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 Para aquecer as informações 
sobre o novo livro, Embalagens 
Mundo afora, o Instituto de 
Embalagens firmou acordo com a 
Revista Embanews e vai publicar, em 
algumas edições deste ano, artigos 
assinados na Coluna Fronteira 
resumindo os traços culturais e as 
características das embalagens dos 
países que foram fonte de pesquisa.
 O Instituto já visitou mais 
de 65 países e a primeira edição do 
livro vai conter informações dos 25 
principais países por onde passou.

 O Conselho do  ITEHPEC 
(Instituto de Tecnologia e Estudos 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos),  braço tecnológico da 
ABIHPEC (Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos), tem 
um papel fundamental para o 
desenvolvimento tecnológico 
do setor, através de um plano de 
trabalho e de um programa de 
metas.
 As discussões do Conselho 
serão orientadas para a estratégia 

 No segundo trimestre de 2012, o Instituto de Embalagens – Ensino 
& Pesquisa, se firmou como centro de conhecimento sobre embalagens. 
Desde o início de suas atividades em 2005, trabalha em prol do 
conhecimento com a publicação de nove livros além de pesquisa e ensino 
sobre embalagens. Em 2008 ministrou o primeiro curso livre, e em quatro 
anos à frente dessa iniciativa já registra mais de 2 mil profissionais técnicos 
certificados sobre o tema embalagens nos 38 cursos que organizou.
 Faz parte da missão do Instituto coordenar e realizar estudos, cursos, 
encontros e treinamentos para disseminar informações sobre embalagens. 
Sua visão é ser o centro de referência e conhecimento sobre embalagens no 
Brasil e seus objetivos estão se concretizando a cada ano e em cada novo 
trabalho reconhecido por meio de premiações e depoimentos de clientes e 
alunos.

Boletim Informativo do Instituto de Embalagens

Instituto de Embalagens se firma como 
Centro de ConhecimentoArtigos assinados 

vão aquecer os 
capítulos do novo 

livro do Instituto de 
Embalagens 

Diretora do Instituto de Embalagens se torna 
membro do Conselho Científico-Tecnológico 

do ITEHPEC

n°2  trimestral/2012

www.institutodeembalagens.com.br
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Conheça os projetos do Instituto de Embalagens e seja você também um patrocinador dessas 
importantes iniciativas para a Indústria de Embalagens. 
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Destinatário

de evolução do setor no campo 
da Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação, construindo-se, a 
partir de suas recomendações, um 
Programa de Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.
 Foram indicadas para 
o Conselho pessoas de ilibado 
conceito, elevada cultura e 
comprovada experiência nas áreas 
de pesquisa e inovação tecnológica.  
 Assunta Camilo foi uma das 
indicadas e aceitou o convite.

 Os outros nomes que 
também vão compor o Conselho 
são: Flávia Alvim Sant’Anna Addor, 
presidente do Conselho, Carlos 
Eduardo de Oliveira Praes, Elcio 
Garcia Alvares, Silvia Berlanga de 
Moraes Barros e Silvia Stanisçuaski 
Guterres.
 A diretora do Instituto 
se sentiu muita honrada com 
a indicação e comprometeu-se 
a contribuir ao máximo com o 
Conselho.

 Importante constatação: o segmento de embalagens se tornou a 
grande vedete do setor de impressão, uma vez que os demais enfrentam 
a concorrência da mídia eletrônica. O sucesso também foi notado pela 
importância dada nos parques de inovação e do DRUPA CUBE, que este 
ano teve um dia dedicado ao “Packaging”.
 O “Dia da Embalagem” foi um fórum que, dentro do DRUPA 
CUBE, discutiu vários aspectos e temas.
 

Especial Drupa 2012, uma viagem tecnológica
A DRUPA 2012 foi a mais high tech de todas, com direito a efeitos especiais, teatros e shows para 

impressionar o grande público vindo de todas as partes do mundo!
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Entrada da Drupa 2012

Participe!
05 de setembro de 2012
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Sustentabilidade &
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1kg de conhecimento

O curso completo de Embalagens 
do Aço ao Vidro

Embalagens de  

A a V  

Saiba mais sobre a DRUPA na matéria completa em 
www.institutodeembalagens.com.br
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 Para manter um conteúdo 
atualizado sobre o universo da 
embalagem com informações do 
mercado mundial, o Instituto de 
Embalagens realizou nos meses 
de abril e maio uma verdadeira 
maratona em busca de inovações 
em embalagens.
 A primeira parada foi 
na Croácia onde a diretora do 
Instituto se reuniu com a equipe de 

 Para completar as 
atividades, o Instituto foi uma 
das delegações que fizeram uma 
visita técnica à Heidelberg ATG, 
que aconteceu no dia 7 de maio e 
contou com a presença tanto de 
profissionais que participaram de 
ações organizadas pelo Instituto de 
Embalagens como que vieram de 
outras partes do mundo.

 Em passagem pela Croácia 
o Instituto de Embalagens realizou 
uma pesquisa sobre as principais 
embalagens destaques do ponto 
de venda, e encontrou na cidade 
de Zagreb uma loja Conceito da 
Nivea, novidade que ainda não 
havíamos visto noutras cidades. O 
que demonstra que, cada vez mais, 
as marcas estão preocupadas em se 
posicionar com modernos espaços 
onde possam apresentar-se de 
maneira mais efetiva e com muita 
força e elegância!

 O outro destaque foi para o 
principal supermercado da Croácia, 
o Konzum, que já está utilizando os 
“handsets readers” para aumentar a 
interatividade das embalagens com 
os usuários e, claro, facilitar a vida e 
a compra deles.

 O Instituto de Embalagens encontrou na Alemanha novidades nos 
pontos de entrega de itens para a reciclagem: agora além da possibilidade 
de devolver embalagens e produtos separados por papel, metal, plástico, 
vidro verde, vidro transparente, vidro marrom, há também a possibilidade 
de entregar nas caçambas especiais de coleta roupas e tecidos usados, 
brinquedos e sucata eletrônica. Baterias e pilhas continuam sendo entregues 
nos postos de coleta especial. Outro fato é que em função do sucesso de 
utilização, aumentaram o número de ATMs (máquinas automáticas) que 
trocam garrafas de PET ou vidro e as latinhas por cupons ou dinheiro. 
Essas máquinas estão presentes em vários pontos de venda e nos principais 
supermercados.

Secretaria do Meio Ambiente distribui o 
Conjunto de Educação Ambiental

Instituto de Embalagens realiza missão européia

Visita Técnica Pontos de Vendas 

Reciclagem segue forte e com novidades

 Com um site dedicado ao setor, o Clube tem como finalidade 
promover, divulgar e informar sobre as embalagens oferecendo notícias 
diárias, guia de fornecedores, anúncio de vagas, cadastro de talentos, de 
oportunidades e muito mais!
 Para se tornar membro do Clube da Embalagem basta realizar 
um cadastro no www.clubedaembalagem.com.br. Ao se cadastrar 
a pessoa ainda pode optar pelos planos gratuitos ou pagos que geram 
benefícios como desconto em publicações, cursos e eventos organizados 
pelo Instituto de Embalagens. 
 Principais benefícios do Clube são: Cadastro para usuários e 
empresas; Fórum de discussão; Banners comerciais; Sistema de busca de 
fornecedores; Newsletter; Informações de eventos; Banco de Imagens; 
Banco de Talentos e Oportunidades.

Clube da Embalagem completa 1 ano

 O governo de São Paulo 
lançou em 2007 o “Município 
Verde”, um projeto ambiental 
inovador com o objetivo de 
descentralizar a política ambiental, 
ganhando eficiência na gestão 
ambiental e valorizando a base da 
sociedade.
 No último dia 2 de abril, 
o secretário estadual do Meio 
Ambiente, Bruno Covas, com o 
governador Geraldo Alckmin 
divulgaram em cerimônia no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
ranking ambiental dos municípios 
paulistas de 2011 que receberam o 
certificado Município Verde Azul. 
Foram 158 municípios outorgados 
que receberam também o 
Conjunto de Educação Ambiental 
– Nós, as embalagens e o meio 
ambiente. 

ESPECIAL
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Supermercado Konzum

Loja conceito NIVEA

Visita a Heidelberg

Premiação Embanews
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 Sucesso de venda e crítica livro Embalagens: Design, Materiais, 
Processos, Máquinas e Sustentabilidade pode ser encontrado nas 
principais lojas do País
 Após seu lançamento no dia 14 de 
março na Livraria Cultura em São Paulo, 
o livro tem repercutido positivamente 
entre profissionais renomados e órgãos 
da indústria de embalagens do Brasil e 
do Mundo.  Confira depoimentos no site!

Packaging & Grafics Arts Croatia, 
Instituto que cuida das embalagens 
na Croácia, e trocou informações 
sobre os dois mercados. Além 
das reuniões seguiu para visitas 
no ponto de venda em busca de 
novidades.
 Na Bélgica, visitou um 
centro de reciclagem e vários 
pontos de venda. O objetivo da 
visita foi conhecer como estão 

sendo realizados os processos 
de reciclagem das embalagens 
e verificar o que pode ser 
implementado em no nosso País. 
 Na Alemanha, participou 
da Drupa 2012, organizou alguns 
eventos com empresários brasileiros 
e visitou alguns supermercados 
como Real, DM, Kaisers, Aldi entre 
outros.

 A 6ª edição do curso de 
Embalagens Flexíveis contou com 
a presença de mais de cinquenta 
alunos, ultrapassando o registro de 
mais de 2 mil profissionais que, ao 
investir em conhecimento nesse 
segmento, se certificaram com o 
Instituto de Embalagens.
 Segundo, Assunta Camilo, 
diretora do Instituto de Embalagens, 
esses números são “graças à qualidade 
em atender a uma demanda de 
conhecimento sobre embalagens”, 
além da experiência e do trabalho 
sério que o Instituto se preocupa em 
oferecer para seus clientes e alunos, 
tanto nos cursos abertos como nos in 
company”. 
 Desde 2008, o curso de 
Embalagens Flexíveis traz as 
principais inovações e tendências 
dessa modalidade de embalagem.
 Mais de trinta empresas 
enviaram representantes para 
participar do primeiro curso do ano, 
entre elas: AB Brasil, Abbott, Ambev, 
Artecola, Belsul, Bostik Brasil, 
CBA, Centenário, Comexi, Cristal, 
Hersheys do Brasil, HyperMarcas, 
Inapel, Jaraguá Embalagens, Javel, 
J. Macêdo, Kraft Foods, Le Grand, 
Maeva, Mezcla Publicidade, Müller 
Martini, Plástico Marau, PP Print, Ph 
Fit, Rigesa, Royal Canin, Stora Enso, 
Totalflex, Tupahue, UFSC, Videolar e 
Wickbold.

Curso de 
Embalagens 

Flexíveis

Direto da Alemanha 
para São Paulo

Data: 04 de julho de 2012
Endereço: Rua Oscar Freire, 2039 
São Paulo / SP

Inscrições abertas!

Patrocínio:

 No último dia 13 de 
abril ocorreu a cerimônia do 21° 
Prêmio Brasileiro de Embalagem 
Embanews - Troféu Roberto 
Hiraishi em que o Conjunto de 
Educação Ambiental foi premiado 
na categoria pesquisa.
 A ação de divulgação do 
prêmio contou com o patrocínio 
das empresas Colacril, FuturePack, 
Grupo Orsa, Henkel, Ibema, 
Owens Illinois, Papirus e Vitopel.

Fo
to

: I
ns

tit
ut

o 
de

 E
m

ba
la

ge
ns



39Editora Banas

especial austrália

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

38 Editora Banas

As embalagens na 
terra dos cangurus!
Os australianos 
valorizam os 
materiais recicláveis, 
destacando-os  
na rotulagem  
das embalagens 

 AssuntA nApolitAno CAmilo

o 
instituto de Embalagens visitou a austrália para  
conhecer e pesquisar sobre embalagens com o  
instituto de Embalagens de lá!

a austrália, embora seja um país enorme, tem uma 
população relativamente pequena. É um país jovem, 
com grande potencial e idH muito maior que o nosso 
(quase cinco vezes mais) e tem perfil de consumo de 
embalagem igual aos países de primeiro mundo.

Embora a situação econômica pareça muito boa, o país tem sofrido muito 
com a “desindustrialização” que se iniciou no momento em que começaram 
as importações de bens, produtos, máquinas e embalagens da China, depois 
de outros países asiáticos. 

no princípio a redução dos custos foi interessante, no entanto, depois de  
algum tempo, notou-se um sensível aumento no desemprego e a diminuição da  

indústria como um todo. atual-
mente, a indústria australiana está 
trabalhando forte numa campa-
nha geral, destacando nos produ-
tos, o selo de “australian Made”,  
entre outros, com o objetivo de cons-

cientizar a população para reverter 
o quadro. situação delicada!

Há forte preocupação da sociedade 
com a questão da preservação am-
biental e, por isso, o País começou 
a praticar em algumas regiões, a 
cobrança de depósito para garrafas 
ou latas de bebidas (10 centavos  
a serem reembolsados na devo-
lução). Valorizam bem os mate-
riais recicláveis, destacando-os na  
rotulagem das embalagens. algumas  
redes de supermercados usam  
sacolas biodegradáveis.

Pontos de venda 

Há grandes mercados abertos nas 
grandes cidades (como nossos 
mercadões ou feiras livres), além 
de mercados menores nas demais 
cidades. a instituição principal 
são as redes de supermercados 
ou mercados simples. Há tam-

bém as drogarias e lojas de bebi-
das (uma vez que os mercados não  
podem vender bebidas com álcool). 
os principais mercados são: o  
Woolworths (principal), o Coles 
(mais antigo) e o iGa.

