
Inovações e Tendências no Setor de Embalagens

Tendências demográficas e

embalagens
Como a idade, o tamanho da

família, o grau de urbanização, o

nível educacional, a estrutura

social e, logicamente, a renda da

população influenciam nos

desenvolvimentos da indústria de

embalagem

Alexis Stassinopoulos
Presidente do*World Packaging Organisation (WPO)

D emografia é o estudo do tamanho e da
composição da população e de como as
tendências populacionais influenciam nas
atividades sociopolíticas e socioeconômi-

cas. Os parâmetros que impactam no desenvolvimen-
to da embalagem são a idade, o tamanho da família, o
grau de urbanização, o nível educacional, a estrutura
social e, logicamente, a renda.

Cerca de 75% dos materiais são destinados para
embalagem de bebidas e de alimentos, e de produtos
de consumo domésticos. O que significa que, obser-
vando as tendências no consumo de alimentos e bebi-
das, é possível prever as tendências qualitativas e quan-
titativas na demanda de vários tipos de materiais de
embalagem. Devemos salientar que o valor dos alimen-
tos e das bebidas consumidos em todo o mundo apro-
xima-se de dois trilhões de euros, e que mais da meta-
de desse valor é consumido por somente 20% da po-
pulação mundial (países da OECD). Também é fato que
a mídia de massa transmite muito rapidamente as ten-
dências seguidas por esses 20% para os outros 80% de
pessoas do mundo que, em geral, tentam segui-las.
Assim, observando as tendências na América do Nor-
te, Europa e Japão, podemos deduzir como elas serão
em muitas outras partes do mundo daqui a dez anos.

Enumeremos algumas das principais tendên-
cias demográficas:

•

Á população mundial
dobrará nos próximos 40 anos

Entretanto, não existe uma tendência mundial uni-
forme. Nos últimos 15 anos, a população nos países
da OECD cresceu de 1 bilhão para 1,1 bilhão. No mes-
mo período, a população mundial total saltou de 5 bi-
lhões para 6,2 bilhões. A maior fertilidade é encontra-
da naqueles países menos capazes de sustentar sua po-
pulação existente. Em contraste, a população diminui-
rá ou permanecerá estável em muitos países desenvol-
vidos. Como um efeito colateral disso, precisamos es-
perar uma afluência sempre crescente de trabalhado-
res de países em desenvolvimento, em que eles são
um excesso, para países desenvolvidos, onde serão ne-
cessários. Os imigrantes criarão uma demanda de ali-
mentos "étnicos" importados, abrindo uma demanda

de materiais de embalagem em seus países de origem.

Á população do mundo desenvolvido
está vivendo mais

Para aqueles nascidos entre 1950 e 1955, a expec-
tativa de vida é de 68 anos, ao passo que para aqueles
nascidos entre 1955 e 2000, é de 77 anos. Isso acar-
retará, logicamente, a bem conhecida crise global de
aposentadoria, além de criar uma maior demanda por
produtos e serviços que visam aos mais velhos, inclusi-
ve embalagens. Os idosos formarão a fatia sempre maior
do mercado turístico, e a indústria prosperará suprindo
suas necessidades. O Club Med será o "Clube Médi-
co", com médicos de plantão e profissionais de enfer-
magem para idosos doentes que passam férias. Da mes-
ma maneira, a indústria de embalagens deve trabalhar
na inovação das embalagens de produtos e serviços di-
rigidos a essa faixa etária.

O tamanho da
família será cada vez menor

Essa é uma tendência observada desde o final da Se-
gunda Guerra Mundial e continuará igual. No gráfico
acima, essa tendência está ilustrada de 1961 a 2001.

É fato que quanto menor a família, maior o desperdí-
cio de alimentos e mais alto o consumo de materiais de
embalagem, como é mostrado na tabela 1.

A redução do tamanho da família e o ingresso das
mulheres no mercado de trabalho introduziram a ten-
dência de fazer refeições fora de casa e a demanda por
produtos alimentícios que precisam de uma prepara-
ção mínima. Um estudo recente dos hábitos dos consu-
midores norte-americanos revelou que eles estão con-
sumindo mais de 38% de seus alimentos e lanches fora
de casa. Esse consumo crescente de "alimentos de con-
veniência" gera o aumento do consumo de materiais de
embalagem. Por exemplo, a pizza é um alimento de
conveniência que cresce rapidamente. Estima-se que em
2002 foram vendidas 18 bilhões de caixas de pizza em
todo o mundo.

