CONVERSÃO DIGITAL

IMPRESSÃO DIGITAL VERSUS
A FLEXOGRÁFICA.
QUAL É O LIMITE?
Por Assunta Napolitano Camilo*

O

Instituto de Embalagens teve a oportunidade de participar do lançamento da nova plataforma de impressão
digital da HP, em Israel, em junho último. Sentimo-nos privilegiados, de um lado por sermos
os primeiros que puderam ver as máquinas efetivamente rodando, de outro, pelo networking,
afinal havia lá empresários do mundo inteiro, e
ainda por assistir às palestras de executivos reconhecidos mundialmente, como o da Coca-Cola,
que falou sobre o projeto dos nomes nas embalagens da Coca-Cola Zero, possível justamente por
conta da nova tecnologia.
Todas as palestras deram, claramente, a perspectiva de importância da impressão digital para o novo
cenário de negócios, capaz de atender demandas
cada vez mais inexoráveis – de pedidos menores em
quantidade e maiores em versões. Isso é uma tendência mundial sem possibilidade de retrocesso.
As novas impressoras digitais HP Indigo para
embalagens flexíveis (série 20.000), agora para
maiores formatos (750mm por 530mm), ou bobinas de até 30 polegadas por 29 de passo, permitem impressão em alta resolução sem custos de
setup e quase não apresentam perdas de material
para ajustes. São equipamentos especialmente desenvolvidos para atender ao desafio de entregar lotes menores e variados, em curto período de tempo.
No processo a novidade é que há impressão
indireta como no de offset, só que sem utilização
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de chapas, e a transferência acontece de uma só
vez (todas as cores de uma única vez), conhecida
com One Shot Colour, o que garante a precisão
do registro, mesmo com sete cores, utilizando a
tecnologia de tintas EletroInk da própria HP.
Além de ver máquinas em funcionamento, os
visitantes conheceram a linha de montagem e a
fábrica de tintas EletroInk®, um dos fatores de
sucesso da nova plataforma.
Competitividade: o grande diferencial
A ideia óbvia é possibilitar às empresas o atendimento às novas necessidades dos mercados,
como entregar lotes menores e mais diversificados ou com alterações frequentes, além de lotes-piloto para testes segmentados ou promocionais.
Mais do que isso, essa tecnologia libera as
máquinas convencionais para trabalhar de forma mais competitiva em jobs maiores e, assim,
a empresa como um todo fica mais competitiva
e apta a participar de outros e novos mercados
com pedidos distintos.
Sabemos que a curva de
custos da impressão flexográfica se inicia num ponto
B, com os custos de preparação de chapas, placas ou cilindros, além do tempo para
o ajuste ou setup.
Assim, à medida que o

serviço “roda”, a curva de custos por metro quadrado vai crescendo numa curva lenta, portanto,
quanto maior a metragem ou tamanho do serviço e do trabalho, o custo por metro quadrado fica
melhor, já que há a “diluição” do custo inicial.
Na impressão digital, os custos e tempos iniciais são menores, representados pelo ponto A do
gráfico, porém a curva de custos por metro quadrado cresce mais acentuadamente. O ponto “X”
é o ponto de cruzamento das duas tecnologias e
representa o tamanho de lote ideal para rodar em
uma ou em outra tecnologia.
Correto? Parcialmente! Há que se considerar
outro importante aspecto: o atendimento no “timing” do cliente, ou seja, dentro do prazo que
ele precisa e, mais do que isso, a importância da
competitividade da empresa de embalagens. Este
sim é o verdadeiro “X” da questão, o grande diferencial competitivo.
É de suma relevância a liberação das impressoras flexógraficas para a produção de lotes econômicos. Os grandes pedidos as ocupam de forma
inteligente e economicamente sustentável, o que é
uma grande contribuição do processo digital para
melhorar a competitividade geral da empresa.
A inteligência está na complementaridade dos
processos! No Brasil, a tecnologia digital deve chegar em breve. A HP deve instalar um
equipamento para oferecer ao mer-

cado a possibilidade de conhecê-la, testar seus
produtos e acompanhar de perto. É importante
acompanharmos essa evolução, pois é uma alternativa para complementar as opções de impressão flexográfica, que devem continuar a crescer
à medida que a diversidade dos lotes aumentar.
As amostras que pudemos acompanhar em
produção em Israel mostram que a impressão digital atingiu qualidade compatível com a flexográfica em termos de registro e de fidelidade de cores
sólidas, além de mínimas e máximas excelentes.
Impressão mais rápida para lotes menores promove empresas mais competitivas, o que é muito
bom para um mundo melhor e mais diversificado.
Embalagem melhor. Mundo melhor!

O ponto “X” é o cruzamento das 2 tecnologias e representa o
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Melhor embalagem do ano
Beleza aliada à funcionalidade

O

cartucho do espumante Reserva Ouro Salton
ganha nobreza ao utilizar detalhes em dourado
sobre papelcartão metalizado de fundo negro. Mas
não é só pela beleza que a embalagem se destaca. O
cartão impermeabilizado e o seu formato, obtido por
um engenhoso sistema de corte e vinco, permitem
que a caixa se transforme em uma prática champanheira, para gelar a bebida na própria embalagem.
O projeto foi desenvolvido pela Futurepack, que
explorou as possibilidades oferecidas pela impressão
em papelcartão.

Parceiros: Salton // Ibema // Box Print // Málaga

FuturePack Comércio e Serviços de Embalagens
www.futurepack.com.br

destaques
Detalhes dão o toque de sofisticação

C

riada especialmente para a fragrância Myriad, de O Boticário,
como embalagem de presente para o Natal, a caixa em vermelho
e dourado traz elementos que a diferenciam e lhe conferem sofisticação. Produzido pela Antilhas, o estojo apresenta recortes vazados
nas laterais da caixa, além de aplicação de hot-relevo em ouro brilhante que confere um brilho especial ao local aplicado, além do
destaque proporcionado pelo relevo. A embalagem é de fácil manuseio e abertura, feita por encaixe.

Antilhas Embalagens
www.antilhas.com.br

Parceiros: O Boticário // Sun Chemical do Brasil // Brain Box Design // Heidelberg
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Ligação com os primeiros dias do bebê

A

embalagem de Meu Primeiro Sapatinho, da Pimpolho, inova ao
criar uma ligação com seu público principal: as mães, ao trazer
uma forte referência ao universo que cerca os primeiros meses de
vida do bebê. A caixa acondiciona, além do sapatinho, uma pequena
caderneta composta por várias divisões e bolsos para guardar fotos,
o primeiro corte de cabelo, a pulserinha da maternidade, e outras
lembranças para toda a vida. A embalagem, produzida pela Box
Print, é formada por luva e gavetinha, em cores suaves, com janela
transparente em acetato, e pode ser reutilizada para guardar as
lembranças do recém-nascido.

Box Print Embalagens e Displays
www.boxprint.ind.br

Vencedor.indd 8

Parceiros: Brito & Cia // Suzano Papel e Celulose // Man Roland do Brasil
Siegwerk Brasil Indústria de Tintas

02/04/2013 13:59:54

vanguarda

Novo design mais sustentável
Foto: Divulgação

A

Sunshine Makers
Inc., fabricante
do Simple Green
(simplesmente
verde), linha de
produtos de limpeza residencial
e industrial americana, introduziu
no mercado sua nova embalagem.
A novidade é o resultado de anos
de pesquisa e desenvolvimento para a criação de uma solução
mais sustentável para sua linha
de limpeza concentrada. A garrafa conta com um novo sistema
de spray, desenvolvido pela MeadWestvaco (MWV), produzido
inteiramente de plástico e com
menor quantidade de resina, além
de não utilizar metal ou cerâmica.
As novas embalagens têm volumes de 473, 650, 710 e 949 ml,
adequadas a cada tipo de consumidor. Possuem rótulo que cobre
todo o frasco e aumenta a área de
informações sobre o produto. Possui formato ergonômico que facilita o uso e diminui a fadiga das
mãos ao segurar o produto durante a limpeza.
Outra novidade é o Simple Green, logo em autorrelevo na lateral
da embalagem para encorajar a
reutilização da garrafa e aumentar a força da marca. A nova embalagem é feita com 25% de material PCR (plástico reciclado de
pôs-consumo). O novo sistema
de spray possui uma opção para
saída de espuma e é feito inteiramente em plástico, o que resulta
em menor peso da embalagem e
menor quantidade de resina utilizada. Com o novo sistema se estima a redução de 19 toneladas de
resina e 10 toneladas de aço por
ano na fabricação da embalagem.
A empresa notou que utilizando
materiais produzidos nos EUA há

