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❘❘❘ profissional do ano

A mestra do

no exterior, Assunta sente que o profissional de embalagem não é ainda
valorizado nas empresas. “O profissional de embalagem não é considerado na tomada de decisões estratégicas das empresas. Fica renegado a
tocar a operação e colocar “para fora”
os produtos. Enquanto, a sua participação desde a concepção do projeto
A experiência de Assunta Camilo
poderia fazer uma enorme diferença
nos resultados e na competitividade
é hoje fonte para a formação e valorização
das empresas. Falta também a posdo profissional de embalagem
sibilidade de relacionamento e troca
de informações sobre cases de suceslizou projetos de desenvolvimento de
Assunta Camilo Napolitaso e erros. Como consequência dessa
no fez da embalagem sua
mercado para Polibrasil, Ibema, 3M,
falta de valorização dos profissionais
proﬁssão e após construir
Emplal e Papirus e, internacionaldo setor de embalagem, muitas iniuma bem sucedida carreimente, para o Instituto de Pesquisa
ciativas de cursos de embalagens não
ra, com passagem por diversas empreInternacional - Pira. Também desenatingiram quórum ou não passaram
sas do mercado, dedica-se hoje a formar
volveu projetos de embalagens para
da primeira turma”. Com esta filoo futuro proﬁssional da embalagem
marcas como Bazzar, Magia dos Arosofia, em 2005, Assunta idealizou e
brasileira. Homenageada como a Promas, Smart Caps e Agreste Fashion.
fundou o Instituto de Embalagens,
ﬁssional do Ano pelo Prêmio BraTodos foram premiados nacionalmenapresentando em 2007 o Kit de Emsileiro de Embalagem Embanews –
te e o projeto Bazzar conquistou o prêbalagens. Um ano depois começaram
mio internacional WPO.
Troféu Roberto Hiraishi, Assunta é
os cursos de embalagens compactos
formada em Engenharia Mecânica pela
de A a V (do Aço ao Vidro), que já soEscola Politécnica da Universidade de
mam 30 edições. Em 2009, o Instituto
São Paulo e pós-graduada em Adminisde Embalagens lançou os três primeitração Industrial, Marketing e Gestão
ros livros de embalagens de autores
Valorização
Avançada de Marketing.
brasileiros. No ano seguinte, lançou o
do profissional de
Sua carreira começou em 1982
Conjunto de Educação, voltado para
embalagem
com um estágio na Rhodia, na área
crianças. Atualmente, trabalha para
om a experiência de quem já parde processos e tecnologia de Poliéster
lançar, no Instituto de Embalagens,
ticipou de mais de 100 feiras ine Nylon. Nos anos seguintes, atuou
um clube de relacionamento dos emternacionais do setor de embalagem,
na Cyklop, depois Toga, Tetra Pak
balageiros do Brasil. No Clube da
visitou mais de 60 países e fez divere Ripasa. Seu talento para ensinar
Embalagem, os profissionais poderão
sos cursos de embalagens no Brasil e
manifestou-se cedo, em 1990, quanse encontrar e reunir informações
do começou a fazer palestras
importantes e relevantes
sobre embalagens. Em 1994,
para seguir em frente. Para
criou um curso de embalaela que já ministrou mais
gens no Senai Theobaldo
de 300 palestras e mais de
de Nigris. “Senti que havia
50 cursos e foi jurada e gauma grande lacuna no setor.
nhadora de vários prêmios
Faltava um centro focado em
do setor de embalagem, “é
embalagens, no qual os prode vital importância o papel
ﬁssionais pudessem estudar
das revistas especializadas
e pesquisar sobre o tema. As
e as premiações do setor
instituições que tratavam o
de embalagem que ajudam
assunto, faziam como algo
a mostrar a realização do
menor. O tema embalagens
setor e os caminhos para o
não era o foco em nenhuma
sucesso”. Seu próximo deescola. Além disso, sempre
safio é construir uma sede
tive uma grande paixão pelo
própria para o Instituto de
assunto e ensinar era a miEmbalagens com um grannha missão”, explica Assunde laboratório de pesquisa.
ta, que em 1998, fundou a
Será um espaço que deverá
consultoria FuturePack, esabrigar também cursos de
pecializada em desenvolvigraduação e pós-graduação.
mento de mercado. Na área
www.institutodeembalagens.
Assunta Camilo Napolitano: Conhecimento é como o amor,
só cresce se for dividido.
de consultoria, Assunta reacom.br
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A embalagem

também precisa salvar os alimentos!

Foto: Divlugação

Excelente iniciativa apresentada na Interpack sobre a perda e o
desperdício de alimentos no mundo e a proposta de mais estudos
e prioridade para projetos que ajudem a salvar ou poupar alimentos
em toda a cadeia de produção e diminuir desperdícios no consumo

interpack é sempre muito mais do que uma feira
de embalagens. Ela é internacional e palco de
apresentação de máquinas, processos, insumos,
matérias-primas, novidades, inovações e tendências. Foi assim em 2005, quando o evento
lançou as novas alternativas de materiais diante
da questão da sustentabilidade. Em 2008, ela
inaugurou o parque das inovações, tentando
reunir as propostas mais relevantes para as empresas aumentarem a
sua competitividade, partindo de soluções inovadoras.
ter participado da edição 2011 da interpack e de algumas discussões
do Congresso “save Food” foram decisivos para reforçar minha vocação
de trabalhar com embalagens e ver que o horizonte de trabalho pela
frente é imenso e motivador, pois todos nós, profissionais de embalagens podemos fazer muito pelo futuro da humanidade.

Foto: Divulgação
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Sobre um dos maiores problemas da
humanidade atualmente: alimentar
nossa população

Desta vez, a proposta foi muito mais ampla e importante: a
Interpack abriu a discussão sobre
um dos maiores problemas da
humanidade atualmente: alimentar nossa população, criando
o congresso internacional: “Save
Food”. O evento foi uma iniciativa conjunta da FAO e da Messe
Düsseldorf, realizado nos dias 16
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e 17 de maio de 2011. Também
contou com uma exposição especial dentro da Interpack.
O material publicado no congresso baseou-se nos estudos
realizados pelo Instituto Sueco
de Alimentos e Biotecnologia
(SIK) e solicitado pela Organização para Alimentação e
Agricultura da Organização
das Nações Unidas (FAO). O
período do estudo foi de agosto de 2010 a janeiro de 2011.
Dois estudos foram realizados um para os países de renda alta/
média e outro para países de baixa renda – ambos destacaram as
perdas de alimentos que ocorrem
ao longo das cadeias alimentares
inteiras e fizeram avaliações
da magnitude dessas perdas.
Além disso, o estudo identificou as causas das perdas de alimentos e prevenções possíveis.
Em 2050, o planeta terá 9
bilhões de pessoas que precisarão ser alimentadas. Ao mesmo
tempo, a população cresce mais
rapidamente nos países onde a
oferta de alimentos já é hoje insuficiente. A perda de alimentos
é uma das causas do problema.
Nos países menos desenvolvidos,
até se perde 40 % dos alimentos
antes de chegar ao consumidor.
Na Europa, até 30 % dos alimen-

