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Aindústria de embalagens tem 
sido desafi ada a responder a 
muitas das principais questões 
sobre o futuro sustentável da 

humanidade, principalmente a indús-
tria de embalagens plásticas. Desafi os, 
porém, sempre representam oportuni-
dades, e o setor de embalagens plásticas 
tem se colocado adiante em várias fren-
tes. A reciclabilidade de seus materiais, a 
crescente redução no consumo de resinas, 
o desenvolvimento de matérias-primas 
de fontes renováveis, como o polietileno 
derivado do etanol (ver matéria na pág. 
52), ou o PLA, derivado do milho, além 
de plásticos compostáveis, são notícia 
constante no meio, e mostram um campo 
imenso a ser desenvolvido.
 O setor de embalagens é o maior usuá-
rio fi nal de plásticos, consumindo em peso 
37% de toda a produção mundial das ma-
térias-primas, segundo a Abiplast – Asso-
ciação Brasileira da Indústria do Plastico. 
No Brasil, as embalagens representam 
32% do mercado brasileiro de plásticos 
que em 2009 movimentou 5.383 mil to-
neladas de resinas. Dos 32% utilizados 
na embalagem, 17,5% foram destinadas 
às embalagens de alimentos e 14,5% para 
segmentos diversos.
 Considerando as embalagens plásti-
cas rígidas, foco desta reportagem, po-
deremos identifi car, por tipo de resina, o 
volume de plástico utilizado nos processo 
de sopro, injeção e termoformagem, que 
são os processos de produção utilizados 
para essa fi nalidade, segundo dados da 
consultoria Datamark (Tabela 1), refe-
rentes a 2008. Foi identifi cado um volu-
me de 1.107,88 mil toneladas de resinas 
consumidas na produção de embalagens 
plásticas rígidas de um mercado total que 
movimentou 1.667 mil toneladas de plás-
ticos em 2008. 
 O maior volume de resina para emba-
lagem rígida é utilizado nas embalagens 

O mercado de embalagens plásticas reserva oportunidades 
amplas de desenvolvimento para novas aplicações

Possibilidades
                 abertas

Garrafas de Pureza Vital, da Nestlé,
para água sem gás (à esquerda) e com gás:

foco no design diferenciado
e na redução de gramatura.

Potes em polipropileno para sorvete, resistência 
ao frio também no rótulo in mould.

Projeto de molde da Sincro Pet 
para as garrafas de Crystal Kids: 
apelo infantil e funcionalidade 

para as mães, e para Crystal 
Sport: desafi os de criar uma 

garrafa assimétrica.

Emplas está investindo em uma nova unidade de 
embalagens PET para segmentos diversos.

sopradas, principalmente em PET, com 
513,8 mil toneladas, e polietileno de alta 
densidade - PEAD, com 234 mil toneladas. 
O polipropileno - PP é processado tanto por 
injeção como por termoformagem e sopro. 
 O PEAD é bastante utilizado em garra-
fas e frascos para os mais diversos segmen-
tos, destacando-se o de limpeza, produtos 
para o cabelo e de beleza, lubrifi cantes, 
sucos de frutas, totalizando quase 200 mil 
toneladas. Também é a matéria-prima de 
bombonas para agroquímicos, lubrifi cantes 
e químicos, somando 33 mil toneladas; e de 
baldes, com 10,6 mil toneladas.
 Segundo Paulo César Tavares Pinto, 
diretor da Emplas (www.emplas.com.br), 
empresa que se especializou no desenvolvi-
mento e produção de embalagens sopradas 
de PEAD, o material tem resistência me-
cânica; é versátil, indicado para diversos 
tipos de produtos, incluindo o transporte 
de produtos perigosos; e é de fácil produ-
ção. Paulo César observa no mercado que 
há uma tendência para os fabricantes de 
embalagem de polietileno se segmentarem, 
atuando em mercados específi cos, como o 
de cosméticos, farmacêuticos, agroquími-
cos, alimentos, etc. “A Emplas, no entanto, 
tem buscado com sucesso o caminho da di-
versifi cação, atendendo mercados que vão 
do agroquímico aos produtos químicos, 
tintas, alimentos, entre outros. Com isso, 
mesmo que um determinado segmento es-
teja passando por difi culdades, a empresa 
encontra sustentação em outros merca-
dos”, afi rma. “Este ano, porém, todos os 
mercados, sem exceção, estão em ascensão, 
e a nossa estimativa de crescimento é de 
10%, no mínimo”, diz.
 Outro desafi o nesse setor, segundo 
Paulo César, é a prática de preços subsi-
diados, feita por algumas empresas. “Isso 
é muito prejudicial ao mercado, porque 
são preços irreais, que se mostram insus-
tentáveis no longo prazo, e levam muitas 
empresas a enfrentarem difi culdades. As 
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Pote do Achocolatado Gold Nutrition,
formato de shake e conceitos de
ecodesign, na solução da Zandei.

Tecnologia de dois fracos, destaque na 
linha Plusline, da Nazca.

O frasco da OX Men Sport,
assimétrico - técnica de sopro lateral

com pino inclinado.

Ícones contemporâneos na embalagem
de Mentos Aqua Kiss.

empresas top do mercado no segmento 
de polietileno são as que aplicam preços 
reais; não são nem as mais baratas e 
nem as mais caras”, afi rma.
 Agora, a Emplas está investindo na 
ampliação da produção de embalagens 
PET, com a instalação de uma nova 
unidade exclusiva para PET, próxima 
à matriz, localizada no bairro de Socorro 
(SP), expandindo a produção da planta 
de Barueri (SP) que atende a produção 
de embalagens PET para produtos quí-
micos. A nova planta deverá iniciar os 
primeiros testes no mês de outubro. 
 Entre os mercados que a nova uni-
dade deverá atender está o de potes de 
PET para suplementos, cápsulas, pro-
dutos em pó e granulados, e uma linha 
de baldes em PET.

Preparado para a alta
do 2º semestre

Uma empresa especializada no 
mercado agro, a Plásticos Magno 

(www.plasticosmagno.com.br), também 
está investindo na ampliação de sua ca-
pacidade de produção. A aquisição de 
uma sopradora Bekum, já em operação, 
dá sequência ao programa de investi-
mentos da empresa, e segundo Rafael 
Seixas Amaral, diretor da Magno, tem 
o objetivo de atender a forte demanda 
do segundo semestre, quando se inicia 
o período de safra para o mercado Agro.
 A sopradora adquirida se caracteri-
za por uma boa homogeneização do ma-
terial e pela confi abilidade e repetibili-
dade em suas operações, “que a Magno 
destaca entre as características preza-
das por este mercado”, afi rma o gerente 
de produção Milton Cezar Caldeira.
 O foco da Magno é realizar uma po-
lítica de investimentos que atenda sua 
estratégia de constante atualização e 
ampliação de seu parque industrial, 
com prioridade para a inovação, como 
um dos valores de diferenciação da em-
presa no competitivo mercado de emba-
lagens. “Continuaremos a investir com 
foco no mercado agro, segmento em que 
a Magno possui uma completa linha de 
produtos para o segmento: fi lmes e sa-
cos laminados (diferentes estruturas); 
Filme PE impresso; sacos certifi cados 
5kg; 10kg e 25kg; rótulos PE manga; 
BBs 5 lts e BBs 20 lts e Tampa AGRO 
com lacre de segurança (patente Mag-
no)”, destaca Amaral.
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