Instituto de Embalagens

a redução de gastos com transporte e, consequentemente, a emissão
de carbono já que a distância percorrida pela cadeia de suprimentos é menor comparada com um
fornecedor em outro continente.
Esse modelo de negócio também
estimula economias locais ajudando a melhorar ainda mais a visão
da marca no país.
A nova embalagem e o sistema
de spray também são benéficos
para os consumidores. O sistema de spray proporciona 28%
de aumento na saída do produto
e o formato do jato de spray é o
preferido pelos consumidores.
Sobre a saída do produto, essa é
mais uma novidade já que o consumidor tem a opção de escolher
usar o produto em forma de espuma ou na sua forma tradicional líquida, dependendo do local
que deve ser limpo. A inovação é
uma mistura perfeita de forma e
função para os consumidores dos
dias atuais que estão sempre em
busca de conveniência.

O Simple Green está sendo vendido no Canadá e nos Estados
Unidos, mas a empresa acredita
que o novo spray será inserido em
outras embalagens da linha até o
final deste ano. A embalagem foi
premiada pela Associação Norte
Americana de Ferramentas para
o Varejo (NRHA) em 2013 com o
prêmio de ouro de embalagens.
Texto adaptado por Fabiane Staschower
Consultora da Futurepack e do Instituto de
Embalagens mestre em embalagens pela
Michigan State University em Michigan/
EUA; Engenharia Química pela Escola de
Engenharia Mauá. Entre 2011 e 2012 participou
de um grande projeto de inovação com a Dow
e USDA nos Estados Unidos. O Instituto de
Embalagens – Ensino & Pesquisa tem o objetivo
de levar conhecimento para o setor, visando
o seu avanço e crescimento. Seu trabalho
consiste na coordenação e realização de cursos,
encontros, treinamentos, publicações técnicas
e, sobretudo, no desenvolvimento de todas
as categorias de materiais, valorizando cada
um individualmente e destacando os seus
pontos positivos de aplicação na concepção de
embalagens tecnicamente mais adequadas. Em
sua história, já realizou 49 cursos de embalagens,
58 eventos, atingindo mais de 4700 profissionais,
promovendo sua crença: Embalagem Melhor.
Mundo Melhor!
Fonte: http://www.simplegreen.com/about_us_press_new_bottle.php
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Por Assunta Napolitano Camilo

Embalagens sofisticadas para a
área de serviço
A demanda por conveniência, beleza, segurança e sustentabilidade
ocorre em todas as categorias, porém sempre houve uma
demora no atendimento aos produtos de limpeza.
As novidades tardam, mas não falham

Optaram por um adereço do
“rótulo-tag” para destacar que
estão melhores do que nunca. O
sistema da tampa tipo “pump”
é uma grande novidade no segmento, e o rótulo mudou de serigrafia para termoencolhível, diferenciando-o consideravelmente
no ponto de venda. O pescador
longo garante a utilização do produto até o final.

Nos últimos anos, conforme
vimos afirmando as coisas estão
mudando. Cada vez mais quem
compra é quem usa o produto, e
esse consumidor quer encontrar
também nos seus produtos de limpeza benefícios, como praticidade,
ergonomia, segurança e por que
não atribuir beleza aos frascos dos
produtos desse segmento? Isso
tudo sem desconsiderar a demanda por propostas ambientalmente
mais corretas.
Para comprovar essa mudança,
notamos que seguem nesse caminho exemplos como a Unilever da
Inglaterra, que lançou o novo Persil,
um produto “bio” da linha de detergentes biológicos que se assume
como pequeno e poderoso.
O frasco de 525 ml lava até 15
cestos de roupas e se diz adequado para peças que vão desde muito sujas até ligeiramente sujas. A
embalagem é muito ergonômica,
diria até “gostosa de pegar”: vem
com um prático dosador montado
no meio do frasco que possui três
medidas (para as três situações de
sujeira), além de um biquinho para
facilitar a aplicação.

Arquivo

Os produtos de limpeza nunca
contaram muito com a sofisticação
e o glamour em suas embalagens.
Era bem comum observar certa
distância dos holofotes mesmo em
empresas que possuem no seu portfólio, ao mesmo tempo, produtos
de limpeza e de higiene pessoal.

Assunta Napolitano Camilo, professora,
articulista e palestrante internacional
de embalagens e coordenadora de vários livros sobre embalagens, é diretora
da FuturePack - Consultoria de Embalagens e do Instituto de Embalagens Ensino & Pesquisa.

O frasco de polietileno de
alta densidade contém 50% de
material reciclado e recebeu o
selo Silver da Terracycle. Pode ser
refilado com a opção de stand up
pouch, já disponível.
Afinal, mundo melhor e mais
limpo só a partir da consciência de
todos.
Embalagem melhor. Mundo
melhor.

A tampa bi-injetada é fácil de
abrir, feita em polipropileno fosco e
com duas partes com cores diferentes. Leva um lacre interno, fácil de
remover, que conta com uma alça
tornando o manuseio bem seguro e
prático. O conjunto tem um design
bem atraente, lembrando uma ânfora, e se destaca no ponto de venda.
A Method entrega um produto ultraconcentrado, de tal forma
que o frasco de 300 ml atende a lavagem de até 25 cestos de roupas
sujas. Segundo a indicação do fabricante, apenas quatro bombadas
permitem uma lavagem perfeita.
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3º
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2013

Future Pack
Seragini Design
A10 Design
MN Design
Narita Design
Prodesign
Aster Sempre
BMS Design
Design Full
Design Inverso
Dil Brands

OUTRAS EMPRESAS
MAIS LEMBRADAS

AGências de design de embalagem

as MAIS LEMBRADAS
DA CATEGORIA

GRP Propaganda
Haus Packing
Herbert Permann
Komm Design
Log 3D
M Design
Opportunity comunicação
Sorocaba-SP
OZ Design
Pande
RCM
Reportec

Portfolio Futurepack

Rex Design
Rio Plus
Fonte: Club de Pesquisa Opinião & Mercado

GENTE APAIXONADA
Cecilia Borges

E

sta é uma categoria competitiva e pulverizada
na Pesquisa Pack Destaque Preferência 2013.
Future Pack é a primeira agência preferida
pelos profissionais das regiões Sudeste e Sul
(17%), e pelas empresas de pequeno e médio porte. Outra que se sobressaiu foi a Seragini Design (11%), eleita
exclusivamente na região Sudeste. Já a A10 Design, MN
Design, Narita Design, Prodesign ocupam a terceira
colocação no ranking (6%). Como não podia deixar de
ser, criatividade é mencionada por cerca de sete em cada
10 profissionais (72%). Mas também são valorizados a
qualidade do atendimento e soluções inovadoras (36%)
e cumprir o prometido e portfolio com 28% dos votos.

18 8ª pesquisa pack destaque de preferência 2013
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2013

Criatividade

72%
Soluções inovadoras

36%
Qualidade de atendimento	
36%
Cumpre o que promete
28%
Portfolio	
28%
Fonte: Club de Pesquisa Opinião & Mercado

Líder
Destacada como a mais lembrada, a Futurepack, criada por Assunta Camilo, tem como missão desenvolver,
com estratégia e inovação, o mercado de embalagens.
“Acreditamos que embalagens melhores promovem
melhor qualidade de vida e, por essa razão, fazemos
questão de desenvolver nossos projetos, desde o conceito até a implementação”, explica. Com apoio de
uma grande rede de relacionamentos no mercado, a
FuturePack elabora novas alternativas estudando e
apresentando aos clientes novos materiais, tecnologias, aplicações, combinações, avaliando a viabilidade
técnica e econômica.
Na segunda posição, Lincoln Seragini, diretor da
Seragini Design, comenta que ser considerada uma
empresa modelo depois de tantos anos, é motivo de
orgulho e um grande desafio. Ele lembra que a agência sempre foi considerada como escola. Mais de 200
designers passaram por lá, produzindo dezenas de
‘filhotes’, outras agências de design. O certo é que
nenhuma dura mais de 30 anos se não está em constante evolução, tanto em conceitos, qualidade criativa
e serviço. Em 2013 comemoramos 32 anos”, analisa.