É uma população que preza muito 
pela qualidade de vida, com a práti-
ca de esportes. são muito amistosos 
aos estrangeiros e convivem muito 
entre amigos. Existem muitos imi-
grantes de quase todas as partes 
do mundo, em especial chineses, 
indianos e orientais, convivendo em 
harmonia. aproveitando esta carac-
terística, muitas empresas fazem 
campanhas sociais e ambientais, 
usando seus produtos como veícu-
los, esse é o caso da água “snowy” 
que promove a campanha contra o 
câncer de mama. o protetor solar 
“Every day” apoia um centro de 
pesquisa de câncer de pele. 

O objetivo é conscientizar a 
população para a valorização  

dos produtos locais
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os australianos investem conside-
ravelmente em boa alimentação. 
Há predomínio de sucos à base de 
frutas e refrigerantes com suco de 
frutas na maioria em embalagens 
PEt com rótulos termoencolhíveis 
bem como autoadesivos. as em-
balagens de refrigerantes de vidro 
também usam tampas de alumínio 
na sua maioria. a Coca Cola para 
se aproximar de seus consumidores 
realizava uma campanha publicitária 
milionária, colocando nas embalagens 
nomes de pessoas que participaram 
de um programa pela internet, além 
disso, tinha embalagens com as 
mensagens “divida sua Coke com 
a sua Mãe” ou “com o Papai noel” 
interagindo com o público. Vários 
nomes estavam disponíveis, como 
Madelaine, rebecca, Joan, adam, 
entre tantos outros.

além dos energéticos que tomam 

ou ainda desidratados, mais em 
função da preocupação dada à saúde 
e segurança, destacando atributos, 
como sem conservantes, sem adição 
de corantes ou saborizantes. Boa 
parte dos produtos é classificada 
como vegetariana por não conter 
glúten e por ter níveis de redução 
na quantidade de gordura, sódio, 
proteína. tudo de forma muito fácil 
e clara para o consumidor, mais do 
que serviço, consideração e respeito. 
destacaria o painel de informação 
usado em todos os produtos ali-
mentícios e a apresentação do caldo 
de galinha da marca Campbells®, o 
produto vem numa bisnaga, bem 
prático para o uso. 

Entendemos que as tendências mun-
diais são aplicáveis e a questão da sus-
tentabilidade torna-se uma das mais 
relevantes, cada vez mais, em lugares 
ao redor do mundo. Melhor assim 
porque como sempre afirmamos 
por aqui: embalagem melhor, 
mundo melhor!.

de certa forma o lugar das bebidas 
alcoólicas junto aos jovens, encon-
trei lá uma categoria de bebidas 
“calmantes” e  desintoxican-
tes como a “EsC”. nome bem 
sugestivo, não?

alguns produtos são quase que 
“instituições” da austrália: o Weet 
Bix®, o Vegemite® e o tim tam®. 
o Weet Bix® é o cereal matinal 
australiano em formato de barra 
que, ao derramarmos o leite sobre 
ele, se desmancha, lembra muito 
a nossa farinha láctea matinal. o 
Vegemite® é uma pasta preta salgada 
feita a partir de extrato de levedura, 
usada para dar sabor a torradas ou 
queijos, diria que muito estranho 
para o nosso paladar. o timtam® é 
um biscoito coberto por chocolate, 
que lembra o nosso Bis, hoje em ver-
sões de chocolate branco, menta, en-
tre outras opções de apresentação.

as mesmas características de ino-
vação que observamos em outros 
países estão presentes nas tendên-
cias australianas: conveniência, 
por exemplo, é quase uma regra! 
Encontramos muitos produtos 
congelados ou pré-preparados, 

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

NÚMEROS COMPARATIVOS: AUSTRÁLIA/BRASIL

AUSTRÁLIA BRASIL
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A questão da 
sustentabilidade torna-se 
uma das mais relevantes, 
cada vez mais, em lugares 

ao redor do mundo
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O varejo australiano 
e suas embalagens
A Austrália é o maior 
país consumidor de 
orgânicos e por isso 
tem lojas exclusivas 
para esses produtos. 
As embalagens 
exploram inovação, 
praticidade e 
sustentabilidade

 AssuntA nApolitAno CAmilo

d
ando continuidade ao especial sobre o mercado de 
embalagens na austrália, nesta edição, trataremos das 
características do varejo e dos produtos. Há grandes  
mercados que normalmente se encontram nas  
metrópoles e mercados menores espalhados nas demais 
cidades, no entanto, as principais redes varejistas são o 
Woolworths, o Coles (mais antigo) e o iGa.

o Woolworths tem a maior rede e o maior volume de 
sKUs. Hoje está presente também na nova Zelândia, lá como Countdown, e na 
África do sul. É bastante moderno e já tem opção de self check out (o cliente 
faz seu próprio check out e realiza sozinho o pagamento das compras na má-
quina de cartão de crédito ou débito), usando smartphones. Conta com quatro  
marcas próprias, das quais duas são as principais: select (Premium) e Home Brand  
(mais econômica).

a rede Coles, uma das mais antigas, também é a mais popular. trata-se de um 
mercado muito grande e moderno que já possui quatro marcas próprias: organic, 
Greenchoice, Finest e smart buy. o iGa (associação de mercados independentes) 
é mais simples e menor.

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

Existe uma enorme preocupação com 
a questão do alcoolismo. assim, as 
bebidas alcoólicas não são vendidas 
em qualquer lugar. até os restaurantes 
precisam de licenças especiais para 
vendê-las. Um dos maiores varejistas 
do País é a rede Liquorland. 

a austrália é o maior país consumi-
dor de orgânicos e, por isso, tem lojas 
exclusivas para esses produtos. os 
hábitos alimentares dos australianos 
tende a ser bem equilibrado, já que é 
um país colonizado por ingleses e com 
forte influência de orientais devido à 
grande migração de chineses, indoné-
sios e outros povos orientais.

Produtos como mel são bem valori-
zados, assim como os alimentos sem 
agrotóxicos, sem conservantes, à base 
de frutas, entre outros aspectos natu-
rais. o país é também um dos maiores 
produtores e consumidores de vinho 
do mundo.

É notável a diversidade de produtos 
infantis à base de frutas e legumes, 
muitos orgânicos. Em sua maioria 
apresentada com apelo saudável 
também nas embalagens.

o vinho é comercializado, na maioria 
das vezes, em garrafa de vidro com 
tampa de alumínio por ser mais 
prática, bem como em bag-in-box. 
Encontrei, inclusive, vinho em caixa 
de micro-ondulado kraft, bem rústico, 
com forte apelo natural, e ao mesmo 
tempo, a bebida em stand-up pouch, 
de 250 ml, bem moderno.

Embora os australianos consumam 
muito vinho, o País também tem 
suas cervejas, como a Bundaberg, 
ginger beer, cerveja à base de gengi-
bre da mesma empresa que produz 
o destilado australiano mais famoso: 
o Bundi. 

as principais marcas de cerveja são 
a VB, Cascade, Crown lager, Foster, 
Carlton dry. a Crown lager, por 
exemplo, apresenta uma embalagem  

de vidro diferenciada, com garganti-
lha, um verdadeiro luxo. a Cascade, 
da ilha da tasmânia, é acondicionada 
em uma garrafa de vidro com relevo, 
que remete às ondas do mar. as cer-
vejas também são disponibilizadas em 
lata de alumínio tradicional, lata lon-
ga e embalagens de vidro. o destaque 
nessa categoria é que as cervejas são 
comercializadas em embalagens com, 
no máximo, 350 ml, estimulando o 
consumo individual.

os produtos de limpeza são em sua 
grande maioria concentrados. os 
detergentes em pó são embalados em 
um cartucho com tampa abre e fecha 
frontal. alguns apresentavam refil, 
como o amaciante Woolworths se-
lect. outros limpadores aderiram aos 
paninhos, ou seja, o produto já vem 
diluído num pano para ser usado. al-
guns utilizam fotos em preto e branco, 
com apelo retrô e mais ecológico.

Com relação aos produtos de higiene 
pessoal, muitos simples, seguindo a 
linha do menos é mais, com poucas 
cores e elementos, mas bem ele-
gantes, como o Milk e o Moose. a 
marca Larosa incorporou rosas de 
inspiração impressionista e o resul-
tado ficou surpreendente. a linha 
de produtos organic Care, que usa 
uma decoração leve e frasco de PLa, 
merece destaque. Usando um splash 
que lembra um green washing,  a Bio 
Pack, no entanto, não explica, por 
exemplo, qual é o material do rótulo 
nem como deve ser o descarte correto 
da embalagem.

É sempre um grande aprendizado 
ver e comparar as embalagens de 
outros lugares do mundo. Esse ato 
traz novas reflexões e novos conceitos. 
Esperamos que tenha aproveitado. 
as próximas novidades serão sobre a 
nova Zelândia. até lá!
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Cosméticos: 
rosas de estilo 
impressionista 
decoram a 
embalagem 

Praticidade: 
pratos prontos 
e paninhos 
com produtos 
de limpeza

Cerveja: garrafa de 
vidro com relevo

Produtos infantis à base 
de frutas e legumes
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          TuRquiA:

o encontro do
oriente com o ocidente

A Turquia é um país com personali-
dade forte. É considerada a porta 
de entrada do Oriente para nós, os 
ocidentais; e a porta do Ocidente 

para os orientais. Atualmente, o país tem 
cerca de 75 milhões de habitantes, sendo 
80% turcos e 18% curdos. O idioma oficial 
é o turco e a religião é o islamismo. O IDH 
de 0,679 é considerado elevado, assim como 
o PIB, de US$ 960,5 bilhões e a renda per 
capita, de US$ 12.300 (dados de 2010).
 O principal setor econômico é a indús-
tria, seguida pela agricultura. Daí a impor-
tância das embalagens para o país, que tem 
forte tradição em comércio exterior e conta 
com mais de 1.200 indústrias de embala-
gens, sendo cerca de 800 no setor plástico.
 Na última década, devido ao aumen-
to da renda per capita média, tem havido 
mudanças significativas nos padrões de 
vida da população, que fazem crescer a 
indústria de embalagens para atender a 
demanda nacional.
 Lá também ocorre a redução das por-
ções e do tamanho das embalagens; além 
disso, os consumidores têm a oportuni-
dade de encontrar uma variedade mui-
to maior de produtos. Percebi inclusive 
muitas promoções nos pontos de venda, 
descontos especiais e cupons.
 Sobre os principais pontos de venda, 
podemos destacar a cadeia Migros, funda-
da em 1954; a Gima, em 1956, e a Pazarı 
Ordu (Oypa), de 1962. O varejo generalizado 
começou no final dos anos 80.

 O consumo de embalagens per capi-
ta é um indicador do padrão de vida. Em 
2011, o consumo per capita passou de 
100 dólares por pessoa. Um número ain-
da abaixo de referências mundiais, como 
no caso da Europa Oriental, cuja média 
é de 130 dólares/pessoa, comparado aos 
350/400 dólares per capita na América do 
Norte e Canadá e 550 dólares/pessoa no 
Japão. No Brasil, o consumo também está 
em torno de 100 dólares/pessoa.
 Os dados são da ASD, Associação de 
Fabricantes de Embalagens da Turquia 
(www.ambalaj.org.tr). A ASD é uma asso-
ciação muito atuante, que coordena várias 
atividades. Também é a responsável pelo se-
tor de Educação do WPO (World Packaging 
Organization) e é a promotora da feira de 
embalagens da Turquia, Ambalaj, realizada 
a cada dois anos, em outubro.
 Como sabemos, cada povo tem suas 
preferências e hábitos alimentares que são 
fortemente influenciados pela cultura. Na 
Turquia, comem-se muitos doces árabes, 
quitutes maravilhosos e normalmente em-
balados com deferência em  estojos de cartão. 
As especialidades turcas como a “halva” e o 
“Deleite Turco” estão sendo sucessivamente 
introduzidas nos mercados internacionais, 
assim como outros produtos com embala-
gens de design sempre muito colorido e na 
maioria das vezes com cores bem carrega-
das, como a embalagem da Ipek (foto).
 Outro hábito comum na Turquia é o 
consumo do café. A bebida é tomada em co-

pos com formato singular com o pó no fundo, 
o que lembra um chá forte. As embalagens 
são parecidas, exceto pela decoração que usa 
muito azul e verde, como as da Europa.
 As bebidas, como os sucos, refrige-
rantes e água, usam na sua maioria em-
balagens PET. 
 Algumas águas mais refinadas, como 
a Uludag (foto), vêm em garrafas de vidro 
e é uma das mais célebres, abusando da cor 
preferida da Turquia: o azul forte e elegante.
 A culinária turca é sempre muito con-
dimentada; os pratos usam muito tomate e 
pimentão (páprica), ou molhos. As gôndolas 
têm toda a sorte de embalagem desses pro-
dutos, normalmente em porções maiores do 
que as nossas. No caso do tempero Knorr 
(foto), o pote é injetado e tem um rótulo im-
pecável em “in mold label”, como boa parte 
dos potes daquela região.
 A Turquia é também um dos princi-
pais players da indústria mundial de ves-
tuário e muitas são as lojas de lingeries, 
sempre muito sensuais e caras. As lojas 
são especializadas e em sua maioria têm 
apenas homens! Isso mesmo, os vendedo-
res e compradores são homens, pois são 
eles os maiores consumidores desses arti-
gos para dar de presentes às esposas. As 
embalagens são caixas que lembram (em 
tamanho) as nossas caixas de sapato, po-
rém, são decoradas com acoplagem de pa-
pelcartão impresso em offset, sempre com 
muito brilho e sofisticação e ricas peças que 
complementam a embalagem.
 Na Turquia, tradicionalmente, em-
balam-se bem as belas peças, porque en-
tendem que cada presente caro e delicado 
está à altura das presenteadas. E segue 
assim: Embalagem melhor. Mulheres 
mais felizes. Homens também!