O consumismo cresce rapidamente
Uma sociedade interligada em rede é, por definição,

uma sociedade consumista. Essa tendência consumista
crescerá mais depressa nos países em desenvolvimento.

Grandes lojas de departamentos, supermercados e lo-
jas de descontos estão estabelecidos em todo lugar.
Uma outra indicação da era do consumismo é o núme-
ro crescente de cadeias de lojas de luxo e presentes,
como a Louis Vitton. Paralelamente a esse fato, segue
o crescente consumo de materiais de embalagem. Não
estamos falando apenas de embalagens de varejo, ata-
cado e transporte, necessárias para a proteção do pro-
duto e do consumidor, e a fácil manipulação da fábrica
para a casa do consumidor. Mas também das embala-
gens de luxo e de presente, uma mudança observada
nas latas de lixo no dia seguinte ao Natal.

Ás grandes cadeias
varejistas dominarão o mercado

Elas são as superpotências que criam as tendên-
cias entre os consumidores e ditam as regras do jogo
de mercado para seus fornecedores; até para forne-
cedores tão fortes quanto Procter and Gamble ou
Coca-Cola. A diferença do poder econômico entre
estas duas categorias de empreendimentos está ilus-
trada nas tabelas 2 e 3.

E sabido que os fornecedores são forçados a pagar
muito às cadeias varejistas para reservar espaço de pra-
teleira para as suas linhas de produtos. Eles também
projetam e desenvolvem seus novos produtos para que
se ajustem às demandas estabelecidas por seus clien-
tes da cadeia varejista. O design de embalagem é um
parâmetro básico no processo de desenvolvimento de
produto; inclui não só a arte gráfica, como também for-
ma e tamanho do produto, considerando a otimização
de espaço de prateleira e a facilidade de manuseio do
produto para a loja e dentro dela. Os fabricantes de
embalagens devem estar familiarizados com as tendên-
cias do varejo. As cadeias varejistas interessam aos fa-
bricantes de embalagens de muitas maneiras. Elas não
só prescrevem a forma de embalagem para seus forne-
cedores de produtos, mas também estão comprando
materiais de embalagem diretamente para produtos de
sua "marca própria".

Ás pessoas que vivem em
países desenvolvidos são mais
sensíveis às questões ambientais

A embalagem e o lixo de embalagem são algumas
das principais questões. O discurso ambientalista pres-
siona legisladores e governos em relação a leis cada vez
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mais duras. As medidas legislativas não se limitam às
embalagens, mas levam em conta qualquer tipo de fon-
te de lixo. Entretanto, as mesmas pessoas que pressio-
nam para uma legislação ambiental mais rígida conso-
mem mais energia, compram mais carros, geram mais
poluentes e mais lixo sólido, inclusive refugo de emba-
lagem. Um exemplo é a embalagem de leite que, para
ser ambientalmente correta, assim como a embalagem
de água e outros fluídos, deveria ser pouches flexíveis.
Entretanto, este formato de embalagem não é atraente,
porque os mesmos consumidores preocupados com o
meio ambiente exigem as formas mais convenientes
como garrafas e caixas de papelão. Fortes tendências de
mercado em direção à embalagem mais conveniente,
como a garrafa PET, estão influenciando os programas
de reciclagem. O crescimento dos recipientes de PET
levou a uma redução das taxas médias de reciclagem,
pois essas embalagens substituem outras que têm algu-
mas das taxas mais altas de reciclagem, como latas de
alumínio, ou que podem ser reutilizadas repetidamente,
como o vidro. O resultado líquido é que os custos de
gerenciamento de lixo continuarão subindo, e esse cus-
to adicional será pago pelos consumidores.

