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Setor, que movimenta R$ 31 bi ao ano, exibe as tendências para 2006 
 
No ano passado, o setor de embalagem movimentou R$ 31 bilhões, valor 8% maior do que o 
obtido em 2004. Para 2006, as projeções apontam um crescimento de 3%, o que deve levar o 
segmento a um faturamento de aproximadamente R$ 32 bilhões. 
 
De acordo com especialistas, as pequenas e médias firmas representam parte importante 
desse montante - e devem ficar atentas à movimentação do setor. "O contato visual é o meio 
mais rápido de o cliente identificar a qualidade do produto", diz Paulo Sérgio Franzosi, 
coordenador do programa Via Design, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas). 
 
Os gastos com embalagem, defendem alguns, devem ser vistos como investimento - e não 
como despesa. "A maioria dos empreendimentos não tem poder [financeiro] para divulgar 
[seus produtos] na mídia. O que eles têm disponível é a embalagem", acrescenta o 
coordenador do comitê de design da Abre (Associação Brasileira de Embalagem), José Bento 
da Silva. 
 
Quem quiser seguir essa orientação deve atentar para as tendências, que, de acordo com 
Silva, hoje são a mistura dos substratos e a busca por novas formas. "Busca-se transformar 
um produto em um presente. A estética diferenciada faz com que a marca seja vista de outra 
forma", afirma. 
 
Esse tema, aliás, é um dos assuntos do Salão Embala Inovação e Tendências, que faz parte da 
Brasilpack - o principal evento de embalagens da América Latina, que começa amanhã. 
 
Outro evento agregado é o Flexo Latino América, voltado aos profissionais da área de 
flexografia (técnica de impressão para rótulos e gráficos de embalagens). Nele, estarão 
presentes 150 fabricantes de máquinas e equipamentos de bandas larga e estreita, insumos, 
clicheria e produtos finais. 
 
Lançamento 
 
Uma das novidades é prometida pela Promaflex, empresa de filmes de proteção de superfície.  
 
Para suprir a dependência de fitas para impressão importadas, a firma lançará o insumo 
nacional. 
 
"Como os produtos de tecnologia, até agora, eram importados, os clientes eram obrigados a 
adquirir fitas padronizadas. Produzindo aqui, podemos dividi-las e atender a todos os nichos de 
mercado, no tamanho que o cliente precisar", explica Andréa Bocci Velletri, técnica de 
desenvolvimento de produtos. A vantagem, diz, estará no preço menor. 
 
A feira também contará com a Expo Linhas de Produção, focada em máquinas e insumos, onde 
o público poderá acompanhar, na hora, o processo de fabricação de diversas embalagens.  
 
Leia mais 
 
Pequenas apostam em filão artesanal 
 
Embalagens personalizadas prometem impulsionar venda de produtos 
 
Enquanto as grandes empresas investem na produção de embalagens em larga escala, as 
pequenas e médias firmas aproveitam para conquistar um nicho mais restrito: o de 
embalagens diferenciadas e personalizadas, que podem fisgar o cliente ao agregar valor ao 
produto vendido na loja. 



 
Para Fábio Mestriner, professor de design e gestão estratégica da embalagem da ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing), as pequenas levam vantagem se estiverem focadas em 
preencher uma lacuna que as grandes não conseguem atender: a de produtos artesanais. 
 
O ateliê Multi Espaço - Oficinas de Artes aproveitou esse filão. A empresa comercializa de 300 
a mil embalagens por mês, todas confeccionadas artesanalmente. Os preços vão de R$ 1,50 a 
R$ 30. 
 
Em cinco anos de atividade, o estabelecimento especializou-se em design de embalagens com 
papel "craft" destinadas a acondicionar, principalmente, brindes, velas e sabonetes. 
"Atendemos firmas que queiram incrementar as vendas personalizando seus produtos", diz a 
dona do ateliê, Sandra Jane Pilipovicius, 52. 
 
Contas no papel 
 
Antes de colocar a idéia em prática e iniciar a produção, porém, é fundamental que o 
empreendedor elabore um planejamento detalhado do negócio, recomenda Fábio Mestriner, da 
ESPM. 
 
"Montar um negócio nesse segmento vale a pena, mas é preciso buscar consumidores 
específicos para o produto que o empreendedor pretende fabricar", acrescenta Luís Alberto 
Lobrigatti, consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). "É 
necessário verificar se compensa produzir, fazendo uma análise de quanto [o consumidor está 
disposto a] pagar pela embalagem e qual vai ser o custo para fazê-la", ensina Lobrigatti. 
 
AF Embalagens também aposta no nicho artesanal. Há quatro anos no mercado, a empresa 
desenvolve seus produtos industrialmente, mas não abre mão da finalização manual. 
"Seguimos estritamente os padrões de corte, mas [aos olhos do consumidor] as embalagens 
parecem ser fruto de um processo artesanal", diz a proprietária Adriana Felicíssimo. 
 
A firma, que conta com apenas seis funcionários, comercializa cerca de 2.000 produtos por 
mês e fatura mensalmente R$ 5.000. "Mas já atingimos um pico de R$ 30 mil", emenda a 
empresária. 
 
A grande linha explorada pela fábrica hoje é a fabricação de apliques para produtos em 
estoque nas lojas. A idéia surgiu do contato da empresária com os clientes, que reclamavam 
da baixa rotatividade de alguns itens. 
 
"Quando eu oferecia meu produto, os compradores já tinham outros fornecedores", reclama 
Felicíssimo. "Começamos a criar apliques, como o desenho de um coelho, e isso ajudou uma 
das lojas a movimentar seu estoque. A partir daí, não paramos mais." 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2006. Negócios, p. 23. 


