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or que não juntar duas embalagens
numa só, tentando combinar suas
qualidades e superar as limitações
intrínsecas de cada uma? Talvez
tenha sido esse o insight tido pelo
engenheiro americano William R. Scholle em
meados da década de 50, quando decidiu acomodar bolsas plásticas em caixas de papelão ondulado para criar o conceito do bag-in-box (BIB).
Scholle apostava que a soma da leveza e da
impermeabilidade das flexíveis com a robustez
e o formato logisticamente favorável das caixas
de despacho poderia resultar numa embalagem
capaz de aprimorar a distribuição de ácido sulfúrico para fábricas de baterias automotivas. Deu
certo. O bag-in-box passou então a ser utilizado
no acondicionamento de outras soluções químicas consumidas em atividades industriais.
Scholle apostou depois no desenvolvimento de tecnologias de envase a quente e envase
asséptico das bolsas para o uso do BIB em ingredientes líquidos ou pastosos para a produção
de alimentos. Também deu certo. Mas no que o
inventor talvez não apostasse de início é que sua
criação pudesse ser versátil a ponto de extrapolar
o ambiente fabril para ter aplicações no atacado
institucional, como o canal do food service, e até
no varejo, em produtos para o grande público.
Tais modalidades começam a ser valorizadas no
Brasil em negócios como o de vinhos.
De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), o volume de
vinhos nacionais acondicionados em bag-in-box
aumentou vinte vezes de dois anos para cá,
alcançando 1,74 milhão de litros (ver tabela). O
avanço vem ocorrendo na forma de embalagens
de 5 litros e, sobretudo, de 3 litros. De menos de
dez, o número de vinícolas nacionais adeptas do
BIB subiu para setenta em menos de cinco anos.
Contrastada com a produção total interna,
que em 2010 ficou em 233 milhões de litros, a
fatia abocanhada pelo bag-in-box ainda é irrisó-
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ria. Mas se o entusiasmo em relação
à nova embalagem for tomado como
parâmetro, é certo que a evolução em
ritmo chinês continuará nos próximos
anos. “Confiamos que o bag-in-box
possa desempenhar um papel importante
na democratização do produto no Brasil,
assim como ocorreu na Austrália”, diz o
presidente do Ibravin, Julio Fante. Hoje,
naquele país, mais de 50% dos vinhos são
ensacados em caixas.

$WULEXWRVGHIRUoD
Motivos não faltam para o bag-in-box
ser visto como ferramenta potencial para
alavancar o consumo de vinhos. Primeiro,
ele é uma solução de custo atraente. Caixas de 3
litros, por exemplo, são hoje vendidas a preços
em média 30% inferiores ao equivalente em garrafas (quatro unidades). O BIB é também seguro
e conveniente. Não se estilhaça e incorpora
alças e válvulas (torneiras) que facilitam servir
a bebida.
Um detalhe importante é que as válvulas não
permitem o contato do conteúdo do bag-in-box
com o oxigênio depois da abertura da embalagem. Trata-se de um diferencial para os vinhos,
já que as contaminações e a oxidação que em
poucas horas afeta as propriedades da bebida,
deixando-a rançosa, são evitadas. “No caso do
vinho, o produto mantém-se conservado por até
dois meses após o uso inicial exclusivamente
graças à embalagem, sem necessidade de refrigeração”, explica Adriano Dessimoni, diretor
comercial para a América Latina da Scholle,
empresa fundada por William R. Scholle e que
brande a liderança no fornecimento da solução
entre as vinícolas nacionais. “Assim, o consumidor pode levar a embalagem para casa e consumir a taça diária recomendada pela medicina.”
O uso doméstico do vinho em bag-in-box,