Assunta Napolitano Camilo                                                   
Diretora da FuturePack - Consultoria de Embalagens
e do Instituto de Embalagens  -  Ensino & Pesquisa 
E-mail: atendimento@institutodeembalagens.com.br    

Assunta Napolitano Camilo
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O 
segmento de embalagens ganhou força na 

Drupa 2012 e se consolidou como a grande 

estrela do setor de impressão, uma vez que 

os demais setores da indústria gráfica enfren-

tam a concorrência da mídia eletrônica. O Drupa Cube este 

ano dedicou um dia ao “Packaging”, um fórum que discutiu 

o novo posicionamento da embalagem no mercado.

A abertura foi de Michel Ferrari com o tema: “As me-

gatendências que moldam a experiência da embalagem 

ao novo consumidor”. Serviram de exemplo os smartpho-

nes que permitem aos consumidores navegar na internet 

e alterar a embalagem do seu produto, personalizando-o.

Essas mudanças implicam cada vez mais em distintos 

estilos e formas, levando ao aumento da personalização e 

da exclusividade do produto, e também na questão da re-

levância, da influência e do relacionamento, como é o caso 

do i-tunes, que traz as músicas do mundo virtual para o real.

Existem movimentos claros de que a produção em 

massa está se customizando para que os produtos “fa-

lem” com seus distintos públicos. No caso da Procter & 

Gamble essa tendência já apresenta crescimento de 30%.

Ao longo das palestras foram destacadas como me-

gatendências:

 social: publicidade por meio da inter-

-

nos, orgânicos, pegada de carbono...

As gôndolas dos supermercados estão cada vez mais 

confusas, de modo que a funcionalidade é mais importante 

agora do que nunca, pois o momento do uso e da experiên-

cia de compra deve complementar a qualidade e a aparência 

do produto. As embalagens, enfim, alcançaram o status de 

multidisciplinares: devem ser seguras, dar informações e se 

conectarem ao estilo e necessidade de cada consumidor. 

O Sr. Jürgen Dornheim, da Procter & Gamble, explicou 

que na P&G eles buscam o uso agradável, porém com a ma-

ximização dos recursos, evitando excessos ou desperdícios. 

A meta da empresa para os próximos dez anos é de que 

seus produtos venham em embalagens produzidas por ma-

teriais com 25% de fonte renovável, 20% de redução das 

embalagens, redução dos resíduos sólidos gerados, uso de 

água fria para lavar coisas/roupas, e redução do transporte 

de caminhão em 20% dos km rodados/unidade de volume.

-

Code para o rastreamento dos produtos de maior valor 

ou tamanho, contando o case da IKEA (loja de móveis e 

materiais de construção alemã presente em quase toda a 

Europa) e a da Pattex (correio austríaco).    
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P
ara suportar tanta qualidade de impressão, os pro-
dutores de matéria-prima também apresentaram  
melhores substratos como os prontos para a impressão 
digital, entre outras novidades, por exemplo, cores, 
texturas e acabamentos. 

a Suzano Papel e Celulose foi a única representante 
brasileira com estande próprio. 

a Stora Enso apresentou uma linha de papéis 
couché certificada para impressão digital em impressoras rápidas e 
de grande formato (HP, Canon, Xerox iGen) e o papel revestido dos 
dois lados, Stora Enso Lakka, que irá integrar em linha com a nova 
HP indigo 30000 digital Press - de 750 mm de largura folha a folha 
- projetada especificamente para imprimir embalagens de cartão.

a HP já tem instalada mais de 6 mil impressoras digitais, muitas 
para impressão de etiquetas e aplicações de embalagem. Projetado 
e desenvolvido especificamente para o mercado de cartuchos, o 
novo equipamento faz parte da mais recente geração de impressoras  
digitais,  que pode imprimir em até 600 mícrons de espessura ou nas 
gramaturas de 180 a 500 g/m2. a Stora Enso Lakka deve maximizar a 

Show de 
tecnologias
A inovação torna os processos mais produtivos 
e competitivos e com menor impacto ambiental. 
Essa foi a tônica dos lançamentos da Drupa  
mais high tech até aqui

produtividade dessa plataforma, 
satisfazendo as exigências de 
diversas áreas de aplicação. 

Entendendo que os requisitos 
na fabricação de embalagem far-
macêutica são muito exigentes, 
a Stora Enso Gallop apresenta 
novos desenvolvimentos e me-
lhorias em sua linha de in-line. 
a nova Xerox EXP iGen4tM 
aumentou a área de impressão 
em 15%,  atingindo agora 364 x 
660 mm de folha.  

Embalagens impressas digi-
talmente já atingem uma fa-
tia considerável do mercado 
em diversos segmentos, como 
produtos farmacêuticos, soft-
ware e eletrônicos, com as  

suas necessidades específicas de  
várias versões de idioma e  
tamanhos variados. o Gallop es-
tende a rentabilidade do pacote 
digital de impressão para outros 
mercados: alimentos, especiali-
dades sazonais, promocionais e 
embalagens de cosméticos.

a Henkel apresentou seu port-
folio completo de produtos e 
tecnologias para o segmento de 
embalagem. Muitas das tecno-
logias já estão disponíveis no 
Brasil. o foco foi nos adesivos 
e tecnologias sustentáveis e 
ambientalmente compatíveis. 
outro destaque foi o verniz UV 
sustentável MiraFoil, desen-
volvido para materiais gráfi-
cos e embalagens. Por ser um  

verniz sustentável, 
ele pode substituir 
o hot stamping e ser 
aplicado em diversas 
cores, resultando em inú-
meros efeitos diferenciados. 
o produto está disponível nas 
cores prata, dourado e bronze. 

a Coim apresentou vernizes 
especiais à base de água para 
tampas, entre outros produtos 
com maior capacidade adesiva. 

a Kodak apresentou a tecno-
logia FlexceL direct System, 
que se apropria da experiência 
da Kodakde off set (pontos 
quadrados e precisos) e a utiliza 
agora no sistema de cilindros 
sleeves para flexografia, confe-
rindo performance maior (texto  Fo
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comercial). o sistema de tecno-
logia de gravação a laser oferece 
baixo custo e boa qualidade de 
impressão; aumento de produ-
tividade, consistência e rápido 
setup de impressão. 

a brasileira eCalc Software  apre-
sentou aplicações de business  
intelligence, que auxiliam gráfi-
cas a obter uma interface transpa- 
rente sobre custos, lucros, garga-
los e outros pontos-chave da 
produção e administração. tudo 
com transparência e modularida-
de, podendo ser customizado de 
acordo com o porte e a necessi-
dade da gráfica, assim, o usuário 
pode visualizar de modo transpa-
rente e completo como estão os 
indicadores da empresa, poden-
do, desta forma, tomar decisões 
mais seguras e completas. 

a Muller Martini apresentou 
a  impressora rotativa offset   
VSoP para impressão  em papel, 
filme e cartão, que impressiona 
com suas numerosas inovações 
técnicas e funcionais. Por exem-
plo, o novo sistema de controle 
aumenta a confiabilidade da 
máquina, enquanto reduz, ao 
mesmo tempo, o desgaste pelo 
uso e a necessidade de manu-
tenção, devido ao melhor posi-
cionamento do cilindro sleeve.

além da adaptação do design 
externo, a impressora rotativa 
offset foi continuamente expan-
dida e aperfeiçoada para incluir 
diversos recursos técnicos. o 
primeiro e mais importante 
objetivo dessas inovações foi 
tornar a máquina mais fácil  
de ser operada. 

a tecnologia de controle eletrô-
nico também foi reprojetada, 
aumentou a confiabilidade  
da máquina. a impressora  
rotativa offset VSoP foi de-
senvolvida para a impressão de 

etiquetas, embalagens flexíveis 
e papel cartão.

a Esko trouxe soluções de soft-
ware que abordam design de 
embalagens, gestão, design e 
pré-impressão, gerenciamento de 
cores, automação de workflow e 
integração de processos. Com 
a introdução da Suite 12, uma 
versão de atualização do software 
de workflow para embalagem e 
rótulo, o foco é  agregar valor 
para o usuário pela introdução 
de novos benefícios de produti-
vidade e eficiência. 

a empresa também apresentou 
inovações para flexo digital que 
melhoram muito a qualidade 
de impressão. o novo sistema 
é capaz de controlar a forma de 
estruturas de pontos diferentes 
em uma única chapa. o resul- 
tado é uma chapa flexo ade-
quada para o destaque e para as 
áreas de sombra ou sólido de um  
trabalho de impressão. 

outro destaque da Esko são as 
soluções digitais de acabamento 
integradas desde o software até 
o projeto estrutural (artios-

Cad). Versátil e produtiva, a 
mesa digital de acabamento 
pode ser facilmente configurada 
para aplicações diferentes de 
protótipos de embalagens até  
serviço pesado de corte e vinco, 
chegando a produzir até cem 
placas (produtos) por dia.

a Eltromat apresentou uma 
linha de equipamentos que in-
tegra medição de cor espectral 
na impressão. Para controlar a 
consistência da cor ao longo do 
processo de impressão, é comum  
para remover o material que está 
sendo rodado e medir off-line 
com um fotômetro manual es-
pectral. Este processo significa 
sempre uma interrupção da 
produção. a Eltromat trou-
xe uma nova proposta com o 
inco_check.  Este novo sistema 
de medição espectral de cor in-
tegra o processo de medição na 
impressão em tempo real. 

além disso, a empresa apresen-
tou um sistema de inspeção 
100% integrado ao workflow, e 
desta forma, garante  a qualida-
de, com melhor desempenho. 

Na impressão flexográfica 
para embalagem de líquidos, 
cartuchos ou de cigarro, os end 
users estão cada vez mais exi-
gentes, assim o controle  de qua-
lidade consistente  e tambem a 
eliminação de eventual defeito,  
é essencial neste contexto. 

a inspeção do sistema twin_
check permite alta resolução 
de inspeção na velocidade da 
máquina, além disso detec-
ta os defeitos esporádicos na 
impressão. o sistema é pro-
jetado para todos os tipos de  
impressão, bem como para 
toda a gama de substratos de 
impressão, incluindo material 
transparente. Já durante a fase 
de set-up, este módulo com-
para o pré-PdF da imagem de 
impressão e, portanto, reco-
nhece a impressão com defeito 
já nas chapas ou nos cilindros 
numa fase precoce.

a fim de eliminar os defeitos, o 
módulo Event_logger registra to-
dos os defeitos de um protocolo, 
que, de acordo com o fabricante, 

pode também ser utilizado para 
análises adicionais.

a indústria Brasileira de Filmes 
(iBF) apresentou uma linha 
completa de chapas para siste-
ma computer to plate com alta 
resolução para longas tiragens, 
além da linha tradicional. 

a duPont mostrou a linha Cyrel 
round ®, gravando em camisas 
sem emendas. divulgou tam-
bém o novo digiflow® para 
gravação de foto polímeros sem 
oxigênio, portanto entregando 
maior qualidade, cobertura e 
em grandes formatos.

Preocupada com qualidade e 
meio ambiente, a daetwyler®, 
agora coordenando o grupo for-
mado por Hell® e ohio®, trouxe 
novas possibilidades de gravação 
flexo em elastômero, gravado a 
laser (com alta qualidade) e la-
vado apenas com água, gerando 
menor impacto ambiental 

Em termos de equipamentos 
de impressão para embalagens, 
chamou a atenção a presença  
de empresas, como Canon,  
ryobi, ricoh, Fujifilm, Xerox, 

Xeikon, oferecendo soluções 
para grandes tiragens, e claro, 
totalmente digitais. 

a Man roland focalizou a 
família roland 700 e roland 
900, ambas para embalagens.  
Explorou a área de serviços, 
com o programa Printvalue, 
que pode atender seus clientes 
com serviços de diagnóstico e 
suporte mesmo a distância.

a KBa, que passa a ter uma filial 
no Brasil por meio da delta-
grafica, antes representante, 
apostou em velocidade e mais 
possibilidades de acabamento 
em linha. 

a Komori desenvolveu um novo 
sistema de cura UV, mais amigo 
do meio ambiente e econômi-
co, que pode trazer benefícios 
adicionais, considerando os 
ganhos de tempos e redução  
de estoque.

o foco dos lançamentos tecno-
lógicos foi a sustentabilidade. 
aspectos como minimizar im-
pactos ambientais, usar menos 
energia, liberar menor quan-
tidade de resíduos foram tão 
fortes quanto a preocupação  
econômica. Crítica para muitas 
empresas que buscam alternati-
vas com fusões, verticalizações, 
parcerias e/ou marcando presen-
ça em novos mercados. Como 
a sustentabilidade econômica 
está em xeque na Europa e no 
mundo, principalmente, para 
os fabricantes de máquinas, 
vamos saber em breve quem vai 
sobreviver. aposto nas empresas 
que estão revendo sua compe-
titividade e responsabilidade 
ambiental com o mesmo peso e 
verdadeiramente. Sustentabili-
dade combina com verdade. 
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Sistema de medição espectral de 
cor da Eltromat

Digiflow: para gravação de 
fotopolímeros sem oxigênio
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!شكارم ارب كانه
(Pra lá de Marrakesh!)

