Mart, para citar apenas
um exemplo, anunciou no início do ano, como parte
de seu programa de sustentabilidade, novos incen-
tivos para fornecedores que atuam com embalagens
e produtos finais engajados ambientalmente. Além
de garantir compra e exposição diferenciada de tais
itens, a empresa agora oferece, em parceria com
o Centro de Tecnologia de Embalagens (Cetea),
ligado ao Instituto de Tecnologia de Alimentos
(Ital) do governo de São Paulo, suporte técnico à
criação de embalagens amigáveis ambientalmente.
Na área de confectionery, já fazem parte do progra-
ma Cadbury e Mars Brasil. Mas a rede de varejo
ressalta que pequenos e médios fabricantes de con-
feitos também podem ser beneficiados. "Trata-se de
um projeto possível e replicável em diversos níveis
de fornecedores", ressalta o presidente do Wal-Mart
Brasil, Héctor Núnez.

Na indústria, embalagens ecoeficientes tam-
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bém ganham representatividade. Na área de solu-
ções de empacotamento, a italiana Cavanna, que
concentra 80% de seu negócio nos mercados de
biscoitos, barras de cereais e chocolate, desen-
volveu sistema de selagem de filmes plásticos por
ultrassom. Já disponível no Brasil, a tecnologia
promete reduzir os níveis de consumo de energia
do tradicional processo de selagem a quente. "A
fusão do material é feita com ondas ultrassônicas,
sem cola nem calor", sintetiza Evandro Meneses,
da área comercial da Cavanna Brasil. Em outro flan-
co, a empresa oferece equipamentos de embalagem
pré dispostos a filmes plásticos obtidos de fontes
renováveis. Neste caso, algumas partes da máqui-
na, mais especificamente aquelas que entram em
contato com o substrato durante a selagem, sofrem
adaptações. "As mudanças são mínimas e ocorrem
em linhas já existentes, por que nem todos os filmes
biodegradáveis rodam normalmente em equipamen-
tos convencionais, embora isso seja possível em
boa parte dos casos", ressalta Meneses.

Para divulgar suas ações no campo da sus-
tentabilidade, a Cavanna rodou a partir do filme
de celulose Nature Flex, da Innovia Films, em-
balagens conceituais de biscoitos, sob a marca
Bio Flowpack. "Além de ser produzido com fonte
renovável, o filme é compostável e biodegradável
naturalmente", conta Veruska Rigolin, executiva
de vendas da Innovia Films. O filme, ela prosse-
gue, é formulado para oferecer características de
barreira ideais para produtos contendo açúcar e
chocolate, além de boas propriedades de reten-
ção de torção para aplicações do tipo twistrap
comuns na indústria de confectionery. Na hora do
descarte, dependendo do filme e das condições
em que ele for descartado, Veruska assegura que
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a biodegradação total pode ocorrer
em até oito semanas. Com relação à
diferença de custo entre os produtos
Natureflex e filmes convencionais, a
executiva da Innovia ressalva que há
variações de acordo com as estrutu-
ras que serão adotadas e substituí-
das. "Como existem várias espessuras
e nosso filme pode ser monocamada,
não sai tão caro como todos imagi-

nam. Na verdade, é um preço acessível para a
empresa que tem como meta a sustentabilidade",
ela assinala, lembrando que o filme derivado de
polpa de celulose da Innovia é produzido somente
na Inglaterra e nos EUA. Os clientes brasileiros,
completa, podem fazer a importação direta com a
Innovia ou comprar via distribuidor local que fica
em Araras (SP) e atende todo o Brasil.

Em termos de performance em máquina, Ve-
ruska garante que os filmes de celulose rodam
normalmente em empacotadoras, impressoras,
seladoras e outros equipamentos de conversão de
embalagem convencionais. "No caso de impres-
soras, alguns mínimos ajustes às vezes precisam
ser feitos. Com relação à selagem do filme, os
convertedores poderiam usar as mesmas selado-
ras, com a vantagem de grande resistência a altas
temperaturas, pois o filme Natureflex não queima
e não sofre alterações nessas condições.