Produção nacional de vinhos
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Exemplo de bolsa
plástica acomodada
em caixas de papelão
ondulado para formar
o bag-in-box
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entretanto, ainda está mais concentrado na região
Sul, onde há a maior tradição de consumo da
bebida no País. “Os consumidores de outras
localidades ainda não se familiarizaram com o
conceito e o estranham”, diz o enólogo Marco
Antônio Salton, sócio-proprietário da vinícola
Valmarino, de Bento Gonçalves (RS), usuária do
bag-in-box desde 2005 na linha de vinhos Tré
Fradei. “Além disso, muitos lojistas boicotam
a embalagem, porque acham que a margem das
garrafas é maior.”
Embora depositem esperança na difusão do
consumo doméstico, os produtores de vinho vêm
também tentando escoar BIBs no canal do food
service. Nesse campo, uma estratégia interessante foi posta em prática recentemente pela Miolo
Wine Group.
A empresa começou a utilizar um dispenser
exclusivo, com nichos para três caixas, com
o objetivo de estimular, em pontos de dose, a
venda de taças de seus vinhos das linhas Seleção
e Terranova – desde 2007 disponíveis em BIBs.

Miolo Wine Group
tem dispensers com
BIBs em mais de 300
estabelecimentos
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Valmarino também investiu em equipamento para acomodar BIBs em pontos de dose

Requinte extra
Na Europa, a Constellation Wines vem
fazendo sucesso com uma inovação em
bag-in-box para vinhos. É o FreshCase,
embalagem com volume de 2,25 litros e
duas variantes de válvulas especiais para
a expulsão do conteúdo. No vinho branco
(Chardonnay), a válvula fica embutida na
base do bag-in-box, permitindo que a embalagem seja armazenada deitada nas geladeiras. Deslocada para baixo, a alça para transporte vira um calço, criando um desnível que
facilita a vazão da bebida. Já na embalagem
do vinho tinto (Cabernet Shiraz) a válvula
também fica embutida, porém no canto
inferior do painel frontal da embalagem, para
facilitar o recomendado consumo do produto em temperatura ambiente.
O FreshCase é utilizado em vinhos das marcas Hardy’s Nottage Hill, Banrock Station

As duas versões do FreshCase:
com válvula superior, para ir à
geladeira (acima) e a com válvula
frontal, para vinho tinto

e Da Luca, e preserva o conteúdo por seis
semanas após a abertura. Para facilitar a
reciclagem, a embalagem é desmontável. O
papelão ondulado e os plásticos podem ser
separados e enviados para seus respectivos
pontos de coleta.
VEJA UM VÍDEO
SOBRE O USO
DO FRESHCASE:

emb.bz/freshcase
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Montado pela Monofrio, o aparelho é capaz de
manter temperaturas distintas para cada bebida.
“O equipamento já está presente em mais de
300 estabelecimentos em todo o Brasil”, conta o
diretor nacional de vendas da vinícola, Alexandre Miolo (o executivo antecipa que vinhos da
Almadén, marca comprada pela Miolo junto à
Pernod Ricard em 2009, serão também lançados
em BIBs e poderão ser comercializados sob o
mesmo modelo). A Valmarino seguiu a ideia e
hoje tem um dispenser similar, da mesma fabricante, em cinquenta restaurantes.
“No caso das cozinhas industriais, o vinho
em bag-in-box é também uma boa solução para
o preparo de pratos, por economia e praticidade”,
acrescenta Franco Perini, diretor da Vinícola
Perini, de Farroupilha (RS). “Isso também vale
para a cozinha doméstica. O consumidor não
precisa abrir uma garrafa, usar só um copo e ser
obrigado a beber o restante.”
A Perini é a maior produtora de vinhos em
BIB do País, tendo sete produtos com a marca
Jota Pe oferecidos em caixas. Em 2010 a empresa produziu aproximadamente 350 000 unidades,
quantidade que só foi possível graças à aquisição, em caráter pioneiro no mercado vinícola
nacional, de um equipamento automático para o
trabalho com o bag-in-box.
Orçada em 650 000 reais, a máquina, fornecida pela Scholle, envasa o bag, monta a caixa,
coloca o bag dentro dela e entrega a embalagem
pronta para a paletização. “Como a demanda
vinha crescendo exponencialmente, não podíamos mais continuar com processos manuais”,
conta o diretor da Perini.

