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ateriais tradicionais, 
milenares ou cente
nários como o vidro, 
o aço e o papel ten

dem a ceder parte de seu espaço 
aos novos materiais e tecnologias 
que vão surgindo. É um processo 
natural dentro da dinâmica evolu
tiva da indústria de embalagens, 
aonde diversos materiais vão sur
gindo e ocupando posições, alter-
nando-se no envase das várias cate
gorias de produtos. 

Dentro deste contexto, verifica
mos que, somadas, as embalagens 
de papel, papelcartão e papelão 
ainda detêm uma grande participa
ção na totalidade das embalagens 
produzidas no país. Isto acontece 

por uma série de fatores, a come
çar pela oferta desta matéria prima 
em qualidade e quantidade sufici
ente, pois o Brasil é um dos gran
des exportadores mundiais de pa
pel, graças ao modo de produção 
adotado no país, a partir de flores
tas 100% cultivadas. Além de todas 
as florestas nacionais dedicadas à 
produção de papel serem planta
das, elas têm certificação interna
cional, o que garante um manejo 
florestal da melhor qualidade. 

Isso é fundamental para manter 
pujante a indústria gráfica que te
mos espalhada por todo o país, o 
que garante fácil acesso das empre
sas a este tipo de embalagem. A pre
sença da indústria gráfica e o conhe
cimento, acumulado por elas, das 
tecnologias de produção de emba
lagens de papelcartão fazem com 

que as pequenas e médias empre
sas se beneficiem desta tecnologia 
e da facilidade de acesso à sua utili
zação, que não exige investimentos 
em moldes caros, permite pequenas 
tiragens e envase simplificado. 

A qualidade da impressão é um 
ponto forte das embalagens de pa
pelcartão, pois, além da qualidade 
das cores e imagens, a impressão 
pode ser combinada com vernizes, 
relevos e outros recursos gráficos 
que resultam em embalagens boni
tas e expressivas. 

Estes fatores garantem a partici
pação atual destas embalagens, 
mas o que vai garantir seu futuro 
são o design e a composição com 
outros materiais. A aplicação inten
siva do design vai abrindo para as 
embalagens de papelcartão novas 
perspectivas, formatos diferencia-



dos, exclusivos e inovadores, crian
do soluções eficientes na competi
ção de mercado. A combinação das 
formas diferenciadas com a alta 
qualidade de impressão resulta em 
embalagens mais competitivas. 

Projeto inovador 

Uma nova abordagem de proje
to apresentada recentemente am
pliou ainda mais este caminho. Até 
agora, os novos desenhos dependi
am muito dos equipamentos de aca
bamento mecanizado e dos equipa
mentos de envase, o que acabava 
restringindo as soluções apresen
tadas ao que estes equipamentos 
eram capazes de fazer. Nesta nova 
abordagem, o projeto é feito a partir 
do objetivo que se deseja obter. 

Primeiro, vai-se ao mercado e ao 
consumidor para descobrir suas ex
pectativas e desejos relativos à em
balagem. A partir disso, é criada a em
balagem que vai atender as exigên
cias do consumidor e, só depois, é 
desenvolvido o equipamento para 
produzi-la e para operá-la na linha 
de produção. Uma empresa suíça 
apresentou esta proposta: desen

volver equipamentos para produzir 
a embalagem que o mercado quer, e 
não mais produzir as embalagens 
que o equipamento consegue fazer. 

Novos conceitos como este nos 
fazem perceber que a embalagem de 
papelcartão tem ainda muito que ofe
recer, pois a combinação de suas ca
racterísticas e vantagens competi
tivas, associadas ao novo design, ga
rante a ela um lugar de destaque no 
futuro dos produtos de consumo. 
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