O  Instituto de Embalagens es-
teve presente em reuniões e 
pesquisa no norte da África 
para conferir de perto o atu-

al estágio das embalagens do Marrocos. 
Foi interessante observar vários pontos e 
pensar como essas diferentes visões com 
aplicações inusitadas contribuem para o 
desenvolvimento do setor aqui no Brasil.
 O Marrocos está experimentando um 
desenvolvimento extraordinário, acima 
de muitos países em desenvolvimento e 
à frente da maioria dos países africanos. 
Assim, não é por acaso que grandes em-
presas europeias (Danone, Kraft, Nestlé, 
Colgate, P&G, Unilever, Coca-Cola, Pep-
sico) estão se instalando naquela região, 
bem como as redes de supermercados 
Carrefour e Tesco, além das cadeias de 
fast food, como o Mc Donald’s (lá chamado 
de McDu), Pizza Hut, KFC, entre outras.
 Uma das características mais interes-
santes que observamos foi o forte traço 
da cultura marroquina nas embalagens 
em geral. No rótulo da tradicional cerveja 
Casablanca, a moldura criada pelos ar-
cos, forte influência da arquitetura mou-
ra presente em todas as portas, portões e 
janelas do país, segue impressa no rótulo.
 Os mesmos elementos culturais estão 
presentes nos pratos principais e não é 
diferente nos produtos de perfumaria, 
higiene e produtos pessoais.
 O panorama geral das embalagens 
num grande supermercado e o de produ-
tos internacionais são bem similares. Os 
pequenos varejos da periferia ou das “Me-
dinas” realizam em espaços de 6 metros 
quadrados a venda de tudo, desde leite 
até sabão. E nesses varejos, para atender 
quem tem um orçamento pequeno, pre-
valecem as embalagens unitárias, ou sa-
chês para acondicionar leite Ninho (com 
26 gramas de leite em pó para fazer um 
copo de leite que custa 10 dirhams, cerca 
de R$ 2,50) e achocolatado, como o Chocão 
da Ideal, com envelopes de 15 gramas. 
 No Marrocos, é comum encontrar os 
preços impressos na embalagem. Essa é 
uma estratégia para tentar coibir possí-
veis abusos do varejista. 
 O segmento de bebidas é impulsiona-
do pela água mineral, uma vez que a água 

da rede pública nem sempre é potável. A 
dominante é a água Sidi Ali da Danone. 
Nosso destaque é para a Oulmès que op-
tou pelas latas de alumínio em sua versão 
com gás, um salto em relação às demais 
águas disponíveis para o comércio.
 Como o país tem forte orientação is-
lâmica, a venda de bebidas alcoólicas é 
restrita. Só encontramos as cervejas Ca-
sablanca e a Flag; esta tinha, além da 
garrafa própria, a lata. 
 Os sucos encontrados nas embala-
gens cartonadas são ligeiramente distin-
tos, com o detalhe curvo (a Diamond da 
Elopak), como o de Romã que tinha as 
embalagens impressas na África do Sul. 
 Para as crianças, é normal a apresen-
tação de produtos em copos termoforma-
dos além de alguns diferenciados, como o 
Superman, este com válvula para facili-
tar os goles. Também encontramos sucos 
em embalagens laminadas com papel/alu-
mínio/polietileno em formato tetraédrico. 
Sucos em pó são de tamanho ligeiramen-
te menor que os nossos, em envelopes de 
12,5 gramas para fazer 1,5 litro.
 Por conta da restrição a bebidas alcoóli-
cas, os marroquinos têm forte hábito de to-
mar chá nos cafés ou nas casas, e compram a 
granel, em caixinhas ou ainda em saquinhos 
unidose. Os cartuchos têm design primoro-

so, imagens lindas, envoltório de BOPP e 
selos holográficos. Entre os sabores que li-
deram estão os de menta e hortelã. 
 As embalagens com janelas transpa-
rentes são bem características, e isso serve 
para mostrar e aproximar os consumidores 
dos produtos nativos. Outra característica 
marcante é o gosto pelos detalhes dourados, 
o que explica a quantidade de aplicação de 
hot stamping em várias embalagens. 
 Visitando os diferentes países concluí-
mos que as empresas brasileiras estão num 
excelente momento para rever suas posi-
ções: no design, desenvolver novos itens, no-
vos trabalhos, sempre procurando entender 
e considerar toda a cadeia para entregar, no 
ponto de venda e no varejo, possibilidades de 
impacto para cada situação e região.

 Em resposta a essa necessidade, 
o Instituto de Embalagens promo-
verá, em março do ano que vem, 
um workshop sobre Inovação que 
ajudará a nossa indústria a ter uma 
visão mais ampla sobre as reais ne-
cessidades de ser competitiva para 
se firmar em 2013. A nova sociedade 
impõe produtos melhores, práticos, 
bonitos, saudáveis, seguros, além 
de social e ambientalmente susten-
táveis e culturalmente sintonizados. 
 Embalagem melhor.
 Mundo melhor!

Assunta Napolitano Camilo

AssuntA nApolitAno CAmilo
Diretora da FuturePack - Consultoria de Embalagens e do Instituto de Embalagens  -  Ensino & Pesquisa
Profissional de embalagens há 30 anos. Pesquisa feiras e PDVs do mundo desde 1986.
Professora e palestrante internacional de embalagens. Coordenadora dos livros: Embalagens Flexíveis; Embalagens de 
Papelcartão; Guia de embalagens para produtos orgânicos; Embalagens: Design, Materiais, Processos, Máquinas & 
Sustentabilidade. Coordenadora do Kit de referências de Embalagens e de vários livros sobre o assunto. Membro do 
Conselho Científico-Tecnológico do ITEHPEC e o Banco de Talentos da Faith Pop Corn.
E-mail: atendimento@institutodeembalagens.com.br    
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A necessidade de conveniência consagrou as em-
balagens que atendem à demanda de consumir em 
trânsito, com a possibilidade de levar a comida para 
onde for preciso, ou seja, os conhecidos produtos on 

the go. As embalagens para esses produtos devem ser 
fáceis de abrir e fechar; ir direto do freezer ao forno 
convencional ou de micro-ondas; ter porções unitárias 
ou pequenas; ser práticas; comportar num só produto 
acompanhamentos para agregar serviços e soluções, 
os chamados all together (colher, canudinho, molho, 
palitinho etc. – os acessórios); acompanhar o estilo de 
vida e se adaptar às novas situações de consumo: food 
to go, hands free, mobilidade (viagens); e, sobretudo, 
considerar os novos grupos: crianças, idosos e por-
tadores de defi ciência, entre outros.

Notem a qualidade de impressão dos 
fatiados de peru da Fleury Michon. O 
efeito mate (fosco) aumenta a per-
cepção de nobreza. A embalagem 
é fácil de abrir, pode ser refechada 
e traz apenas 2 fatias. Atenção es-
pecial para as pessoas que moram 

sozinhas e para as pequenas famílias.
 

Com este pote de papelcartão da Belle France 
é possível consumir o aperitivo até na loja de 
conveniência. É só deixar por 50 segundos no 
micro-ondas. Acompanha palitinho.

Os aperitivos de salaminho 
em porção adequada (apenas 
75 g) são de tamanho que cabem na 
boca (se intitulam “one bite only”) 
e perfeitos para ser degustados em 
casa, no escritório ou no caminho.

A preocupação com a saúde e segurança é clara-
mente perceptível quando observamos as pessoas 
olhando a data de validade dos produtos e as tabelas 
nutricionais no ponto de venda. Os consumidores es-
tão dedicando tempo para buscar essas informações 
e verifi car os lacres e tampas, constatar a resistência 

do material e a qualidade do produto entre outros 
aspectos. Com isso notamos: maior foco em saúde 
e nutrição; preocupações com teores de lipídios, car-
boidratos, açúcar, colesterol e sódio, entre outros; 
diversifi cação das fontes de proteína; e a busca pelos 

orgânicos, pelos naturais, por produtos frescos.
E atender a essas preocupações começa por: in-

formar mais e melhor (datas, tabelas, etc.); ter mais 
higiene; utilizar tamper evidence (lacres invioláveis) 
ou child proof (à prova de crianças) e outras opções de 

O Instituto de Embalagens marcou presença nas 
últimas edições do SIAL e da ANUGA, principais feiras 
internacionais da indústria de alimentos e bebidas, 
para conferir tudo que foi importante e estudar como 
as embalagens poderão contribuir no desenvolvimento 
desses mercados aqui no Brasil.

Para entender melhor a importância da embalagem 
em todo esse contexto, o Instituto visita, por ano, pelo 
menos dois países que não visitou antes para conhecer 
outras culturas, outros mercados consumidores e a 
infl uência disso tudo nas embalagens que fabricam.

Em outubro, em visita aos pontos de vendas da 
França e do Marrocos, constatamos que assim como 
nas visitas realizadas à Alemanha, Bélgica e Croácia 
em maio, à Austrália e Nova Zelândia em janeiro e de 
norte a sul do Brasil ao longo deste ano, as grandes 
tendências rumam para o mesmo sentido. 

Nessas pesquisas, observamos que grandes mu-
danças vêm defi nindo um novo perfi l de consumo. Es-
tamos falando do aumento das populações dos países 
do Leste e do Oriente, assim como do incremento no 
número de habitantes urbanos em relação aos rurais; 
do crescimento geral da expectativa de vida; dos 
novos grupos de consumidores como os kids, teens 
e a terceira idade, além dos grupos menores e das 
tribos diversifi cadas; e da, talvez, maior de todas as 

mudanças: o novo papel da mulher que altera radi-
calmente as necessidades das embalagens, pois elas 
já são maioria na população. Decidem ou orientam as 
compras. 

Atualmente a mulher tem assumido um novo papel 
na sociedade, sendo, em muitos casos, o pilar da 
família. A estrutura familiar se modifi cou e, hoje, os 

dois trabalham fora. Tanto o homem quanto a mulher 
permanecem solteiros por mais tempo, e há um au-
mento do poder de decisão por parte das crianças.

As horas de trabalho aumentaram mesmo com a 
disponibilidade das novas tecnologias e muitas pes-
soas têm seguido um ritmo de dupla jornada e, em 
todos esses casos, há menor disponibilidade para as 
atividades domésticas demandando, assim, produtos 
muito mais práticos de ser consumidos e embalagens 
funcionais.

Observem a proposta do salaminho para crianças, 
com abertura e uso fácil fazendo com que as crianças 
tenham acesso ao produto desde cedo e, com isso, 
adquiram o hábito de ingerir este tipo de proteína 
desde muito cedo.

São cinco, dentre as principais preocupações dos 
consumidores, que geram macrotendências, e as em-
balagens devem atendê-las: conveniência; saúde; se-
gurança; estilo de vida (autoindulgência); e a questão 
da sustentabilidade.

A boa embalagem pode revitalizar o produto e a empresa!
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Assunta Napolitano Camilo é diretora da FuturePack - 
Consultoria de Embalagens e do Instituto de Embalagens 
- Ensino & Pesquisa. Professora e palestrante internacional 
de embalagens. Coordenadora do kit de Referências de 
Embalagens e de outros livros para o setor. Membro do 
Conselho Científi co-Tecnológico do ITEHPEC e do Banco 

de Talentos da Faith Popcorn. Pesquisa feiras e PDVs do 
mundo desde 1986. Articulista dos principais veículos da 
indústria de embalagens.

segurança; além de oferecer produtos frescos por mais 
tempo ou com maior vida de prateleira (shelf life), 
utilizando, por exemplo, a tecnologia MAP (Embalagem 
com Atmosfera Modifi cada). 

Sem dúvida, questões sobre barreiras ganham 
importância e evidência e existem muitas pesquisas 
e progressos para todos os materiais com barreiras à 
luz, UV, água, vapor de água, pó, insetos, fungos, gor-
dura, gás carbônico, oxigênio, etc.

 
Produtos de proteína de peixe 
têm tido forte demanda, como 
no caso deste lançamento por-
tuguês, de hambúrguer de atum. 
A embalagem é de estrutura 
fl exível e laminada com alumínio, 

dispensando a cadeia de frio, e o cartucho de-
monstra bem claramente do que se trata e, assim, 

a empresa ganha destaque dentre os produtos da 
mesma categoria.

Além da procura por produtos convenientes, prá-
ticos e que preservem e garantam nossa saúde com 
segurança, ao mesmo tempo em que trabalhamos 
mais, nos sentimos no direito de nos presentearmos 
com as novas opções. A compensação é a tendência 
que podemos identifi car em produtos relacionados a 

prazer. 
Produtos com maior valor agregado: 
a Del Pacha oferece aos seus clientes 
o “Chawarma” quase pronto para ser 
facilmente consumido. O recheio vem 
numa embalagem multicamada termo-
formada envolvida por uma luva de 
papelcartão, com uma bela produção 
fotográfi ca na frente e as instruções de 

preparo no verso. Observe o destaque 
de que se trata de um produto “HALAL”, mostrando a 

força dos produtos étnicos.

Existe muita oferta de produtos premium, exóticos 
e étnicos, e é interessante mesmo que o produto se 
comporte como um prêmio ou mesmo uma celebração 
para o consumidor que quer encontrar glamour, ex-
clusividade, ter produtos com sofi sticação e que de-

monstrem poder e status, já que está em jogo a 
máxima do “eu mereço”.

O atendimento a essa demanda pede uso e abuso 
de cores, transparência e, sobretudo, a valorização do 
sentido visual, capaz de despertar o appetite appeal.