Foto: Leandro Andrade

AGÊNCIAS DE DESIGN DE EMBALAGEM

Assunta Napolitano Camilo, diretora
da Futurepack

AGÊNCIAS DE DESIGN DE EMBALAGEM

ANÁLISE DO SETOR / AGÊNCIAS DE DESIGN DE EMBALAGEM
REGIÃO

RAMO DE ATIVIDADE

TAMANHO DA EMPRESA

SE

SUL

NE/
CO

Alimentos
e bebidas

Embalagens

Máquinas
e Equiptos

Farmac/
Química

Prestação
de Serviços

%

%

%

%

%

%

%

%

Criatividade

69

100

67

80

67

-

67

75

Soluções inovadoras

38

50

-

40

56

-

22

25

Qualidade de atendimento

38

25

33

30

56

-

56

-

Cumpre o que promete

28

-

67

30

-

-

44

38

Portfolio

28

25

33

20

22

-

11

63
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Equipe A10 Design

Ranking
Em terceiro lugar na preferência do
público consultado estão A10, MN
Design, Narita e Prodesign. Margot
Takeda, diretora da A10, confessa-se apaixonada por embalagem.
Destaca que com o mesmo produto,
que pode ser commodity, consegue
contar histórias muito diversas. Aí
que vem o trabalho do designer, explica. Na opinião dela, atualmente,
existe uma valorização do design
pelos consumidores, porém, crê,
também, que há um trabalho mais
profundo de pensar como este valor
é percebido, não só pelo consumidor
como pela cadeia como um todo. “A
revista Pack faz um grande trabalho
neste sentido: expõe a embalagem
como negócio. Margot ressalta

20 8ª pesquisa pack destaque de preferência 2013

que a eficiência
da embalagem
depende muito
da capacidade de
um fornecedor
em produzir algo
inovador junto
com a agência
de design.

Nilson Arai, da
MN Design,
acredita que o
fator diferencial
humano, aliado
à experiência e
a visão global da
embalagem, justifica a escolha de sua
agência. Acompanhamos o projeto
em toda a cadeia produtiva”, salienta. E acrescenta que criatividade e
soluções inovadoras fazem parte do
DNA da empresa. Não é só fazer a diferença no que os olhos veem, e sim
no que não veem e fazem diferença economicamente.”
Designs ousados, diferenciados e de
grande impacto representam o diferencial da Narita Design. O proprietário Mário Narita conta que há seis
anos lançou o Processo Límbico, uma
metodologia própria que investiga o
comportamento do consumidor por
imagens e traz uma aproximação
mais humana/emocional. Narita
vê o mercado de embalagens cada
dia mais complexo, não só pela
concorrência, mas pela mudança
do comportamento do consumidor.
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Pequena

Média

Grande

%

%

%

81

70

60

31

60

20

25

30

60

31

10

40

31

30

20

%

Hoje ele é mais volúvel em relação
às marcas, bem informado e crítico,
exigente e consciente. E não quer
perder mais tempo em compras
triviais como no supermercado. É
exatamente aí que uma empresa
de design eficiente pode estreitar a
conexão, observa.
Já a Prodesign, por seu sócio-diretor
Paulo Pereira, salienta que o que a
destaca é a diversidade de serviços
oferecidos, pois fazem design da
embalagem do começo ao fim.
Fazemos design de shape e gráfico,
desenvolvemos e dimensionamos a
embalagem, especificamos e prototipamos, e coordenamos o projeto por
sistema eletrônico de gestão interna
e de projeto. Um mercado rico, mas
com muito a explorar, assim Pereira,
da Prodesign, considera o setor de
embalagens. Muitas empresas ainda
não valorizam a embalagem, nem
enxergam o potencial de divulgação
e venda que ela exerce”, conclui.
INFORMAÇÕES
A10 Design
www.a10.com.br
Future Pack
www.institutodeembalagens.com.br
MN Design
www.mndesign.com.br
Narita Design
www.naritadesign.com.br
Prodesign
www.pd.art.br
Seragini Design
(11) 3021-6131
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Embalagens mundo
afora: a vez das bisnagas!
Por Assunta Camilo

P

ara o aprimoramento das
nossas pesquisas e para
atualizar o nosso acervo,
visitamos ao longo de 2013
países como Alemanha,
Lituânia, Letônia, Estônia, Inglaterra,
Rússia e Israel. Observamos que, nos
diferentes pontos do varejo – sejam
supermercados, mercados menores,
farmácias, drugstores ou lojas de
conveniência – é nítida a presença de
muitas bisnagas.
Acredito que o motivo é a flexibilidade,
ou seja, a possibilidade de se
produzir lotes mínimos, menores, com
customização de qualidade, que se
adéquam aos vários mercados, além,
claro, da relação custo-benefício e
da excelente aceitação por parte dos
consumidores.
De Israel, a empresa conhecida
mundialmente como AHAVA (“amor”,
em hebraico) tem uma linha completa
de produtos pessoais para corpo,
rosto, anti-idade, mãos, entre outros. As
embalagens são bem simples e diretas,
com tons em bege e uma única cor de
texto, o marrom. Praticamente toda a
linha é oferecida em bisnagas.
Outras empresas menores investem e
rebuscam mais: a Laline oferece em sua
arte o brasão bilíngue e com tampa
diferenciada. A H&B traz do Mar Morto
o mineral para produzir seu creme antiidade, além de usar vermelho e hot
stamping até na tampa para seduzir as
consumidoras.
Diferentes categorias
Na Rússia, a arte segue nas bisnagas,
desde a categoria de oral care, como
o exemplo do creme dental R.O.C.S.,
40

cuja grafia do nome acompanha a arte
do cartucho, junto com uma aquarela
de árvore que lembra bem a arte de
mosaico nativa.
A hexharnehka (НЕЖНАЯ ПЕНКА)
utiliza bisnagas numa categoria
considerada premium. O produto é um
anti-idade facial de alto valor e custo,
cuja arte possui traços mais sóbrios,
clássicos e alinhados aos demais
produtos da linha, em tons fortes de
vermelho e marrom finalizados com o hot
stamping dourado.

A OrganicTherapy, também russa,
abusa dos recursos gráficos – para
se destacar nos pontos de venda
– e do hot stamping prata, porém
de forma harmoniosa e suave. As
folhas “metalizadas” se compõem
delicadamente com as demais
coloridas. O acabamento soft touch da
bisnaga acentua a proposta orgânica e
suave da máscara facial.
A Ujirbahn (ДЛЯ БАНИ) decorou sua
bisnaga de creme para massagem à
base de mel com um rótulo autoadesivo.
setembro/outubro 2013 • Packing Cosmética

A arte é bem incrementada, com hot
stamping emoldurando a colmeia de
abelhas. O caminho criativo é o mesmo
adotado no restante da linha, que é
tradicionalíssima na Rússia. Para garantir
um ajuste perfeito, o rótulo tem um corte
inteligente e adequado para se encaixar
na bisnaga e não enrugar à medida
que o produto vai sendo consumido.
Na Estônia, as embalagens de produtos
cosméticos são, de forma geral, singelas.
A bisnaga da PuhasLoodus de creme
para o corpo é uma demonstração:
fundo branco, arte simples, tudo bem
clean, apenas com serigrafia nas frutinhas
para dar um destaque.
Na Letônia, a NIVEJA, da Dentics, é
uma clara simulação da NIVEA alemã,
porém adota o fundo branco com texto
azul escrito na vertical, o que chega
a confundir sobre quem é quem. E na
Lituânia, a empresa Margarita adota
uma linha completa com apresentação
padronizada e suaves tons de verde,
ora na tampa, ora no corpo da
bisnaga, sempre bem harmônicos.
Particularidades alemãs
Já a Niveada Alemanha, ao completar
100 anos, revitalizou a marca
resgatando seus grandes ícones: o
potinho de creme e a latinha azul.
A marca agora traz como elemento
gráfico justamente o símbolo do pote
azul com o nome Nivea ao centro. A
arte da bisnaga foi toda refeita com o
logo mergulhado no imenso azul.