Em meio à disputa entre diferentes materiais
de embalagem, os aspectos ambientais também
podem ser o fiel da balança. No mercado de cho-
colates, alguns fabricantes já atribuem à questão
ecológica a crescente adesão a cartuchos de papel
cartão em detrimento de filmes plásticos. "O pa-
pel cartão pode ser reciclado com mais facilidade,
além de levar menos tempo para se decompor no
ambiente", entende Juliana Grinberg, gerente de
produto da Hershey Brasil, cuja linha de cho-
colates especiais e para presente pode ser vista
nos pontos de venda em diferentes formatos de
cartuchos e estojos celulósicos. "Além do aspecto
ecológico e da maior percepção premium, quando
comparado a embalagens flexíveis, o papel cartão
apresenta melhor barreira física, podendo ajudar
na proteção contra avarias", completa Juliana.

Em uma das iniciativas para conter o avanço de
materiais concorrentes, os fornecedores de filmes
flexíveis para embalagens de itens de confectio-
nery depositam suas fichas em visuais e texturas
diferenciadas. São os predicados do BOPP fosco,
ou mate, que ganha cada vez mais espaço nos
mercados de biscoitos e snacks. "No mundo plás-
tico flexível de acabamentos majoritariamente bri-
lhantes e coloridos, o aspecto mate se consolidou
como um diferencial capaz de atrair a atenção do

consumidor, pois é visualmente elegante e sedoso,
conferindo apelos de nobreza e ressaltando em al-
guns casos o conceito de produto artesanal", de-
fine Sérgio Bianchini, gerente de desenvolvimento
da Polo. O aspecto fosco aveludado, prossegue o
dirigente, estimula os consumidores a tocarem as
embalagens, induzindo-os à compra. Em termos
ambientais, Bianchini informa que o BOPP do tipo
mate possui as mesmas características dos filmes
plásticos brilhantes e comuns. "São filmes 100%
reciclados, reutilizáveis e que podem se transfor-
mar em outros produtos e/ou objetos plásticos pós
reciclado", ele conclui.

Priscila Mazzarin de Jesus, gerente de marke-
ting e novos negócios da Vitopel, concorda com
o colega da Polo, lembrando que o uso do filme
mate diferencia os produtos no ponto de venda
com ajuda do toque acetinado, que aludiria a
produtos premium e saudáveis. A combinação do
efeito mate com o efeito metalizado, através da
laminação do filme de BOPP mate com filme de
BOPP metalizado, é outra opção em alta. "Essa
alternativa enobrece ainda mais a embalagem
e tem sido uma solução de sucesso para várias
aplicações de snacks, chocolates, bolos, barras
de cereais e biscoitos", insere a gerente. Fora do
Brasil, ela lembra, o uso do efeito mate é muito
mais consagrado, especialmente nas embalagens
de produtos orgânicos e com apelo saudável. "Com
relação à questão ambiental, o tipo mate apresen-
ta as mesmas características dos demais filmes de
BOPP, destacando-se por ser um filme com baixa
espessura e 100% reciclável, o que resulta em uma
racionalização de embalagem por produto e menor
produção de resíduos", arremata.

Dominado por caixinhas longa vida, ou emba-
lagens cartonadas assépticas, o mercado de sucos
prontos para beber também deve surfar a onda
dos sistemas de acondicionamento que ambien-
talmente corretos. Maior fornecedora do setor, a
Tetra Pak divulgou em dezembro último que utili-
zará o polietileno de fonte renovável da Braskem
na produção das tampas plásticas de suas emba-
lagens. A planta de polietileno verde da Braskem,
localizada em Triunfo, no Rio Grande do Sul, deve
entrar em funcionamento no último trimestre de
2010. As primeiras entregas à Tetra Pak estão
previstas para o início de 2011. A nova unidade
utilizará etanol de cana de açúcar para produzir
eteno, a ser posteriormente transformado em po-
lietileno. O acordo garante o fornecimento de 5
mil toneladas de polietileno verde de alta densi-
dade por ano, a partir de 2011, para a produção
de tampas plásticas e lacres. O volume representa
pouco mais de 5% da demanda total de polietile-
no de alta densidade da Tetra Pak.
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