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Plásticos
movem o mundo

A cada três anos, a
cidade de Düsseldorf,
na Alemanha, reúne
profissionais do
mundo dos plásticos
apresentando novos
materiais, máquinas e
tecnologias altamente
inovadoras

players de países emergentes já
oferecem tecnologia no mesmo
nível dos europeus. Penso que
esta é a primeira edição em que
essa questão fica evidente.

Assunta Napolitano Camilo

N

a Feira K deste ano, os plásticos demonstraram uma postura
dinâmica, inovadora e confiante. Fabricantes de máquinas,
produtores de matérias-primas e processadores de todo o
mundo têm feito grandes esforços para se manter competitivos e continuar a participar desse interessante mercado
globalizado. Durante o evento, foi possível conhecer as novidades
em primeira mão, atualizar-se em relação aos produtos e serviços,
relacionar-se melhor com empresas internacionais e fazer contatos
de negócios em mercados interessantes.
Os 218 mil visitantes de mais de 120 países tiveram um palco que
superou 170 mil metros quadrados e 3.200 expositores, sendo mais de
100 estreantes. Os alemães lideraram com 1.059 expositores, seguidos
pela China (incluindo Taiwan) com 471 e a Itália com 406. O Brasil
esteve presente com 10 representantes (Braskem, Carnevalli, Cromex,
Eletroforming, Inbra, Mecalor, Nanox, Pavan Zanetti, Romi e Seibt).
As estreantes Seibt, Mecalor, Nanox e Pavan Zanetti relataram muitas
visitas e perspectivas de negócios. Inegável o crescimento da presença
de países como Turquia, Índia, entre outros do Oriente Médio, além
de China, fazendo um contraponto à antiga supremacia dos países
europeus e norte-americanos. Pode-se dizer que muitos dos novos
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O mote escolhido, “Plásticos
movem o mundo”, dá a real
dimensão da participação desse
“novo” material na vida das pessoas. Os plásticos estão presentes
em sete grandes áreas: Medicina,
Construção Civil, Eletroeletrônicos, Utilidades Domésticas, Brinquedos, Automotivo
(transportes) e Embalagens.
Participam ativamente da vida
urbana, oferecendo alternativas
para embalarmos, protegermos
e transportarmos alimentos e
água. Sustentabilidade e colaboração foram temas recorrentes
nos corredores da feira. O que
move os plásticos para o futuro
é a inovação focada em soluções
sistêmicas. O debate incluiu os
materiais de fontes alternativas
ao petróleo, de menor peso
e maior eficiência energética.

matéria-prima
A Braskem, dona de 29 plantas
industriais no Brasil, cinco nos
Estados Unidos e duas na Alemanha, anunciou que construirá
um complexo petroquímico em
Vera Cruz, no México, e a maior

fábrica de eteno, derivado de
etanol de cana-de-açúcar do
mundo no Polo Petroquímico de
Triunfo, no sul do Brasil. Anunciou ainda o lançamento de uma
nova linha de polietileno verde
de baixa densidade (PEBD),
completando seu portfolio de
PE de origem renovável, que
já oferecia o de alta densidade
(PEAD) e o linear (PEBDL).
Essa resina estará disponível
para o mercado a partir de 2014.
Marcas como Shiseido® (Japão),
Pantene ®, Cascadian Farm ®,
da General Mills®, L’Occitane®,
McCain® e Ecover® têm usado
o PE verde “I’m green”® pelo
apelo ecológico.
A BASF apresentou o E-por®,
um EPE (polietileno expandido)
para conferir segurança às embalagens de transporte com menor
peso e dimensão, reduzindo os
custos de movimentação para
peças que precisam de suporte
dentro da caixa de papelão, por
exemplo. Apresentaram uma
solução interessante para as
cápsulas do café orgânico suíço
Beanarella®, o ECOVIO® com
um plástico de fonte renovável
e compostável, que permite que

Em seis dias de feira, encontrei menos empresários e profissionais
brasileiros que em outras edições. Poucos jornalistas brasileiros,
associações e entidades de ensino. As empresas globais anunciaram
investimentos em outros mercados, como a ASB, que investirá na
Índia; a Illig, na África e na Ásia; a Braskem, no México; e assim por
diante. Muitas empresas de equipamentos reclamavam das condições
para trabalhar com o Brasil. Claro que temos que defender de alguma
forma a indústria nacional de máquinas, mas na medida em que não
comprometa a competitividade da indústria de conversão. Estamos
ficando desatualizados tecnicamente, e isso não é nada saudável. O
processo de importação de produtos embalados só cresce. Agora
aumenta também a importação de embalagens prontas, melhores e
mais competitivas que as nossas. Há falta de profissionais capacitados e carência de executivos e professores atualizados. O quadro
é bastante preocupante e precisamos de uma agenda para, juntos,
mudarmos o cenário. Temos de reunir entidades, mídia, profissionais,
empresários, professores, empresas, associações e governo para
deixarmos de ser o País do futuro para sermos o País do presente.
A hora é agora ou não haverá futuro.
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Em relação às embalagens, é
importante relatar o crescimento
das opções de impressão digital
para plásticos, seja via IML (in
mold label) ou impressão direta,
e a oferta de impressoras 3D
para mock ups, consolidação da
decoração pelo sistema IML e
das embalagens flexíveis. Percebi,
como oportunidades interessantes, o crescimento de automação
de máquinas e as preocupações
com a questão da sustentabilidade ambiental e econômica. Os
rótulos in mold labels estão em
franco crescimento como opção
para decoração de baldes, frascos
e potes, mais uma oportunidade
para a indústria de conversão de
embalagens flexíveis. Essa indústria teve ofertas apresentadas em
equipamentos para impressão,
corte, laminação, extrusão e formação de embalagens, além de
novas matérias-primas.

Braskem anuncia lançamentos
para 2014
Foto: FuturePack

Foto: FuturePack
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Cápsulas de café orgânico com
material da BASF

as cápsulas sejam descartadas,
uma vez que na Suíça há usinas
para tal finalidade.
Já a Dow desenvolveu um stand
up pouch que é feito de polietileno 100% (PE), sendo,
portanto, uma embalagem
monomaterial, o que facilita a
reciclagem, além dos benefícios
de custo. Esta solução atende
embalagens de materiais de
limpeza, bebidas, cosméticos,
alimentos (secos ou congelados)
e materiais de construção. O
novo material tem boa selagem,
boa resistência ao impacto e
à perfuração e maquinabilidade para a formação do pouch.
Editora B2B
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Estande da Symphony que no Brasil é representada pela ResBrasil

A Symphony foi a única empresa
totalmente dedicada à indústria
dos plásticos biodegradáveis,
antimicrobianos e antifalsificação. Segundo seu CEO, Michael
Laurier, “houve demanda excepcional para d2w® – certificado e
conhecido masterbatch oxibiodegradável –, além do grande
interesse na linha d2p®, plásticos
antifúngicos e antimicrobianos,
e na linha d2t® de tecnologias
antifalsificação”. No estande,
foram apresentados testes e relatórios sobre a compatibilidade
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do d2w ® com a reciclagem
pós-consumo.
Outra brasileira, a Cromex, desde 2012, passou também a ser
distribuidora de termoplásticos.
Conforme o gerente de assistência técnica, Cláudio Marcondes,
a empresa tem investido em
pesquisa, tecnologia e na capacitação continuada de seus profissionais. Antenada em novas
demandas, está revendendo
novos materiais, como o PLA da
norte-americana NatureWorks.

