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ssistindo pela TV os desfiles das 
escolas de samba no carnaval, 
percebi em várias tomadas de 
câmera, pessoas tomando água 

ou alguma outra bebida em diversos tipos 
de embalagem. Observando melhor a part ir 
dessa visão inicial, verifiquei que mesmo os 
integrantes das escolas envolvidos nos des
files também se hidratavam e combatiam o 
calor usando algum tipo de embalagem. 

Há muito tempo, passei a observar a 
presença das embalagens nas fotografias 
de época, nos filmes e até mesmo nas p in 
turas dos grandes mestres e de art istas 
que documentaram com suas i l u s t r a 
ções as viagens, expedições e as terras 
descobertas, como Debret e Rugendas. 
É comum, nos filmes, os personagens to
marem uma bebida, fumarem um cigar
ro, abr irem a geladeira ou um armário, 
sentarem-se num bar, entrarem em uma 
loja, um mercadinho... e elas sempre estão 
lá, desempenhando o seu papel. 

O artista que melhor percebeu a presen
ça invisível das embalagens em nossas v i 
das foi Andy Warhol. Sua famosa série com 
as latas de sopa Campbell's foi pintada em 
1962, mas antes disso, em 1960, eleja havia 
pintado uma lata de pêssegos em calda Del 
Monte e uma garrafa de Coca-Cola. 

Warhol percebeu que havia um tipo de 
arte que penetrava as casas das pessoas e 
participava de seu cotidiano sem que elas 
se apercebessem disso. Seus quadros cha
maram definitivamente a atenção para a 
presença impactante das embalagens e se 
tornaram um verdadeiro ícone da cultura 
de consumo em nossa sociedade. 

No final dos anos 60, início dos anos 
70, a consolidação dos supermercados e 
do autosserviço como forma predomi
nante de varejo levou as embalagens a 
tornaram-se ainda mais d i fundidas e 
sua presença e proeminência nunca mais 
pararam de crescer. Desde a manhã até 
à noite, as embalagens nos acompanham 
em praticamente todos os momentos. 

No entanto, a presença da embalagem 
é um fato muitas vezes esquecido, mesmo 
por aqueles que t raba lham diretamente 
com elas, tanto nas indústrias que as pro
duzem quanto nas empresas que as u t i 
l i zam como os designers de embalagem, 
o pessoal do market ing e os técnicos que 
atuam nas l inhas de produção e envase, 
nas compras de embalagem e na logística 
de distribuição. 

Mesmo esses prof iss ionais m u i t a s 
vezes não se dão conta da importância 
que a embalagem t e m para o func io 
namento da sociedade em que vivemos 
e se d e i x a m i n t i m i d a r pela pregação 
a n t i e m b a l a g e m que hoje é bas tante 
i n f l u e n t e na mídia e nos movimentos 
ambientais , pois existe um lugar onde a 
embalagem deixa de ser invisível para 
se t o r n a r protagonista : o l i xo urbano . 

Embora represente menos da metade 
do volume total do l ixo coletado (a maior 
parte do lixo urbano é constituído de re
síduos orgânicos), a embalagem é a parte 
do l ixo que tem forma definida e marcas 
que as identificam. Isso, é claro, põe em 
destaque sua presença, destaque este aju
dado muitas vezes pela falta de educação 
de indivíduos, que jogam embalagens nos 
rios, nas ruas e nas estradas, expondo-as 
dessa forma à execração pública. 

Embora ainda não disponha de um sis
tema eficiente de coleta seletiva, pois esse é 
responsabilidade do poder público (e como 
todos sabem, é o mesmo poder que é respon
sável pela educação, a saúde, a infraestrutu-
ra e outras áreas deficientes do nosso país), 
mesmo assim, o Brasil tem dado um jeito de 
reciclar suas embalagens em níveis que se 
comparam aos de muitos países desenvol

vidos e superam com ampla margem os de 
países em desenvolvimento. 

Quando u t i l i z a uma embalagem, a 
grande maior ia das pessoas o faz sem 
perceber sua presença, e quando entram 
num supermercado, essas pessoas não fa
zem ideia de que a l i , naquelas prateleiras, 
encontra-se reunido o resultado da pes
quisa mais avançada que a humanidade 
dispõe para a conservação de alimentos e 
de produtos. Estão reunidos, nas gôndolas 
dos supermercados, a melhor tecnologia 
de mater ia is , de impressão, de fabrica
ção e moldagem, os processos industr ia is 
mais complexos e sofisticados, a ciência e 
o conhecimento de séculos de desenvolvi
mento, que são oferecidos ao consumidor 
na forma de simples embalagens. 

Isso sem mencionar uma farmácia, ou 
mesmo um hospital, onde o nível de exi
gência na proteção dos medicamentos e a 
logística necessária para ministrá-los com 
precisão nas doses exatas aos pacientes in 
ternados desafia os profissionais de embala
gem mais qualificados, ainda mais nos ser
viços médicos de emergência, em que muitas 
vezes a embalagem de uma bolsa de sangue 
na hora e no lugar certo representa a vida 
ou a morte de uma pessoa. 

Enf im, para todos os lados que olha
mos, a embalagem está presente, modes
ta , muitas vezes humilde em sua simplici
dade, em outras vezes, sofisticada e cheia 
de glamour, cumprindo suas funções. 

A presença invisível das embalagens 
em nossas vidas nos lembra, a todos que 
trabalham com ela, que ainda precisamos 
fazer muito para que ela seja percebida 
e sua contribuição para a sociedade, um 
pouquinho mais reconhecida. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22, n. 264, p. 48, mar. 2012. 




