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Os consumidores mais atentos
têm percebido que as latas e
embalagens de papelão têm
gradualmente dado lugar a um
outro tipo de recipiente nas
prateleiras dos supermerca-
dos. As fabricantes de molho
de tomate são um exemplo das
que aderiram ao chamado
stand up pouch (SUP), aquela
embalagem de plástico flexível
que fica em pé nas gôndolas e
que pode ser utilizada para re-
fil de produtos de limpeza,
como sabão para lavar roupas,
entre outros.

No entanto, este produto,
até hoje, era feito de uma mis-
tura de diferentes resinas em
sua composição, o que dificul-
tava a reciclagem. Depois de
um ano de pesquisa, a equipe
brasileira da multinacional
Dow Química conseguiu de-
senvolver um SUP que é 100%
reciclável e, agora, faz estudos
de mercado para começar a
exportar a ideia nacional para
países da Ásia e Europa, conti-
nente no qual o conceito de
“pouch” surgiu.

Para se ter uma idéia do po-
tencial do mercado de emba-
lagens do tipo “stand up
pouch”, o volume total produ-
zido em 2008 no mundo foi de
28 bilhões de unidades, contra
18 bilhões em 2004, segundo
pesquisa da Allied Deve-
lopment. De acordo com a Eu-
romonitor, em 2009 o Brasil já
ocupava a primeira posição
entre os países latinoamerica-
nos na produção de pouches:
412 milhões de “pouches”,
contra 179 milhões do Chile,
seguidos por México (154) e
Argentina (148).

Vantagens e dificuldades
Entre as vantagens deste tipo
de embalagem está o fato de
ser mais leve, mais barata e
ocupar menos espaço em re-
lação aos modelos conven-
cionais de lata ou papelão.
“É possível levar o dobro da
quantidade no mesmo frete”,
afirma Carlos Costa, líder de
pesquisa e desenvolvimento
da Dow para América Latina.
“A limitação do produto era
não ser 100% reciclável, agora
isso não existe”, diz.

Segundo Dolores Brisola,
gerente de marketing da área
de plásticos da Dow, a princi-
pal dificuldade no projeto da
embalagem 100% reciclável foi

encontrar a fórmula certa para
que o material feito 100% em
polímero fosse mais rígido na
base e flexível nos outros pon-
tos. “O maior desafio é combi-
nar todas essas características
em um único polímero. Além
disso, também é preciso ser
economicamente competiti-
vo”, diz a executiva. Dolores
prefere não falar sobre valores
pois, segundo ela, os preços
destas embalagens variam de
acordo com as especificações
exigidas por cada conteúdo.

Outros projetos
Além da embalagem 100% re-
ciclável, a Dow aposta em ou-
tras novidades. Uma delas é a
solução para a produção de
tampas para garrafas feitas de
uma só peça e totalmente de
polietileno, em substituição às
atuais de duas peças. Além de
ser reciclável, essa tampa
apresenta outra vantagem: seu
processo de fabricação tem
uma etapa a menos, gerando
economia de tempo e energia
para o fabricante.

Desde o começo do mês, a
empresa conta com um centro
de desenvolvimento de aplica-
ções de plásticos no Brasil, em
Jundiaí, interior de São Paulo.
O objetivo é que, daqui para a
frente, o espaço seja um polo
de pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias e solu-
ções sustentáveis para o mer-
cado latino-americano.

Em 2010, a Dow teve vendas
anuais de US$ 53,7 bilhões e
empregou aproximadamente
50 mil funcionários em todo o
mundo. A empresa tem 188
unidades fábricas em 35 países
ao redor do mundo e produz
cerca de 5 mil produtos. ■

Dow vai exportar
embalagem brasileira
Após um ano de pesquisa, empresa química desenvolveu no país recipiente
plástico que, além de ocupar menos espaço e ser mais leve, é totalmente reciclável
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O “stand up pouch”

O conceito de embalagem
do tipo “stand up pouch”
surgiu na Europa há cerca
de dez anos. O objetivo
era ter uma alternativa
às latas que fosse mais leve,
gastasse menos material e
ocupasse menos espaço
no transporte. O Brasil,
no entanto, saiu na frente
no quesito sustentabilidade
e foi o primeiro a desenvolver
uma embalagem desse
tipo que seja reciclável.
“Ainda há um mercado
inexplorado no Brasil”,
afirma Carlos Costa, líder de
pesquisa e desenvolvimento
da Dow no Brasil. Apesar
de marcas como Knorr e
Etti já utilizarem este tipo
de embalagem, ainda há
muito a crescer em outras
áreas, a exemplo de higiene
pessoal, afirma Costa.