Os consumidores mostram
mais preocupação com a saúde
e a segurança quando selecionam
os alimentos para a compra

Eles estão mais bem informados e exigem mais in-
formações nutricionais e sobre saúde, em cada emba-
lagem. Em contraponto, infelizmente, a mídia de mas-
sa faz o papel de consultora científica dos consumido-
res. Os rótulos das embalagens apresentam uma quan-
tidade enorme de informações, o que, na maioria das
vezes, provoca confusão. É o caso da numeração E- de
aditivos: para a maioria dos consumidores, qualquer
aditivo numerado com E- pode ser perigoso para a sua
saúde. A vitamina C é boa... mas o aditivo E300 (o nú-
mero E da Vitamina C) pode ser uma substância perigo-

sa. Além das informações nutricionais e de saúde, os ró-
tulos contêm todos os tipos de sinais e números incom-
preensíveis relacionados a informações ambientais. O fa-
bricante da embalagem precisa estar antenado sobre as
exigências legais do conteúdo do rótulo em cada produ-
to e, logicamente, os requisitos comerciais para a marca-
ção adequada do EAN ou número de sistema de identifi-
cação eletrônica alternativa.

O público vive sob o feitiço de um
"consumismo de proteção à saúde"

Um dos assuntos mais atraentes da mídia de massa é
sobre os "riscos à saúde que nos rodeiam e como evitá-
los". Este tipo de conversa normalmente se origina da má
interpretação e do exagero de alguns achados científicos
que são seguidos por publicidade aberta ou oculta sobre
como se proteger dos riscos potenciais. As pessoas sen-
tem que devem isso a si mesmas e a suas famílias, correm
para gastar mais dinheiro em produtos ou serviços das
propagandas que as protegerão do risco recém-anuncia-
do. Muitas dessas medidas protetoras afetam diretamente
o mercado de embalagens. Uma questão importante aqui
é a responsabilidade do fabricante. Um bom exemplo é a
água potável. É incrível como as pessoas estão conven-
cidas de que precisam beber somente água de garrafa
mesmo nas cidades onde a água da torneira é perfeita-
mente segura e de boa qualidade, e o custo da água en-
garrafada é mil vezes maior do que o da água de torneira.
Cerca de dois milhões de PET são consumidos a cada
ano na produção de garrafas PET. E espera-se um aumen-
to de 12% por ano, nos próximos dez anos.

Á globalização criou o tráfego
de produtos: eles são produzidos
em um país e consumidos em outro

No começo da minha vida eu costumava consumir
tomates de maio a outubro, e laranjas de novembro a
maio. Eu também ficava feliz em comer as frutas e vege-

tais produzidos na Grécia. Agora estou convencido de
que o certo é comer tudo o ano inteiro. Então, estou
consumindo produtos do verão sul-africano no inver-
no, melões egípcios em março, mangas e outras frutas
tropicais da Tailândia ou camarões e pitus da Califór-
nia. Esse tráfego revela soluções de embalagem e trans-
porte especiais que aumentam a vida do produto, como
embalar o produto sob atmosfera controlada. Espero
muitas inovações em embalagens nessa área.

•

Á logística terá um papel crítico na
escolha de materiais de embalagem

Os custos de transporte e manuseio serão um im-
portante parâmetro no comércio globalizado. Os es-
pecialistas em logística terão um papel mais elevado
na futura estrutura corporativa. Uma função adicional
do profissional de logística é a coleta e o retorno para

reutilização ou descarte das embalagens vazias. Os
designers de embalagens deverão levar em considera-
ção esse parâmetro inverso de fornecimento'. É interes-
sante observar aqui que a guerra contínua travada en-
tre o marketing e a logística. Um exemplo são as gar-
rafas retornáveis de cerveja. A vida do pessoal de lo-
gística seria muito mais fácil se todas as garrafas retor-
náveis tivessem as mesmas forma e cor e a diferencia-
ção entre as marcas fosse criada pelos desenhos e for-
matos diferentes de rótulo. Entretanto, o marketing tem
uma idéia diferente sobre a criação de imagens de
marca ou sobre o prolongamento de vida de produtos
velhos. Em 2002, a engarrafadora Amstel, na Grécia,
devolveu 160 milhões de garrafas para seu fornecedor
local que foram trituradas e substituídas pela "garrafa
Amstel new look". Pessoalmente, eu nunca consegui-
ria ver a diferença entre a garrafa velha e a nova se não
soubesse da história.
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