tos são desperdiçados. A batalha
contra a perda de alimentos está
se tornando uma tarefa central do
desenvolvimento sustentável.
Nos países em desenvolvimento,
o alimento é perdido durante as
fases iniciais e no meio da cadeia
de abastecimento alimentar
muito menos comida é desperdiçada pelo consumidor. Os resultados do estudo mostram que
perda per capita de resíduos de
alimentos pelos consumidores na
Europa e na América do Norte é
de 95-115 kg/ano, enquanto que
este valor em Subsahara,na África, e Sul/Sudeste da Ásia é 6-11
kg/ano! Embora este valor per capita pareça pequeno, ao multiplicarmos pelo número de pessoas,
temos a dimensão do problema.
As causas das perdas de alimentos e resíduos em países de baixa renda estão principalmente
ligadas às limitações financeiras
e técnicas na técnica de colheita,
instalações de armazenamento e refrigeração, embalagem,
infraestrutura e sistemas de
comercialização. Essas limitações em combinação com as
condições climáticas causam
grandes perdas de alimentos.
Pode-se supor que as perdas de
alimentos na produção de pequenos produtores são significativaEditora Banas
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mente superiores à produção em
mentar nos países em desenvolgrande escala. Dado que muitos
vimento precisam ser reforçadas
pequenos proprietários vivem à
por meio da organização de pemargem de insegurança alimenquenos agricultores e diversificar
tar, uma redução das perdas de
sua produção e comercialização,
alimentos pode ter um impacto
bem como por meio de invesimediato e significativo sobre
timentos em infraestrutura de
a sua subsistência.
transportes,
Melhorar a eficiência
indústrias de
A
indústria
de
da cadeia de abastecialimentos e
embalagem:
Pode
mento alimentar e a
embalagens.
redução de perdas de
Tanto o seoferecer ajuda
alimentos pode ajudar
tor público e
importante para
a diminuir o custo dos
privado têm
reduzir
as
perdas
alimentos ao consumium papel a
de alimentos
dor e, assim, aumendesempenhar.
tar o acesso. Dada a
As causas das
magnitude das perdas de aliperdas de alimentos e resíduos
mentos, a realização de invesem países de média e alta renda,
timentos rentáveis para reduzir
principalmente, se conectam ao
as perdas poderia ser uma forma
comportamento do consumidor,
de reduzir o custo dos alimentos.
bem como a falta de comunicaAs cadeias de abastecimento alição entre os diferentes atores
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da cadeia de abastecimento. Os
agricultores, muitas vezes, se
sentem pressionados a entregar de acordo os fornecedores
de supermercados, causando
discrepâncias entre oferta e demanda. Em caso de excedente
de produção, os acordos de ambos os contratantes e os subsídios agrícolas podem contribuir
para que uma grande parte das
culturas agrícolas seja desperdiçada e reinvestida no solo.
Os estudos apresentam uma
visão geral e identificam áreas prioritárias para as ações.
• Agricultura: É confrontado com
os desafios da sustentabilidade.
Os problemas diferem muito de
uma região do mundo para outro. Aumentar a produtividade
de uma maneira eco-friendly e
obter uma produção que melhor
se adapte às condições locais
têm o objetivo comum da conservação dos recursos na agricultura. Novas métricas de sustentabilidade serão relevantes.
• A produção de alimentos terá
um papel principal: As grandes
corporações, assim como os
pequenos fabricantes, deverão
focar em produção e abastecimento de alimentos de acordo
com a demanda do consumidor. A indústria alimentícia
também está trabalhando em
novas estratégias para a conservação dos recursos: o tratamento
responsável dos agricultores, os
métodos de produção sustentável, logística otimizada e design
inovador dos produtos e embalagens são possíveis soluções.
• A indústria de embalagem:
Pode oferecer ajuda importante para reduzir as perdas de
alimentos com estratégias de
embalagens sustentáveis em
Editora Banas
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pesquisa
destaque de
preferência >

OS MELHORES
FORNECEDORES
DO MERCADO DE
EMBALAGEM

2011

CONFIRA AS NOVIDADES DA 6ª PESQUISA PACK DESTAQUE DE PREFERÊNCIA 2011

A Pesquisa Pack Destaque de Preferência é realizada anualmente com
executivos e proﬁssionais da indústria de bens de consumo e do setor
de embalagens, permite avaliar e comprovar quem são os melhores
fornecedores desse mercado.

> NOVO VISUAL
Moderno e dinâmico.

> MELHOR ORGANIZAÇÃO
DOS TÓPICOS

A 6ª Edição da Pesquisa Pack Destaque de Preferência 2011 está
aberta para votação e agora com mais facilidades.

Os tópicos foram organizados
para exibir somente a categoria
respondida.

VOTE E QUALIFIQUE
SEU FORNECEDOR
SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O
FORTALECIMENTO DO MERCADO DE EMBALAGEM
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> DIVISÃO DAS CATEGORIAS
POR CORES
As categorias foram dividas por
cores para facilitar a identiﬁcação.

> SUPORTE EM
TEMPO REAL
Durante o preenchimento você
deverá selecionar para cada
categoria um fornecedor e duas
razões de preferência. Se algum
item não for corretamente
selecionado o site exibe alertas
e mensagens com instruções.

> RESPONDA DE ACORDO
COM SUA DISPONIBILIDADE
Se precisar interromper a pesquisa suas respostas serão
gravadas e você poderá continuar em outro momento, a
partir do ponto em que parou.

www.pack.com.br

MAIS INFORMAÇÕES

Editora Banas
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Os estudos mostraram que, globalmente, um
terço dos alimentos para consumo humano
é desperdiçado

Exposição paralela ao
Congresso Save Food
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toda a cadeia de valor. Com
uma embalagem adequada será
possível suprir a crescente população mundial de alimentos.
A solução pode ser encontrada
na conservação dos recursos pela
função de proteção das embalagens (de higiene e manutenção
mecânica, proteção contra a
deterioração, transporte). Nos
países desenvolvidos, embalagens inteligentes criam espaço
como um suplemento para o
clássico data de “melhor antes”.
• O varejo: Tem que investigar
as seleções das suas mercadorias,
gestão da cadeia de suprimentos,
logística e reciclagem de resíduos contra a perda de alimentos.

• Um papel importante sobretudo nos países ricos - é
desempenhado pelo consumidor.
Ele frequentemente compra e
come com base em decisões mais
emocionais do que racionais.
Isso também afeta os tamanhos
das embalagens e porções de
alimentos. Superabundância
incentiva uma “mentalidade
do descartável” e o respeito
aos alimentos é perdida. Os
grupos de pressão como “Pare
de desperdiçar alimentos” têm
apontado soluções possíveis.
As três regiões de renda média
e alta abordados no relatório
são: Europa, incluindo Rússia, América do Norte e Oceania, e industrializados da Ásia
(Japão, Coreia do Sul, China).
As quatro regiões de baixa renda incluídas no relatório são:
África Subsahariana, África
do Norte e Europa Ocidental
e Ásia Central, Sul e Sudeste da Ásia, e América Latina.
Entre os sete grupos de produtos abrangidos estão cereais,
raízes e tubérculos, oleaginosas
e leguminosas, frutas e produtos hortícolas, carne, peixe e
frutos do mar, e produtos lácteos. Já entre as cinco etapas
da cadeia de abastecimento
alimentar, estão a produção

agrícola, manejo pós-colheita e
armazenamento, processamento e embalagem, distribuição
(atacado e varejo) e consumo.
Os resultados dos estudos mostraram que, globalmente, um
terço dos alimentos para consumo humano é desperdiçado, gerando uma perda de 1,3
bilhões de toneladas por ano.
Isto significa, inevitavelmente,
que também um terço dos recursos utilizados na produção
de alimentos são em vão. Assim
como um terço das emissões de
gases de efeito estufa causado
pela produção de alimentos são
em vão. As perdas globais de alimentos como frutas e legumes e
raízes e tubérculos são ainda mais
elevadas e variam de 40% a 55%.
 A comida é desperdiçada ao longo da cadeia de abastecimento
alimentar e da produção agrícola
inicial até o consumo final das
famílias. Nos países de renda
média e alta dos alimentos é,
em grande parte, desperdiçado, o
que significa que o alimento é jogado fora, mesmo que ainda adequado para o consumo humano.
Novos estudos da FAO mostram
que poupar alimentos é mais
eficiente do que aumentar a sua
produção e soluções de embalagens alternativas são a chave para
Editora Banas
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Quando o alimento é jogado fora nos
países ricos isso afeta a disponibilidade
de alimentos nos países pobres

evitar as perdas de alimentos.
Dado o fato de que os recursos
são cada vez mais escassos no
mundo é mais eficaz reduzir as
perdas de alimentos do que aumentar a produção de alimentos.
Desta forma, soluções de embalagens inovadoras desempenham
um papel central neste contexto.
Os pesquisadores investigaram
a extensão e as razões para as

perdas de alimentos em várias
regiões do mundo e lançaram uma
luz sobre o papel da embalagem
para evitar essas perdas. O objetivo desses estudos foi adquirir
mais conhecimentos para alcançar a conservação dos recursos
da segurança alimentar global.
Segundo a FAO, os consumidores ocidentais também desempenham um papel fundamental.