$YDQoRHPIRRGVHUYLFH
Fora da raia dos vinhos, o bag-in-box é ainda
raramente utilizado para aplicações voltadas ao
consumidor final. Os maiores escoadouros têm
sido as aplicações B2B. “Já temos atuação forte
no canal do food service, como em iogurtes e
outros derivados lácteos e em recheios e coberturas para panificação”, detalha Eduardo Casali,
gerente comercial da Embaquim, especializada em BIB. O profissional destaca também o
consumo de bag-in-box para o abastecimento
de máquinas que servem bebidas em pontos de
dose. “Nessa seara suprimos operações de mate
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gelado, que já vai diluído
para as lojas”, diz.
Essa atividade é também
explorada pela Scholle. “Um
case importante foi a migração dos xaropes para refrigerantes das principais marcas nacionais, utilizados em
máquinas do tipo post mix”,
ressalta Dessimoni. “O bagin-box hoje ocupa a maioria
do espaço que até alguns anos
atrás era exclusivo dos cilindros
de metal.”
Outra empresa no páreo para o fornecimento de BIBs para aplicações em food service é
a DuPont, por meio de sua divisão Liquid Packaging Systems. A empresa desencadeou projetos
em clientes como a Louis Dreyfus Commodities,
que passou a utilizar um bag-in-box de 18 litros
para o óleo vegetal Vila Velha. A embalagem,
que figurou entre as vencedoras do PRÊMIO EMBALAGEMMARCA – GRANDES CASES DE EMBALAGEM
2008, se coloca como opção vantajosa às latas
de mesmo volume. Confeccionada pela Orsa, a
caixa tem alça no topo, onde também se destaca
uma válvula de largo diâmetro.
Em um projeto parecido, recém-lançado, a
CDI Barra colocou no mercado um bag-in-box

Com aumento da procura,
linha Jota Pe, da Perini, ganhou
linha automática de envase

Versão de 1 000 litros é hit entre indústrias
O uso em indústrias, na movimentação e

retorno e pode se concentrar em sua voca-

no armazenamento de grandes volumes de
insumos, foi a aplicação original do bag-inbox nos Estados Unidos. Essa é a vocação

ção, que é produzir”.
Casali explica que, hoje, o principal campo
de aplicação para os BIBs da Embaquim

da Embaquim, empresa brasileira fundada
há 31 anos. Segundo Eduardo Casali, gerente comercial da fornecedora, o BIB vem

em ambiente fabril se dá no uso da versão
de 1 000 litros, utilizado para estocagem ou
transporte de substâncias líquidas ou pas-

também avançando no País em operações
fabris. “A principal vantagem do bag-in-box,
nesse campo, é o fato de ele ser descartá-

tosas para indústrias alimentícias, química
e de cosméticos (por questões contratuais,
nomes de clientes não são revelados). Nessa

vel, diferentemente das soluções retornáveis
como tambores, cilindros, bombonas e
IBCs (Intermediate Bulk Containers, grandes

atividade, a empresa mantém parceria com a
Rigesa, que fornece as armações de papelão
ondulado. Embora o B2B entre indústrias seja

receptáculos plásticos retornáveis geralmente envolvidos por gaiolas metálicas).” Com
o BIB, ressalta Casali, “a empresa usuária

seu maior filão, a Embaquim aposta na versatilidade do bag-in-box. Tanto é que mantém
cerca de 300 soluções em seu portfólio, para

não precisa se preocupar com operações de

os mais variados tipos de produto.
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BIB de grandes dimensões tem clientela
cativa para o transporte de insumos
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DuPont emplacou
projeto em óleo
da Louis Dreyfus
Commodities

