
Os novos hábitos de con
sumo dos brasileiros têm 
influenciado o desenvol
vimento de novos produ

tos que atendam as suas necessida
des. Nas grandes metrópoles como 
São Paulo, a demanda por conveniên
cia e praticidade é uma necessidade 
imperativa, já que os consumidores 
valorizam produtos que facilitam o 
seu dia a dia. Quem monitora essas

tendências sai na frente na disputa 
pela preferência dos brasileiros. E 
a indústria de embalagem cumpre 
importante papel nessa briga, pois 
é através dela que as marcas podem 
traduzir inovadoras soluções para 
atender as novas demandas de con
sumo. Nesta edição, a revista em- 
banews fala sobre os drivers que in
fluenciam o mercado de embalagens 
e a indústria de consumo apresen-

tados no estudo Brasil Pack Trends 
2020 do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital).

O consumidor interage com a em
balagem desde a escolha do produto 
na gôndola até o momento do consu
mo. Por isso, produtos que valorizam 
o conceito de conveniência e simpli
cidade conquistam os diferentes es
tilos de consumidores. Para resgatar 
a forma clássica de consumir o leite,
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a Cooper, uma das mais tradicionais 
cooperativas de laticínios do Esta
do de São Paulo, em parceria com a 
Owens-Illinois acaba de lançar o seu 
leite pasteurizado premium em uma 
garrafa de vidro com sistema de fe
chamento a vácuo fornecido pela Sil- 
gan White Cap Brasil. “O lançamen
to da garrafa de vidro é uma ideia 
antiga da Cooper”, afirma Benedito 
Vieira Pereira, presidente da Cooper, 
que investiu R$ 600 mil na adapta
ção de equipamentos para a adoção 
da nova embalagem.

O sistema de fechamento em ros
ca traz praticidade, pois oferece a 
possibilidade de fechar a embalagem 
várias vezes após aberta, não sendo 
necessário consumir o leite todo de 
uma só vez. O design da garrafa tam
bém foi desenvolvido para favorecer a 
praticidade do dia a dia. A silhueta 
anatômica e o anel de vidro embai
xo da tampa favorecem a firmeza ao 
pegar a embalagem e evita que ela 
escorregue. Segundo Luiz Fernando

Magalhães, diretor de vendas e mar
keting da Owens-Illinois, todos esses 
conceitos e atributos da embalagem 
apareceram na pesquisa feita pela 
empresa junto aos consumidores.

Outra solução que se destaca pela 
conveniência é o PacXpert™, emba
lagem flexível de design diferenciado, 
com capacidade variável entre 3,6 
litros e 18 litros, sob licença exclu
siva da Dow na América Latina. A 
embalagem possui formato de base 
quadrangular, o que a torna estável, 
tanto vazia quanto cheia. Alças fa
cilitam o transporte e o manuseio; e 
para dispensar o produto, alças es
trategicamente posicionadas no fun
do da embalagem ajudam na tarefa, 
além do bocal com tampa.

A decoração pode ser feita atra
vés da aplicação de rótulos autoa- 
desivos que tornam possível a pene
tração da embalagem em produtos 
com baixos volumes de produção. 
Além disso, ela pode ser transpa
rente ou colorida. A gama de apli
cações varia de produtos secos, gra
nulados, a líquidos e viscosos.

A embalagem é produzida em 
filme de polietileno com barrei
ra, que pode ser personalizada de 
acordo com a necessidade de prote
ção ao produto.

O PacXpert foi apresentado duran
te a Feiplastic com o produto Fixmas- 
sa, da Mactra, empresa que produz so
luções para o mercado de construção e 
teve a parceria de várias empresas no 
desenvolvimento da solução completa 
da embalagem. A Santa Inês e a Ibe- 
ma são fornecedoras da caixa display, 
em design desenvolvido pela Design 
Absoluto. A Avery Dennison é forne
cedora dos rótulos e a Tradbor res
ponde pela tropicalização do pouch. 
O projeto teve a consultoria de Fabio 
Mestriner, responsável pelo suporte 
ao conceito e execução. Segundo o res
ponsável por Packaging Solutions & 
NBD Performance Packagin da Dow 
na América Latina, Bruno Pereira, o 
objetivo foi mostrar a solução comple
ta na cadeia da embalagem. A Mode- 
na Pak desenvolveu sob encomenda 
da Dow a máquina de enchimento sob 
pressão, que pode ser adaptada para 
as necessidades do cliente.

Em uma era de consumo de

massa, os produtos personalizados 
conquistam as preferências. Para 
atender o mercado de fragrâncias, 
a Aptar fornece atualmente solu
ções customizadas para válvulas, 
tampas e componentes em alumínio, 
entre elas, um conceito patenteado, 
simples e inovador, para promover a 
marca e psersonalizar a fragrância, 
conhecido por Magic Inside, através 
do qual um elemento decorativo pode 
ser diretamente anexado ao pescante 
da válvula. Segundo Mauricio Cari- 
ni, gerente regional América Latina 
de desenvolvimento de mercado para 
fragrância e facial skin care da Ap
tar, já existem diversos projetos com 
o conceito de decoração dentro do 
frasco desenvolvidos pela Aptar em 
perfumes da Florabotanica, Opium, 
Diesel e Dior Homme. “Nossos clien
tes utilizam o recurso de customiza
ção para diferenciar e agregar valor 
ao produto e à marca no mercado”, 
afirma Mauricio. A Aptar entrega a 
solução, com o elemento decorativo já 
anexado à válvula. A quantidade mí
nima de projeto para Magic Inside é 
de 25 mil peças por ano.