Robert van Otterdijk, diretor
da FAO para Alimentos Save
explica: “Os produtos alimentares são negociados no mercado
internacional e os resíduos de
uma parte do mundo afeta preços em outras partes do mundo.
Quando o alimento é jogado
fora nos países ricos, isso afeta
a disponibilidade de alimentos
nos países pobres. E ele continua:. “Os nossos recursos naturais, como terra, água e energia
são limitados, por isso é mais eficaz reduzir as perdas de alimentos
do que aumentar a produção .”
Esse artigo terá continuidade
nas próximas edições, uma vez
que seria impossível detalharmos todos os dados e propostas
numa só edição. Este trabalho
reforça o credo do Instituto
de Embalagens: Embalagem
Melhor. Mundo Melhor!

*Assunta Napolitano Camilo é diretora do
Instituto de Embalagens e da consultoria
FuturePack
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Visita aos pontos
de venda da
Alemanha durante
visita à Interpack
apresenta destaques
que comprovam
as tendências de
consumo

Pedaços de fruta,
sem adições

Destaques das visitas
aos

supermercados

ASSUNTA NAPOLITANO CAMILO*

a

proveitamos a visita à feira interpack para conferir
o status atual das embalagens na alemanha, nas
cidades de düsseldorf, Köln, Krefeld e tönisvorst.
Pesquisamos nos seguintes pontos de venda: real®,
tchibo®, drogarie Markt (dM)®, douglas®, Bio Basic® (orgânicos), real-Future store® (supermercado
do Futuro), C&a®, Kaiser® , Kaufhof® e aldi®.

a Europa vive uma crise econômica sem precedentes e
um clima de instabilidade e de identidade se instaurou. algumas empresas
já identificam seus produtos com a inscrição made in Europa para tentar
“europalizar” e aumentar a aceitação de seus produtos ou em alguma medida diminuir a rejeição.
os alemães cuidam da forma e da saúde, mesmo com uma alimentação
baseada em batatas, embutidos e cervejas. o padrão médio não é de um
povo obeso. assim, bem-estar e bem viver ou “wellness” são pontos fortes
da cultura local.
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notamos uma oferta superior
de sucos, iogurtes, chás, águas e
similares em relação aos refrigerantes. inclusive os consumidores
podem comprar frutas e sucos
“recém-espremidos”, bem como
saladas recém-preparadas em
quase todos os pontos de venda.
Proposta concreta de saúde e
conveniência acessível.
Encontramos também muitos
“smoothies” (sucos com alta concentração de frutas), sucos com
pequenos pedacinhos de frutas e
purês de frutas.
a empresa schwartauer Werke®

lançou há algum tempo a marca
“Fruit 2 day”® que segue inovando
os sabores. a cada estação apresenta
uma cara nova. nesta primavera, a
embalagem se “vestiu” de havaiana,
trazendo um suco com pedacinhos
de fruta, sem açúcar no sabor exótico: fisália com nectarina!
Encontramos a nova embalagem
cartonada asséptica da tetraPak®,
no leite alpen milch®, que tem uma
inclinação no topo que melhora o
empacotamento ou a acomodação
na embalagem secundária e melhora
o derramamento do leite no copo.
Falando de leite, vejam a proposta da
Mondarin®, um arroz-doce pronto!
numa embalagem laminada, segura
e conveniente: é só adicionar meio
litro de leite e a tradicional delícia
está pronta.
dentro das tendências de sustentabilidade, destaque para a embalagem
Green sense®, proposta da Wipak®
para aplicação na categoria de fatiados, como presuntos, queijos e afins.
Eles usam a base, ou seja, a bandeja
de papel cartão resinado e o filme
de fechamento frontal com papel
na parte externa e com janela para

a visualização do produto. isso aliás
reforça a imagem, pois a impressão
perfeita e o design maravilhoso da
arte até dispensariam a janela.

de papel cartão pré-formadas, que
valorizam o produto possibilitando
decoração mais colorida e mantendo-o em pé.

a conveniência de pequenas porções é notada nos cereais, biscoitos, barras e outros produtos para
consumo em escolas, escritórios
e academias.

outra aplicação de papel cartão é
a embalagem-açucareiro da marca
diamant ®. a proposta torna a embalagem um utensílio: praticidade e
elegância à mesa.

Cresceu o númeFalando em escolas, lá
Cresceu o número ro de propostas e
a quantidade de açúaplicações para o
car nos doces e balas
de propostas e
blister de papel caré bem controlada. os
aplicações para
tão, uma alternaticonfeitos, de forma
o
blister
de
va mais econômica
geral, sempre têm algo
e ecológica para
papel cartão
além, como vitaminas
vários segmentos:
ou colágeno, como as
bazar, papelaria,
famosas balinhas em formato de
produtos pessoais, como bisnagas
ursinhos, os “gummi bears”.
e bastões de protetor labial (vide
a marca n. a. !® (natural addicts)
exemplo da Balea®), esparadrapo,
oferece balas de frutas com 100% de
fita isolante, pilhas, baterias etc. as
frutas. É o snack de fruta, sem açú- alternativas para substituição do
car ou adoçante nem conservantes. plástico bolha (ou blister) vão desde
original com embalagem moderna: colagem do cartão após prender o
um stand-up pouch com design produto até a simulação de bolha
limpo e imagens hiper-realistas des- com outra parte em papel cartão.
tacam o produto na gondola.
a solução apresentada pela Hansainteressante a solução das balas plast® é uma das melhores, pois alia a
Brause Bärchen® em embalagens janela que permite a visualização do
Editora Banas
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Fotos: Divulgação

produto com o fato da embalagem
ficar em pé ou ser pendurada.

Açúcar com
canela: prático
e elegante

Marcas próprias

Novo conceito de blister
em mono material

Proposta
exótica e
saudável da
Fruit 2 day
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Nas drogarias de lá já estão
disponíveis os desodorantes
masculinos versão roll on com
melhor “empunhadura e esfera
maior ou extra grande para atender
os homens cada vez mais preocupados com a aparência.

Elegância
com tradição
do iogurte
Landliebe®:
saudabilidade
com requinte

As redes varejistas lá investem em
marcas próprias. A rede de lojas
Drogarie Markt®, ou dm®, similar
a propostas das nossas “Lojas Americanas®” usa sua marca para uma
enorme lista de produtos. Inclusive
maquiagem e produtos pessoais.
A cadeia do grupo Metro, o Real,
tem três marcas: TIP®, Real e Real
selection, além de variantes, como
a Real Bio para a linha de orgânicos. A Rede vende produtos ali-

Editora Banas
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Versão das
balinhas
gelatinosas
famosas, os
“Gummi Bears”
em “balde” de
papel cartão

mentícios, bebidas, bazar,
produtos pessoais e até
produtos para animais ou “pet
food” passando por produtos
de limpeza.