Outro destaque foi da Milliken
com o Millad® 8000 NX™, que
proporciona benefícios ambientais e relacionados com o desempenho positivo ao PP. Trata-se
de um aditivo clarificante que
confere alta transparência sem
necessidade de trabalhar a altas
temperaturas, reduzindo assim
a energia até 12% e as emissões
de CO2 associado. Já a Merck
manteve o foco nos aditivos de
efeitos que atendem embalagens
e outros mercados. Especialmente quando o mercado demanda
sofisticação, é uma boa medida.

Indústria de
embalagens flexíveis
A indústria de equipamentos
de impressão esteve presente,
embora a feira DRUPA tenha
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A ColorMatrix, uma subsidiária
da PolyOne Corporation - líder
global em coloração líquida e
aditivos para plásticos, lançou
o Amosorb™, uma solução para
remoção de oxigênio de alta
performance para embalagem
PET, com performance estética,
claridade óptica superior e redução da neblina para reciclagem
reforçada. A solução de barreira
de alto desempenho, que permite
reduzir o peso das embalagens
(espessura de parede), pode ser
usada com qualquer grau de PET,
para embalagens multicamada
e aplicações de folha em filme
termoformado e mono. Garantem a segurança alimentar e a
reciclagem avançada.

A Clariant aproveitou o evento
para apresentar a filosofia por
trás da nova marca: desempenho,
pessoas e o planeta. Mostrou a
AddWorks®, a nova marca para
a linha de aditivos para polímeros focada em redução de
energia e melhor performance
para atender às demandas dos
brand owners.

Comexi expôs equipamentos de impressão para flexíveis

acontecido há pouco tempo. A
espanhola COMEXI foi o grande
destaque, trazendo o maior estande e a importante notícia do
investimento de oito milhões de
euros no Centro de Tecnologia
Manel Xifra Boada, que será dedicado à pesquisa, ao estudo e ao
ensino de embalagens flexíveis.
O centro de treinamento ficará
na planta da empresa, em Catalunha. A COMEXI manteve, de 7
a 25 de outubro, um open house
na fábrica para mostrar o novo
centro e as novas impressoras
rodando. A empresa é a única que
possui máquinas impressoras de
flexografia, rotogravura e off set,
além de laminadoras, cortadeiras
e soluções periféricas para atender à indústria de embalagens
flexíveis. No estande, apresentaram as máquinas rodando e
produziram amostras com e sem
laminação de todas as tecnologias, incluindo o equipamento
que lançaram na feira DRUPA,
a impressão off set rotativa para
filmes flexíveis.
Outros destaques foram a evolução da flexografia à de base água,
a off set Eletro Beam, o novo sistema de corte “Cingular Laser”
das cortadeiras e a impressão
holográfica. Os senhores Victor
Llebot e Fernando Albuquerque
comemoravam o recorde de visitas no open house bem como os
novos contratos assinados.
A BOBST Web-Fed, unidade
de negócios para flexíveis, ofereceu uma solução inovadora
para o processo de metalização
no campo de revestimentos de
barreira de vácuo: o detector
Pinhole Hawkeye, que promete
um novo controle de qualidade
interno, com a detecção em tempo real, bem como a contagem e
a classificação de furos e outros
defeitos de 0,1 mm para cima. O
sistema melhora as propriedades
de barreira dos substratos para as

películas da embalagem e aplicações decorativas.
Em clima de show, a alemã
Windmöller & Hölscher (W &
H) apresentou a nova extrusora
VAREX II, inovadora para o sistema de filme soprado, um dos
projetos de desenvolvimento
mais importantes da história da
empresa. Trata-se de uma linha
de extrusão de cinco camadas
com o MAXICONE P die, com
2.200 mm, especialmente para
filmes poliolefínicos. O objetivo
é o aumento de produtividade
e flexibilidade, e a qualidade do
filme. Houve preocupação especial em relação à ergonomia e à
segurança dos operadores, o que
merece aplausos. O equipamento
usa um conceito modular que
também permite a instalação
posterior com módulos opcionais
e novas tecnologias.
A brasileira Carnevalli destacou a
Polaris Plus, coextrusora compacta
de três camadas para a produção
de todos os filmes técnicos,
termos contráteis e laminação,
com largura útil de 1.600 mm e
produção de até 250 kg/h. Tratase de uma máquina versátil, de
fácil operação e set-up rápido,
sendo destinada a transformadores que têm uma ampla gama de
produtos, muitas formulações e
mudanças de largura e espessura.
A COIM apresentou suas novas
linhas de adesivos. O senhor
Volker Dreja, do centro de tecnologia, entende que há três
grandes lançamentos: a) o novo
sistema de adesivos para laminação à base de solvente, o NC
230 A & C, com até 65% de teor
de sólidos, oferecendo com isso
redução de energia e, portanto,
de custos; b) a linha SF 728 A
& C para base solvent less mais
limpa, sem residual de odor e aumento da segurança para atender
rigorosos critérios de produtos
em contato com alimentos. Este

produto tem uma cura rápida de
dois dias e atende o mercado de
stand up pouch, com linha exclusiva para os retortables; c) a linha
para Heatseal, HS 8239, baseada
em mistura de resinas dedicada
à linha de laticínios (em PET).
É livre de PVC e atende desde
bandeja de sanduíches e iogurtes até produtos esterilizáveis
e retortables.
Do grupo Barry Wehmiller, a Hudson Sharp levou para o evento
suas máquinas formadoras de
bolsas, destacando as novidades,
como as especiais para envelopes,
sacos de papel higiênico e fraldas
com alças internas, entre outras.
Já a Lohia, fabricante de linhas
de sacaria e big bags, ressaltou
o crescimento do mercado de
big bags, enquanto o de sacos
permanece estável, em função
do aumento do comércio internacional de commodities.