com artes modernas serigrafadas. A
Pureapenas tem flores brancas e rosas,
e a Amazing, mais moderna, adota o
jogo de tons azuis e verdes.
A Aloive preferiu o caminho da cor roxa
de fundo com a tampa verde-clara em
contraste. O fechamento com um corte
diferenciado dá um charme extra ao
creme de tratamento noturno, mais um
sucesso da tradição alemã.
Durante a Feira K, a maior feira de
plásticos do mundo, foram apresentadas
muitas novidades para este mercado.
A diversidade de materiais abre novas
possibilidades para modelar e projetar
tubos de plástico, mantendo-os livres de
rugas e com chances de assumir novas
formas, serem transparentes ou, ainda,
laminados com alumínio.

Outra gigante alemã, a Schwarzkoft,
preferiu adotar o impacto do preto com
o amarelo para dar destaque às fontes.
O conjunto ficou ainda mais forte com
a utilização de cartucho de papelcartão
emoldurando e conseguiu transmitir a
mensagem para os jovens de que é a
melhor opção em gel para estilizar os
cabelos.

A alemã Hinterkopf mantém linhas
de produção completas para a
decoração sofisticada de latas, tubos
e bisnagas ou mangas de plástico
e de alumínio. A partir do centro de
tecnologia, foi lançada a máquina
para decoração de bisnagas digital
de alta definição (1200 dpi) com cura
em UV e com a maior velocidade
possível até o momento. Permite
impressão sem costuras e com efeitos
ópticos especiais, além de relevos que
garantem criatividade na decoração.

A Aldo Vandini, também alemã,
sempre opta pela suavidade do branco
com fontes finas e delicadas. Decora
as bisnagas de creme para mãos

A ISIMAT dedica-se à decoração
de plásticos (potes e bisnagas),
principalmente para a indústria
cosmética. Lançou o in linefilling (envase

WWW.COSMETICANEWS.COM.BR

automático em linha) para tubos. Também
fez parceria com a Kurz para lançar a
decoração de coldfoil metalizada.
A AISA anunciou parceria com a
Heidelberg, garantindo a opção de
impressão digital dos tubos laminados
(de 600 dpi), embora offline. Lançou
também uma máquina 20% mais
rápida, a Bacomex, que confere
possibilidade de barreira nos ombros
das bisnagas a partir de EVOH, e, com
isso, as bisnagas podem ser utilizadas
também para tintura de cabelos. A
empresa ainda expôs os Nanotube,
bisnagas de diâmetro de 10 mm.
As bisnagas estão num excelente
momento, podem e estão encantando
os consumidores pela praticidade, pela
segurança e pela beleza. Embalagem
melhor. Mundo melhor. Para conferir
outras fotos do acervo, acesse:www.
clubedaembalagem.com.br.
Assunta Napolitano Camilo:
Diretora da FuturePack – Consultoria
de Embalagens e do Instituto de
Embalagens – Ensino & Pesquisa.
Profissional de embalagens há mais
de 30 anos. Articulista, 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. Membro do Conselho
Científico-Tecnológico do ITEHPEC.
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O PAÍS DA COR LARANJA MOSTRA
CARA POR MEIO DAS EMBALAGENS
Uma visita aos pontos de venda
apresenta muitas novidades e
embalagens interessantes.
A diversidade na gôndola traz um
show de cores e um brinde à saúde!
Holanda é reconhecida pelas flores e
pela diversidade cultural. Não por acaso, uma das suas cidades, Utrech será
a Capital Cultural da Europa. Em visita
as cidades de Ahrhen, Amsterdam e
Utrech, pesquisei as embalagens nos
principais pontos de venda: Alberto Heijn® (AH), AH to go®, HEMA®, C&A® e
Kruidvat®.
A Europa vive uma crise econômica sem
precedentes e um clima de instabilidade
se instaurou. Algumas empresas estão
identificando seus produtos com a inscrição made in Europa para tentar europalizar e aumentar a aceitação de seus
produtos ou diminuir a rejeição.
A Holanda, por exemplo, é reconhecida por ser um País ciclista por natureza
e opção e que prima pela boa forma e
saúde. Assim, bem estar e bem viver ou
“wellness” são pontos fortes da cultura
local.
Nota-se que há uma grande oferta de
sucos, iogurtes, chás, águas e bebidas
similares, muito maior do que refrigerantes. Inclusive os consumidores podem
comprar sucos frescos ou recém-espremidos, bem como saladas recém-preparadas em quase todos os pontos de
venda. Proposta concreta de saúde e
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conveniência acessível.
Encontra-se também muitos “smoothies”
(sucos com alta concentração de frutas),
sucos com pedacinhos de frutas e purês
de frutas, que são apresentados normalmente em embalagens assépticas
(stand up pouchs ou cartonadas) vendidas individualmente ou em embalagens
“multi-packs” para facilitar o lanche nosso de cada dia!
As bebidas “after-sports” são novidade
por lá. Elas disputam espaço com energéticos, isotônicos e outros. Todos os
produtos sempre fornecem informações
claras para a população em termos nutricionais. A maioria das embalagens
destes produtos têm tampas do tipo
“sport-caps” , além disso as garrafas são
bem estruturadas com pega ergonômica, o que facilita a sua empunhadura. A
decoração com rótulo termoencolhível
completo ou meio é utilizada para explorar a cor do produto. As ilustrações são
hiperrealistas e conferem um enorme
appetite appeal.
O quarteto holandês das cervejas: Amstel®, Bavaria®, Heineken® e Grolsch®
mantêm as embalagens primárias tradicionais e as “big cans”, ou seja, latas de
alumínio de 500 ml. Destacaria as emba-
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lagens multi-packs de papel cartão com
novos formatos e bem impressas. Um
brinde ao bom gosto.

MARCAS PRÓPRIAS
Lá, as redes varejistas investem em marcas próprias. A rede de lojas HEMA®,
muito similar a proposta das nossas
lojas Americanas usa sua marca para
uma enorme lista de produtos. Inclusive maquiagem e produtos pessoais. A
Rede Kruidvat® também vende produtos pessoais, como xampu e afins com
sua marca.
A rede de supermercados Albert Heijn®,
que tem supermercados e as lojas de
conveniências, chamadas de
“AH to go ®” mantém vastíssima linha de
produtos de alimentos e bebidas até “pet
food” e produtos de limpeza.
Até em temperos, que é um segmento
pequeno, eles estão presentes e com
embalagem de vidro e tampa “disc top”
que é muito bonita e prática. Para os
temperos que precisam ser moídos, a
tampa já vem com um moedor embutido.
Estas embalagens transcendem o uso
como contenedores. Elas são também
utensílios da casa.

Embalagem & Tecnologia

PEQUENOS GRANDES
PRODUTOS
Outra curiosidade nos pontos de vendas europeus (não só nos holandeses)
são os pequenos produtos como cremes, xampus, maquiagens, enfim, todo
o tipo de produtos em tamanho portátil
que são ideais para viagens curtas, para
levar à escola ou ao escritório. São muito úteis! Grandes empresas, como por
exemplo, a Unilever mantém as versões
miniaturas para atender esta demanda
de portabilidade. É o exemplo na marca
holandesa Andrelón®.