Pequenos grandes
produtos
Outra curiosidade nos pontos de
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vendas europeus são os pequenos
produtos, como cremes, xampus,
maquiagens. Enfim todos os tipo de
produtos em tamanho portátil para
ser usados em pequenas viagens,
para levar à escola e ao escritório. São muito úteis! Grandes
empresas, como por exemplo, a
Beiersdorf ® mantêm as versões
miniaturas de toda a linha Nivea para atender esta demanda
de portabilidade.

Embalagem para lixo e
as sacolas de saída de
supermercados e lojas
Nas prateleiras de saquinhos para
lixo, há sacos de material reciclado
com apelo ecológico e sacos com
bactericida que são usados para
as cestas de lixo de banheiros e
cozinhas, segurança e saúde em
primeiro lugar. As sacolas de saída
são cobradas, portanto, poupadas.

Difícil serem vistas voando pelo
ambiente. Bom exemplo, não é?

A global holandesa C&A
A rede de lojas global C&A é holandesa, mas mantém lá o mesmo
padrão consagrado mundialmente.
Inclusive nas embalagens para presentes: como aqui são apresentadas
em três tamanhos e são vendidas.
A sacola de saída é de material
plástico reciclado, com o apelo
“we care” (nós cuidamos). Para os
mais “engajados” na questão ambiental, é possível comprar sacola
de algodão orgânico por € 1,50.
Para tudo e todos sempre tem uma
embalagem perfeita. Embalagem
Melhor. Mundo melhor!

* Assunta Camilo é diretora do Instituto de
Embalagens e da consultoria FuturePack.
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especial alemanha

especial interpack

Os “5 S” da
Interpack 2011
A cada edição, a maior e mais
internacional feira de embalagens
apresenta tendências que têm
se conﬁrmado e são aplicadas na
sequência do evento mundo afora
e aqui não deve ser diferente

a

ASSUNTA NAPOLITANO CAMILO*
interpack 2011, já com 53 anos, se consolida como a
maior e mais importante feira internacional de
embalagens.Essa edição foi um das mais bem-sucedidas.
Foi visitada por mais de 166 mil visitantes e reuniu 2.700 expositores de 60 países distribuídos nos 19 pavilhões do espaço de
feiras de düsseldorf.
os visitantes puderam confirmar a importância de cinco temas:
save Food, sofisticação; segurança, saúde e sustentabilidade.

SaVe food

o lançamento do projeto save Food que visa a combater a perda de alimentos no
mundo, organizado pela Messe düsseldorf, em cooperação com a organização de
alimentação e agricultura (Fao) das nações Unidas, reuniu mais de 300 congressistas
de todo o mundo, de todos os elos da cadeia de valor alimentar, desde produtores e
da indústria de embalagens até os varejistas e representantes da política, as organizações da sociedade e não-governamentais. Como sobre esse programa falamos na
edição anterior, abordaremos seus desdobramentos e iniciativas que teremos aqui no
Brasil oportunamente.
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Sofisticação

Rótulos in
mold label
para peças
injetadas
com alta
qualidade
impressão

A sofisticação em várias apresentações
como nos processos de decoração:
rótulos in mould label (IML) para
peças injetadas, com janelas especiais,
rótulos IML de papel cartão ou papel
como a Alfa®, com altíssima qualidade
de impressão. A Superfos® apresentou novamente
potes e baldes
com rótulos
ainda mais

bem impressos, metalizados e tampas
com abertura fácil. A chinesa Zhongya®
trouxe potes termoformados em poliestireno (PS) com IML para
iogurtes, com espessura
baixa e muita precisão.
A Van Dam® não deixou
por menos. Ela provou que a impressão por dry off set
ainda tem espaço
na decoração, com
copos impressos
com tinta metalizada e belas frutas.
Rótulos termoencolhíveis como
os da Sleever® com possibilidade de texturas diversas: pedra,

Embalagens
metálicas
com formatos
especiais

tecidos, entre outras. A
Cricket ® (isqueiros)
criou coleções com decoração baseada nessa
novidade, que tem
até tinta especial
para brilhar em
luz negra!
Essa edição da feira
marcou também
a volta das embalagens metálicas
à exposição. Num
espaço dedicado a
elas, o Metal Embalagem Plaza
apresentou muita qualidade,
formatos especiais, janelas com
plásticos ou vidro, impressões
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diferenciadas e relevos espetaculares.
Um dos destaques eram as garrafas
de alumínio, como a da edição especial para a Coca-Cola®, do estilista
Karl Lagerfeld. As latas de alumínio
impressas com tecnologia digital de
alta qualidade vieram para provar
que escala de impressão não é mais
um limitante.
Para garrafas metálicas e de vidro, a
Crown Cork® do Japão apresentou
novamente as tampas MAXI-P ®,
agora com possibilidade de mais cores
e inserto de plástico para facilitar
a abertura.
A Ball ® apresentou a lata
impressa com tinta termocrômica para avisar o consumidor que a temperatura
está adequada. Um brinde
de sofisticação.
Em termos de aplicações, destaque para a lata de aço espanhola
(embora pareça uma garrafa),
muito elegante para azeite, e a latinha dinamarquesa para preservativos
da Durex® com impressão sofisticada
e discrição. A lata para decoração
japonesa que imita uma “Matrioska ou
Babuska” embala o produto e vira objeto
de decoração!
A Heidelberg®, tradicional indústria
de máquinas gráficas, estreou na Interpack, trazendo máquinas compactas e a opção de impressão digital de
olho no crescente mercado de média
e pequena escala. A HP® montou na
área externa da feira um pavilhão
que simulava um supermercado, com
todos os produtos decorados com impressão digital: embalagens flexíveis
em diferentes estruturas, rótulos,
tubos, bisnagas, cartuchos, garrafas
e latas. A julgar pelas proporções
do supermercado, com certeza, essa
opção de decoração deve continuar
a crescer.
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As bisnagas que a cada dia têm
suas aplicações ampliadas também
buscam diferenciação. A UFLEX®
apresentou o “flexitube”®, primeiro
tubo holográfico. A bisnaga com
decoração primorosa da VOGUE® é
uma extravagância!.

Segurança e Saúde
Muitas vezes essas duas propostas se
confundem, por isso reunimos as
propostas juntas.
A Rexam® apresentou as embalagens “twist”® com um sistema
para recravar perfumes que
permite, após o uso, a separação dos acessórios (válvulas)
para reciclagem. Porém, a
tampa não pode ser recravada
novamente, evitando assim a
possibilidade de refilamento
indevido. (aqui temos um
dos S de sustentabilidade
e segurança).
Embalagem twist com sistema
para recravar perfumes que permite
separar os acessórios

Outro lançamento da empresa são as
embalagens de remédios que avisam
com alarme sonoro o horário de ingerir
o comprimido.
A Multivac ® mostrou um novo
conceito de máquinas de
alta pressão (HPP) para
aumentar a segurança do
processamento dos alimentos. Aliás, lá na Alemanha,
já é obrigatório que produtos, como embutidos,
tenham uma embalagem
barreira, não só a tripa, como
ainda é muito comum por aqui.
Mais saúde e segurança para
os consumidores.
A Wipak® mostrou uma possibilidade de reduzir erros na
compra. Ela lançou embalagens que

falam por meio da inserção de um
pequeno chip, que depois é “lido”
por uma “caneta”. Essa caneta fica
à disposição dos consumidores nos
carrinhos de compra ou nas prateleiras dos supermercados. A ideia é
diminuir a quantidade de informações
a serem impressas na embalagem e
tornar as embalagens mais “amigas”
dos compradores.
Em relação às amostras, a Sarong®
divulgou a linha unidose em tiras
produzidas por termoformação. Essa
opção é muito competitiva para
uso como amostras ou dose única
de medicamentos ou alimentos de
forma muito segura e higiênica,
portanto, saudável.
A Mespack® oferece opção para essa
aplicação em embalagem flexível pequena com um bico (tampa) prático e
econômico, portanto, muito atraente
para os emergentes.