Muitos produtos frigorífi cos são adquiridos para ser 

encaminhados como presentes e têm uma embalagem 
especial que agrega valor à ocasião e ao produto. 

Notem, por exemplo, a bela produção fotográfi ca 

utilizada para este salame marroquino. Vale destacar 
que a embalagem é multicamada com tampa abre e 

fecha funcional, conferindo um aspecto 
bonito, além de seguro e prático.

 
Já os espanhóis do mundo todo podem 
desfrutar de momentos es-
peciais degustando suas 
Tapas preferidas, pois a 
Espanha está exportando 

para o mundo todo, numa solução con-
veniente, mini brochettes em variadas 
versões, todas com apresentações ten-
tadoras.

A questão da sustentabilidade tem tido espaço 
em todos os países. Assim, cabe, ao menos, que as 
embalagens: usem o correto símbolo do material uti-
lizado para facilitar a coleta e a disposição; sejam 
analisadas desde o projeto até o seu descarte, ou 
seja, até a disposição e seus impactos ambientais; 
e aproveitem para falar de responsabilidade social e 
ambiental em sua própria superfície, com símbolos, 
ícones e outros recursos. 

As empresas que estiveram atentas às tendências 
e quiserem investir em inovação e adequarem as 
suas embalagens agregando serviços e valores que 
os consumidores buscam pensando em conveniência, 
praticidade, segurança e sustentabilidade, estarão à 
frente no desenvolvimento dos seus projetos e conse-
guirão alavancar seus negócios por meio da compe-
titividade. 

Visitando os diferentes países concluímos que as 
empresas brasileiras estão num excelente momento 
para rever suas posições, design; desenvolver novos 
itens, sempre procurando entender e considerar toda a 
cadeia e entregar no ponto de venda e no varejo pos-
sibilidades impactantes para cada situação e região.

Em resposta a essa necessidade, o Instituto de Em-
balagens promoverá, em março do ano que vem, um 
workshop sobre Inovação, para ajudar a indústria a 
ter uma visão mais ampla sobre a real importância de 
ser competitiva para se fi rmar em 2013.

Perdem mercado e oportunidade as empresas 
que insistem em vender carne in natura ou produtos 
orgânicos sem a embalagem que poderia valorizá-los. 

A nova sociedade impõe produtos melhores, prá-
ticos, bonitos, saudáveis, seguros e ambientalmente 
sustentáveis. Embalagem melhor. Mundo melhor!
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Embalagens de papel-  cartão 
europeias seguem inovadoras!

Assunta Camilo, que  
atua no mercado de 

embalagens há mais de 
30 anos, descreve para os 
leitores da Revista Abigraf 

as novidades e inovações, 
algumas delas surpreendentes, 

que encontrou no 
acondicionamento de produtos 

alemães, belgas e croatas.

stivemos na Europa para visitar a Dru-
pa 2012 e aproveitamos para fazer al-
gumas visitas técnicas em cidades da 
Bélgica e da Croá cia, lugares onde as 

artes gráficas são muito valorizadas. Encon-
tramos as embalagens de papel-  cartão como 
sempre muito elegantes e charmosas em lojas- 
 conceitos, a exemplo da Nivea, em lojas de pro-
dutos orgânicos e de luxo, nos supermercados  
e também nos fast  foods.

Começamos pela cu rio sa e prática embala-
gem da Surf ’n’  Fries, da Croá cia, uma rede que 
oferece batatas fritas num cone com vincos que 

E

EmbAlAgEm

Assunta Napolitano Camilo

tem, numa das abas, um local destinado para 
colocar o copo de refrigerante, e, na outra aba, 
dois espaços para colocar os molhos de maione-
se e ketchup! A empresa oferecia também como 
opção um “carrinho” que tinha na traseira uma 
aba para apoiar o copinho de molho. Falando 
ainda das novidades para delivery, encontramos 
“luvas” para as embalagens de frango assado, fa-
cilitando o transporte para o consumidor levar 
o prato pronto para casa. A luva tem sido uma 
aplicação crescente para o papel-  cartão: encon-
tramos as luvas, enobrecendo geleias com a pos-
sibilidade de agregar sofisticação. No caso de 
bisnagas e frascos de produtos de limpeza, a 
utilização é feita para via bi li zar lotes menores 
de produção para os quais seria improdutiva a 
decoração direta ou a litografia.

Cresce também a utilização dos displays, 
em muitos casos acoplados ao micro-  ondulado. 
Um exemplo a ser seguido pelo Brasil, onde as 
embalagens “shelf  ready packaging” (embalagens 
de transporte que podem ir diretamente para a 
gôndola, sem manuseio) começam a ganhar im-
portância em função do crescimento dos “ata-
carejos”. Os acabamentos e enfeites conferem 
sempre elegância e distinção às embalagens. O 
formato de cesta na embalagem da Paprenjak, 
fabricante croa ta de biscoitos, foi decisivo para  
a vi sua li za ção do produto no ponto de venda.

A aplicação  
de hot stamping 
sofistica a caixa  
do Kit Kat

Com um visual atraente, o formato de cesta na embalagem 
dos biscoitos Paprenjak chama a atenção no ponto de venda
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quem tem  
os melhores 

papéis  
só pode ter  

o melhor 
atendimento

(11) 3259 2255 e 3121 2255
Demais regiões: 0300 772 5200
www.vivox.com.br

Venha para a Vivox!

• Couchés
• Offset
• Offwhite
• Reciclados
• Cartões

• Papéis 
especiais

garantia de entrega 
em todo o país

• Materiais  
para 
encadernação

Uma linha completa de papéis  
nacionais e importados.

Suporte atencioso de profissionais 
experientes e treinados.

Uma logística eficiente que  
permite entregas

em qualquer cidade do Brasil.
Há 19 anos no mercado, estas  

sempre foram as nossas prioridades.

ENobRECImENTo
O recurso de metalização segue sendo uti-
lizado para chamar a atenção e po si cio nar 
os produtos como premiums, caso do ab-
sorvente hi giê ni co Platinum, da Procter 
& Gamble, e do cartucho do creme den-
tal Olea Sensitive. Algumas embalagens 
de chocolate preferem usar o hot stamping, 
como o Kit Kat.

Em tempos de crise todos querem ven-
der mais. Não é diferente com a Toblero-
ne, que inventou uma embalagem adequa-
da para via gem: uma “mala” de chocolate 
que, apesar de ter a cor marrom (referên-
cia ao couro da mala), manteve o formato 
que é sinônimo da marca.  Aliás, as fabri-
cantes de chocolates e biscoitos con ti nuam 
explorando a nobreza e instigando o appe-
tite ap peal com embalagens sofis-
ticadas. É o caso da Bel gian e 
da Kras (tra di cio nal fabrican-
te croa ta), que utiliza ouro e 
jogos de verniz brilho e fosco  
antes de relevos.

A fabricante do Milka, a Kraft 
 Foods, preferiu apostar em entre-
gar con ve niên cia no Schoko Drops, 
que abre na lateral por meio de uma 
lingueta que também permite o refecha-
mento. O Bajadera, da Kras, apresenta um 

picote central, possibilitando ao consumi-
dor pegar uma trufa de cada vez. O Déli-
Choc, da belga Delare, também propôs uma  
abertura fácil e divertida.

A Drupa exibiu muitos equipamentos 
de impressão digital, mas o mais interes-
sante foi encontrar os produtos nas gôn-
dolas, como o Klee nex e a Coca Cola, que 
já utilizam a nova tecnologia que prome-
te am pliar o uso das embalagens de papel- 
 cartão pois superaram o desafio dos lotes 
mínimos e poderão estar nas gôndolas em 
prazos antes considerados impossíveis.

Prática, a caixa do Schoko Drops tem uma lingueta  
de abertura na lateral

Para facilitar a vida do consumidor, a embalagem do 
Bajadera tem um picote central, que permite pegar 
uma trufa de cada vez, enquanto a DéliChoc optou 
por uma abertura fácil e divertida, com corte irregular



Assunta Napolitano Camilo, diretora da FuturePack 
– Consultoria de Embalagens e do Instituto de 
Embalagens – Ensino & Pesquisa é integrante 
do Conselho Científico-  Tecnológico do ITEHPEC 
e do Banco de Talentos da Faith Pop Corn.

PRATICIdAdE
É certo que as embalagens de papel-  cartão têm 
uma característica intrínseca de “suportar” e 
manter os produtos em pé. A Frosch explorou 
isso em seu conceito de suporte para refil de 
aromatizador de am bien te. No caso do café a 
vácuo Jacqmotte, a solução foi híbrida: a parte 
metalizada proporcionou a barreira, o cartão 
a estrutura, e uma tampa es pe cial o refecha-
mento do produto. A mesma solução foi apli-
cada num lançamento da Nestlé para a sopa 
Maggi, com o cartão fazendo as vezes da “tige-
la”, tornando o produto ainda mais con ve nien-
te e prático aos seus consumidores. É possível 
abrir a embalagem, adi cio nar a água quente, 
preparar a sopa e depois “montar” o suporte de  
cartão para acon di cio nar a refeição.

Outra categoria que cresce muito são os 
copos de papel-  cartão, não só para refrigeran-
tes e cafés, mas também para inúmeras ou-
tras ca te go rias, entre elas, mel (L’apiculteur de 
Provence) e tinturas de cabelo da Poly (da ale-
mã Schwarzkopf). A Sodebo criou até o Pas-
taBox, um copo com fechamento reto. A Dia-
mant entrega aos seus consumidores de açúcar 
com canela, além de um açucareiro, um copo  
invertido, perfeito!

Os produtos orgânicos ou re la cio na dos ao 
bem-  estar estão crescendo na mesma medi-
da que o estresse da vida urbana, sempre mui-
to corrida. Nos mercados es pe cia li za dos en-
contramos muitos produtos de beleza, como 

sabonetes, cremes e sais embalados em conjun-
tos ou isolados, sempre com belos cartuchos, 
como é o caso dos chás, destacando as seguin-
tes marcas: Urban Tea Garden, em embala-
gem flip top com dez sachês e design e tampa 
di fe ren cia dos, e o Evo lu tion, em uma delicada  
caixa para um momento único.

As opções para cartelas ou blísteres se-
guem inovadoras, por exemplo na Schae bens, 
que co mer cia li za doses únicas para tratamen-
to anti-  idade e usa a metalização para atrair e 
convencer. A Rosal divulga os be ne fí cios do pro-
tetor la bial com relevo seco e brilhos, além de  
uma faca es pe cial.

A melhor proposta, ao meu olhar, são as op-
ções como a da marca Balea, da alemã DM, que 
traz uma solução de blíster sem a bolha plástica, 
reduzindo, com isso, o impacto am bien tal, já que 
usa ma te rial de fonte renovável, reciclado, reci-
clável e mo no ma te rial, o que facilita a reciclagem.  
Embalagem melhor, mundo melhor. 

O formato de copo, em papel-cartão, está sendo usada 
pela tintura de cabelo da Poly

A embalagem do refil do aromatizador de 
ambiente da Frosch explora a utilização 
do papel-cartão para transformá-la 
praticamente em um display

O protetor labial da Rosal é acondicionado em blíster,  
e a impressão é valorizada pelo uso de relevo seco  
e brilhos, além de faca especial
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ASSUNTA  N APOLITANO  C AMILO *

C
onsiderada a mais importante feira do setor 
grá�co realizada a cada quatro anos, em Dus-
seldorf, na Alemanha, a Drupa 2012 aconte-
ceu de 3 a 16 maio, reunindo 1.850 expositores 
de 52 países e 314,500 visitantes especialistas 
de 138 países (uma feira muito internacional, 
com cerca de 190.000 estrangeiros). Um 
público menor em relação à edição anterior, 

porém com o mesmo poder de decisão e volume de negócios. Sem 
dúvidas, ela é a feira mundial de comércio mais importante e a maior 
do setor B2B.

A Índia marcou presença, com 15 mil pro�ssionais, tornando-se, 
assim, a segunda nação visitante, depois da Alemanha (123 mil). 
Atrás destes dois países no ranking estão: Bélgica, França, Holanda, 
Grã-Bretanha, EUA, Suíça e Itália.  E com uma proporção crescente 
de visitantes da América do Sul e mais especi�camente do Brasil.

Importantes empresas brasileiras, com escritório ou fábricas no País, 
estavam presentes: Agfa, APP, Bobst, Comexi, Cyklop, Ecalc, Furnax, 
HB Fuller, Henkel, HP, IBF, Imgra, KBA, Kurz, Man Roland, Muller 
Martini, Rotatek, Rotomec, Sicpa, Siegwerk, Stora Enso, Suzano e 

A Drupa 2012 foi a 
mais high tech de 
todas, com direito 
a efeitos especiais, 
teatros e shows para 
impressionar o grande 
público vindo de todas 
as partes do mundo

WindMoeller & Holscher. Além 
de delegações de várias regiões 
do Brasil. 

Outra importante constatação: 
o segmento de embalagens se 
tornou a grande vedete do 
setor de impressão, uma vez 
que os demais enfrentam a con-
corrência da mídia eletrônica. O 
sucesso foi também notado pela 
importância dada nos parques 
de inovação e no Drupa Cube 
que, este ano, dedicou um dia 
ao “Packaging”. 

INOVAÇÕES EM TODOS 
OS PROCESSOS
Nesta edição, o evento foca-
lizou temas como automa-
ção, impressão de embalagens, 

impressão digital, tecnologias 
híbridas, web-to-print e im-
pressão ecológica. Por exemplo, 
40% dos visitantes a�rmaram 
que estavam interessados em 
máquinas de impressão digital e 
sistemas de impressão digital. 