EMBALAGENS PARA
LIXO E AS SACOLAS DE
SAÍDA DE
SUPERMERCADOS E
LOJAS
Nas prateleiras de saquinhos para lixo,
podemos encontrar sacos de material
reciclado com apelo ecológico e sacos
com bactericida que são usados para as
cestas de lixo de banheiros e cozinhas.
Segurança e saúde em primeiro lugar.
As sacolas de saída são cobradas, portanto, poupadas. Difícil serem vistas voando pelo ambiente. Bom exemplo, não
é?

A GLOBAL HOLANDESA
C&A

Outro traço cultural dos europeus é a
companhia dos pequenos animais, amigos constantes de muitos sem filhos,
sem pais, solteiros, idosos e crianças.
Os parques são muitos e em todos eles
a cena do passeio matinal ou vespertino com os pequenos amigos é comum.
Assim como é comum os pequenos
aproveitarem o passeio para fazer suas
necessidades. O legal é a atitude dos
donos que limpam imediatamente a sujeira, mantendo o ambiente agradável,
seguro e limpo. Normalmente, as pessoas levam suas embalagens para os
resíduos, mas alguns parques oferecem
em vários pontos uma embalagem para
este propósito: a “I love my dog®”, um
saco de papel pardo com um suportepazinha de papel cartão para facilitar a
coleta e o descarte. Atitude responsável
e exemplar!

O ENCANTO DAS
TULIPAS
A Holanda produz e exporta flores para
o mundo todo o ano inteiro. É difícil ver
uma casa sem flores. Há barracas de
venda de flores em todo o lugar, praticamente em toda a esquina. Muitas sementes e bulbos são comercializados
em supermercados e outras lojas em
vários tipos de embalagens. A proposta
para a tulipa, flor símbolo da Holanda, é
uma latinha de aço ricamente decorada
com uma tampa que se transforma em
pratinho do vaso. Algo realmente delicado. Para tudo e todos sempre há uma
embalagem perfeita. Embalagem Melhor. Mundo melhor!

* Assunta Camilo é Diretora do Instituto de Embalagens e da consultoria
FuturePack. Engenheira Mecânica
formada pela Escola Politécnica USP, especialista em Administração
Industrial pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - USP e Pós-graduada
em Marketing pela ESPM e Business
School; estágios e cursos na Alemanha e EUA.
Palestrante internacional e professora de embalagens. Profissional do setor há 29 anos, com experiência nas
empresas Cyklop, Dixie Toga, TetraPak e Ripasa, nas áreas de Desenvolvimento, Planejamento Estratégico
e Gestão de Embalagens. Participa
desde 1986 das principais feiras e
congressos do setor no mundo. Faz
parte do grupo de consultores The
Faith Pop Corn.
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A rede de lojas global C&A é holandesa,
mas mantém lá o mesmo padrão consagrado mundialmente, inclusive nas
embalagens para presentes, como aqui
, no Brasil, elas são apresentadas em
três tamanhos e são vendidas. A sacola
de saída é de material plástico reciclado,
com o apelo “we care” (nós cuidamos).
Para os mais “engajados” na questão
ambiental, é possível comprar sacola de
algodão orgânico por € 1,50 (um euro e
cinquenta centavos).

SACOS PARA
RESÍDUOS DOS
PEQUENOS ANIMAIS
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O potencial das embalagens
de papelcartão
Ideias inovadoras e produtos diferenciados a partir de papelcartão
reciclado podem atrair a atenção de empresas globais de diversos
segmentos, desencadear novos hábitos de consumo e evidenciar
os principais fabricantes da matéria-prima principal
Assunta Napolitano Camilo*

A

Wewow é uma empresa do Reino Unido que
nasceu da necessidade de desenvolver embalagens
para DVD. Recentemente, lançou um projeto inovador que conquistou a Universal Music, empresa
global da indústria de música.
O resultado foi a embalagem de papel cartão
100% reciclado. Segundo informações da matéria
divulgada em revista especializada, a WowWallets
agradou muito por ser uma solução inovadora e
sustentável para o setor de CD e DVD. Um porta-voz da Wewow afirmou
que a WowWallet é mais ecológica e reduz as emissões de carbono. Ele
acrescentou: “Este pacote salva 240 kg de CO2, quando comparado com
um estojo tradicional.”
A empresa desenvolveu cerca de 1000 embalagens para seu ilustre cliente
que declarou, por meio do gerente da Universal Music, Adrian McKinney,
ter ficado satisfeito com as embalagens de CD exclusivas. Para a Universal
Music, este projeto é perfeito justamente porque as embalagens reduzem
a emissão de CO2. Eles classificaram o trabalho como fantástico.
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A ideia de produzir novos produtos
a partir da reciclagem de materiais
principais também foi aproveitada
para fabricar a sacola de papelão.
A Wewow falou sobre o protótipo
da sacola que, como afirma, está
sempre “pronta para ir” e destacou
informações do design que “pode
ser facilmente alterado” para atender uma solicitação.
Stuart Jones disse que o objetivo
da Wewow é ser a referência do
mercado com o negócio de sacolas
como a WowSatchels. Ele se diz
apaixonado por coisas feitas 100%
de cartão reciclado.
Sua inspiração foi uma história apresentada na TV sobre a

Cambridge Satchel, uma empresa
de bolsas.
Segundo ele, a WowSatchel é forte
e tem capacidade para transportar
vários documentos. Experimentos
com a aplicação de um verniz à
base de água para dar proteção
extra quando a sacola estiver ao ar
livre já estão sendo feitos.
A grande inovação do projeto é a
produção de uma bolsa a partir
de um único pedaço de cartão,
cortado e dobrado.
Stuart falou do reconhecimento da
sua empresa no mercado de CD e
DVD e declarou que quer expandir
os negócios para outros setores.
Segundo o criador da obra, que
acredita no enorme potencial
empresarial para a utilização da
bolsa, no futuro essa pode ser uma
alternativa para atrair e conquistar
o mercado, inclusive o de bolsas
escolares infanto-juvenis.
Os dois projetos são muito interessantes exatamente porque têm
como principal matéria-prima o
papel, que possui grande potencial
de reciclagem. No Brasil, temos
indústrias que produzem papel de
alta qualidade, utilizado em vários
segmentos: alimentício, higiene e
limpeza, produtos premium etc.
Valorizar as questões de reciclagem
faz parte do perfil de um público

mais consciente e resolvido em
várias questões. Com certeza as
pessoas que adquirem um CD ou
DVD original também se importam com isso.
No Brasil, desde 2010, são bem
comuns as pautas sobre logística
reversa. Com o potencial criativo
dos brasileiros e ideias avançadas,
criar um portfolio extenso de
produtos fabricados a partir de
matéria-prima reciclada é fácil.
Esses produtos teriam muito
sucesso em campanhas exclusivas, com embalagens de papel reciclado para promocional,
por exemplo.
A nossa indústria de fabricação de
papel pode realizar projetos que
desencadeiam trabalhos sociais,
inclusive com os CDs e DVDs.
Apesar do alto custo, ainda, dos
processos de reciclagem, produtos
desenvolvidos a partir de material
reciclado também possuem alto
valor agregado.
O investimento em projetos que
envolvam maior consciência do
consumidor contra produtos piratas ou contrabandeados, aliado
às políticas de logística reversa capazes de transformar as matériasprimas em novas embalagens,
poderia trazer à cadeia do papel
cartão uma grande alavancagem.
Embalagem melhor. Mundo melhor! E neste caso, com bons resultados inclusive, culturais.
Fonte: Packaging News
Edição / Redação: Instituto de Embalagens

*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. Articulista,
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. Membro do Conselho
Científico-Tecnológico do ITEHPEC.
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As embalagens francesas
continuam charmosas

A

ssunta Camilo visitou, no final de
2012, a última edição do Salão In
ternacional da Alimentação (Sial)
em Paris, na França, para conferir
de perto o atual estágio das embalagens de ali
mentos do mundo e saber o que tem se desta
cado nos pontos de venda das principais gôn
dolas dos super e minimercados das redes do
país além das drogar ias, boutiques de pães,
queijos e vinhos. Neste artigo, ela faz um re
lato sobre as embalagens francesas que mais
a impressionaram no evento.
Perfumes franceses — eterno encanto

