
A principal função das embala-
gens é proteger os produtos. E
o maior uso de tecnologia per-
mite que elas desempenhem es-
se papel de forma ainda mais
eficiente. As chamadas “emba-
lagens inteligentes” já são usa-
das comercialmente no exte-
rior. É o caso, principalmente,
de embalagens que têm intera-
ção com alimentos, explica Apa-
recido Borghi, professor do nú-
cleo de estudos de embalagem
da ESPM. “Existem embalagens
que podem prolongar a vida de
frutas. Elas liberam um gás que,
ao entrar em contato com a em-
balagem, produz uma reação
que retarda o amadurecimen-
to”.

O especialista observa que a
tecnologia é cada vez mais usa-
da em embalagens, mas ressalta
que ela só faz sentido quando o
consumidor percebe valor nela.
“Muitas vezes fazemos uma ino-
vação sensacional, mas o consu-
midor não percebe valor e, se
ele não percebe, a chance de su-
cesso é menor”.

“País da fartura”
Segundo Borghi, embora o Bra-
sil se equipare a qualquer cen-
tro desenvolvido em termos de
embalagem, esses invólucros
ainda não são populares no país
devido, principalmente, a hábi-
tos culturais de consumidores,
que não estão dispostos a pagar
mais por produtos com esse ti-
po de embalagem. “Ainda vive-
mos no país da fartura. É mais
fácil comprar uma dúzia de ba-
nanas, comer uma e perder as

outras do que pagar 40 centavos
a mais para comprar uma dúzia
de bananas com uma embala-
gem desse tipo. O consumidor
vai questionar por que deve pa-
gar mais caro”, avalia.

E o uso de embalagens inteli-
gentes depende também do pró-
prio amadurecimento do merca-
do. “As pessoas que estão en-
trando no mercado estão consu-
mindo o básico e, se a empresa
começar a nutrir essa necessida-
de, já tem trabalho por bastante
tempo. Ao mesmo tempo, em al-
guns nichos, algumas marcas já
conseguem lançar alguma coisa
mais sofisticada”, pondera.

QR code
Ainda em laboratório, o profes-
sor conta que está em estudo
um tipo de selo para uso em pro-
dutos sensíveis a variações de
temperatura. “Quando ocorre
uma variação acima do aceitá-
vel, o selo muda de cor e mostra
que o produto saiu das condi-
ções ideais de acondicionamen-
to”, conta Borghi.

O que deve ganhar cada vez
mais adeptos é o uso de QR co-
de, uma espécie de código im-
presso em embalagens que per-
mite às marcas interagir com
consumidores. É o caso, por
exemplo, de embalagens promo-
cionais desenvolvidas pela Dano-
ne para o carnaval. O consumi-
dor devia baixar um aplicativo
da Danone para seu smartphone
e, quando apontasse o aparelho
para a embalagem, veria um ca-
sal de mestre-sala e porta ban-
deira sambando. ■ F.M.
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Investireminovação
abertaéumbomnegócio
Depois de diversos entraves que fizeram com que os benefí-
cios para projetos de inovação com institutos de pesquisa
da Lei do Bem fossem subutilizados, o ajuste realizado por
meio do plano Brasil Maior criou um cenário positivo para
as empresas. Ao investir em pesquisa, desenvolvimento e
inovação (PD&I) em parceria com universidades e institu-
tos de pesquisa privados, é possível ter custos baixos e, ain-
da, lucro. Para isso, é preciso combinar a redução de tribu-
tos previstos na legislação com o financiamento de organi-
zações como BNDES ou Finep.

Desde dezembro de 2011, a Lei 12.546 modificou a Lei
do Bem ao incluir instituições de pesquisa privadas sem
fins lucrativos ao lado dos institutos públicos no que se re-
fere à dedução no imposto de renda e CSLL, que pode che-
gar a 250% de exclusão da base de cálculo desses tributos
da empresa investidora. Na ponta do lápis, esse cálculo se
traduz em redução de 85% no valor do projeto. Se a em-
presa investe R$ 10 milhões em um projeto de PD&I, rece-
beria R$ 8,5 milhões como isenção de tributos. O valor
real investido seria de R$ 1,5 milhão.

Ao atrelar a prática a um financiamento público, a em-
presa recebe o recurso para o projeto e ainda gera excesso
de caixa que pode ser multiplicado com aplicação sim-

ples, como investir em
fundo de renda fixa. No
caso de crédito da Finep
ou BNDES, por exemplo,
cerca de 90% do custo
do projeto pode ser finan-
ciado. Essas linhas ofere-
cem condições especiais
como juros de 4% ao
ano, abaixo da inflação.
Além disso, há um perío-
do de carência de até 36
meses, no qual só é preci-
so pagar os juros à finan-
ciadora, seguido por um
prazo de amortização de
84 meses. Ao todo, a em-
presa pode levar 10 anos
para quitar a dívida.

Assim, com o projeto de R$ 10 milhões, a empresa pode
captar R$ 9 milhões. Se descontar o repasse para o institu-
to de pesquisa e os juros do primeiro ano (R$ 191 mil), con-
siderando que os juros também são dedutíveis do IR (redu-
ção de R$ 65 mil), o fluxo de caixa resultante no primeiro
ano é de R$ 7,3 milhões. Com o saldo positivo, a empresa
pode investir em fundo que renda 11% ao ano. Nos anos se-
guintes, paga os juros e amortiza o financiamento. O rendi-
mento financeiro do caixa gerado no primeiro ano será
mais que suficiente para isso. No fim das contas, o valor pre-
sente líquido (VPL) do projeto é de R$ 1,4 milhão.

Como vantagem adicional para as empresas, os projetos
são pré-aprovados pelo MEC, MCTI e MDIC, o que dá a se-
gurança de que o apoio será encarado pelo fisco como tal.

O caminho para essa combinação, porém, ainda é lon-
go. As empresas interessadas devem mapear institutos de
pesquisa privados e trabalhar para que eles submetam pro-
jetos de interesse à chamada pública da Capes. O prazo de
aprovação é de três meses e, depois desse prazo, a empre-
sa entra com o pedido de financiamento e espera a avalia-
ção, que dura seis meses. Para usufruir dos benefícios, é
preciso se enquadrar em algumas exigências, como estar
no regime de lucro real, ter obtido lucro fiscal no ano e
comprovar regularidade fiscal.

São muitas etapas a serem percorridas, mas, quando su-
peradas, existe a oportunidade real de ganhar ainda mais
com as parcerias — tanto para as empresas que já prati-
cam a inovação aberta quanto para aquelas que têm inte-
resse no processo. ■

Embalagens ficam
mais inteligentes
Invólucros high tech, que estão sendo utilizados no exterior, permitem,
por exemplo, manter o frescor e prolongar a vida de frutas e legumes

Na Europa, está
sendo desenvolvido
um selo que muda
de cor caso o
produto deixe de
ser armazenado
nas condições ideais

A empresa que
investir em pesquisa,
desenvolvimento
e inovação (PD&I),
em parceria com
universidades
e institutos de
pesquisa privados,
pode conseguir
custos baixos
e, ainda, lucrar
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RANKING MUNDIAL
DE LANÇAMENTOS

Em 2011, foram lançadas
258 mil embalagens

Fonte: Relatório da Global New Products 
Database (GNPD), da Mintel, informado pela 
ESPM 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