Potes, tubos
e bisnagas
Potes, bisnagas e tubos são embalagens plásticas importantes e
crescem muito em diversas novas
aplicações, em mercados como
farmacêutico, cosmético, alimentício, limpeza, entre outros.
A diversidade de materiais abre
novas possibilidades para modelar e projetar tubos de plástico.
Eles permanecem livres de rugas,
podem assumir novas formas,
ser transparentes ou laminados
com alumínio.
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 com cura em
UV e com a maior velocidade
possível até aqui, além de alta
definição (1200 dpi). Permite
Editora B2B
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impressão sem costuras e com
efeitos ópticos especiais, além
de relevos que garantem criatividade na decoração.
Dedicada à decoração de plásticos (potes e bisnagas), principalmente para a indústria cosmética, a ISIMAT lançou o in line
filling (envase automático em
linha) para tubos. Também fez
parceria com a Kurz para lançar
a decoração de cold foil metalizada. A AISA anunciou acordo
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 até para tintura
de cabelos. Expuseram também
os Nanotubes ®, bisnagas de
diâmetro de 10 mm.
Fabricante de máquinas de termoformagem, a ILLIG criou um
conceito operacional que reproduz a qualidade do produto, com
uma produtividade elevada. A
empresa está investindo também
em tecnologia de decoração, com
potes impressos digitalmente,
além da já consolidada RDML
70b, máquina apropriada para
a decoração com tecnologia
IML. Combinada com a FSL
48, forma, enche e sela em linha, permitindo a realização de
decoração e novas aplicações ao
mesmo tempo, especialmente
para embalagens com propriedades de barreira.

de formatos; permitir intercâmbio de moldes entre máquinas;
versatilidade na produção (baixo
set up); e facilidade de manutenção e operação (amigável
ao operador).

e sistema de IML inovador. A
MacroPower E de alta velocidade, composta por uma unidade servo-hidráulica de aperto
2- cilindro moderno, foi combinada com uma unidade de injeção totalmente elétrica de alta
performance. Isso possibilitou
a construção de uma máquina
extremamente compacta, com
eficiência energética em conjunto com velocidades de injeção de até 450 mm/s. O robô
IML equipado com servomotores de alta velocidade leva os
rótulos a partir de um magazine
para inseri-los nas cavidades
no meio do molde fixo com a
ajuda de um núcleo (eixo) vertical. Para minimizar o tempo
de ciclo, a remoção dos baldes
acabados e inserção dos rótulos
são realizadas simultaneamente o que gera ganhos de produtividade. Para o balde de 13 litros, por exemplo, consegue-se
um ciclo de 14 segundos.

Além de máquinas para injeção
de pré-formas e para moldagem
por estiramento (sopro), a SIPA
apresentou o novo tipo de molde
para pré-formas PET, o X-Mould
(com 128 cavidades). A nova tecnologia permite que os processadores produzam garrafas com
paredes mais finas, pré-formas
mais longas ou mais amplas, sendo possível projetar uma garrafa de 500 ml de pré-formas com
peso de 7,2 g. Além disso, há
o foco especial na redução do
consumo de energia. Com uma
melhor distribuição do fluxo
de água e a uma temperatura
mais elevada (14-15° C em vez
de 8° C), o consumo de água é
minimizado e o desempenho
em termos de redução da condensação é melhorado. A KHS
seguiu o mesmo conceito, além
de reapresentar a digital printing
para frascos-impressão direta
no PET, continuam produzindo
a Plastmax (com SiOx como
barreira) para envase de suco
fresco e cerveja.

A Kiefel, do grupo Bruckner,
trouxe os quatro segmentos
de atuação: extrusão, sopro,
injeção e bisnaga, destacando
as aplicações para embalagens e
as máquinas para termoformagem de potes, bandejas e copos,
além da linha Pack Sys, que
entrega bisnagas com emenda
invisível e pode ser impressa
digitalmente.

A WittmannBattenfeld destacou
o conceito de tecnologia híbrida

De maneira geral, os fabricantes
de equipamentos e máquinas se
desafiam para atender a cinco
pontos principais: eficiência
energética (custo e pequena
pegada de carbono); diversidade
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Injetoras e
Sopradoras

WittmannBattenfeld apresentou o conceito de
tecnologia híbrida e sistema de IML inovador

A ARBURG fez a apresentação
do novo conceito de fabricação
de peças plásticas: a ArburgPlasticFreeforming (AKF).
Com AKF, arquivos CAD 3D
são processados diretamente
pela freeformer. O granulado
plástico padrão é derretido
de forma integrada como na
moldagem por injeção, as gotas
são geradas a partir da fusão
líquida, e destes o componente totalmente funcional é

construído de forma aditiva, ou
seja, camada por camada. Isso
permite a produção individual
rentável de peças completamente sem moldes de moldagem por injeção. Um lote pode
ser de uma única peça.
Baseado em uma plataforma
padrão que pode ser encomendado com sistemas de acionamento elétrico ou hidráulico
de acordo com a exigência
do cliente, a Bekum investiu
na repetitividade precisa da
EBLOW 407 D o que resulta
na extensão da vida útil do
equipamento, especialmente
no que diz respeito a soprar
arestas de corte de moldes e
que gera impacto direto na
qualidade do produto. O sistema de acionamento tanto é eficiente em termos energéticos
como também é muito preciso
e suave sobre os moldes com
baixa emissão de ruído.

A crescente
importância dos
equipamentos
periféricos
Cada vez mais os periféricos
ganham importância, uma vez
que são peças fundamentais
para melhorar o desempenho
dos equipamentos e economizar energia e água. A italiana
Piovan, especializada em processos de transformação de
plástico e processamento de
polímeros, como PET (préformas) e PC, agora passa a operar em segmentos industriais
específicos, melhorando assim
o atendimento. A embalagem,
por exemplo, abrange setores
como pré-formas PET, chapas
de termoformagem, produção
de tampa, frasco de sopro, extrusão de filme soprado, bandas
de plástico, e assim por diante.

Reciclagem
É certo que hoje a vida não
seria possível sem os plásticos.
São inúmeras as vantagens
desse material, porém, com o
crescimento da utilização, veio
a reboque a questão do aumento do lixo não degradável.
Felizmente, no mundo todo (e
também no Brasil), as taxas de
reciclagem vêm aumentando,
assim como os processos de
reciclagem, que sem dúvida
são melhores que a recuperação. As garrafas PET já voltam
por meio de circuitos fechados
de reciclagem, que permitem
o processo BTB, ou seja, de
garrafa para nova garrafa. Empresas como Starlinger, NGR
e Erema são as líderes desse
mercado que cresce e, por isso,
quem aposta em sistemas de
reciclagem ou que permitem
o uso de materiais reciclados
tem se solidificado. É um dos
segmentos mais promissores
no mundo.
A austríaca Viscotec, do grupo
Starlinger, comemorou a nova
linha visco SHEET de rPETline,
agora com a aprovação do
FDA para contato direto com
alimentos. Sistemas de reciclagem de PET Starlinger produzem rPET de grau alimentício
em um processo que muitos
proprietários de marcas, bem
como as autoridades nacionais
e internacionais, já aprovaram
para aplicações alimentares.