Sustentabilidade
A questão sustentabilidade dominou o
pavilhão dedicado aos materiais, o de
número nove. Lá, em cada estande, os
expositores tentavam mostrar que seu
produto era mais sustentável do que o
outro, ou que tinha alguma vantagem
em relação aos demais
nesse quesito. As inovações estavam presentes
em todos os sentidos:
menores espessuras,
menor peso específico,
menor quantidade de
material; substituição
de algum material
para tornar a solução monomaterial; maior uso
de material de
fonte renovável, ou material reciclado
Embalagem que fala.
reutilizável, ou
Basta o consumidor
mais
facilmente
usar uma caneta

reciclável ou menor gasto de água ou
energia para ser obtido.
A nova proposta da CCL Label
licenciada para a Krones® fez sucesso
em função da economia de 40% de
redução na pegada de carbono. Os
rótulos de PE – chamados de Super
Strech Sleever - são esticados para
entrar e depois soltos para o ajuste
na embalagem em vez de entrar
folgado para depois serem encolhidos
por calor.
O mesmo conceito foi utilizado pelas
grandes máquinas unitizadoras, em
vez de unitizar envolvendo num
filme esticável, os paletes são “vestidos” por grandes sacos esticados
por dentro, que depois da saída dos
garfos que esticam o saco ou tubo, se
ajustam ao palete montado.
A KHS® apresentou uma nova forma
de empacotar os multipacks de 6 ou
12 latinhas, “desconfigurando” os pacotes, antes regulares, para diminuir
o deslizamento entre eles e aumentar
a segurança do transporte e reduzir a
necessidade de filmes extras.
A Sipa® apresentou a Bottleless®, um
trocadilho para sua nova garrafa de
menor peso total. A tampa é mínima
e a sensação, realmente, é de que não
há garrafa.

Fotos: Divulgação

A Wipak® apresentou a embalagem para bandejas de frios: a parte de baixo em papel cartão resinado e o filme superior de plástico
laminado com ppel, porém com
janela. Um show!
A Plasticum ® apresentou a
Clube®, uma bisnaga com tampa
acoplada, produzida num mesmo
processo. A tampa é injetada e
moldada no corpo da bisnaga,
ganhando uma etapa, portanto, tornado-a mais competitiva.
A empresa alega que usa 40%
menos material. Aliás, outra ino-

vação das bisnagas é que elas podem
ter a linguagem braille no corpo da
bisnaga. Excelente desenvolvimento
para muitos deficientes visuais.
A Paper Machinery Company PMC®
mostrou novos copos de papel. Muitos
com janelas transparentes, atendendo a necessidade cada
vez maior de visualização
do produto.
A Rexam® apresentou os
frascos com sistemas de
propulsão) sem uso de
gases propelentes, a linha
NEA airless.
A Starlinger® aposta na
crescente demanda por
sacolas retornáveis econômicas. Ela apresentou
a nova máquina com alta
capacidade de produção.
A sacola retornável
Frascos
tem menor peso, com com sistema
excelente capacidade de propulsão
para compras.
Em relação às embalagens flexíveis, sem
dúvida, a maior estrela foram os “bricks
pouchs” ou garrafas de embalagens
flexíveis, assépticas ou não, lançadas
na feira Pack Expo, em Chicago, em
novembro do ano passado. Elas atraíram muitos interessados
numa alternativa clara
às embalagens cartonadas: menos material
e, portanto, mais leves.
Essas garrafas tinham
propostas em vários estandes: Bosch®, Volpak®,
ACMA®. A Huhtamaki®
continua apostando na
Cyclero®, a lata flexível.

Pote do iogurte Activia desenvolvido
com 93% de plástico renovável

de fonte renovável e tem na tampa
a inscrição: Esse iogurte tem um
pote amigo do meio ambiente, que
foi produzido com 93% de material
de recursos renováveis. A WWF estampa também a tampa, apoiando
a iniciativa.
É claro que cada tipo de embalagem
procure novas aplicações ou novas
alternativas para competir, o que faz
do estudo das embalagens um desafio
constante e dinâmico, absolutamente
apaixonante. Aqui, cada movimento
precisa ser pensado, e rápido, pois
cada vez mais é necessário alimentar
mais pessoas, ganhar mais mercados,
sermos mais competitivos. O desafio exige monitoramente constante
do conhecimento disponível e da
criatividade de cada um. Pensar fora
do quadrado é cada vez mais indispensável. Sucesso depende de trabalho
focado e atento.
* Assunta Napolitano Camilo é diretora do Instituto
de Embalagens e da consultoria FuturePack

A Danone ® lançou e distribuiu na Interpack o iogurte Activia ®. O pote foi
desenvolvido com plástico
Bisnaga com tampa acoplada utiliza
40% menos material
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Marcas próprias
mundo afora

a
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especial marcas próprias

Embalagens bem cuidadas do
supermercado holandês Albert Heijn

Foto: Divlugação

ASSUNTA NAPOLITANO CAMILO*
história da utilização de marcas próprias no Brasil começou
muito depois de outros países e como alternativa para atender
apenas as classes d e E. Para se ter uma ideia, no início, existiam
apenas embalagens brancas, com texto em preto, apresentando
o produto. Conseguem imaginar?

o panorama no Brasil atualmente é muito melhor, porém,
ainda concentrado nas grandes redes de supermercados e para
as categorias de alimentos e bebidas. Já há marcas próprias em
produtos pessoais, em roupas, mas ainda é pouco expressivo.
o grupo Pão de açúcar® iniciou o processo no Brasil e está na frente até hoje em termos
de posicionamento, número de itens etc. a taeq® se descolou da marca própria em
certa medida, apresentando-se como produto saudável, e tendo até mesmo sublinhas,
como light, diet, orgânico. destaca-se o cuidado da marca com a sustentabilidade nas
embalagens. Há muito tempo, a linguagem braille é utilizada na embalagem de papel
cartão reciclado; com menor peso, sempre que possível; com identificação ambiental
impecável; orientação muito educativa quanto ao descarte; programas integrados para
a promoção da reciclagem das embalagens; e incentivo para a devolução de embalagens
não utilizadas no momento da compra. outra ação relevante da rede varejista foi o
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Como está a questão
das marcas próprias
no mundo? É bom
ou ruim para o
consumidor? E para
a indústria? É só para
supermercados?

O panorama no Brasil atualmente é muito
melhor, porém, ainda concentrado nas
grandes redes de supermercados e para
as categorias de alimentos e bebidas

programa das sacolinhas coloridas
para incentivar a coleta seletiva. Ela
saiu na frente ao oferecer sacolas
retornáveis e a disponibilizar caixas
de papelão para os consumidores que
assim preferissem.
Essas atitudes e esse posicionamento
cuidadosos renderam à marca uma
imagem respeitada. O criterioso
cuidado com o design da embalagem
fortaleceu muito a marca para atingir
o sucesso atual e a credenciou para
participar também na categoria de
produtos pessoais. Fato praticamente
isolado no mercado nacional.
O grupo Carrefour® mantém duas
marcas próprias: a de baixo preço e a
linha Viver®, mais bem posicionada,
porém restrita aos produtos alimentícios e bebidas. Porém, na França, é
diferente. Há muitos produtos e, ainda, há uma marca premium: a Reflets
de France®, que estreou em 1997.
Trata-se de uma linha exclusiva de
produtos regionais, como a mostarda
Dijon ou o patê da Alsácia. Hoje, são
mais de 300 produtos de quase 150