Embalagem e sustentabilidade 
são indissociáveis para o futuro mais 
verde do planeta. Dar uma nova 
vida para o material de embalagem 
é o conceito da reciclagem e do reu- 
so. E o que a indústria brasileira de 
cosméticos está fazendo. Ela está 
investindo mais em produtos que di
minuem o impacto ambiental. A Far- 
max, empresa mineira fabricante de 
produtos farmacêuticos e cosméticos, 
passou a investir no uso de materiais 
reciclados para aliar as práticas sus
tentáveis já adotadas pela indústria. 
A empresa desenvolveu embalagens 
para refil que utilizam 50% de po- 
lietileno de alta densidade (PEAD) 
virgem e 50% de PEAD reciclado em 
sua composição para a linha de sabo
netes líquidos Hidraderm. O plásti
co reciclado é fornecido pelo setor de 
serigrafia da Icot. Segundo Sandro 
Trivelato, coordenador da produção 
de embalagens da Farmax, a escolha 
da categoria de sabonetes líquidos 
para começar o uso do refil se deve 
ao volume de vendas. “A nossa capa
cidade produtiva é de 100 mil emba
lagens para refil/mês”, revela.
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A Farmax resolveu apostar no uso 
do refil para atender uma demanda 
dos consumidores, que passaram a 
buscar embalagens reutilizáveis. A 
prática pretende ser adotada em ou
tras linhas, pois além de diminuir 
o impacto ao meio ambiente, o refil 
é mais econômico para a empresa 
e para o consumidor. “Os consumi
dores estão mais conscientes. Hoje, 
eles se preocupam em cuidar da na
tureza e também em economizar, e a 
indústria precisa acompanhar essa 
mudança”, explica Flávia Amaral, 
gerente de marketing da Farmax.

O consumidor de hoje quer ter 
a segurança de que está adqui
rindo um produto de qualidade e 
que o seu consumo não vai provo
car nenhum problema de saúde. A 
embalagem é fator determinante 
para isso, especialmente no caso 
de produtos alimentícios e de me
dicamentos. A Dixie Toga acaba 
de lançar o blister antifalsificação 
com holograma para medicamen
tos expostos fora de cartuchos. 
Trata-se de uma tecnologia aplica
da em blisters e coldform (alu-alu) 
que limita significativamente as 
chances de falsificação do medica
mento, oferecendo ainda mais se
gurança ao consumidor final.

Segundo Felipe Simone, especia
lista de embalagens da Dixie Toga, 
a nova solução é resultado de uma 
das principais diretrizes da empre
sa que é o desenvolvimento local de 
tendências mundiais. “A holografia 
para antifalsificação e segurança é 
uma delas”, explica. Ele continua: 
“Os principais desafios no desenvol
vimento foi manter as caracterís
ticas de desempenho idênticas aos 
dos blisters convencionais”.

O novo blister antifalsificação 
ainda não tem aplicação no mercado 
farmacêutico, mas segundo Simo
ne, muitas empresas têm demons
trado interesse pela solução. “Com 
isso, acreditamos que, em breve, te
remos aplicação no mercado”, afir
ma o especialista. Inicialmente, a 
capacidade de produção será de 45 
toneladas/mês.

Importantes e recentes inova
ções também estão associadas a no
vas tecnologias de embalagens que 
garantem maior segurança alimen
tar aos consumidores. Com investi
mentos de aproximadamente R$ 2 
milhões, a Anjo Tintas desenvolveu 
a linha de tintas ProtectPack com 
capacidade de ação antibacteriana 
nas embalagens plásticas flexíveis 
por até 12 meses. E para a indús

tria de embalagens plásticas, os 
cuidados da manipulação e realiza
ção dos procedimentos na hora da 
impressão são os mesmos de uma 
tinta já existente no mercado.

O desenvolvimento da nova linha 
de tinta levou cerca de dois anos e 
foi feito em parceria com a Univer
sidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Os testes foram realizados 
pelo laboratório de ensaio Control- 
bio, de São Paulo. Segundo Filipe 
Colombo, diretor de marketing da 
Anjo Tintas, a tecnologia patenteada 
elimina mais de 650 bactérias dife
rentes e está em conformidade com 
as normas JIS, Anvisa, FDA e Eu- 
pia. “O atendimento destas normas 
foi o principal desafio, já que os nos
sos clientes fazem embalagem para 
exportação”, revela. A capacidade de 
produção da nova linha de tinta será 
de 750 toneladas/mês. Mas a expec
tativa da Anjo Tintas, segundo Gian 
Cleber Tartari, diretor-executivo de 
impressão da empresa, é crescer de 
10% a 15% com esse produto, nos 
próximos dois anos.

Os consumidores estão em bus
ca de boas experiências de compra 
e quem suprir os seus desejos, ne
cessidades e expectativas terá mais 
chances de lucrar.
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Caixa de texto
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 280, p.34-36, jul. 2013. 