A discussão dos
“novos” materiais
Além da questão da reciclagem
e sua enorme importância, veio
à tona o tema dos materiais
biodegradáveis e dos de fontes
renováveis, até em função do
anunciado esgotamento do
petróleo, o que foi colocado
em xeque após as recentes
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Viscotec comemora aprovação do FDA para a
linha visco SHEET de rPETline

descobertas de outras reservas
de Xisto. Sem dúvida que ambos têm seu espaço e aplicação
e devem continuar crescendo.
Porém, mais do que nunca, fica
claro que a melhor saída é investir em educação e em esforços
para aumentar a coleta seletiva
e a reciclagem. Afinal, mundo melhor e mais limpo só a
partir da consciência de todos.
Plásticos melhores. Embalagem melhor.
Mundo melhor.
Feira K, novamente, só de 19 a 26 de
outubro de 2016. O próximo show do
plástico será na Chinaplás, de 23 a 26 de
abril de 2014, em Shanghai. Zaidian! Até lá!
Editora B2B
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Unilever compacta
embalagens de
aerossóis
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vanguarda

Fabiane Staschower*

A

Unilever criou uma
nova embalagem para
seus desodorantes em
spray. Trata-se de uma
versão mais compacta, bem amiga
do meio ambiente, remetendo ao
mesmo conceito dos detergentes
e amaciantes para roupas, que
alguns anos atrás se tornaram
produtos concentrados, passando
a utilizar menos embalagens.
O novo frasco está sendo comercializado no mercado europeu e
possui metade do tamanho do
convencional. Passou de 150 para
75 ml sem modificar a quantidade
de produto, o que foi possível
graças à modificação do sistema
de spray: reduziu-se a quantidade
do gás necessário para liberar o
líquido, mantendo a mesma quantidade de produto em cada jato.
A tecnologia de compressão foi
extensivamente testada para garantir a durabilidade do produto
comparado às condições da versão
anterior. Devido à redução do gás,
houve um aumento da qualidade
do jato. A embalagem foi desenvolvida com a ajuda da LindalGroup,
umas das maiores empresas de
válvulas, atuadores e tampas para
aerossol. A novidade recebeu o
nome de “Truspay”. Com essa
tecnologia será possível obter
êxito também com produtos mais
viscosos, o que abre uma oportunidade de utilização para outros
produtos de higiene pessoal e cosméticos, já que foi comprovada a
melhora na distribuição do spray.
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A nova embalagem, que segue a
meta global de sustentabilidade
da Unilever, foi lançada para as
marcas Dove®, Sure® e Vaseline®,
que, juntas, equivalem a 80% dos
desodorantes vendidos na Europa.
A empresa continua atuando efetivamente na diminuição de material utilizado e na compactação de
produtos, uma vez que a redução
de tamanho do frasco possibilitou
uma otimização dos estoques e do
transporte, aumentando o número
de embalagens por pallet em 53%,
pontos que são benéficos para o
meio ambiente.
Os outros números apresentados
pelo novo projeto são: 50% menos
gás, 25% menos alumínio e, por
ser feito desse material, o frasco
tem condições de ser reciclado infinitas vezes, reduzindo a
quantidade de energia utilizada
no processo de fabricação.
Se um milhão de pessoas trocasse
para a nova embalagem de aerossol, seria possível poupar 720
toneladas de gás carbônico, o que
equivale ao consumo de mais de 32
mil árvores. E seria poupado alumínio suficiente para a produção
de mais de 20 mil bicicletas.
Além de ser benéfica para o meio
ambiente, a nova embalagem é
menor, mais leve, conveniente e
fácil de ser transportada, podendo
ser levada para qualquer lugar.
Haverá um período inicial de adaptação e educação dos consumidores, assim como ocorreu com os

detergentes concentrados, que
terão de aceitar a ideia de que o
produto fornece a mesma quantidade que o anterior mesmo estando em uma embalagem menor.
Em viagem recente à Europa já
encontramos essas embalagens nas
gôndolas em substituição às antigas.
Embalagem melhor. Mundo melhor.
Fontes:
http://www.packagingeurope.com/PackagingEurope-News/52351/Lindal-Group-Sees-GlobalSuccess-for-Compressed-Deodorants.html
http://www.compresseddeodorants.com/
Texto adaptado por Fabiane Staschower.
Consultora da Futurepack e do Instituto de
Embalagens; mestre em embalagens pela
Michigan StateUniversity 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 a
USDA nos Estados Unidos.
O Instituto de Embalagens – Ensino & Pesquisa
tem o objetivo de levar conhecimento para o
setor, visando a 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 51 cursos de
embalagens, 58 eventos, atingindo mais de
4.800 profissionais, promovendo sua crença:
Embalagem Melhor. Mundo Melhor!

EMBALAGENS

Assunta Camilo

A atmosfera do Natal nas
gôndolas com embalagens
de papel‑cartão!
Em recente viagem de pesquisa à
Europa, a especialista Assunta Camilo
encontrou as lojas já em clima de
Natal, com primorosas decorações que
encantam os consumidores e criam
atmosfera motivadora para as compras.

D
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entro do contexto da magia
natalina, é impossível resistir
à beleza e impacto visual das
embalagens de papel-cartão,
que reinam com suas cores e formatos nas
prateleiras e gôndolas, abusando dos recursos gráficos e acessór ios. Na Inglaterra, os tradicionais pudins de Natal, mesmo os de marcas próprias, como o caso da
rede Sainbury’s, se diferenciam dos demais
por utilizar cartuchos. A cor dourado-fosca
impressa pelo sistema offset eleva o padrão
de apresentação, com as estrelas cadentes
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e a foto do delicioso pudim dando água na
boca! A grande rede inglesa Marks & Spencer apresenta em sua linha de chocolates
estojos que, mesmo num design clean, protegem e promovem os delicados bombons.
Outro gigante da rede inglesa de supermercados, o Tesco, entrega seus kits de beleza, como o Extracts, já embalados para
presente, promovendo com isso conveniên
cia e serviço para o consumidor.
A Mars e a Cadbury lançaram caixinhas
pequenas contendo apenas 70 gramas de
chocolate idênticas às tradicionais embalagens das marcas Celebrat ions e Roses,
respectivamente. As embalagens menores estão por toda a parte, numa demonstração clara de segmentação e redução do
tamanho das porções.
A Nestlé trouxe diretamente do Polo
Norte, terra do Papai Noel, um tubo de papel-cartão com botões de chocolate Milky-

bar. A arte com o trenó, as renas e os laços
cria um cenário atrativo e a embalagem,
após a degustação dos chocolates, transforma-se num porta-brinquedo ou chocalho.
A belga Guylian, famosa produtora de
chocolates artesanais, preferiu o formato
trad ic ional da árvore de Natal. O vermelho segue “iluminado” por estrelas aplicadas com hot stamping dourado. A tentação
da marca, o cavalo-marinho de chocolate,
localiza-se no centro como um convite ao
prazer. A árvore é montada manualmente e
permanece impecável mesmo após o transporte. Depois do “uso”, essas embalagens
costumam servir como elemento de decoração, o que contribui para reforçar ainda
mais a marca na mente dos consumidores.
A Weihnachtshutte é um exemplo clássico, pois a casinha do Papai Noel, com direito a janela que permite conferir o in
ter ior repleto de chocolates, tem suporte