O primeiro impacto aconteceu já no aeropor
to: no free shop ou duty free, que apresentava os
lançamentos em torno das comemorações do
final de ano. Nesses espaços era fácil encon
trar cartuchos de bebidas, cigarros e chocolates
que abusavam da utilização dos recursos gráfi
cos como flakes, hot stamping e principalmente
das tintas especiais.
Na cultura francesa, os perfumes têm um
papel importante que vai além das funciona
lidades do produto. Por isso, o encantamento
se dá logo nas embalagens, sempre muito bem

A Lancôme lançou para o verão um produto belo em
cartucho com tinta perlescente. O frasco tem silhueta
e tampa de resina ultratransparente. O laço misterioso
é o detalhe que desequilibra e emociona

cuidadas e cada vez mais sofisticadas para aten
der às necessidades não explícitas dos consumi
dores. Os designs são alinhados com as cam
panhas: vidros, tampas, conjuntos perfeitos,
finalizados com laços e em cartuchos impecá
veis. As empresas prometem e entregam glamour. Cada projeto busca, por meio da inovação
tecnológica e dos materiais disponíveis, atingir
formas inusitadas. Decorações primorosas e de
talhes delicados completam obras de arte valio
sas nos pontos de venda, que atendem à altura
a demanda de produtos premium.
Sofisticação e praticidade
— fundamentais na hora da refeição

A marca Lolita Lempicka literalmente
tira do armário a surpresa do ano:
uma edição especial com frasco azul
decorado com ouro. A obra é coroada
com a tampa de metal dourado
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O charme também vai à mesa ou às mãos dos
consumidores no momento do desjejum. Cha
ma a atenção o design moderno, clean e pre
mium do Mibox: a cor prata do fundo, o pink
dos detalhes e a produção fotográfica da mas
sa no garfo sofisticam e modernizam o conjun
to da obra que desperta o apetite e confirma a
conveniência pela presença do garfo que vem
embutido na embalagem.

facilmente aberto e fechado pelas abas supe
riores. As porções do produto, pequenos sor
vetes de baunilha envoltos em chocolate, fo
ram desenvolvidas para se adequar ao tamanho
de uma só mordida, permitindo que no ato do
consumo as mãos permaneçam livres.

A produção fotográfica da massa no garfo embutido
sofistica a embalagem da Mibox

O sorvete Les Minis, da Adélie, que inclu
sive ganhou prêmio espec ial de inovação no
Sial, é apresentado em uma embalagem que
se transforma em copo de papel. O cartucho,
que pode ser ergonomicamente carregado, é

O cartucho do sorvete Les Minis é facilmente aberto
pelas abas superiores
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O café L’Or acoplou
uma tampa em papel-cartão,
proporcionando o abre/fecha da embalagem

Um charmoso laço realça o requinte da embalagem
da Maison du Chocolat
A embalagem das salsichinhas
Mini Knacks permite o seu consumo
em qualquer lugar, frias ou aquecidas
em micro-ondas

74

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.

O mesmo sentido de praticidade é entregue
pela Belle France no produto Mini Knacks, com
seu copo de papel-cartão. Neste caso, as peque
nas salsichas podem ser saboread as em qual
quer lugar, f rias ou aquecidas em forno micro-
ondas. Os palitinhos também vêm embutidos

A abertura na parte central da caixa de Tarteletts
simplifica o uso da embalagem

REVISTA ABIGR AF  janeiro /fevereiro 2013

Michel et Augustin usa o conceito do copo, só que invertido,
transformando-se em um pote de iogurte, conseguindo 
aliar tradição e sustentabilidade de maneira leve e elegante

na própria tampa para facilitar o consumo
imed iato e on the go.
O café L’Or inovou de forma interessante e
criativa: nele foi acoplada uma tampa em papel-
cartão para facilitar a armazenagem doméstica
e permitir o abre/fecha na própria embalagem
que vira um utensílio.
A Maison du Chocolat, trad icional casa de
chocolates francês, sempre oferece aos clientes
o requinte das caixinhas com fundo e tampa
e um design sóbrio e claro, com um charmoso
laço para finalizar a produção!
A Bonne Maman, outro clássico da cultu
ra gastronômica francesa, atenta às tendên
cias, aumentou a conven iênc ia dos consumi
dores com uma abertura nova na parte central
da embalagem de tartelettes para acompanhar
um momento de degustação especial na mesa,
como, por exemplo, um chá da tarde.
Visitando os diferentes países, conc luímos
que as empresas brasileiras estão num excelen
te momento para rever suas posições, refazer
design, desenvolver novos e novos trabalhos
e dar novas aplicações às embalagens sempre
procurando entender e considerar toda a cadeia,
para entregar, no ponto de venda e no varejo,
possibilidades impactantes em cada situação e
reg ião. A nova sociedade impõe produtos me
lhores, práticos, bonitos, saudáveis e seguros,
além de social e ambientalmente sustentáveis
e culturalmente sintonizados.

xxx fronteiras
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A Bélgica,

ah... a Bélgica!

A

ntigamente havia a expressão de que o Brasil era
uma “Belíndia”, mistura de
Bélgica e Índia, porque convivíamos entre as principais características desses países, que são, respectivamente, sofisticação e miséria.
A Bélgica, mesmo sofrendo com a
crise econômica como em todo o continente europeu, mantém sua tradição
com uma cultura flamenca que segue
rebuscada e charmosa. Mesmo encravada entre fortes culturas (francesa e
alemã), tem suas características próprias, traduzindo bem os traços dessa
cultura em suas embalagens.
A primeira lembrança quando pensamos no país é seu magnífico chocolate. São de lá ícones como as marcas
Godiva, Gyulian, Côte D’Or, entre
outras. As embalagens são delicadas,
sofisticadas, explorando, dos cartuchos com frisos aos detalhes em dourado. Também é comum a apresentação
desses produtos em estojos, caixas
com tampa e fundo, para demonstrar
o cuidado e valorizar a sensibilidade
do produto. A versão Mignorette vem
em uma caixa com tampa e fundo e alguns desenhos especiais, “entregando”
os minichocolates em pé aos consu-

midores, o que observo ser uma forma
muito elegante de apresentação.
As torradas Vondelmolen seguem
acondicionadas num berço estilizado,
recortado, lembrando a cena do campo com o moinho, sendo depois envolvido num flow pack transparente
que permite uma “viagem”.
O segundo grupo de produtos
tradicionais da Bélgica são os queijos. Mesmo uma versão “econômica”
tem estilo e design. Ainda que apenas na programação visual de uma
simples embalagem flexível, como no
exemplo do Maredsous, a suavidade
e a delicadeza são transmitidas pela
cor branda do fundo e pela cena do
consumo do queijo Fagotin.
A conveniência já está presente
na vida da população belga. Com
muito estilo, claro! Note a suavidade
do design e a harmonia das cores no
charmoso pote de salada “Les Saladiers” da Saupiquet. O desenho dos
garfinhos no lacre informa a inserção
desses utensílios no interior da deliciosa salada, o que a torna completa.
Estamos considerando a salada uma
refeição completa porque traz entre seus ingredientes arroz, atum,
azeitonas e tomates. Outra característica fundamental é a ausência de
conservantes em função do pote
especial multicamada,
que garante vida estendida (popularmente chamado de
maior shelf life).

Assunta Napolitano Camilo

A cerveja de cereja, a Bellevue,
é uma conhecida invenção belga no
mundo inteiro. Possui versões em
long neck e lata de alumínio, ambas
bem tradicionais e apresentáveis. As
águas minerais trazem consigo muito charme e toda a tradição no relevo
do logo, como a SPA Reine.
Outra demonstração de inovação
é o xampu quadrado da Colgate, o
Tahiti. Em formato inusitado, conquista sua presença na gôndola
da categoria e, por suas cores com
viés de transparência, pela tampa
diferente, pela programação visual
e claro, pela versão de romã, agrada aos consumidores!
Quanto às tendências e às preocupações mundiais sobre questões que
envolvem o meio ambiente, os fabricantes belgas vêm demonstrando
grande afeição e carinho. Além das
já comuns lixeiras ou caçambas para
plásticos, papéis, latas, resíduos, eles
têm mais três caçambas para as três
diferentes cores dos vidros e, com isso,
conseguem retornar alguns e reciclar
sem misturar, o que torna sua logística reversa ainda mais competitiva.
Os belgas provam sua tradição e
respeito aos consumidores nas embalagens sempre bem cuidadas, preocupando-se com o meio ambiente, pois
entendem toda essa necessidade e que:
Embalagem melhor. Mundo melhor.