Inovações em todos os pro-
cessos, desde a pré-impressão, 
impressão e acabamentos. 
Assim como ferramentas para 
o adequado controle do �uxo 
de trabalho. Para cada situação, 
várias propostas de soluções 
e produtos. 

O�set e soluções de impressão 
digital agora são complemen-ta-
res ao invés de competir entre si. 
O foco das tecnologias de roto-
gravura e �exogra�a é oferecer 

menor tempo de set ups, maior 
facilidade de operação, maior 
economia e mais ecológicas. 
Ao mesmo tempo, para atender 
os volumes menores, oferecem 
também máquinas com bandas 
mais estreitas e ampliam os 
ranges de atuação.

A Heidelberg, maior empresa 
de soluções grá�cas do mundo, 
apresentou muitos equipa-
mentos e serviços. De pronto, 
notava-se a preocupação com 
a questão ambiental. Por toda 
a parte, os informativos desta-
cavam que a companhia com-
pensa todo o impacto ambiental 
gerado, incluindo as viagens aé-

  .soiránoicnuf sod orrac ed e saer
Aliás, as máquinas também 

1850  EXPOSITORES

314.500     VISITANTES DE 130 PAÍSES

190.000     VISITANTES INTERNACIONAIS

123.000 VISITANTES DA ALEMANHA

15.000    VISITANTES DA ÍNDIA, SEGUNDA MAIOR  
NAÇÃO NA DRUPA

8,8%  É O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE VISITANTES 
VINDOS DA AMÉRICA CENTRAL E DA AMÉRICA DO SUL, 
ESPECIALMENTE DO BRASIL

40% DOS VISITANTES MOSTRARAM INTERESSE EM 
MÁQUINAS E SISTEMAS DE IMPRESSÃO DIGITAL

OS NÚMEROS DA DRUPA 2012
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recebem este certi�cado de CO2  
neutro e, se o cliente comprar 
uma máquina, pode solicitá-lo. 

O s números da empresa são  
impressionantes: 14 tipos de 
cursos para seus funcionários; 
formam mais de 650 alunos, 
atingindo 6% dos funcioná-
rios.  Na Print Media Academy 
(PM A) há cursos para os clientes,  
desde pré-impressão até a gestão  
de empresas. 

A Heidelberg conta com um  
so�sticado sistema de world  
logistic Center (WLC) para 
atender o mundo todo com as 
peças de reposição que mantêm 
por 30 anos. Buscam o progra-
ma de zero defeito para todas 
as linhas: montagem, reforma e 
envio de peças. Contam com 130 
mil itens em estoque, e os 4000 
embarques de cada dia são apoia-
dos por um sistema robotizado 
de até 1400 pick ups/hora.

A busca pela precisão e garantia 
de qualidade é uma tônica, até 
mesmo engrenagens e as placas 
eletrônicas das máquinas são 
produzidas internamente. Para se 
ter uma ideia da grandiosi-dade, 
a tradicional máquina Speedmas-
ter C D  tem mais de 100 mil cas-
telos rodando (imprimindo) no 
mundo. Atualmente, a empresa 
produz 2500 máquinas por ano, 

e a fábrica opera com 80 % da 
capacidade tomada. Em média, 
a companhia entrega um pedido 
em três meses.

Na feira, a Heidelberg apresen-
tou a nova máquina com 10 
castelos: seis cores o� set, dois 
castelos de verniz com dois cas-
telos de secagem entre eles (um 
pode ser UV e outro à base de 
agua), para isso incluíram dois 
secadores.  No �nal da linha, um 
esquema integrado de gestão da 
qualidade com espectofotometro 
e um sistema de marcação de 
defeitos por ink jet (o Prinect 
Inspection Control) que permite 
separar as embalagens defeituosas  
pelo sinal do código de barras.  
Além disso, o sistema gerava um 
minucioso relatório.

A máquina tem o princípio de 
operação simpli�cada através 
de touch screen, com velocidade 
de até 18 mil folhas/hora, num 
tamanho de até 106 cm por 75 
(ou seja, conseguiram dois cm 
a mais). O  verniz �exo com  
cilindro anilox de 60l/m permite 
uma gramatura de até 20 g/m2   .
O verniz UV é uma parceria com 
a IST  que oferece um UV reativo 
de baixa radiação, com secagem 
mais rápida. O verniz indicado é 
o Saphira. A máquina também 
esta preparada para impressão 
de PP e PE T.

A Heidelberg oferece também 
a opção em O&M de máquinas 
digitais através da parceria com 
a R icoh e assinou uma carta de 
intenções para utilizar a tecno-
logia de Nanogra�a da Landa 
para a máquina digital que 
estão desenvolvendo. É esperar  
para conferir.

Na continuidade de corte e 
vinco, a empresa apresentou as 
máquinas D yMatrix e Varimatrix 
com aspectos integrados e leitura 
do mesmo sistema de inspeção 
da impressão. As novas coladeiras 
D iana, com alimentação auto-
mática e opção para 1, 3, 4 e até 
seis pontos de colagem, além, 
claro de formações especiais, 
como para caixas de sanduíches 
que têm colagens diferenciadas. 
Além de novas troqueladoras 
e guilhotinas na linha Polar e 
a Gallus que estavam rodando 
com a versátil máquina rotativa, 
com entrada de bobinas e saída 
em folhas. Além de unidade 
Cold foil, uma unidade de roto -
gravura, 4 cores �exo, um verniz 
e ainda uma serigrá�ca rotativa, 
tudo isso na mesma linha. As 
embalagens produzidas iam 
desde cartonadas, cartuchos, 
rótulo até embalagens �exíveis.  
Muito �exível!

Fabricante de máquinas de im-
pressão de embalagens �exíveis, 
a Comexi lançou uma máquina 
o� set rotativa para substratos 
plásticos. A máquina C 18 im -
primia com seis unidades de 
cores o�set (em tambor central) 
e duas unidades de �exogra�a 
para vernizes ou chapados. Ela 
foi desenvolvida para atender os 
prazos cada vez menores, com 
alta qualidade (permite lineatura 
de 80 l/cm); largura de 850 mm 
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Cervo: animal símbolo da 
sustentabilidade na Europa
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e velocidade de até 350 metros/
min. D esta forma, o metro 
quadrado impresso �ca muito 
competitivo. A  companhia 
pretende atender mercados de 
rótulos termoencolhíveis, in 
mold labels, stand up pouches 
e outros de maior valor.

A pré-impressão pode ser reali-
zada “in house”. Na exposição, o 
C T P (computer to plate) era da 
Heidelberg, bem como a chapa, 
Saphira. As tintas para secagem 
por feixes de Eletron Beam per-
mitem economia energética. 

O objetivo da Comexi é aten-
der os quatro drives: susten-
tabilidade, custo, qualidade 
e atendimento do prazo. O s 
aspectos de custo são atendidos 
pela redução de solventes (que 
reduz riscos também) e por ter 
Pre press in house; atender os 
prazos do mercado é possível 
em função das trocas rápidas 
(dispositivo desenvolvido pela 
Siemens) com um set up de 
apenas 4 minutos.

A questão meio ambiente é 

mandatória. A nova máquina 
�exográ�ca, a F2 estava rodan-
do com tinta feita de resina 
à base de água desenvolvida 
especialmente pela Basf. Além 
deste aspecto, o conceito de 
acessibilidade dos operadores 
é sempre observado. A quali-
dade é acompanhada e apoiada 
pelo sistema AVG de inspeção  
on-line em tempo real.

A Agfa Graphics focou nas 
áreas de impressão digital  
robusta de grandes formatos e 
pré-impressão. Primeiramente 
na pré-impressão, a empresa 
mostrou o novo CtP : Advanta-
ge N PL HS (pallete load, high  
speed), que tem capacidade para 
6 mil chapas em seus paletes, 
350 chapas/hora e que, no even-
to, foi demonstrado operando o 
sistema: Arkitex Eversify. Além 
da unidade de lavagem Azura 
CX85/125, que oferece até 60% 

menos custo do que versões 
anteriores, e utiliza somente 
10% de goma em comparação 
com similares usados até agora. 
O  equipamento foi demons-
trado com a nova geração de  
chapas ecológicas chemistry-free:  
Azura T S. 

Para impressão, o grande des-
taque é a impressora digital 
UV M-Press Leopard, modelo 
avançado que pode trabalhar 
com mídias de até 5 cm de  
espessura e que está baseado na 
plataforma da M-Press T iger. 
Outro equipamento robusto. 

A  Agfa apresentou também a 
Jeti 3020 T itan. Um dos siste -
mas conta com uma con�gura-
ção de 36 cabeças, demonstran-
do a impressão produtiva em 
CMYK combinada a uma apli -
cação robusta de tinta branca 
(pré-impressão, pós-impressão 
e branco spot). A grande estru-
tura da cama de 2x 3 m oferece  
suporte a materiais rígidos, �nos 
e �exíveis, e é adequada para  
materiais opacos e transparentes. 
O equipamento imprime com a 
mesma alta velocidade para 
rolo a rolo e materiais rígidos, 
o que a torna a solução de im- 
pressão de formatos grandes, mais 
versátil do mercado. D estaque 
para a capacidade de imprimir  
sobre poliéster. 

Além dos equipamentos, a Agfa 
apresentou o Synaps, uma nova 
geração de papel sintético, com 
base em um substrato de poliés-
ter e acabamento de alto desem-
penho de impressão. O material 

A Agfa Graphics focou nas áreas de impressão digital 
robusta de grandes formatos e pré-impressão

Comexi lança impressora flexográfica que 
opera com tinta de resina à base de água
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combina as qualidades físicas de 
um �lme de poliéster com o look 
and feel de um produto de luxo. O 
papel surpreende em aplicações 
de impressão o�set devido à sua 
capacidade de impressão superior 
e secagem extremamente rápida. 
É indicado para aplicações com 
elevadas exigências de robustez 
com qualidade, com situações 
de impressos expostos a sol  
e chuva.  

A empresa estreou na D rupa 
seu novo conceito de work�ow, 
que permite a integração entre 
diferentes níveis de produção, 
desde a impressão em si, até 
o gerenciamento por parte da  
grá�ca, num terceiro estágio, 
pelo cliente. “Queremos ajudar 
nossos clientes a se tornarem 
mais e mais automatizados”,  
disse Andy Grant, responsável 
pelo setor de softwares na Agfa.

O s investimentos na unidade 
da Agfa, em Suzano (SP) se 
justi�cam, acima de tudo, pelos 
resultados obtidos. A divisão 
grá�ca responde, ainda, por 53% 

  .aserpme ad siabolg soicógen sod
No Brasil, são comercializados 
cerca de 18 milhões de metros 
quadrados de chapa/ano. 

A apresentação da nanogra�a 
pela Landa e seu fundador, 
Benny Landa, foi um show à 
parte. Trata-se de uma nova 
proposta de impressão base-
ada na nanociência. A nano-
gra�a não veio para substituir 
a impressão o�-set, mas sim 
para complementar, uma vez  
que a segmentação dos mer-
cados demanda cada vez mais  
tiragens menores.  

A  nanogra�a se baseia no 
princípio da compressão de 

nano pigmentos de apenas dez  
nanômetros (um nanômetro é 
100 mil vezes menor que um 
�o de cabelo). O processo nano-
grá�co começa com a ejeção de 
bilhões de gotas de tinta à base de 
água (tinta especial Landa Nano 
I nk® ) na blanqueta aquecida. 
Cada gota desta tinta cai no lugar 
exato, criando a imagem colorida  
desejada. Após a evaporação da 
água, a  tinta torna-se um �lme 
polimérico ultra�no.

O  resultado pode ser transfe-
rido para qualquer substrato 
sem qualquer pré-tratamento  
(papel, papel cartão e plástico). 
O �lme de tinta nano se �xa na 
superfície com alta resistência a 
abrasão e sem deixar resíduo na 
blanqueta. Não há necessidade 
de qualquer secagem posterior. 
Permite imprimir os dois lados 
do substrato e manuseá-lo em 
seguida, levando diretamente 
para a linha de acabamento.

A Landa mostrou seis impresso-
ras high techs: três rotativas e três 
folha a folha, em três tamanhos 
e velocidades. Flexibilidade 
para atender qualquer mercado. 
Todas digitais para quaisquer 
substratos: livros, embalagens 
�exíveis ou papel cartão, e ma-
terial promocional em até oito 
cores. O s equipamentos com 

telas de operação em touch-
screen  facilitam muito a vida dos 
operadores. As telas são pratica-
mente do tamanho da máquina 
e parte delas é dedicada à gestão 
do processo. Ou seja, um único 
operador pode gerenciar todo 
o processo de impressão, cores 
e padrões ao lado da máquina 
sem ter que andar por toda 
a extensão do equipamento.  
A interface é autoexplicativa, 
muito amigável.

Sustentabilidade foi o tema mais 
destacado na feira, porém ainda 
mais falado do que praticado. 
Poucos trouxeram propostas 
efetivas, como redução de ener-
gia, água, reciclagem de aparas; 
tintas, vernizes e adesivos à base 
de água; mais cuidados com os 
restos de tintas e dos recipientes. 
I sso mostra dois aspectos: que 
as empresas entenderam que é 
necessário atender esta demanda 
e que há muito espaço ainda para  
se ocupar.

A próxima edição da D rupa será 
realizada de 2 a 15 de junho  
de 2016. 