Venha para a

para manter os personagens perfeitamente em pé. Os chocolates podem ser retirados pelo “fundo”, numa porta picotada,
sem a necessidade de desmontar a casinha,
deixando-a perfeitamente pronta para se
transformar num objeto.
A italian a Ferrero, sempre surpreen
dendo com suas embalagens inusitadas
e cheias de sonhos, utilizou-se da estrela
de Natal, que é a eterna referência da época natalina, para compor sua embalagem
formada por 14 bombons, na cor padrão
da empresa (o laranja), destacando o conjunto no ponto de venda. Apenas os bombons, que ficam no centro da embalagem,
contêm impressão com estrelas ao redor,
renas e árvores aplicadas pelo processo de
hot stamping, tudo no tom laranja, um luxo!
As estrelas são montadas manualmente,
mas mesmo assim resistiram à viagem e

chegaram até aqui perfeitas! A pequena estrela foi a embalagem que mais nos cativou!
Ela segue a mesma arte do modelo grande,
porém para quatro bombons: é formada a
partir de faca de corte e vinco, contendo
uma fita vermelha para permitir que seja
pendurada na árvore como decoração. Imaginem o brilho dos olhos dos pequenos consumidores ao depararem com uma árvore assim, carregada de doces sonhos! Com
certeza será um momento mágico criado
por belas e delicadas embalagens de papel-
cartão, que, com sua forma e cores, trazem
o encanto do Natal para os lares.
Assunta Napolitano Camilo, Diretora
da FuturePack – Consultoria de
Embalagens e do Instituto de Embalagens
– Ensino & Pesquisa é Membro do Conselho
Científico-Tecnológico do Itehpec.
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a sequência do artigo sobre
os resultados da pesquisa sobre a embalagem em Israel,
realizada pelo Instituto de
Embalagens, destaque para os mercados
de bebidas, chocolates e doces tradicionais, produtos de limpeza, além, é claro,
da sustentabilidade naquele país.
As cervejas mantêm um aspecto
similar às marcas globais. A Ahuzat
Bait, da Dizingov, sugere tradição e
mostra opção pela marca local com um
rótulo destacado por tons de marrom
(envelhecido) e contorno, remetendo ao
efeito de rasgado ou gasto pelo tempo.
Seu gargalo ainda lembra um carimbo
para conferir credibilidade.
Os sucos de frutas são as bebidas predominantes! Os refrigerantes são normalmente embalados em garrafas PET
com rótulos termoencolhíveis e têm muito apelo de saudabilidade.
As embalagens de chocolate1 seguem
sempre com algum detalhe frontal. A
abertura frontal em cartuchos valoriza
as caixas de bombons com delicada arte
composta de efeito de brilho reserva e verniz texturizado, criando um jogo de luzes.
Os doces2 com abertura total das caixas
enaltecem a entrega ou o momento do
consumo, e a embalagem ainda conta com
impressão na parte interna da tampa.
Em potes injetados3 e retangulares
com decoração pelo processo in mold label, encontramos a maioria dos doces gelados. As imagens aumentam o appettite
appeal graças às definições. A pasta de
avelã4, outra iguaria muito apreciada,
vem em pote de PET com formato triangular (lembrando a própria forma da
avelã) e lindo rótulo termoencolhível.
Outra delícia da região é o “mel de
tâmara” 5 , que se apresenta num sinuoso frasco lembrando as tamareiras

Fotos: Divulgação
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Assunta Napolitano Camilo
gingando com o vento. Vem com lacre
para garantir segurança e visor de nível para a reposição.
Os chás, que também possuem forte
tradição no país, utilizam embalagens de
papelcartão. O popular Wissiotzky6 usa o
formato comum, porém com uma arte delicada como pede a hora do chá. A versão
sofisticada7, que tem maior valor, vem
numa caixa com aba flip top, acabamento em hot stamping na arte da árvore e
das folhas e o requinte final fica por conta da cor preta em jogo com o metalizado
cobre fosqueado. Um luxo!
Em Israel, o Mar Morto é bem famoso. Uma empresa também conhecida
mundialmente, a AHAVA (amor em hebraico) observou esse detalhe e lançou
uma linha completa de produtos pessoais
para o corpo com imagens desse ponto
turístico. São embalagens simples e diretas em tons de bege e uma única cor de
texto, o marrom.
A preocupação com as questões do
meio ambiente é perceptível. Embora
possa parecer feio para alguns, o país
optou por usar grandes gaiolas para evidenciar os locais de recolhimento de garrafas plásticas em geral.
Apesar do comprometimento com o
urbanismo, essas gaiolas são muito práticas. Exemplo de solução simples e direta para a coleta seletiva.
Embalagem melhor. Mundo melhor.
Para mais informações, fotos e imagens
das embalagens de Israel, consulte o portal Clube da Embalagem:
www.clubedaembalagem.com.br

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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Pesquisa internacional
aponta o futuro da
embalagem
Como você se imagina daqui a 20 anos? Como será a
transformação do planeta durante esse período? O que
acontecerá com as embalagens? Teremos novos materiais?
Os plásticos deixarão de ser commodities para se tornarem
material de luxo? Voltaremos no tempo e compraremos
produtos a granel por escassez de materiais?

Fabiane Staschower*

O

Instituto de Embalagens realizou uma pesquisa inédita, em parceria com a consultoria de embalagens
FuturePack, com especialistas dos Estados Unidos,
Grécia, França, Reino Unido, Austrália, Argentina e
África do Sul, pertencentes a grandes instituições do segmento
em seus países, além de compilar dados da Interpack (feira
internacional do setor) - Messe Düsseldorf e Pira International
(Associação Internacional de Pesquisas e Análises de Embalagens). O objetivo do estudo é de analisar as mudanças que o
setor de embalagens sofreu, as particularidades deste mercado
em cada país e identificar as grandes evoluções da cadeia para
os próximos 20 anos.
TIPOS DE EMBALAGEM

Papel
Plástico Rígido
Embalagens Cartonadas
Embalagens Flexíveis
Vidro
Metal

Fonte: Euromonitor International – VDMA 2013)
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Jorge Acevedo, gerente geral
do Instituto Argentino de Envase
(Instituto Argentino del Envase)