produtores que fazem parte de um
dos cases mais famosos de sucesso de
marcas próprias do mundo.
A Sainsbury® é um varejista inglês,
que em meados dos anos 1990,
tornou-se a primeira rede de supermercados do Reino Unido a ter mais
de 50% do seu volume de negócios
em marca própria. Porém, a sua estratégia foi focalizar em produtos com
menor preço possível, baseando-se
nas ofertas oferecidas pela indústria,
ou seja, aproveitando os excessos de
capacidade, sem cuidar da marca
como fim. O resultado disso é que
hoje ela enfrenta problemas.
A rede Tesco®, outra cadeia inglesa,
adotou uma estratégia diferente. Ela
realizou uma seleção melhor de seus
produtos, saindo das commodities.
Ela segmentou e criou sublinhas,
dando aos seus clientes o que eles
queriam: preço bom e diversidade.
A grande diferença é que a escolha
dos produtos era feita pelo varejista
e não pela indústria.
Hoje, a marca Tesco® está presente

em muitos países do Leste Europeu
e do Ocidente. Ela criou uma linha
de produtos orgânicos, uma linha
infantil e, talvez, a mais impressionante, a Tesco Finest®. Essa submarca
começou nas categorias de refeições
prontas e de alimentos refrigerados,
nas quais o varejista tem uma vantagem natural (esses produtos são
difíceis de preparar e distribuir).
O preço excepcional e a qualidade
foram bem recebidos pelo consumidor final maior. Também ficou
evidente que a Tesco Finest® era uma
proposta abrangente e poderia ser
expandida para outras categorias.
Mas, em vez de tentar dominar o
mundo, a Tesco® selecionou áreas específicas, onde poderia agregar valor,
por exemplo, as latas de cookies, que
se tornam presentes. Aliás, os produtos sazonais são um forte da linha.
Outra consideração relevante: a
marca apostou em design e já levou
muitos prêmios internacionais. Destaque para a sacola de juta, opção
oferecida como sacola retornável,
que se tornou um hit na Inglaterra.
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Marca premium do
Carrefour, na França

Snacks em
stand up
pouch

Extensa linha de
produtos da drogaria
alemã Dm

Sacola retornável
de juta da rede
inglesa Tesco

Produto de higiene
pessoal da rede
holandesa Kruidvat
Diversidade de produtos do
supermercado alemão real

Qualidade de impressão na
embalagem de prato pronto
36

A drogaria alemã Dm® (Drogarie Markt) também oferece
aos seus consumidores a sua
marca própria, uma extensa
linha, que contempla desde
um simples sabonete até
produtos anti-idade e de
cuidados para pele, além de
de produtos pessoais e linha
masculina. Além de toda
essa diversidade, a drogaria
mantém produtos relacionados ao bem-estar, como chás,
óleos e cremes para massagens,
desodoriza dores de ambientes,
entre outros produtos.

lojas HEMA®, muito similar às
propostas das nossas “Lojas
Americanas®”, usa sua marca para uma ampla lista de
produtos, inclusive, maquiagem e produtos pessoais. A
Rede Kruidvat ® também
vende produtos pessoais,
como xampu e afins com
sua marca.

Redes varejistas da África do
Sul, como a Checkers ® ou
Pik n Pay®, também mantêm
Linha
duas ou três linhas de promasculina
dutos, os sem nome ou sem
da Dm
marca. Aliás, “No Name”(que
No país vizinho, na Holanda, a rede
virou marca da rede Pik n Pay® na
de supermercados Albert Heijn® e as
África do Sul) apresenta produtos
lojas de conveniências “AH to go®”
commodities ou mais simples de
mantêm vastíssima linha de produmenor preço e uma segunda marca
tos de alimentos e bebidas, pet food,
que tem a estratégia da empresa.
produtos de limpeza e, até mesmo
Normalmente, os custos desses proem temperos, que é um segmento
dutos são menores, já que não têm o
pequeno, eles estão presentes, e com
custo de divulgação ou “marketing”,
embalagens bem cuidadas.
assim geram uma margem melhor
para a empresa e podem contribuir
As redes varejistas holandesas invespara fidelizar clientes.
tem em marcas próprias. A rede de
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Na Alemanha, não é diferente. O
grande destaque é, sem dúvida,
tamanho do grupo Metro®. Embora
a sua estreia no mercado de marca
própria seja recente, o supermercado
Real® mantém as marcas: TIP®, real
quality® e suas derivações. A TIP® é
dedicada aos menores preços e a real
quality® é um grande guarda-chuva,
ou seja, o cliente pode fazer a compra
de mês, comprando apenas produtos
da marca. O sortimento é praticamente completo, com produtos de
higiene, limpeza, alimentos e bebidas, pratos prontos refinados, snacks,
sobremesas, cafés, até pet food para
pássaros, gatos e cachorros! A marca
comporta ainda
uma linha de produtos premium,
a real Premium®,
com produtos e
embalagens mais
sofisticadas e
a linha de produtos orgânicos.
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Na Argentina, o mesmo acontece
nos supermercados. O curioso é
a forte presença de marcas próprias em redes de drogarias. O
melhor exemplo é a rede Farmacity,
que tem uma linha de produtos
higiênicos, como lenços de papel,
bastonetes, curativos e produtos de
higiene pessoal.

Afinal, as marcas
próprias são boas ou
ruins para o mercado?
A resposta sempre depende de como
as marcas próprias são conduzidas.
Pode ser muito interessante para a
indústria atender as redes de supermercados, e com isso reduzir custos,
ganhar escala e musculatura para
investir num segundo momento
em divulgação, embalagens melhores, e assim conquistar seu espaço
no mercado. Muitas indústrias trilharam esse caminho. Elas começaram
atendendo apenas supermercados e,
hoje, têm suas marcas consolidadas.
Para o supermercado, trabalhando
bem as marcas próprias, ele aumenta
sua margem e consolida sua imagem
e se fortalece perante seus clientes.
Os consumidores ganham na medida em que passam a ter mais opções
de escolha, de preços e variedade
a seu alcance.
Com planejamento, bom senso e
pensando em longo prazo, todos
podem ganhar muito, e por muito
tempo! Sucesso para todos!

*Assunta Napolitano Camilo é diretora do Instituto
de Embalagens e da consultoria FuturePack.
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Artigo Assinado – Papéis para Embalagem
Por Assunta Napolitano Camilo*

Inovações em embalagens
de papelcartão

Divulgação

O

24 Revista O Papel - dezembro/December 2011

•

•

e selar, aplicou um filme de fonte renovável laminado com papel para conferir um toque agradável e
manter a estrutura em monomaterial.
Garantindo maior sustentabilidade ao usar materiais de fonte renovável – Uma inovação muito
aplaudida pelos consumidores antenados na questão sustentabilidade são as garrafas termoformadas a partir de polpa celulósica presentes no mercado americano para sucos e leite ou até mesmo para
detergentes. Essa opção de material também está
sendo valorizada para o uso em grandes eventos –
bandejas, pratos e talheres –, destacando aspectos
como segurança (não há riscos) e facilidade de limpeza do espaço ao término dos espetáculos.
Transformando a embalagem em monomaterial – A
SIG Combibloc® lançou a Eco Plus Pack®, prometendo 28% de redução na emissão de CO2 numa
embalagem cartonada asséptica sem uso de alumínio ou plástico.