*Assunta Napolitano Camilo é diretora do Instituto 
de Embalagens da consultoria Futurepack

Nanografia: uma nova proposta de 
impressão baseada na nanociência
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O design traduz  
a cultura local 
A embalagem é o 
veículo para valorizar 
as tradições da Nova  
Zelândia. Esse é o 
diferencial percebido 
nas gôndolas n

a nova Zelândia, o varejo é dominado pela Count 
down que faz parte da rede Wools Worhts tam-
bém presente na austrália e na África do sul. 
outro destaque é o PaK´nsaVE, muito parecido 
com um atacarejo, que oferece preços mais bai-
xos. Lá as sacolas custam 10 centavos e muitos 
itens só são vendidos em pacotes fechados. Há 
também os comércios menores, que são pratica-

mente mercados de bairro, com menor variedade de produto, pouco 
conforto e preços mais baixos.

o Countdown está presente em todo o país e tem a marca própria  
Homebrand, que é bastante simples, e as embalagens, em sua maioria, 
apresentam apenas duas cores: vermelho e preto sobre um fundo branco.

a valorização do apelo sustentável está bastante presente nas prateleiras 
de todos os mercados. a imagem do kiwi, seja a fruta ou o pássaro, 
também é bem marcante. outro aspecto interessante é o design leve  
e livre em contraste aos traços mais tradicionais.

no ponto de venda, muitos produtos na categoria de pratos prontos 
(congelados ou não), que também entregam saúde ao consumidor. Um 
bom exemplo disso é a embalagem da sopa de batata, que ilustra as mãos 
de um camponês, segurando as batatas, numa referência à origem do 
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produto. o produto é embalado 
em um stand-up pouch tecnolo-
gicamente muito moderno.

o mel é comercializado em  
vários formatos de embalagens e 
também está presente no consu-
mo dos alimentos. É notável sua  
presença nas fotografias e junto 
com as frutas em produtos, como 
iogurtes, sucos, geleias, assim 
como nos produtos cosméticos. 

Um dos produtos mais sur-
preendentes  é  um iogurte 
em pó apresentado em uma  
embalagem simples, encontra-
do em vários pontos de venda, 
por ser uma iguaria comum na  
nova Zelândia. 

a marca mais tradicional e im-
portante de chocolate, no País, 
é a Jr Whittakers, que mantém 

a mesma embalagem desde 
1896,  t ipo port i fol io,  com  
papel aluminizado e um formato  
bem particular. 

nas gôndolas refrigeradas, mui-
tos alimentos para cães, nor-
malmente embutidos, além 
de potes de carne fresca, com  
sabor misto de carneiro e bovino, 
pré-temperada e picadinha. isso 
nos leva a imaginar que os pelu-
dos devem ter pratos parecidos 
com o nosso estrogonofe!

além de muito suco pronto para 
beber, o suco concentrado é ven-
dido em multipack com cinco 
sachês. Cada sachê faz um litro 
de suco.

nas gôndolas de bebidas, muitos 
energéticos à base de guaraná 
e água mineral, explorando,  
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A valorização do apelo sustentável está presente nas 
prateleiras de todos os mercados

*Assunta Camilo Napolitano é diretora do Instituto de 
Embalagem e da consultoria FuturePack

Na categoria de higiene pessoal, os designer 
exploram o conceito menos é mais 
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obviamente, a pureza para valo-
rizar o produto. a embalagem da 
água mineral artesiana Waiwera é  
extremante clean, decorada com 
um rótulo no gargalo e a marca 
em relevo. Chamou a atenção 
também o nome da uma água sa-
borizada, a h2go, original não? 

a cerveja mais vendida é a stein-
lager que tem a principal apre-
sentação em garrafas de vidro de 
330 ml e o brasão gravado, além 
de rótulo e gargalo autoadesivo, 
com elegante discrição. outra 
cerveja tradicional e bem posi-
cionada é a renaissance, com 
uma série de tipos especiais, que 
mantêm o rótulo tradicional, e 
no gargalo, o selo do prêmio. É 
uma das poucas que ainda têm 
a rolha metálica, como tampa, 
já que as demais apresentam o 
sistema de abertura twist open. 

o vinho, principalmente o bran-
co, é bem presente na mesa dos 
neozelandeses. destaque para a 
moderna embalagem do vinho 

branco tohu, de apenas 375 ml, 
com tampa de rosca de alumínio 
e design com traços culturais.

na categoria de higiene pessoal, 
os designers exploram o conceito 
menos é mais. a Ecostore, por 
exemplo, traz isso no próprio 
nome e na marca. Preto e branco 
são as cores utilizadas e eventual-
mente uma foto; no máximo tra-
ços verdes podem fazer parte do 
conjunto. a Primal Earth, com 
sua linha masculina orgânica, 
tem traços mais modernos e usa 
bem equilibradamente o preto, 
verde e prata fosco. 

Marcas internacionais como 
dove, Lóreal, st. ives, schwarz-
Koft e Pantene estão no varejo 
da nova Zelândia. a novidade é 
que pudemos antever os novos 
designs que devem, logo mais, 
chegar por aqui, uma vez que 
são globais.

outra novidade que logo deve 
chegar por aqui é a mudança da 

embalagem para coloração de 
cabelo. Lá o produto que já vem 
pronto pra o uso é comerciali-
zado em um frasco com pump. 
Muito mais prático. 

na categoria de limpeza domés-
tica, marcas como Earthwise, Fab, 
Palmolive, entre outras, mantêm 
um certo padrão. normalmente, 
os produtos são líquidos concen-
trados, com oferta de refis, fras-
cos ergonômicos e cartuchos de  
detergentes, como os australia-
nos, formato mais baixo, com 
tampa grande tipo flip top. 

na visita à nova Zelândia e seus 
pontos de venda, notei o aten-
dimento das mesmas tendências 
observadas em outros países. a 
diferença, no entanto, é que lá 
os traços da cultura local estão 
traduzidos no design das emba-
lagens, como em poucos lugares 
do mundo acontece. Esse, sem 
dúvida, é um belo exemplo  
de respeito.
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   Embalagens
               croatas

A Croácia é um país em re-
construção por causa da 
guerra civil que desmon-
tou a “ex-Iugoslávia” nos 

anos 1990. A união dos países do blo-
co (Montenegro, Sérvia, Eslovênia, 
Croácia, Bósnia-Herzegovina e Ma-
cedônia) nunca foi realmente aceita 
pelas diversas etnias que conviviam 
entre si com dificuldades por causa 
das importantes diferenças cultu-
rais, como a distinção dos idiomas, 
as religiões, enfim, muitos contras-
tes, que ocasionaram a guerra civil. 
Agora, o país se recupera.
 A população croata é extrema-
mente gentil, dando-nos a impres-
são de que em cada 
sorriso há um desejo 

de boas vindas, ou “Dobró-doski”. 
Atualmente a Croácia tem um 
comércio exterior de embalagens 
considerável por causa do acordo 
entre os países do ex-bloco Iugos-
lavo e o Mercado Comum Euro-
peu. Essas informações foram co-
letadas numa reunião pessoal com 
a equipe da Tectus - Associação 
das Indústrias de Embalagens e 
Artes Gráficas do país. A associa-
ção das indústrias local edita duas 
revistas sobre o assunto, além de 
participarem do WPO (World Pa-
ckaging Organisation).
 O comércio varejista é bem pre-
sente e estruturado. A principal rede 

é a Konzum®, assim 
como há outras redes 

menores na própria cidade ou, mais 
regionais, como é o caso da Kerum®, 
Dione®, Plodine® e Tommy®. Mui-
tos grupos estrangeiros participam 
da reconstrução do país e seguem 
presentes no comércio, como os ale-
mães Lidl®, Spar®, Bauhaus® e Bau- 
maxx®, esses, varejistas de materiais 
de construção e mobiliário. Além dis-
so, é possível encontrar nas cidades 
maiores algumas lojas de varejo de 
moda como a C&A®, H&M®, Inters-
port®, entre outras, principalmente 
nos novos shoppings, que são poucos 
e para pouquíssimos.
 Um dos maiores destaques sobre 
o Konzum® é que o principal super-
mercado da Croácia já utiliza os 
“handsets readers”, que aumentam 
a interatividade dos usuários com 
as embalagens. Essa ação também 
facilita a vida e a compra dos con-
sumidores que, através da impres-
são de QR Codes nas embalagens, 
realizam a leitura das informações 
sobre preços e prazos de validade e 
são informados de outros dados que 
podem ser “lidos” pelos aparelhos 
de mão disponíveis aos clientes no 
carrinho de compras.
 As sacolas para a condução das 
compras são cobradas a um custo 
equivalente a cinquenta centavos, 
na grande parte das redes. Há al-
gumas opções de sacolas retorná-
veis que podem ser adquiridas ao 
custo médio de dois reais.

Assunta Napolitano Camilo
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 As redes internacionais de fast 
food ainda não são fortes na região, 
uma vez que por lá são os comer-
ciantes locais com os seus quitutes 
que predominam. A exceção é da 
rede McDonald’s®, que apesar de 
marcar presença em alguns pon-
tos, é relativamente pequena e se 
instala somente nas grandes cida-
des. Existem muitas redes locais 
com comidas deliciosas. Algumas 
comercializam saladas, outras 
salsichas ou linguiças parecidas 
com o nosso tradicional “cachor-
ro quente”. Adorei as soluções de 
embalagens da Surf ’n’Fries®, uma 
rede que oferece batatas fritas em 
uma embalagem inteligente e mui-
to especial: um cone com vincos (1) 
que apresenta duas abas. Em uma 
das abas há um local destinado 
para o copo de refrigerante e, na 
outra, dois espaços para os molhos 
de maionese e catchup!
 A Kosmos® também é uma rede 
local específica para higiene pesso-
al, cosméticos e perfumes, seme-
lhante às nossas grandes drugsto-
res, porém, o interessante é que 
não comercializam remédios. Nes-
sa rede, agregam somente itens 
como as nossas bijuterias. Outra 
iniciativa dos croatas que ainda 
não conhecia são as ATMs (máqui-
nas automáticas), instaladas por 
exemplo nas áreas de shoppings 
e nos aeroportos, e que permitem 
aos consumidores comprarem 
mesmo após o fechamento das lo-
jas, de modo muito conveniente! 
Outra excelente facilidade para o 
varejo e o consumidor.
 Na cidade de Zagreb, encontra-
mos uma loja conceito da Nivea®, 
novidade que ainda não havía-
mos visto em outras cidades. Isso 
demonstra que, cada vez mais, as 
marcas estão preocupadas em se 
posicionar com espaços modernos 
para se apresentarem de maneira 
mais efetiva e com muita elegância!
 As embalagens refletem escolhas 

e gostos dos consumidores: percebe-
mos o uso de brilho e a opção por em-
balagens metalizadas em produtos 
da linha de higiene pessoal, como o 
creme dental OLEA sensitive (2). 
 Nota-se também um esmero es-
pecial em vários produtos como, 
por exemplo, na luva da geleia Dida 
Boza (3), que traz no verso algumas 
receitas impressas, ou no tradicional 
biscoito de gengibre, o Paprenjak, 
considerado um patrimônio do país, 
em que o formato da embalagem pra-
ticamente nos “oferece” o produto.
 Outro hábito de consumo são 
os patês em apresentações de 30g  
em potes de alumínio para uma 
utilização, ou em potes de alumí-
nio de 100g. Todas com selos “peel 
off” bem impressos que facilitam a 
identificação e a abertura.
 A Cedevita é uma marca bem 
presente em várias categorias e 
transfere tranquilamente sua for-
ça nas balas, sucos em pó, refri-
gerantes, etc.
 Para as balas (4), a apresen-
tação é um cartucho flip-top, com 
selagem de BOPP e fitilho, num 
design que remete ao restante 

da linha: os limões são grandes e 
suculentos em ilustração hiper-
-realista, destacando o sabor e as 
nove vitaminas associadas.
 O suco com gás (5) traz uma ino-
vação muito interessante: ele pos-
sui na tampa um mini “depósito” 
que reserva o pó colorido que dará 
sabor e cor à bebida. No primeiro 
giro da tampa, o lacre do mini “de-
pósito” se rompe e o pó cai na água 
gaseificada criando um efeito colori-
do e borbulhante. Uma experiência 
única! O produto, em vários sabo-
res, é uma febre entre os jovens.
 Para o uso doméstico, ou seja, 
para entregarem o suco em pó con-
centrado, desenvolveram um frasco 
com tampa cuidadosamente lacrada 
pelo próprio rótulo termoencolhível 
que decora o pote-frasco. Cada pote 
(6) garante 2,5 litros de refresco.
É assim! Em cada fronteira conhe-
cemos soluções diferentes que ins-
tigam sempre porque a diversida-
de nas embalagens altera o “status 
quo” de uma categoria e modifica, 
para melhor, o seu desempenho.
 Embalagem melhor.
 Mundo melhor!
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um novo perfil de consumo. 
Estamos falando do aumento 
das populações dos países do 
Leste e do Oriente, assim como 
do incremento no número de 
habitantes urbanos em relação 
aos rurais; do crescimento geral 
da expectativa de vida; dos 
novos grupos de consumidores 
como os kids, teens e a terceira 
idade, além dos grupos menores 
e das tribos diversificadas; e 
da, talvez, maior de todas as 
mudanças: o novo papel da 
mulher que altera radicalmente 
as necessidades das 
embalagens, pois elas já são 
maioria na população; decidem 
ou orientam as compras. 