De acordo com os entrevistados, mudanças no consumo mundial influenciarão o
setor, como o aumento da
comercialização de produtos
pela internet, mudanças na
estrutura e nos números da
população, exigências por
conveniência, segurança, sustentabilidade e surgimento
de novos materiais. “Nos dias
de hoje se perde mais de 40%
dos alimentos por problemas
com as embalagens durante a
cadeia logística. Portanto, nos
espera muito trabalho para
os próximos 20 anos”, afirmou Jorge Acevedo, gerente
geral do Instituto Argentino
de Envase.
Outra afirmação é que a embalagem continuará sendo o
vendedor silencioso, aquele
que cativa os consumidores
nos seus oito segundos de
tomada de decisão ao passar
pelas gôndolas do supermercado. Porém, surge uma nova
responsabilidade: influenciar
também nas compras via
internet, uma mudança de
hábito que já está presente
10
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Michel Fontaine, presidente do
Conselho Nacional de Embalagens
(Conseil National de l’Emballage)

tem aumentado e a diversificação de sabores, cheiros e
cores tem sido uma realidade
para cativar cada consumidor
individualmente. Nesses casos, os designers devem explicar ao consumidor, por meio
das embalagens, o diferencial
de cada item de forma rápida
e eficiente. A Kimberly-Clark
é um exemplo neste tipo de
tendência ao criar uma linha
de embalagens para seus lenços com tamanhos e estampas
diferentes para que seu público encontre aquele que tem
mais a ver com ele.
Segundo Fontaine, a indústria de embalagens é muito
ágil e se modifica com facilidade para se adaptar aos novos avanços tecnológicos e a
demanda de novos produtos.
Já o presidente da Associação
Grega da Indústria de Embalagens e Materiais, Alexis
Stassinopoulos acredita que
a mudança primeiramente
deve acontecer nos produtos
e depois nas embalagens.

nos Estados Unidos e países
da Europa. “Cada país tem,
obviamente, seus traços culturais, e a internet está cada
vez mais possibilitando a
universalização do consumo
no mundo. Portanto, o tipo
de consumo na China deve
se aproximar muito com o do
Brasil e assim por diante”, explica Michel Fontaine, presidente do Conselho Nacional
de Embalagens da França.
Além da venda de produtos
on-line, a gama de produtos

A população mundial nos
próximos 20 anos deverá

plástico

Quer ganhar um carrinho de ferramentas
completo tramontina master?
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atingir a marca dos oito bilhões de habitantes, um crescimento que exige, também,
maior quantidade de alimentos. Para atender essa demanda, a embalagem será, mais
do que nunca, uma fiel aliada
em proteger por um período
maior e em maior qualidade
esses alimentos. Mudanças na
população também exigirão
a adaptação das embalagens,
como migração para os grandes centros urbanos, famílias
com menor quantidade de
filhos e também o envelhecimento da população. Acredita-se que nessa época, cerca
de 70% da sociedade passará
a viver em grandes centros
urbanos, fato que faz com
que consumidores optem por
produtos mais convenientes,
fáceis de preparar, consumir
e descartar, além da oferta
de pratos prontos, nutritivos
e saborosos.
A empresa americana Campbell Soup Co. saiu na frente
com esta tendência e criou
uma linha de produtos indivi12
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Patrick Farrey, diretor executivo
do Instituto de Profissionais de
Embalagens (Institute of Packaging
Professionals – Iopp)

duais para serem consumidos
em qualquer lugar. A embalagem possui uma tampa
“abre e fecha” que facilita
o consumo do produto sem
haver a necessidade de outros utensílios. Além disso, o
fato de ser plástica evita que
se queime os lábios. Ideias
neste sentido devem surgir
Foto: Divulgação

Alexis Stassinopoulos, presidente da
Associação Grega de produtores de
embalagens e materiais (Association
of the Greek Manufacturers of
Packaging and Materials - AGMPM)

Foto: Divulgação

durante os próximos anos.
“O consumidor dará muito
valor para a conveniência,
acima de tudo! Claro que
preço é importante, mas se
for possível desenvolver uma
embalagem nova que traga
uma conveniência ainda não
suprida, esta será de grande
valia”, analisa Nick Waite,
responsável pela Pesquisa de
Mercado da Smithers Pira, do
Reino Unido.
Famílias estão de tornando
cada vez menores, casais
estão optando por um ou
nenhum filho. “Nos países
da América Latina ainda se
conserva a ideia de porções
grandes para grupos familiares, mas esse conceito deve
ser inovado trazendo diferentes formas de fechamento das
embalagens para conservar o
restante dos alimentos sem
desperdiçá-los. Creio que essa
é uma tendência que deve
ser trabalhada com muita
imaginação”, acredita Acevedo, do Instituto Argentino
de Envase.
Famílias menores também
acarretarão uma diminuição
da população jovem e o envelhecimento da população
será eminente, o que acarreta
em embalagens mais fáceis
de abrir, ler, carregar e armazenar. Novas ferramentas de
abertura das embalagens deverão ser desenvolvidas para
se adaptar às diferentes habilidades dos consumidores.
“Na verdade, o maior desafio
de todos será o de fazer um
excelente trabalho que atenda estas necessidades e ainda
seja resistente às crianças”,
cita o diretor executivo do

Foto: Divulgação
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Kishan Singh, presidente nacional
do Instituto de embalagens
da África do Sul (Institute of
Packaging AS)

Instituto de Profissionais de
Embalagens (IOPP) nos Estados Unidos, Patrick Farrey.
Já Kishan Singh, presidente
nacional do Instituto de Embalagens da África do Sul,
tem uma visão diferente ao
tratar o envelhecimento da
população e sua relação com
as embalagens. “Aqui, a classe
emergente tem uma grande
influência na decisão de compra. Os consumidores modernos estão na faixa dos 16-40
anos e a geração mais velha
tem menos poder e impacto
na compra, diferentemente
de 40 anos atrás, quando eles
tomavam a decisão. Isso tudo
afeta nas embalagens.”
As matérias-primas de embalagens utilizadas atualmente
devem permanecer, a sua reciclabilidade deve aumentar,
diminuindo assim os impactos ambientais causados por
eles. Os especialistas acreditam que a utilização de fontes renováveis para produzir
plásticos aumente e haja uma
evolução de produção destes

materiais. A preocupação em
utilizar materiais amigos do
meio ambiente atingirá todo
o mundo, principalmente por
se tornarem economicamente
viáveis. Segundo Waite, do
Reino Unido, a escassez de
matéria-prima para embalagens não deve afetar muito a
indústria, “isso deve ocorrer
em um prazo muito mais
longo, pois outros materiais
serão desenvolvidos o que
diminuirá a utilização do
petróleo. Acredito que o que
poderá estar em escassez nesse período é a água”.
Uma visão semelhante é
compartilhada pelo especialista da África. “O plástico
continua sendo a melhor
solução de embalagem para
muitos países e isso deve permanecer por no mínimo mais
10-15 anos. Novas exigências
do protocolo de Kyoto e os
novos requerimentos relacionados à sustentabilidade que
surgiram e vão surgir trazem
tendências de fabricação de
plásticos com menor tempo
de degradação e com mínimo de impacto ambiental.
De fato haverá uma grande
ênfase aos plásticos biodegradáveis e bioplásticos”,
aponta Singh.
Para Llewellyn Stephens, da
Associação de Embalagens da
Austrália, o aumento do foco
em reciclagem e novas legislações devem ser implementadas forçando a indústria
de embalagens a adotá-las.
Embalagens com material
reduzido já são uma realidade que tende a se estender
para os próximos anos. Nesse
aspecto, espera-se um cresci-