de 18 litros de óleo vegetal para
o canal do food service. A embalagem, patenteada pela Scholle,
atende pelo nome Jerribox, e
traz um diferencial importante: a
válvula superior permite o envasamento do produto em linhas
convencionais de enchimento de
embalagens rígidas. “Os clientes podem continuar utilizando o seu
atual sistema de envase, não necessitando
de adaptação e investimento na linha de produção”, afirma Ailton Pupo, gerente de desenvolvimento de negócios da fornecedora de caixas de
papelão ondulado Rigesa, parceira da Scholle na
comercialização do conceito Jerribox no Brasil.
Para Casali, da Embaquim, aplicações semelhantes, mas em litragem menor, trariam benefícios claros no uso doméstico. “É possível fazer
BIBs de 1 litro, por exemplo, para azeite de
oliva”, ele sugere. “O bag-in-box propiciaria
alta barreira contra a luz, que degrada o produto”. Casali se resguarda de revelar os nomes

Jerribox,
adotado pela
CDI Barra em
óleo de soja, permite
envase em linhas de
embalagens rígidas
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dos clientes, mas informa que estão em andamento projetos com água de coco (em
bag asséptico), lava-roupas líquido e
sucos. “Vejo também enorme espaço
em água mineral”, diz o profissional,
“mas desde que os produtores entendam que o bag-in-box não é para água
commodity: é mais caro que o garrafão
plástico, mas traz vantagens de higiene
e praticidade.”

No mercado de água
mineral, catarinense
Ariwa aposta no BIB
como alternativa
aos garrafões
retornáveis

ºJXDVHVXFRV
Sediada em Blumenau (SC), a Ariwa
assimilou essa noção. A empresa está
lançando uma linha de águas minerais
em BIBs de 5, 10 e 20 litros com objetivo de posicioná-la numa faixa premium.
“Os principais alvos são as classes A e B.
Notamos que muitas pessoas desse grupo
social têm restrições ao garrafão retornável”, diz a empresa, que decidiu não especificar um porta-voz para atender a reportagem.
“Além de ser higiênico e descartável, o bag-inbox barra a luz, o que preserva as propriedades
de nossa água, rica em minerais.”
Dessimoni, da Scholle, acredita que o mercado de sucos também pode aproveitar os predica-

Valduga tem exemplo
bem-sucedido de uso do
bag-in-box em suco de uva
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dos do bag-in-box para fazer o consumo aumentar. As primeiras iniciativas já podem ser vistas.
Pioneira no uso do BIB em vinhos no Brasil,
tendo iniciado as experiências há quase dez anos,
a Casa Valduga lançou em 2005 um suco de uva
em bag-in-box de 3 litros.
“Tivemos de fazer uma verdadeira re-engenharia da linha de envase”, conta o gerente
de marketing Fabiano Olbrisch. O desafio que
teve de ser superado, segundo ele, é que o suco,
sem conservantes, é processado a quente, o que
impossibilitava o envase imediato nas bolsas. A
solução foi fazer o produto passar por um período de resfriamento antes do acondicionamento.
“Mas valeu a pena”, diz o executivo da Casa
Valduga. “As vendas têm crescido ano após ano,
e muitos consumidores entram em contato para
elogiar a praticidade do produto.”

NA PRÓXIMA EDIÇÃO: Bag-in-ball,
versão do bag-in-box com embalagem
de PET como componente externo,
começa a se difundir no Brasil

DuPont
0800 171715
www.dupont.com.br
Embaquim
(11) 2066-2333
www.embaquim.com.br
Orsa
(11) 4689-8700
www.grupoorsa.com.br
Monofrio
(54) 3458-1222
www.monofrio.com.br
Rigesa
(19) 3881-8800
www.rigesa.com.br
Scholle
(19) 3826-8800
www.scholle.com
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