Divulgação

atual cenário mundial de crises econômicas, invasão de mercados e novos hábitos
e situações de consumo tornaram fundamental a busca por inovações como alavanca para
a expansão e o crescimento das empresas que utilizam papelcartão na fabricação de embalagens. A
ordem agora é inovar para competir.
Uma embalagem inovadora ajuda a conquistar
os disputadíssimos espaços nos pontos de venda,
podendo elevar o valor da mercadoria e, por consequência, sua rentabilidade.
A tecnologia existe para atender às necessidades
dos consumidores. Por isso, passou-se a estudar o
comportamento das pessoas, as carências e as oportunidades que surgem para buscar o método correto
para aplicar a tecnologia e aumentar as chances de
sucesso do produto comercializado, introduzindo algum tipo de inovação. Atualmente, é preciso entender
com excelência para, então, atender com excelência.
São cinco as principais tendências de consumo (conveniência, diferenciação, saúde, segurança e sustentabilidade) que influenciam as embalagens. A consideração dessas tendências, portanto, aumenta
as chances de sucesso da inovação.
As embalagens de papelcartão podem
atender a essas demandas da sociedade,
inovando e contribuindo para o crescimento das vendas. Alguns exemplos interessantes são citados a seguir.
•
Contextualizando a embalagem
ao estilo de vida ou aos hábitos do usuário – A Wipak apresentou uma alternativa muito interessante para quem quer a
conveniência de ter frios fatiados na geladeira e também ser um consumidor mais
sustentável: usou na bandeja de frios apenas papelcartão resinado e, para finalizar
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Considerações adicionais
• Melhorando as condições de reciclagem – Eliminando-se a utilização de grampos ou cola na fabricação das embalagens, aumenta-se a segurança e
facilita-se a reciclagem.
• Incrementando a apresentação – A laminação de
filme metalizado permite ao produto comunicar a
diferenciação e a promessa de alta performance.
• Encantando o consumidor com algum acessório –
Para o fechamento de uma caixa, a Avon® utilizou
tecido de organza com fitas de sininhos nas pontas,
criando uma apresentação sofisticada.
• Inovando em formatos e usando recursos que facilitem a abertura e transformem a embalagem multipack num porta-produtos, como um bom pré-corte,
apresentado no exemplo da Bokomo-otees®.
Além disso, inovações expandem mercados, tornam produtos mais rentáveis e empresas mais competitivas. Por exemplo: uma embalagem de massa
para pão que pode ser transformada numa assadeira,
indo diretamente ao forno, é de grande ajuda para
as donas de casa modernas que dispõem de pouco
tempo para lavar utensílios. Que valor isso tem? No
momento da compra essa avaliação é rápida e fica
impossível comparar o valor incremental da inovação. A questão é: tem benefício, logo vale a pena!
A diferenciação das embalagens não foi esquecida

ou apagada pelas questões econômicas ou de sustentabilidade. Essa característica continua firme e forte,
como se pode ver nas embalagens de papelcartão com
formatos inusitados, uso do quinto painel, metalização
para destacar e conferir performance, tintas e efeitos
diferenciados, aplicação de hot stamping e ainda tantos
outros recursos. A Paper Machinery Company (PMC®)
apresentou um pote de papelcartão com barreira e,
além disso, mostrou novos copos de papel, muitos dos
quais com janelas transparentes, atendendo à necessidade, cada vez maior, de visualização do produto.
A Ampack® relançou as garrafas de papel para envase asséptico, tornando-se, assim, a empresa mais
importante nesse segmento diante das concorrentes. A
TetraPak® lançou a garrafa de papelcartão com ombro
e tampa plástica, provando mais uma vez que as embalagens híbridas são o futuro.
A ordem é sofisticar as embalagens em vários aspectos, fazendo uso dos recursos disponíveis, como
design e tecnologia, com foco nas principais tendências para o consumo: conveniência, estilo, saúde, segurança e sustentabilidade.
O principal foco das mudanças têm sido os aspectos que aumentem a visibilidade na gôndola, tornem
as embalagens mais “agradáveis” tanto ao tato
quanto à visão e ainda garantam ao consumidor uma
“experiência de consumo” inesquecível.
Deve-se considerar também que, além das inovações
tecnológicas ou técnicas, existe sempre a possibilidade
de desenvolver inovações relacionadas à decoração ou
ao design, normalmente mais baratas e de aplicação mais
simples, que podem dar um grande resultado, considerando que o belo emociona e faz as pessoas felizes. Vale
sempre lembrar: embalagem melhor, mundo melhor. 
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Na mesma linha de redução de impacto ambiental
e embalagem monomaterial está a proposta dos paperblisters ou cartelas blisters sem a bolha de plástico, como no exemplo da Vandini®. A apresentação não
perde nada; aliás, com a janela aberta, permite até o
contato tátil com o produto.
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As novas embalagens de bebidas
americanas confirmam tendências
Este artigo faz parte de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em
2010, intitulada “The American Way of Packaging”.
Por Assunta Napolitano Camilo*

T

emos observado a confirmação das tendências de
consumo anunciadas desde
2000 pelo laboratório de tendências
The Faith Pop Corn, do qual, orgulhosamente, participamos.
Conveniência, estilo, saúde, segurança e sustentabilidade são pilares
importantes do nosso atual estilo de
vida. Fazem parte das nossas principais preocupações, não importando
se estamos nos Estados Unidos, na
China ou no Brasil.
Os Estados Unidos estão emergindo da sua maior crise. Esta crise
foi, sobretudo, de valores, colocando
em cheque o american way of life
(modo de vida americano). É visível
a mudança, as placas de “vendese” em tantas casas, o número de
garage sales (liquidações de garagem,
feitas pelas famílias americanas para
venderem objetos e roupas usadas
para arrecadar fundos). As pessoas
passaram a entender que o consumo
deve ser comedido e deve caber no
orçamento atual de cada um e as
compras agora são mais planejadas.
Obviamente a crise atingiu as grandes
compras como casas, carros e eletrodomésticos ou bens duráveis, porém
muitos perderam empregos e, dessa
forma, as compras de bens de consumo também foram afetadas. Veio daí a
necessidade de adequação rápida das
embalagens para atender os consumidores dentro deste novo cenário.
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O consumo exagerado ou
enorme das famílias ainda persiste. Como pode ser notado pela
presença de grandes embalagens
de 2 litros ou mais, sejam para
águas, sucos, chás, leite ou refrigerantes. E nem sempre são doses
para famílias. Mas esta regra já
esta mudando, a necessidade de
conveniência e saúde cresce e
podemos então contar com embalagens menores para consumo
imediato e justo.
Assim, crescem as embalagens
multipacks para latinhas, para isso
predomina a utilização de chapa
flexível de base polipropileno para
a unitização de quatro ou seis. São
resistentes e econômicas.
A questão da sustentabilidade
também aflora em quase todas as
embalagens. De qualquer material
há a identificação clara dos símbolos para facilitar a reciclagem
e no caso das garrafas PET, estas
muitas vezes são retornáveis com
reembolso na sua devolução, valor
que aparece destacado quando
existe. No caso de várias categorias, os ícones de saudabilidade
são destacados: menos calorias,
zero calorias, menos sódio, mais
vitaminas e assim por diante.
Vamos apresentar apenas as
mudanças mais significativas por
categoria para facilitar a nossa
“conversa”. Começando por

água, vale destacar que a maior
parte está em garrafões pequenos para ser facilmente
transportados; têm capacidade de um galão (3,6
litros) e na sua maioria,
de polietileno de alta
densidade (PEAD). As
garrafas PET ficam para
o consumo on the way
(consumo em trânsito)
ou mais elitizado, portanto têm maior valor.
A garrafa de água da
m a r c a S m a r t Wa t e r ®
ousou com um novo
conceito de rótulo autoadesivo, em apenas um
rótulo com impressão em serigrafia duas cores, ainda assim, usou
o verso para brincar. Nele há um
peixinho dourado nadando.
De forma geral, as águas estão
com tampas esportivas,
na maioria com tampas
cobertas, por segurança
e higiene e rótulo tipo
roll label em BOPP
transparente dando a
aparência de um rótulo autoadesivo no label
look, apostando assim
na leveza conferida pela
transparência e cores leves e quase transparentes
com o exemplo da água
Pure Amercian®.