Outra preocupação que já
pertence ao nosso cotidiano
é a questão da segurança.
Neste sentido, novas tecnologias deverão ser criadas, com
processos de produção mais
facilmente rastreáveis que
possam ser acompanhados
pelos próprios consumidores
por meio de ferramentas inseridas na própria embalagem,
semelhante ao que ocorre
com as etiquetas RFID. Consumidores com seus aparelhos celulares poderão ter
acesso por onde aquele produto, individualmente, passou até chegar aonde está e
quais foram as condições ambientais que passou durante
este período.
Em termos de produção, novos equipamentos surgirão
com altíssimas velocidades e
com maiores controle de processo. Sensores e ativadores
controlados via internet ajudarão a consolidar as linhas
de produção e minimizarão
os protocolos de comunicação, melhorando a análise
de dados on-line. “Aqueles
que tiverem uma produção
mais simplificada deverão
14
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A previsão de crescimento do
mercado de embalagens está
presente em todo o mundo.
Estima-se que, em 2016,
o mercado Asiático terá o
maior crescimento, quase 6%.
A América do Sul, Central
e a África serão as regiões
que terão o segundo maior
crescimento no mercado de
embalagens com 4,8%. Haverá grandes mudanças na
indústria de embalagens, mas

Nick Waite, chefe de pesquisa
de mercado do Smithers Pira
Foto: Divulgação

mento ainda maior na utilização de embalagens flexíveis.
Segundo dados da Global
Industry Analysts, embalagens flexíveis são o mercado
em maior crescimento: só
nos Estados Unidos, 27% dos
produtos vendidos já utilizam
embalagens flexíveis e, em
apenas, cinco anos isso deve
aumentar para 37%. Já em
âmbito global, 47% das unidades de embalagens já estão
em flexíveis, dominando os
materiais de embalagens.

Foto: Divulgação
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ser os ganhadores”, revela
Farrey, especialista dos EUA.
Nesta linha, os profissionais
defendem a utilização da
impressão digital, que já
vem dominando o mercado
norte-americano.
O Japão é atualmente o país
que mais lança patentes referentes a embalagens, seguido
pelos Estados Unidos, pela
França e Alemanha. Segundo
os profissionais, os consumidores brasileiros farão cada
vez mais pressão para este
desenvolvimento e, por isso,
as embalagens devem ser
tornar cada vez competitivas
mundialmente. Para o pesquisador do Reino Unido,
a Índia, China, Indonésia e
Bangladesh devem se tornar
os maiores produtores de
embalagens. “As inovações
estarão concentradas nos
países em que o crescimento
de oportunidades de valor
agregado está mais difícil de
serem alcançadas e nos países
onde as legislações referentes
a embalagens sejam menos
restritivas”, afirma.

Llewellyn Stephens, Associação
de Embalagens da Austrália
(Australian Institute of Packaging)

esta – que atualmente fatura
mais de US$ 725 bilhões por
ano -, ainda nos beneficiará
muito. “Assista o mundo das
embalagens. Inovação é atualmente um fato constante
e se alguma tendência ou
tecnologia for perdida por
sua empresa, poderá arruinar suas vendas”, aconselha
Stephens, da Associação de
Embalagens da Austrália.
*Fabiane Staschower é engenheira química,
mestre em embalagens pela Michigan State
University, consultora da FuturePack
e pesquisadora do Instituto de Embalagens.

vanguarda

Foto: FuturePack

Bisnaga de
sorvete!?

Assunta Napolitano Camilo*

A

Letônia é um dos países mais verdes do mundo em vários sentidos. Quase toda a sua
extensão territorial tem pradarias
e florestas, o que justifica a tendência natural para a agropecuária. É um dos países bálticos
mais desenvolvidos, com população tradicionalista, que aposta em
ecologia, saudabilidade e inovação.
A Food Union® é uma empresa
internacional da indústria de
laticínios com grande reputação
na região báltica e tradição de
quase um século. Entre suas
fornecedoras, estão cooperativas
que são um verdadeiro modelo
de qualidade e de inovação na
produção de sorvetes, queijos,
leites, iogurtes e outros produtos
derivados do leite.
Atua com muitas marcas nacionais
e mundiais, como Ekselence®,
Raza ® , Pols ® , Mana Saime ® ,
Limbazu®, Monterico®, NüFruit®
e TIO®.
E por que estamos contando
isso na “Pack Vanguarda”, dedicada a embalagens inovadoras?
Porque a Food Union® inova e
muito! Eles usam, por exemplo,
as embalagens da Ecolean®, que
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apresentamos na última edição.
Inovam também no design das
suas embalagens e nas propostas
de produtos. É só observar a linha
NüFruit®, que fabrica um sorvete
com muita fruta. Sua diferenciação começa na programação
visual, com ilustrações hiperrealistas que aguçam a vontade
de degustar o produto.
A proposta de colocar sorvete
cremoso em bisnaga, ou seja,
numa embalagem flexível normalmente usada para embutidos, foi sensacional! E o público
entendeu e adotou. Isso prova
que os conceitos de embalagem
podem ser transferidos entre as
inúmeras categorias, que não há
regras, nem limites.
Por ser o mais popular, o sorvete
TIO® foi o escolhido para estrear
nesse novo conceito. O produto é
oferecido em 1.000 ml e 500 ml,
nas versões baunilha, chocolate
e caramelo. Apesar de popular,
manteve as características de cremosidade e qualidade. O sorvete
não contém gordura vegetal e,
além de cremoso, é muito gostoso!
Inicialmente, a proposta de bisnaga para sorvetes em creme causa
estranheza, mas é muito funcional

e prática para carregar e no consumo. A transferência para taças
ou até mesmo potes é bem fácil,
apesar de ficar uma quantidade
pequena de resíduo do sorvete no
interior da embalagem.
Mesmo com a nova embalagem,
o produto se manteve com preço
acessível e pode ser adquirido
por todos os níveis de público.
A edição deste mês contou
com uma Vanguarda inovadora
e sustentável!

Embalagem melhor. Mundo melhor.
Mais informações e fotos de embalagens
inovadoras você encontra no Clube da
Embalagem: 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.
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.

