
O valor de descomplicar 
Meios de abrir e fechar embalagens facilmente costumam agradar o consumidor 

Por Guilherme Kamio 

ediada em Salto de Pirapora, no inte
rior de São Paulo, a Adimax acaba 
de lançar aquilo que brande como 
um pioneirismo no mercado brasi-

_ leiro de rações. Sua mais nova linha 
de alimentos secos para cães, a Magnus Fórmula 
Natural, é comercializada em sacos plásticos que 
incorporam um slider - fecho plástico de correr, 
operado por um cursor deslizante, já utilizado em 
razoável escala em embalagens flexíveis america
nas, européias e japonesas. 

O novo fecho é uma grande aposta da Adimax, 
que o batizou de PetZip. "Ele oferece excelente 
proteção ao alimento e praticidade ao dono do 
animal de estimação para servir e armazenar o pro
duto", diz Adir Comunello, sócio-proprietário da 
empresa. A importância do acessório é ainda mais 
clara nos sacos de 15 e 25 quilos, confeccionados 
pela Plastrela, que fazem parte da nova família de 
produtos. O consumidor se vê livre da necessidade 
de utilizar prendedores de roupa, clipes ou fitas 
adesivas para guardar as rações. 

Iniciativas como a da Adimax são importantes 
para provocar o mercado. Ocorre que no Brasil 
a difusão de tecnologias de abertura fácil e res-
selagem de embalagens costuma depender de 
"coelhos" - empresas que ousam, saem na frente 

e estimulam concorrentes a 
segui-las. Foi o que aconteceu, por 
exemplo, com o selo abre-fecha autoa-
desivo no mercado de cafés. 

Em 2005, o Café Pilão (Sara Lee) 
lançou uma embalagem a vácuo com 
o dispositivo, anunciando-a, sob 
pesado investimento em propagan
da, como "exclusividade desenvol
vida no Brasil". Logo depois, outros 
cafés fizeram o mesmo. "É comum 
haver dúvida quanto a uma efetiva 
percepção de valor desse tipo de 
sistema pelo consumidor", comenta 
Osvaldo Belintani, superintendente 
técnico da Novelprint, empresa que 
trabalha com selos abre-fecha autoa-
desivos desde meados dos anos 90. 

Produzido com adesivos espe
ciais, de baixa adesividade (tack), o 
que permite sucessivas colagens e 
descolagens em embalagens plásticas 
flexíveis, os selos abre-fecha são utili
zados em escala ainda restrita. Além dos pacotes 
a vácuo para cafés, podem ser vistos em algumas 
embalagens de lenços de papel, lenços umedecidos 
para bebês, snacks, achocolatados em pó e batata 
palha. "Mais recentemente, a solução foi adotada 
em pacotes de macarrão, que é um mercado com 
amplo potencial", diz Belintani, referindo-se à 
marca Dona Benta, da J. Macêdo. 

Vasto campo 
Fechos plásticos como os adotados pelas rações da 
Adimax, vulgarmente conhecidos como zíperes, 
vivem no Brasil situação similar à dos selos abre-
fecha autoadesivos. "São soluções corriqueiras em 
outros países, mas que ainda têm um vasto campo 
para crescer no mercado nacional", aponta Décio 
Rodolfo de Moraes, gerente-geral da ITW Packa-
ging do Brasil, fornecedora de fechos desse tipo. 



A maior demanda de zíperes no mercado brasi
leiro se restringe aos fechos de encaixe, mais sim
ples que os sliders, utilizados nas embalagens 
de alguns cafés solúveis, lenços umedecidos, 
achocolatados em pó, cortes de frango, biscoitos 
e snacks para cães e gatos, majoritariamente 
acondicionados em stand-up pouches (a pro
pósito, a produtora de embalagens Arco Convert 
tem buscado divulgar esse tipo de aplicação, em 
parceria com a fornecedora de zíperes Ibrapack, 
na forma de envelopes especiais utilizados para a 
postagem de EMBALAGEMMARCA). 

