
Lançamentos mundiais de 
embalagem desaceleram 
Monitoramento do Laboratório de Embalagem da ESPM 
contabiliza queda nos lançamentos mundiais e no Brasil 

o primeiro semestre de 2011 foram lançadas 127.630 novas 
embalagens no mundo, o que representa uma queda de 
5,4% em relação ao mesmo período de 2010. Segundo os 

dados do Laboratório de Embalagem do Núcleo de Estudos da Em
balagem ESPM, com base na ferramenta GNPD - Global New Pro
ducts Database, da Mintel , houve um decréscimo de 7.288 unidades 
no lançamento de embalagens. A queda é atribuída principalmente 
à diminuição no r i tmo de lançamentos de produtos que em 2010 
registrou alta acima da média. Os números refletem a dinâmica 
de marketing dos segmentos de consumo, incluindo alimentos, be
bidas, produtos de higiene pessoal, cosméticos, limpeza e pet food. 

Cenário brasileiro 

Seguindo a tendência mundial , os lançamentos de embalagens 
no Brasil também registraram queda no primeiro semestre de 

2011, com redução de 7,08% em relação ao ano anterior. No perío
do chegaram ao mercado 6.367 embalagens, o equivalente a 451 

unidades a me
nos em relação 
ao ano anterior. 
A diferença em 
relação ao nú
mero mundia l 
é que em 2010 

os lançamentos de embalagens no País contabilizaram queda de 
15,41% em comparação a 2009. No entanto, o decréscimo de 2011 
é inferior ao registrado em 2010. Desde 2009, o Brasil , que já foi 
o segundo no rank ing dos países que mais lançam embalagens no 
mundo, caiu para o oitavo lugar em 2011. O destaque do ano até 
agora foi a categoria de esmaltes de unha que alcançou o quarto 
lugar entre as categorias com maior número de lançamentos. Os 
lançamentos de marca própria recuaram no mundo, mas prosse
guem crescendo no Brasil , respondendo por 19% dos lançamentos. 
As embalagens rígidas voltaram à liderança entre o tipo de emba
lagem mais adotado nos lançamentos, ultrapassando novamente 
as embalagens flexíveis, www.embalagem.espm.br 
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