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 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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Alimentos e bebidas

Novo sistema de processamento

F

oi lançado no Reino Unido, o Coldpress ®, um suco produzido a
partir do processo a frio com alta
pressão conhecido como HPP
(High Pressure Processing), que
permite o processamento de líquido e sólido sem o uso da pasteu-

rização.
A pasteurização é um processo tradicional
utilizado desde 1950, que realiza o cozimento de frutas, legumes e líquidos que acaba
por eliminar o sabor, e reduzir as vitaminas e
os outros benefícios nutricionais dos alimentos originais.
Ainda no sistema tradicional, para realizar
o processo de pasteurização os fabricantes
de produtos, sejam esses alimentos ou bebidas, têm que aplicar calor excessivo nos ingredientes naturais para estender a validade
do produto e garantir a eliminação de microorganismos tornando o produto mais seguro
para o consumo. No entanto, com a aplicação do calor os ingredientes naturais tendem
a perder o sabor, o aroma, a cor e inclusive
seus nutrientes alterando o valor nutricional
do produto final.
No processo de HPP, foi analisado que o
suco alcançou até 5 meses de validade e
que nesse sistema é possível preservar as
propriedades organolépticas e manter os nutrientes mais concentrados.
Com esse método é possível processar alimentos e bebidas utilizando alta pressão que
chega a até 6000 atmosferas, com ou sem
a adição de calor, para atingir a inativação
de microorganismos ou modificar alguma característica do produto desejada pelos consumidores.
Quando há ausência de calor no processo, o
produto final é minimamente afetado por mudanças no frescor e nas características do
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alimento, por eliminar a degradação térmica
dos componentes. O processo HPP pode ser
realizado à temperatura ambiente ou refrigerado e essa tecnologia é benéfica especialmente para produtos sensíveis ao calor.
Em um processo de HPP típico, o produto é
embalado em embalagem flexível (pouch ou
sacola plástica) e colocado em câmara que
suporta alta pressão. Esta é preenchida por
um fluído com propriedades para transmitir
a pressão.
O fluído, que normalmente é água, recebe a
pressão e através de uma bomba transmite
para a embalagem do produto. A pressão é
aplicada por 3 a 5 minutos e após o processo
o produto processado é retirado da câmara
podendo ser armazenado e/ou distribuído
normalmente.
Assim como outros processos o HPP, não
pode ser aplicado para todos os tipos de alimento. Ele pode ser utilizado para líquidos e
sólidos e os alimentos com alta acidez são
os melhores candidatos para o processo.
Atualmente o processo está sendo utilizado
nos Estados Unidos, Europa e Japão em
uma seleção de alimentos de alto valor, para
aumentar sua vida de prateleira ou melhorar
as qualidades sanitárias e organolépticas.
Alguns dos produtos utilizados são carnes
prontas para consumo, produtos com abacate, queijos, molhos de tomate, suco de
laranja e ostras.
O HPP ainda não pode ser utilizado para
produtos com baixa acidez, bem como vegetais, leite ou sopas por causa da dificuldade de destruir os esporos sem a adição
de calor, embora possa ser utilizado para aumentar a validade dos produtos refrigerados
e eliminar alguns microrganismos.
Outra limitação do processo é em alimentos que contém água ou que não podem ter

bolsas de ar no seu interior. Para os alimentos que contém ar “aprisionado”, como, por
exemplo, os morangos, há-se o risco desse
produto sofrer explosão por causa do tratamento das altas pressões e sólidos secos
que não tem umidade suficiente para que o
processo HPP seja efetivo na destruição de
microorganismos.
No geral, o processo não danifica o alimento por aplicar a pressão uniformemente em
todo o produto, por exemplo, quando uma
uva é pressionada entre dois dedos é facilmente esmagada e destruída, isso porque a
pressão está concentrada em dois pontos e
não espalhada por toda a fruta.
Isso pode ser demonstrado colocando a uva
dentro de uma garrafa com água. Quando a
garrafa for esmagada, a água também estará sob pressão e conseqüentemente a uva.
Nesse caso a uva não será danificada, não
importando o quanto a garrafa for esmagada. Da mesma maneira os alimentos processados por HPP não são danificados com a
alta pressão.
Geralmente o processo com elevada pressão proporciona a mesma validade que produtos pasteurizados termicamente. Esses
processos inativam bactérias e se o produto
não for ácido é preciso mantê-lo refrigerado.
Para alimentos em que a pasteurização não
é viável devido à mudança de sabor, textura ou coloração, o HPP pode estender a
validade por 2 a 3 vezes sobre um alimento
não processado e melhorar a segurança alimentar. A vida de prateleira pode ser determinada baseada em testes microbiológicos
e sensorial.
É comprovado que o processo HPP tem
pouco impacto em compostos de baixo peso
molecular, como em componentes de sabor,
vitaminas e pigmentos comparados com
processos térmicos. A qualidade do produto

processado é muito semelhante a do produto fresco e a perda de qualidade é decorrente do armazenamento e da má distribuição.
A pressão também proporciona uma oportunidade de criar uma nova textura para o alimento à base de amido ou proteína. Em alguns casos a pressão é utilizada para formar
gel de proteína e aumentando a viscosidade
do alimento sem a utilização do calor.
Os alimentos processados por HPP, no mundo, são distribuídos refrigerados. Em alguns
casos isso é necessário por segurança (para
prevenir crescimento de bactérias em alimentos não acidificados).
Para alimentos ácidos isso não é necessário para preservar a integridade microbiana,
mas sim para preservar a qualidade do sabor por tempo estendido.
Para a escala comercial, um equipamento
custa entre $500.000 a $2,5 milhões de dólares, dependendo da capacidade e automatização do equipamento.
Por ser um processo novo e possuir um mercado ainda limitado, um produto processado
por HPP deve custar entre3 e10 centavos de
dólares, acima dos produtos processados
termicamente.
Os consumidores se beneficiam pelo aumento de qualidade e validade do produto,

além da comercialização de novos produtos
que anteriormente não poderiam ser processados com calor.

No caso especifico
do suco de frutas
Coldpress® o suco é
extraído diretamente
da fruta, colocado em
garrafas de PET com
um formato hexagonal, que agüenta altas
pressões.
As garrafas são amontoados dentro do equipamento com água a
4oC e o equipamento
chega até uma pressão de 6000 bars.
O produto tem feito
muito sucesso na Inglaterra e foi um dos
premiados na feira SIAL Inovação, onde
estivemos presentes em outubro 2012
realizando pesquisas de tendência e inovação.

