
N o futuro, já sabemos que ha
verá mais embalagens, pois 
a população está aumentan
do, as pessoas estão vivendo 

mais e morando nas cidades, o que exige 
mais produtos embalados... O modo de 
vida contemporâneo e suas demandas 
exigem mais e mais embalagens. 

Pesquisas do Laboratório de Emba
lagem E S P M mostraram que nos lan
çamentos ocorridos no mercado nos úl
timos cinco anos, o tamanho médio das 
embalagens mais lançadas caiu pela 
metade. Isso se deve à combinação de 
vários fatores, entre os quais podemos 
citar: redução do tamanho das famílias, 
aumento da população single e das resi
dências individuais, preocupação cres
cente com o desperdício e consequente 
exigência por embalagens monoporções 
e ou com quantidades adequadas ao 
consumo individual. 

Como haverá mais embalagem e ela 
é a parte mais visível e reconhecível do 
lixo urbano, tendo sido transformada 
em vilã pelo movimento ambientalista, 
a preocupação com a sustentabilidade 
es ta rá em alta nos próximos anos a té 
ser substi tuída por uma outra onda mo
bilizadora da sociedade... 

Nesse cenário, uma mudança de ati
tude do setor de embalagem, que já co
meça a despontar, vai trazer mais racio
nalidade e qualidade técnica à discussão 
sobre esse tema, mudando o foco dessa 
questão de "sustentabilidade da embala
gem" para "sustentabilidade do produto". 

Num estudo recente realizado por 
uma grande multinacional que avaliou 
a pegada de carbono de todos os seus 
produtos, a embalagem representou 

apenas 1% do total. Vou repetir, a emba
lagem representa apenas 1% da pegada 
de carbono dos produtos dessa empresa. 

Outro ponto que se rá objeto de 
grande a tenção é a "Análise de Ciclo 
de Vida" que se to rnará a forma mais 
confiável de avaliar o verdadeiro im
pacto ambiental dos produtos. Estudos 
já realizados aplicando esse método, 
demonstram que a embalagem repre
senta, em média, menos de 10% do im
pacto total dos alimentos consumidos 
nos países industrializados. 

Portanto podemos prever sem medo 
de errar que haverá uma mudança para 
melhor nas discussões relativas ao im
pacto da embalagem no meio ambiente. 

O modo de vida contemporâneo e 
suas exigências são um terreno fértil 
para o desenvolvimento de mais e me
lhores embalagens, mas o que podemos 
esperar para os próximos tempos? 

Podemos prever que as pessoas bebe
rão cada vez menos água da torneira e 
mais água mineral embalada em garra
fões e garrafas. A Nestlé já sabia disso e 
se tornou líder mundial em água mineral. 

As pessoas terão cada vez menos 
tempo para ficar no fogão cuidando das 
panelas e por isso o consumo de alimen
tos prontos vai aumentar bastante. Mas 
isso todo mundo já sabia. O que é novi
dade é o sucesso do sanduíche pronto, a 
pizza em pedaços individuais para aque
cer no microondas e assim por diante. 

No futuro as pessoas viverão mais 
tempo sozinhas e por isso os animais 

de companhia se to rnarão indispensá
veis. A Nestlé t a m b é m já sabia disso e 
se tornou líder mundial em Pet Food... 

As mulheres já respondem por 75% 
de todo o consumo e sua influência no 
mundo de hoje e do futuro só cresce. As
sim, produtos voltados para a mulher 
que já representam 7 das categorias 
com maior número de lançamentos em 
2010 cont inuarão em evidência. A bele
za como valor se t o rna rá mais eviden
te e alimentos que promovam a beleza 
tendem a se expandir. Os "Nutracêu-
ticos Cosméticos" formam uma nova 
categoria em ascensão. 

O porta-copos dos automóveis mo
dernos e o t râns i to das grandes cidades 
criaram um novo ponto de venda para 
produtos de todo tipo que venham em 
copos encaixáveis nesses receptáculos. 

Fal ta total de tempo, consumo em 
movimento, jornadas extendidas para 
estudar à noite, fazer pós-graduação, 
M B A , estudar inglês , fazer g inást ica 
na academia, yoga, shiatsu e outras 
atividades do gênero, obr igarão os 
consumidores a carregarem consigo 
alimentos e bebidas por tá te is . A "água 
de bolso (a)" em stand-up-pouch já vem 
aí e será item obrigatório no ki t de so
brevivência urbana juntamente com a 
barrinha de almoço, a de jantar e a de 
café da m a n h ã . 

Novas necessidades dos consumi
dores exigem novas embalagens e o 
futuro depende das necessidades que 
a i n d ú s t r i a conseguir enxergar. 
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