
s tendências e perspectivas da in
dústria de embalagens em 2011 
foram apresentadas e discutidas 
durante o Embanews Packa-

ging Trends, seminário organizado pela 
revista embanews, realizado no Auditório 
da ESPM - Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (SP) com a presença de Graham 
Wallis e Daniel Weil, da Datamark; Fábio 
Mestriner e Bruno Pereira, da ESPM; Pau
lo Carramenha, da GfK, trazendo um pano
rama dos principais temas de interesse do 
setor. Confira a seguir os pontos altos das 
discussões, www.embanews.com 

A embalagem como 
ferramenta de competitividade 
(Fábio Mestriner) 

Porque a competitividade é o grande 
desafio do momento? Como a embalagem 
contribui para a competitividade das em
presas? A partir destas duas perguntas, 
Mestriner mostrou como a embalagem é 
um fator decisivo no novo cenário competi
tivo. "A embalagem vem agregando funções 
ao longo do tempo, funcionando hoje como 
veículo de comunicação e elo de conexão 
com a Internet, além de suas funções pri
márias", afirmou. Segundo ele, a embala
gem pode contribuir com o marketing sem 
acrescentar custos. Em um cenário em 
que são lançadas mais de 220 mil emba
lagens por ano, segundo o Laboratório de 
Monitoramento da Embalagem da ESPM, 
a competitividade depende da capacidade 
de enfrentar a competição direta seguindo 
as regras do jogo. De acordo com Mestri
ner, para garantir a competitividade do 
produto, há alguns pontos indispensáveis. 
Em primeiro lugar, a sua embalagem deve 
ser melhor que as concorrentes e para isso 
precisa trazer inovação, com o consumi
dor no centro da estratégia. Em segundo 

lugar, a embalagem deve ser usada para 
conduzir ações promocionais. "Estas ações 
são realizadas a custo zero, pois o custo da 
embalagem já está embutido no preço do 
produto", afirmou. A embalagem pode ain
da integrar-se à comunicação do produto, 
servir como veículo de comunicação e ser
vir de elo de conexão para levar o consumi
dor ao site do produto. 

A indústria de embalagem 
supera a crise 
(Graham Wallis e Daniel Weil) 

O desempenho em 2010 e as perspec
tivas para 2011 foram o tema da palestra 
que desenhou um cenário otimista para 
o setor. De acordo com os dados, a pro
dução de embalagens em volume deve 
crescer 5% em 2010, em relação ao ano 
anterior, totalizando US$ 25 bilhões. No 
ano, os materiais que devem registraram 
maior alta são o alumínio, PET e os flexí
veis L P B . Em uma análise detalhada de 
cada setor, os números indicam algumas 
tendências específicas, apontando opor
tunidades de mercado. Nas embalagens 
flexíveis, apesar dos sacos e envoltórios 
terem 53% de participação, há um gran
de crescimento das caixas assépticas, 
que entre 2001 e 2010 cresceram 55%, 
enquanto os sacos e envoltórios evoluí
ram 32%. No segmento de embalagens 
rígidas, em que o plástico já responde 
por 55% da produção, há uma tendência 
do PET substituir o P E , PP, P V C e PS 
em alguns setores, além dos vidros. As 
latas vêm ganhando share com 65% pro
duzidas em alumínio, em 2009, ante 61% 
em 2008. As embalagens de vidro, con
sumidas principalmente pela indústr ia 
de bebidas alcoólicas (32%) sentiram o 
impacto do segmento de maionese em 
2009, com a substituição por plástico. 

Gestão da embalagem no Brasil: 
Diagnóstico, Ferramenta 
Estratégica de Marketing e 
Sustentabilidade 
(Paulo Carramenha) 

Baseada nos resultados de três pesqui
sas da GFK, Paulo Carramenha mostrou 
um panorama da embalagem no Brasil sob 
a ótica das empresas. Segundo os dados, 
o Brasil vive uma transição demográfica 
que prosseguirá pelas próximas décadas. 
O País acaba de entrar no chamado bônus 
demográfico, quando a população economi
camente ativa supera a inativa, um fato que 
ocorre somente uma vez na história de um 
País. Neste cenário, o sucesso das empresas 
dependerá de um maior conhecimento dos 
hábitos das pessoas. Hoje, o mercado se vê 
em uma situação em que há mais opções de 
canais de compra e formas de pagamento e 
cresceu a consciência e o nível de exigência 
dos consumidores, que estão mais atentos 
em relação às mensagens publicitárias. As
sim, o boca-a-boca e a comunicação informal 
surgem como maneiras eficazes de propa
ganda. Ao mesmo tempo, os consumidores 
estão dispostos a experimentar e são menos 
previsíveis e fiéis. Nas empresas, no entan
to, percebe-se um baixo aproveitamento da 
embalagem como diferencial competitivo. A 
grande maioria trabalha com muitos forne
cedores e busca parcerias estratégicas, mas 
poucas empresas adotam indicadores ou me
tas relacionadas diretamente à embalagem. 
A principal preocupação é com o custo. 

Os novos desafios da 
sustentabilidade da embalagem 
(Bruno Pereira) 

Em sua palestra, Bruno Pereira defen
deu que é preciso utilizar a embalagem como 
ferramenta para o desenvolvimento susten
tável, levando-se em consideração a impor
tância da embalagem e os desafios reais do 
planeta ao invés de se manter uma discus
são ilusória de que é viável um mundo sem 
embalagem. "Precisamos enxergar além da 
embalagem para minimizar os impactos do 
sistema. A embalagem é um meio, não um 
fim em si mesmo", afirmou. Para Bruno Pe
reira, é preciso ter muito cuidado para não 
confundir o consumidor. "Reciclável, Biode
gradável, Renovável. O consumidor sabe 
escolher? Segundo ele, para que a susten
tabilidade das embalagens seja realmente 
eficaz é preciso envolver o consumidor. "São 
informações como o modo de utilização de 
menor impacto para a natureza, orientações 
sobre o tipo/tamanho de embalagem por há
bito e momento de consumo e as formas cor
retas de consumo que vão fazer a diferença 
na proteção ambiental". 
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