Embalagem melhor.
Mundo melhor e mais saboroso.
Referências: www.cold-press.co.uk
Ramaswamy, R.; Balasubramaniam, V.M.;
Kaletun, G. High Pressuper Processing Ohio State University Extension fact sheet.
Redação: Instituto de Embalagens
Crédito:
Instituto de Embalagens é uma empresa de
ensino e pesquisa de embalagens que atua
desde 2005, com capacitação técnica do setor.
Em oito anos de atuação já realizou 47 cursos de Embalagens, 58 eventos atingindo
mais de 4700 profissionais.
O Instituto também possui oito publicações
que fazem parte do material didático disponibilizado para o setor e que em sua maioria,
são reconhecidos pelos mais importantes
prêmios nacionais da Indústria de Embalagens.
A Missão do Instituto é coordenar e realizar
estudos, cursos, encontros e treinamentos
que contribuam e desenvolvam o conhecimento de Embalagens. Sua Visão é ser o
Centro do Conhecimento sobre Embalagens
no Brasil.
O Instituto acredita que melhores embalagens promovem melhor qualidade de vida.
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melhor embalagem

EXPERIÊNCIA
memorável
A champanheira criada para a marca Salton foi
desenvolvida para fazer parte do momento especial
de celebração dos consumidores da bebida

C

ra, revela Assunta, foi a quebra do paradigma de que o cartucho é descartável e representa apenas custo. “Mas,
também acabar com o arquétipo de
que a embalagem de cartão não contribui para criar valor para a marca”,
destaca. “Desenvolver uma embalagem suficientemente resistente para
receber o espumante e o gelo”, acrescenta a diretora, sobre outro desafio.
O papel dos parceiros também foi
fundamental para desenvolver um
produto único. Para isso, a Ibema forneceu um cartão mais resistente e rígido para suportar a carga de gelo e
o espumante. A Málaga realizou uma
metalização mais resistente para garantir as condições de transporte e a
impermeabilização interna e “as duas
características foram obtidas ao mesmo tempo”, afirma Assunta.
O processo de impressão feito pela
Box Print conferiu uma cobertura impecável na cor preta que destacou o dourado. “Também foi relevante um corte e
vinco firme, porém sem cortar ou furar o

Foto: Cícero Viegas

om um conceito de design
de embalagem que salta aos
olhos dos consumidores nas
prateleiras de espumantes, a
FuturePack desenvolveu uma champanheira de papel cartão para a Salton,
que foi eleita a melhor embalagem do
ano pelo Prêmio Brasileiro de Embalagem Embanews. Muito além do
formato inovador, a embalagem entrega algo novo para celebrar um momento especial. Segundo Assunta Napolitano Camilo, diretora da FuturePack,
a ideia era criar uma embalagem
que fizesse parte da experiência dos
consumidores de forma memorável.
“O design foi pensado para entregar
uma embalagem que pudesse se destacar e ir à mesa no momento mágico
do consumo, e que além de tudo fosse
guardada e reutilizada, permanecendo
assim mais tempo com o consumidor,
ajudando a construir a marca na mente desses usuários”, acentua.
Entre os principais desafios para a
realização do projeto da champanhei-

Champanheira pode ser guardada e reutilizada

Assunta Napolitano Camilo,
diretora da FuturePack

“A ideia era criar
uma embalagem
que fizesse parte
da experiência dos
consumidores”
plástico, pois neste caso poderia comprometer a impermeabilização ou arranhar
a metalização externa”, revela a diretora.
A Salton também contribuiu muito
no desenvolvimento da champanheira.
Ela participou e escolheu um produto
que comportou o conceito diferenciado da
embalagem. “A marca deu valor ao projeto, indicando o produto Reserva Ouro.
Nos deram uma grande oportunidade,
confiando no resultado”, destaca Assunta. Segundo ela, a concepção da champanheira nasceu naturalmente. “Tínhamos
um contato estreito com a diretoria da
vinícola e eles foram abertos às novas
propostas para alavancar as vendas e
ampliar o reconhecimento da marca
como jovem e inovadora”, explica.
A champanheira foi desenvolvida em
edição limitada para criar uma atmosfera e sentir a receptividade do público.
A distribuição do espumante foi feita na
região Sul e em São Paulo.
www.futurepack.com.br
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xxx fronteiras

Voilà les emballages
françaises!

A

s embalagens francesas seguem
as grandes tendências de consumo ajustadas ao modo de vida
francês. Essa é uma conclusão
que se tira de uma simples caminhada.
Os franceses são muito elegantes, sempre
atentos à moda e a hábitos saudáveis. Buscam o bem viver, amam passear em parques, apreciam o que é bonito, gostam de
literatura e arte em geral.
Grandes redes de supermercado como
Carrefour, Monop, Francprix, Auchan,
Casino, Castorama participam da vida
francesa, porém as pequenas Boulangeries (padarias), os pequenos mercados
ou empórios especiais, adegas, açougues
e outros negócios continuam firmes com
sua clientela cativa.
Destaque para a novidade do Casino
24 horas, que instalou nas saídas dos
metrôs grandes máquinas automáticas
para o autoatendimento com vários produtos à mão no caminho de casa.
É uma tarefa desafiadora relatar sobre
as embalagens de um país num único artigo, assim, neste primeiro artigo, falaremos
das diferentes apresentações para alimentos e bebidas e, no seguinte, das embalagens para higiene pessoal, limpeza e outros.
Os franceses têm o hábito de consumir no café da manhã geleias, iogurtes
e mel. Na hora do almoço, quase sempre contam com saladas e uma carne no
cardápio, alternando entre frango, boi
ou peixe. No jantar ou no final do dia,
costumam degustar, em companhia de
um bom vinho, pães com patês ou frios e
sopas, por isso encontramos uma grande
diversidade desses produtos.

Sofisticação e praticidade,
fundamentais na hora da refeição
Para os franceses é fundamental
que o charme vá à mesa ou às mãos.
No desjejum, esses consumidores dão
preferência para produtos com o design moderno, clean e premium.
A praticidade é entregue pela Belle
France no Mini Knacks, com seu copo de
papelcartão, em que as pequenas salsichas podem ser saboreadas em qualquer
lugar, frias ou aquecidas por apenas 50
segundos em forno micro-ondas. Os palitinhos também vêm embutidos na própria tampa para facilitar o consumo imediato e on the go.
Note a refeição balanceada oferecida

pela Saupiquet, que também é saborosa,
prática (garfinho incluído) e muitíssimo
bem apresentada.
Para a pausa da tarde ou lanche da
noite, a Belle France e a Leerdammer
entregam queijos fatiados em bandejas
multicamadas com barreira e abertura
fácil para garantir o refechamento, mantendo as fatias separadas e fresquinhas.
A empresa Michel et Agustin se posiciona acima dos seus concorrentes com
um apelo de saudabilidade e sustentabilidade, entregando seu iogurte em potes
de papelcartão com design retrô.
Na França, ainda se encontram iogurtes em potes de vidro, remetendo às
origens e posicionando empresas, como a
La Ferme du Manège, num patamar acima das demais.
Na mesma linha estão as sobremesas
da Rians com potes de cerâmica: ar retrô,
sabor atual, apelo mercadológico moderno.
Característico de um país charmoso, em
que outro país teríamos mel oferecido em
papelcartão, vidro e bandejinhas unitárias?
Essa é sem dúvida uma oportunidade
para as empresas que querem aumentar
sua posição inovando. Empresas que insistem em vender produtos em apenas
uma única apresentação e que não atentam às mudanças estão fora da rota. Até
os produtos orgânicos têm se apresentado com embalagens mais elaboradas, capazes de posicionarem melhor as marcas
e os produtos e, com isso, aumentarem o
valor das empresas.

Para a pausa da tarde, o clássico
francês: biscoitos, geleias e café
A Bonne Mamam, outro clássico da cultura gastronômica francesa, acompanhan-

Assunta Napolitano Camilo
do as tendências, aumentou a conveniência
dos consumidores com uma abertura nova
na parte central da embalagem.
A LU fez o mesmo para o Tuc, só que
numa embalagem flexível, provando que
sempre é possível ir além.
A Suchards continua oferecendo seus
chocolates numa nécessaire delicada no
produto “Imagine”. Observem que as embalagens individuais mantêm o formato,
mesmo sendo de outro material e tecnologia
muito diferente. Patês: não precisam ser redondos...nem pesados!
A francesa Lactel, atenta às necessidades das pequenas famílias, tem embalagens de leite em frascos multicamadas
(longa vida) com apenas 250 ml, medida
de um copo convencional.
A Coca-Cola, antenada na moda francesa e em diferenciação, já lançou por lá
embalagens com design assinado. Recentemente apresentou a versão de Jean Paul
Galtier arrasando numa simples latinha.
Para os aficionados e colecionadores entregou uma garrafa de alumínio, a Skyfall
A nova sociedade impõe produtos
melhores, práticos, bonitos, saudáveis,
seguros, além de social e ambientalmente sustentáveis e culturalmente sintonizados. Nós tivemos a oportunidade de
conhecer as estratégias de um dos mais
belos países.

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 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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