O Marrocos, por exemplo, 
está experimentando um 
desenvolvimento extraordinário, 
acima de muitos países em 

desenvolvimento e muito maior que 
a maioria dos países africanos. Uma 
das características mais interessantes 
que observamos foi o forte traço da 
cultura marroquina nas embalagens em 
geral influenciando o design. No rótulo 

Cultura aplicada 
às embalagens 
marroquinas

O Instituto de 
Embalagens foi 
para o Continente 
Africano, participou 
de reuniões e 

realizou pesquisas no norte da 
África para conferir qual é o 
atual estágio das embalagens 
da lá. No Marrocos se deparou 
com verdadeiras obras de arte 
nas embalagens que usam os 
elementos daquela cultura para 
aproximar os produtos dos 
consumidores.

Além desta característica 
marcante nos formatos e rótulos 
marroquinos, foi interessante 
observar vários outros aspectos 
e ver como as embalagens 
poderão contribuir para o 
desenvolvimento do Brasil.

Em outubro, em visita aos 
pontos de vendas da França 
e do Marrocos, constatamos que, 
assim como nas visitas realizadas à 
Alemanha, Bélgica e Croácia em 
maio, à Austrália e Nova Zelândia em 
janeiro e de norte a sul do Brasil ao 

longo deste ano, as grandes tendências 
rumam para o mesmo sentido. 
Nessas pesquisas, observamos que 
grandes mudanças vêm definindo 

Gosto pelos detalhes dourados, com 
longa aplicação de hot stamping.

AS EMBALAGENS DE COSMÉTICOS NO MARROCOS VÊM APRESENTANDO UM 
DESENVOLVIMENTO EXTRAORDINÁRIO.                                     por Assunta Camilo
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da tradicional cerveja Casablanca, 
a moldura criada pelos arcos, 
característica marcante da arquitetura 
moura, está presente em todas as 
portas, portões e janelas do país.

A arquitetura marroquina é o resultado 
da arte hispano-mourisca e surgiu 
da união das culturas islâmicas e 
andaluzas. É a grande arte do detalhe 
com uma extraordinária riqueza 
decorativa de modo que sempre 
notamos o abuso de mosaicos e 
dourados, seja em madeira ou ferro, 
tudo é sempre muito adornado.

Os mesmos elementos culturais estão 
presentes nos pratos principais como 
o cuscuz que se apresenta tanto em 
cartucho quanto em embalagem 
flexível. E não é diferente nos produtos 
de perfumaria, higiene e produtos 
pessoais.

Os, agora famosos, produtos à 
base de óleo de argan, nas diversas 
apresentações mantêm sempre 
grandes arabescos, traços marrons 

e formatos nos rótulos como no 
exemplo da Cooperative Femme 
em hexágono. Aliás, destacamos a 
forte influência do cooperativismo 
do país; em quase todos os setores 
da economia: transporte, turismo, 
indústria alimentícia ou cosmética se 
trabalha em conjunto. 

A natureza também marca presença e, 
sempre que possível, é retratada, seja 
por meio de ilustrações das árvores 
símbolos (tamareiras, baobás e as 
de argan) ou das suas sementes e 
castanhas.

Para africanos do norte, trazer no rótulo 
as sementes é como um atestado de 
que o produto é original ou natural. 

Naquela região, se usa e abusa das 
janelas transparente para mostrar o 
produto e superar assim barreira de 
idioma e aproximar os consumidores 
dos produtos nativos. Ainda que não 
se compreenda o idioma, é possível 
enxergar o produto e colocá-lo nas 
opções de compra.

Traços marrons e molduras 
são sempre utilizados bem 
como lacres. Destaque da 
pomada capilar Arganat, 

com a janela no formato da 
copa da árvore de argan.

Outra característica marcante é o 
gosto pelos detalhes dourados, o que 
explica a quantidade de aplicação hot 
stamping como no caso do Styliss, um 
sérum a base de óleo de argan. 

Existe uma lei (alinhada aos preceitos 
religiosos) que proíbe foto de pessoas 
nas embalagens, por isso para 
trabalhar naquela região, as empresas 
multinacionais precisam adequar seu 
design. Exemplo disso é a linha para 
cabelos da Colgate Palmolive, que lá 
é conhecida como Cadum. O design 
é sério ilustrando um fio de cabelo ao 
lado de folhinhas de menta. 

Alguns produtos buscam a suavidade, 
como no caso das embalagens 
dos produtos da Argapur (óleo de 
massagem) que utiliza um tom suave de 
verde com arabescos sutis que lembram 
bem as folhas da verbena.
O sabonete Taous manteve um padrão 
mais europeu com a aplicação de 
uma ninfeta estilizada numa nuvem. O 
requinte foi mantido pela adoção da 
cor ouro na marca.
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Embora enfatizem os aspectos 
artísticos das embalagens, eles não 
descuidam dos aspectos relacionados 
à conveniência e segurança, conforme 
observamos na maior parte das 
embalagens que têm válvulas, sprays 
e lacres. 

A empresa que mais nos impressionou 
foi a Les Ryad des Sens, que carrega 
nos detalhes em todas suas linhas: 
banho, cabelo, acessórios.

Observem a delicadeza dos frascos, 
a janela em formato de portas 
marroquinas nos cartuchos e as tampas 
maravilhosas que remetem às lanternas 
e aos chapéus típicos; um verdadeiro 
luxo cultural!

Para o nosso país, continuamos 
defendendo que perdem espaço e 
oportunidade as empresas que insistem 
em vender apenas produtos em uma 
única apresentação e que não investem 
em inovação. 

Até mesmo produtos orgânicos têm 
sido mais elaborados e contam 
com embalagens mais cuidadas, 
posicionando melhor as marcas, assim 
aumentando o valor das empresas.

Aproveitar aspectos culturais é 
um caminho para sintonizar os 
consumidores com as marcas e 
produtos. Um exemplo disso é do 
grupo O Boticário, que desenvolveu 
recentemente uma embalagem 
usando o trabalho de um artista 
de São Luís do Maranhão em 
comemoração aos 400 anos da 
cidade. O perfume Acqua Fresca, 
ícone da marca, teve uma edição 
especial em embalagem com rótulo 
termoencolhível e cartucho ilustrado 
com uma arte que remetia aos 
famosos azulejos da cidade. Um 
brinde a nossa cultura e arte!

O Instituto defende que as empresas 
que estiveram atentas às tendências 
e quiserem investir em inovação 
e adequar as suas embalagens 
agregando serviços e valores 
que os consumidores buscam, 
como conveniência, praticidade, 
segurança e sustentabilidade, 
estarão à frente no desenvolvimento 
dos seus projetos e conseguirão 
alavancar seus negócios por meio 
da competitividade. 

Visitando os diferentes países 
concluímos que as empresas brasileiras 
estão num excelente momento 
para rever suas posições, design; 
desenvolver novos itens, novos 
trabalhos, sempre procurando entender 
e considerar toda a cadeia para 
entregar, no ponto de venda e no 
varejo, possibilidades impactantes para 
cada situação e região.

Em resposta a essa necessidade, o 
Instituto de Embalagens promoverá, em 
março do ano que vem, um workshop 
sobre Inovação, para ajudar a indústria 

a ter uma visão mais ampla sobre a 
real importância de ser competitiva 
para se firmar em 2013.

A nova sociedade impõe produtos 
melhores, práticos, bonitos, saudáveis, 
seguros e social e ambientalmente 
sustentáveis, além de culturalmente 
sintonizados e esse é um excelente 
caminho. 

Embalagem melhor. Mundo melhor. 

assunta naPolitano camilo: 
Diretora da FuturePack - Consultoria de 
Embalagens e do Instituto de Embalagens 
- Ensino & Pesquisa. Profissional de 
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PDVs do mundo desde 1986. Articulista, 
professora e palestrante internacional 
de embalagens. Coordenadora dos 
livros: Embalagens Flexíveis; Embalagens 
de Papelcartão; Guia de embalagens 
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Design, Materiais, Processos, Máquinas & 
Sustentabilidade. Coordenadora do kit de 
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Les Ryad 
des Sens: 
grande carga 
dos detalhes 
em todas as 
embalagens 
da linha
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E
m abril e maio deste ano, o Instituto de Emba-
lagens visitou pontos de vendas e feiras de negó-
cios em países europeus, como Croácia, Bósnia 
Herzegovina, Bélgica e Alemanha, e pôde conferir 
os programas de gerenciamento de resíduos.

Atualmente, a Bélgica está testando um modelo 
de gerenciamento de retorno de embalagens de 
remédios vencidos. A própria população deve 

encaminhá-las às farmácias que as reúne, separa e envia cada um 
para seu destino correto. Vidros limpos seguem para as indústrias de 
vidro; cartuchos para os recicladores de papel, base de blister e frascos 
plásticos para recuperação energética e assim sucessivamente.

Como todos os processos são realizados em altas temperaturas, o 
único cuidado é com a separação dos remédios para evitar qualquer 
tipo de contaminação ou eventuais explosões. Cada farmácia recebe 
isoladamente pouco material o que torna possível realizar esse trabalho 
de forma mais tranquila.

Os países eslovenos ainda estão se adequando à política de 
separação, coleta seletiva e reciclagem. Investimentos são  
necessários e como estão em fase de reconstrução, a questão 
ambiental fica em segundo plano. Há cidades com alguma  
estrutura, como é o caso de Zagreb, Slit e Dubrovnik, no entanto, mes-
mo nestas, o sistema não atende a todos. Ao caminhar cedo pelas pra-
ças, observei pessoas idosas recolhendo da rua e das lixeiras materiais  
mais valiosos para levarem diretamente aos centros de reciclagem. 
Algo que antes era muito comum nos países em desenvolvimento, 
agora acontece até na Alemanha. A diferença é que pouca coisa fica 
na rua ou em torno das lixeiras, mesmo enfrentando uma crise econô-
mica sem precedentes, os europeus dão um exemplo de educação.

Na Irlanda, para entregar o lixo comum, é necessário identificá-lo 
com etiqueta fornecida e controlada pelo poder público. Nos dados  
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Sistema de reciclagem de 
garrafas na Bélgica

da etiqueta devem constar nome, 
endereço, peso e a constituição 
principal do lixo. O lixo é co-
brado por quilo, e neste caso, 
para descartar, paga-se um valor. 
Desta forma, os consumidores 
avaliam o tempo todo o volume 
de consumo, a quantidade de 
resíduos gerados, qual é a melhor 
maneira de descartar e quanto 
isso custará. 

Em 2002, quando a Alemanha 
instituiu a taxa de retorno das 
garrafas PEt a 25 centavos de 
euros, as embalagens desapare-
ceram do meio ambiente. Além 
disso, cada cidadão recebia de 
volta até um euro por quatro 
garrafas devolvidas. Educação 
forçada pela economia!

Há muito tempo, ao menos 
desde 1995, os alemães têm as 
caçambas de resíduos para papel, 
plástico, metal e lixo comum e 
caçambas diferentes para os três 
tipos de vidro: o âmbar, o verde 
e o flit ou transparente. 

Este modelo está funcionando 
em praticamente todos os paí-
ses europeus. Lá, inclusive, há 
cestas externas para os vidros 

inteiros para reutilização e ou 
retornáveis ao sistema sem re-
ciclagem. A caçamba serve ape-

nas para os cacos, 
q u e  s e g u e m 
para a recicla-
gem. Em al-
guns lugares, 

os idosos ou 
cidadãos mais 
pobres passam 
no período bem 
cedo e recolhem, 
eles mesmos, os 
frascos inteiros 
e levam para os 

supermercados para receberem 
em troca o valor do cupom que 
varia de 10 a 25 centavos. Em 
praticamente todos os mercados 
existem máquinas automáti-
cas instaladas para receberem  
garrafas, frascos, latas e até 
mesmo cestas ou engrada-
dos. tudo de forma fácil e 
rápida. É necessário dar uma 
infraestrutura mínima para o  
sistema funcionar. 

recentemente, a Alemanha 
deu início à coleta seletiva 
voluntária de mais dois itens: 
roupas usadas e eletrônicos  

imprestáveis. As novas caçam-
bas estão distribuídas nos mes-
mos pontos dos resíduos de 
embalagens e não foi preciso 
uma grande campanha para a 
adesão da população. 

O bairro do Bom retiro, na  
cidade de São Paulo, já está  
com uma iniciativa dos fabri-
cantes de confecções para reu-
nir os resíduos de tecidos e  
encaminhá-los para a recicla-
gem ou reutilização. Por incrível 
que parece chegamos a importar  
estes resíduos para enchimento 
de almofadas e outros itens. 

A cultura de cuidar dos resíduos 
que geramos sejam embalagens, 
roupas, calçados, aparelhos 
eletrônicos, móveis, sucatas 
de construção, ainda está em 
fase embrionária no nosso País. 
Conhecer o que outros países 
estão fazendo pode nos ajudar a 
adotar modelos mais modernos 
e operacionalizá-los rapida-
mente, além de difundir esses 
conceitos na nossa população. 
O ambiente para isso já estamos  
construindo com várias iniciati-
vas, além disso, temos um grande 
contingente de catadores dispos-
tos a trabalhar na coleta e tria-
gem dos diferentes materiais.

A Política Nacional de resíduos 
Sólidos já foi sancionada. Neste 
momento, estamos na fase de 
regulamentação, e aos poucos, 
começaremos a implementar 
programas em que futuramente, 
poderão nos tornar um exemplo. 
trabalhemos para isso.

Conhecer o que outros países estão fazendo pode nos ajudar a 
adotar modelos mais modernos e operacionalizá-los rapidamente, 
além de difundir esses conceitos na nossa população

Descarte eficiente

EMBALAGEM QUE 
VIRA ECONOMIA

Na Europa, os 
consumidores 
trocam frascos por 
cupons de 10 a 25 
centavos de euros 
em máquinas 
automáticas 
instaladas nos 
supermercados
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