"O receio dos clientes quanto ao custo 
ainda é uma questão que trava inovações em 
sistemas de abertura e resselagem conve
nientes", diz Tadeu Margaria, gerente-geral 
da operação brasileira da inglesa Payne, 
referência em fitilhos autoadesivos. "Em 
geral, o incremento de custo é ínfimo, baixo 

Frios devidamente 
armazenados 
Mesmo sendo produtos de rápida perecibilidade, 
com prazo de validade de poucos dias, frios e 
queijos fatiados têm sido alvo de propostas inte
ressantes, em outros países, de embalagens com 
mecanismos abre-fecha. Um exemplo recente é 
o da cadeia varejista Asda, que no Reino Unido 
lançou uma linha de frios acondicionada em ban
dejas fechadas por um filme-tampa autoadesivo, 
que permite abrir e fechar novamente a embala
gem diversas vezes. A solução, chamada EZ Peel 
Reseal, foi desenvolvida pela americana Bemis e 
começa a ser oferecida ao mercado brasileiro por 
seu braço local, a Dixie Toga. 

em relação ao impacto do atributo de praticidade 
junto ao público", acrescenta o gerente de vendas 
da fornecedora, Diogo Martins. 

Um exemplo exibido por Martins para ilustrar 
seu argumento é o da fabricante gaúcha de doces 
Docile. A empresa reformulou recentemente as 
embalagens twist wrap (envoltórios com extremi
dades torcidas) de suas balas de goma, dotando-as 
de fitilhos para contornar um problema: pesquisas 
constataram que crianças, público-alvo do produto, 
tinham dificuldade em abrir a embalagem. "Rece
bemos feedback positivo através do nosso call 
center e as vendas aumentaram", diz o gerente de 
embalagem da Docile, Fabrício Chemin. 

Além de soluções de fácil abertura, a Payne 
informa trabalhar com sistemas que permitem tam
bém resselagem, combinando fitilhos com cintas 
autoadesivas. "É uma possibilidade para emba
lagens flexíveis e celulósicas, como cartuchos de 
papel cartão para cereais e sabão em pó", explica 
Martins. 

Ganhos imediato são possíveis 
O que vale a pena ressaltar é que, em projetos 
engenhosos e bem estudados, embalagens com 
diferenciais de abertura e resselagem podem até 
resultar em ganhos financeiros na linha de pro
dução. Veja-se o caso da Kraft Foods, cujas flow 
packs dotadas de um sistema abre-fecha exclusivo, 
incorporadas aos tabletes dos chocolates Lacta, 
permitiu à empresa reduzir significativamente o 
consumo de materiais de embalagem. O lança
mento do mecanismo easy open, easy reclose -
desenvolvido pela Alcan Packaging e baseado num 
adesivo especial aplicado à selagem longitudinal 
característica das flow packs ("barbatana") - foi 



acompanhado por uma simplificação da estrutura 
da embalagem. 

Para a gerente de marketing de tabletes da Kraft 
Foods, Luciana Pires, o upgrade das embalagens 
foi importante para manter a Lacta na liderança do 
mercado nacional de chocolates em tablete (hoje 
de 29,3% em volume e 31,1% em valor, segundo a 
Nielsen). "Os consumidores apontam que o abre-
fecha facilita o armazenamento do produto para 
consumo em mais de uma ocasião, sendo mais prá
tico e considerado como um diferencial exclusivo 
nosso", diz Luciana. 

Depois de serem 
adotadas na linha de 
tabletes de 170 gramas 
(projeto ganhador de 
um dos troféus do PRÊ
MIO EMBALAGEMMARCA 

- GRANDES CASES DE 

EMBALAGEM 2008 (veja 
E M B A L A G E M M A R C A n° 

110, outubro de 2008), 
as flow packs especiais 
passaram a ser também 

utilizadas, a partir de 2009, na linha de tabletes de 
70 gramas da Lacta. 

Nos Estados Unidos, a mesma Kraft Foods tem 
outro exemplo que mostra como é possível usar a 
criatividade para inovar de forma consistente 
através de sistemas de fácil abertura e resselagem 
de embalagens. A empresa decidiu lançar mão de 
uma tecnologia bastante utilizada em lenços ume-
decidos comercializados em flow packs, baseada 
em selos autoadesivos de grandes dimensões aco-
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