Marcas como Knorr
e Etti usam a
embalagem no Brasil

5 mil
produtos estão no portfólio
da Dow em áreas como
água, energia, tintas
e agricultura. A empresa
acaba de inaugurar um
centro de pesquisa no Brasil.

MERCADO BRASILEIRO

412 milhões
é o número de embalagens
do tipo “pouche” que
foram produzidas no Brasil
em 2009, de acordo com
pesquisa da Euromonitor.

NO MUNDO

28 bilhões
de “pouches” foram fabricados
no mundo todo em 2008,
segundo pesquisa feita
pela Allied Development.
Em 2004, o número
registrado foi de 18 bilhões.
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PRODUTOS

US$ 53,7 bi
foi o faturamento mundial
da Dow em 2010. A empresa
tem aproximadamente
50 mil funcionários no mundo
e fábricas em 35 países.
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Antes a embalagem
era feita com
uma mistura de
diferentes resinas
que dificultavam
a reciclagem.
A nova fómula é
100% polímero



Sexta-feira, 6 de maio, 2011 Brasil Econômico 15

Carlos Costa, líder de pesquisa
para América Latina, e Dolores

Brisola, gerente da área de
plásticos da Dow: projetos

com foco em sustentabilidade
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Em qualquer setor da economia é fato que somente as empresas que
inovarem terão chance de crescer significativamente e, talvez, dis-
putar mercados adicionais àqueles nos quais surgiram. No setor mais
globalizado e competitivo da economia mundial — a tecnologia da
informação (TI) —, este fato é ainda mais importante porque as em-
presas de TI que não inovam se veem condenadas a prestar serviços
cuja demanda foi gerada pelas inovações produzidas por outras em-
presas. Em outras palavras, estas empresas não possuem controle
sobre o ciclo de vida dos produtos e/ou serviços que comercializam,
o que se torna numa ameaça continuada à sua sobrevivência.

No Brasil, apenas uma minoria das empresas está consciente
desta realidade global do mundo da TI do século 21. Uma fração
ainda menor já embarcou em projetos de inovação significativos e
globais. Há alguns anos existem inclusive programas de subsídio à
inovação, em nível nacional ou mesmo em cooperação internacio-
nal. Esta última tem a vantagem de gerar produtos que já nascem
prontos para mais de um mercado.

Entretanto, menos de uma dúzia de empresas brasileiras conse-
guiram efetivamente criar projetos de inovação em cooperação
com empresas de outros países. O principal país aliado nessa em-

preitada tem sido a Espa-
nha. A conjunção da coope-
ração internacional para
pesquisa e o desenvolvi-
mento pressupõe uma rela-
ção de confiança entre duas
ou mais empresas de dife-
rentes países, que não é fácil
de ser construída.

Diante do grau crescente
de cooperação internacional
da Assespro (entidade em-
presarial do setor de TI) com
entidades semelhantes de
quase vinte países de toda
América Latina e da Penín-
sula Ibérica, além de órgãos
de governo de diversos des-
ses países, surgiu natural-
mente a ideia de capitalizar
estes relacionamentos de

confiança para incrementar o número de consórcios internacionais
envolvidos em projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento.

A metodologia sendo usada, desenvolvida originalmente na
Europa, é denominada de “Plataformas Tecnológicas”. Esta me-
todologia determina a existência de um grupo de líderes para cada
plataforma, grupos de trabalho temáticos, encontros regulares
entre todos os participantes, entre várias outras atividades. En-
tretanto, as Plataformas Tecnológicas não se constituem formal-
mente como empresas ou entidades: elas existem apenas para fo-
mentar o surgimento de projetos.

Neste momento cabe-nos participar da liderança de duas destas
plataformas: a Plataforma Tecnológica Ibero-Brasileira, que obje-
tiva projetos de inovação entre empresas brasileiras e espanholas,
mediante a cooperação da Assespro com a Ametic (entidade de TI
da Espanha), e a BraFIP (Brazilian Future Internet Platform), que
visa projetos de pesquisa e desenvolvimento entre empresas, ins-
titutos de pesquisa e universidades brasileiras, em conjunto com
instituições equivalentes de qualquer país da União Europeia. Es-
peramos, com estas iniciativas, contribuir com a nossa ‘gotinha’
para o aumento da competitividade da indústria brasileira de TI. ■

Menos de uma
dúzia de empresas
brasileiras consegue
criar projetos de
inovação em
cooperação com
companhias de
outros países.
Relações deste tipo
requerem uma
confiança que não é
fácil de ser construída
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