Outra novidade que chamou
atenção foi a venda de água nos
supermercados, do tipo “sirva-se
você mesmo”, um sistema onde o
consumidor traz seu garrafão vazio e
o enche numa “máquina”, na verdade
um medidor de vazão, acoplado a
um tanque maior de água mineral.
Na categoria de leites, os preferidos da população são os pasteurizados, mais do que os longa vida
(UHT). A maioria dos pasteurizados
vem em garrafões simples de PEAD,
mas há também opções em cartonados e garrafas menores. Para os longa
vida, há garrafas e pouches multicamadas e as embalagens cartonadas
assépticas. Gostei muito da opção de
pequenas “caixinhas” de 236 ml que
servem adequadamente um copo.
Abertura funcional, perfeita!
O Gatorade ®, referência
quando se fala em isotônicos, tem agora uma tampa bastante diferenciada,
duas peças, duas cores,
tipo twist e com maior
área de contato com os
lábios, contato que proporciona maior conforto. O rótulo agora é um
termoencolhível, tipo half
(metade) também apostando na transparência das
cores. A garrafa tem novo
shape (formato), mais alto e
textura grip para não escorregar. Outros isotônicos que
merecem destaque: o G2 ®,
também da Gatorade ® ,
mantém o antigo frasco
com cores transparentes,
porém mais fortes.
A marca Sobe® aposta
nas águas vitaminadas, Lifesmartwater®, em vários sabores, cada uma para atender
uma função; fazem parte da
categoria que mais cresce: as
bebidas funcionais.

20

A marca Snapple® aposta, para
toda a sua linha de água, sucos, isotônicos em embalagens de vidro com
relevo, que transmite mais sofisticação numa marca já renomada.
A marca Fuze®, num contraponto, vem em garrafas PET
de maior peso para transmitir
valor e um rótulo termoencolhível inteiro com imagens de
frutas e cores, além de um
visor que aponta também
para as vitaminas contidas
no produto.
A segunda bebida refrescante (excluindo água e
leite) em volume nos EUA,
logo após os refrigerantes e,
antes dos isotônicos e sucos,
são os chás. Estes seguem
praticamente os mesmos códigos
dos isotônicos. Alguns de consumo
mais popular, como o ICED TEA da
SWISS utiliza em suas embalagens
o PET, com rótulo e design muito
simples. Os clássicos da Pepsico® e
da Coca Cola Company®, ainda têm
a opção das latinhas de alumínio
como a marca Arizon®, que
apresenta também a lata de
680 ml, haja sede!
Os sucos, opção mais saudável e natural, crescem em
espaço de gôndola e em
volumes e marcas novas. A
Tropicana®, um dos ícones do
setor, dá ao consumidor a
opção de embalagens assépticas e as pasteurizadas
que se identificam mais
com as propostas de saudabilidade e produtos mais
naturais. As embalagens para
a bebida pasteurizada, estão
em garrafas PET com rótulo
termoencolhivel inteiro, até
para ampliar a proteção à
luz, o gargalo de boca larga
garante maior conforto ao
beber direto na garrafa.

A Minute Maid ® , outra
referência, lançou uma
linha com novos sabores com mais vitaminas
e antioxidantes com
uma nova garrafa
com shape novo que
transmite a idéia de
que se está torcendo
a fruta, ou seja, de
que se acabou de
espremê-la.
Na mesma linha de
frasco, a Simply Lemonade ® apostou numa tampa vistosa com selo para
transmitir mais segurança
ao consumidor.
Todas as marcas de bebidas e produtos de consumo
oferecem aos consumidores
opções cada vez mais saudáveis,
a Minute Maid ® da Coca Cola
Company ® , atende a rede Mc
Donalds ®, para o qual desenvolveu um produto especial com o
Ronald ® no painel frontal “vendendo” a saúde que a maçã
oferece, ao associá-la com
a prática de esporte.
As bebidas orgânicas,
cada vez mais populares, tanto lá como aqui,
têm evoluído bastante. A
Naked ® , com seu rótulo
verde cítrico e muitas
frutas já é uma referência.
A embalagem de formato simples, praticamente standart,
corrobora com a proposta de simplicidade,
mas lançaram a maior
novidade em relação
à tecnologia de materiais: alegam ser os
primeiros a utilizar a
primeira garrafa 100%
produzida a partir de
PET reciclado.

Destacaria no segmento, o chá
Steaz®, em lata de alumínio, com
design diferenciado com as frutas e folhas coloridas e a imagem em preto e
branco contrastando com as cores.
Outra novidade é a proposta da Crystal light, chás
em stick pack para fazer um
copo. Estes vêm num pote
com tampa, de PP injetado
com rótulo manga ao invés
de serigrafia, perfeito para ter
em casa ou no escritório.
Os energéticos estão
cada vez mais fortes nas cores, nos nomes nas embalagens, confira o VENOM®,
ou a versão one shot (concentrado) da Monster®.
Os refrigerantes estão com
sua fatia de mercado cada vez menor,
mas seguem líderes, a Coca Cola
reage trazendo embalagens promocionais de Natal e outras datas, embalagem menores para tickets cada vez
menores, como a opção da latinha de
222 ml que custa apenas 90 centavos
de dólar ou a garrafinha tradicional
PET (355ml) por 99 centavos de
dólar. Aqui ainda tem a motivação de
embalagens menores para garantir a
bebida gelada do inicio ao fim.
Outra categoria que cresce são as
bebidas lácteas, sobretudo as com adição de chocolate, pasteurizado ou em
embalagens cartonadas assépticas, há
cada vez mais marcas, a Nestlé® e seus
produtos seguem como referência, o
Nesquik®, por exemplo, com garrafinhas PET com 236 ml para atender os
pequenos. A marca Chug® tem várias
versões de milk shakes, mas a mais
interessante é o Shake da MolliCoolz®,
que traz o frasco/copo apenas com o
pó, para que o leite seja adicionado,

“agite e faça seu próprio shake”. Há
ainda um detalhe: uma janela no
frasco mostra a marca de leite para
um shake mais cremoso.
As bebidas a base de café normalmente são consumidas frias. Impressiona o número de adereços
para estas bebidas como os
cremes e outras delícias, como
exemplo, cito a Coffee House®.
A embalagem é praticamente
um utensílio doméstico, o rótulo termoencolhivel em prata
e a tampa preta empresta à
embalagem uma sofisticação
impar. A praticidade da tampa
com sobretampa é indiscutível.
Um luxo para os momentos de
deleite de um bom café!
A categoria das cervejas segue
sem muitas novidades nas latinhas de
alumínio e garrafas de vidro, exceto
para algumas ações promocionais
que lançam mão das garrafas de alumínio como da Budweiser®. Mesmo
lá, esta opção ainda não tem escala e,
portanto, é muito mais cara.
Nos vinhos, acho que a maior novidade sejam as garrafas PET com revestimento interno de óxido de silício,
conhecido por “Plasma”, o pioneiro da
nova tecnologia foi o Sutter Home®. A
garrafa tem também uma prática tampa
de rosca, serve uma taça, é absolutamente conveniente e charmosa!
Os destilados também não apresentaram novidades que merecessem
destaque, claro que as promocionais
vêm sempre vestidas para a festa, o que
já se tornou esperado, porém cada vez
mais surpreendente, como o rótulo
de Balantines ®, que com a utilização
de tintas especiais e baterias, piscam
ao som da música como se fosse um
equalizador. Um show a parte!

*Assunta Camilo é Diretora do Instituto de Embalagens e da consultoria FuturePack. Engenheira Mecânica formada pela Politécnica da USP,
especialista em Administração Industrial na Fundação Carlos Alberto Vanzolini da USP e em Pós Graduada em Marketing pela ESPM e Business
School; estágios e cursos na Alemanha e EUA.
Palestrante internacional e professora de embalagens. Profissional do setor há 28 anos, com experiência nas empresas: Cyklop, Dixie Toga,
TetraPak e Ripasa; nas áreas de desenvolvimento, planejamento Estratégico e Gestão de Embalagens. Participa desde 1986 das principais
feiras e congressos do setor no mundo. Faz parte do grupo de consultores The Faith Pop Corn.
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