Embalagem é fundamental para o sucesso no mercado externo
São Paulo, 17 de abril de 2015 – As
melhores soluções para rotulagem,
design, vedação, incremento na
performance de tempo de prateleira,
selagem e, ainda, possíveis
inovações que agregam valor ao
produto por meio da embalagem,
considerando as principais
tendências da atualidade. Estes
foram os principais temas do
seminário “A Importância da
Embalagem para a Competitividade
Internacional”, promovido pela ApexBrasil em parceria com o Instituto de
Embalagens, e realizado no dia 15
de abril, em São Paulo.
O evento integrou as ações do
projeto Inova Embala, uma parceria da Apex-Brasil com o Instituto de Embalagens, que visa capacitar as empresas
brasileiras sobre a importância das embalagens para exportação, sobretudo no segmento de alimentos e bebidas com
foco no incremento da competitividade internacional das empresas.
Segundo Assunta Napolitano Camilo, diretora do Instituto de Embalagens, a embalagem tem que comunicar o
diferencial do produto e da marca em qualquer canal. Entender como e porque os consumidores de cada país
compram o produto é outra excelente forma de para atender às diferentes necessidades. “Os americanos demandam
embalagens que ofereçam praticidade e conveniência, já que eles têm o hábito do consumo on-the-go”, exemplifica
Assunta.
Para Magda Cercan, gerente da FuturePack e especialista em embalagens de transporte e logística, uma embalagem
adequada no sistema logístico garante não só que o produto chegue corretamente ao seu destino, mas também a
redução de custos. “Para o mercado internacional, é importante também que as empresas conheçam a norma da
ABNT 7500-2009 sobre as simbologias nas embalagens”, destaca.
A comunicação clara na embalagem é fundamental para atrair o consumidor no ponto de venda. “As cores, os formatos
e os elementos visuais que rementem à cultura de cada país fazem esse papel para diferenciar os produtos na
gôndola”, afirma Carolina Teixeira, professora de design na UEMG e do Instituto de Embalagens,
É fundamental conhecer como o consumidor se sente em relação ao seu produto. Isso, segundo Mário Narita, diretor
da agência de design da embalagem Narita Design, define como o consumidor vai enxergar a sua embalagem.
Michael Ferrari, fundador da Ferrari Soluções Inovadoras e ex-diretor de pesquisa e desenvolvimento da Procter &
Gamble, afirma: “O consumidor mudou. Hoje, ele é mais individual, mais impaciente e quer as coisas na hora. Por isso,
ele está mais conectado.” “A geração Y, que em cinco anos vai representar 35% da força de compras, faz compras
pela Internet”. Com isso, a personalização de embalagens com o uso da impressão digital é uma boa solução para
engajar e interagir com os consumidores. “Hoje, a rede social é fundamental para as marcas, especialmente para falar
com os consumidores, através dos dispositivos móveis e a embalagem é o ponto chave para isso”, conclui Ferrari.
Esther Pires Costa, gestora da Apex-Brasil, destaca que Projeto Inova Embala contempla em suas ações aspectos do
processo de inovação em embalagens considerando pontos críticos como certificações e normas internacionais, novas
tecnologias, novos materiais e estudo das culturas de consumo nos mercados internacionais. O Inova Embala
contempla as empresas dos projetos: Brazilian Flavours, Brazilian Rice, Happy Goods, Organics Brasil, Sweet Brasil e
Wines of Brazil, das entidades: ABBA, Abiarroz, Abimapi, IPD, Abicab e Ibravin, respectivamente.
A próxima etapa do projeto consiste na elaboração da cartilha “Embalagens para Exportação” que será estruturada
com base em dúvidas comuns e orientações estratégicas às empresas.
Próximo evento “Seminário Internacional: Adaptação ao Mercado Americano”:19 de agosto em São Paulo.
Fonte: Revista Inforflexo
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Design: Beleza é fundamental,
porém sozinha não se sustenta!

E

ncontramos cada vez mais exemplos
de embalagens que encantam com
magia. No entanto, não é só a bele-

za que deve imperar na embalagem. As funcionalidades e as novas tecnologias também
são aspectos fundamentais para atender à
delicada questão da Sustentabilidade.

Por Assunta Napolitano
Camilo, é Diretora do Instituto

O mercado segue com competição

de Embalagens e da consultoria
FuturePack.

acirrada. As embalagens devem sempre
suprir o desafio de atuar num mundo

assunta@institutodeembalagens.com.br

globalizado, competitivo, e entregar algo
relevante no prazo e sem comprometer
o meio ambiente,considerando ainda os

Lissandra Melo / Shutterstock.com

pontos cruciais!
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Observando as constantes mudanças pelo

lenços no formato de uma de fruta, como na

mundo afora, podemos afirmar que, além des-

imagem, porém os consumidores podem querer

ses desafios, as embalagens precisam, no mí-

adquirir o hábito de comprar produtos que vêm

nimo, atender às cinco grandes tendências do

em embalagens que são verdadeiros objetos de

consumo: Conveniência (praticidade, comodi-

decoração, com cores fortes e vibrantes.

dade, diversidade de opções etc.); Saúde (com

Outra estratégia que podemos classificar

os aspectos de qualidade de vida que são bem

como válida em projetos de embalagens é o

relevantes);Segurança (daí a importância do

elemento da cor devidamente apropriada,capaz

uso de tecnologia de processos e materiais para

de se tornar um ícone, uma referência da mar-

garantir embalagens seguras); Estilo de vida

ca. A exemplo,basta pensarmos no vermelho

(atender cada vez mais aos diferentes grupos,

da Ferrari® ou no amarelo da Skol®. Somada

de forma quase que customizada, entregando

a outros recursos, a cor se torna um elemento

para cada um o seu desejo); e Sustentabilidade

imbatível por dar vida às coisas.

(considerando tudo, desde a concepção até o
descarte responsável).

Aliás, o belo emociona e faz as pessoas
felizes! Podemos sempre resgatar emoções e

As opções oferecidas no mercado são inú-

estabelecer vínculos da marca com o consu-

meras, por isso é importante que as embalagens

midor através dos elementos básicos da em-

surpreendam e encantem os consumidores, en-

balagem. O designer Walter Landor afirma

chendo os olhos e emocionando para estabelecer

em um dos seus livros que: “Objetos são pro-

um vínculo e atingir a alma de quem adquire os

duzidos em fábricas e as Marcas, construídas

produtos. Isso é importante para as marcas terem

na mente do consumidor”.

uma nova estratégia, e todos os recursos devem

com o produto, a embalagem deve ser capaz

ser explorados, como é o caso da forma!
Como

exemplo,

vamos

citar

Por ser o primeiro contato do consumidor

a

Toblerone®,que se posiciona sempre como
algo exclusivo por ter “se apoderado” da forma
triangular. Apesar dos lançamentos, a forma é
um ícone intrínseco da marca. É um “equitie”
da marca, que estendeu o formato para toda a
linha de produtos, como os bombons, as embalagens, as janelas etc. O cuidado que eles têm
com a forma das embalagens é exemplar.
A exclusividade também é algo que surpreende. Aqui o destaque é para os lenços da marca Klenex®. Ninguém precisa de uma caixa de

de traduzir a alma do produto e atingir, com
seus recursos, o coração do consumidor, afim
de fortalecer a relação dele com a Marca, paralelamente à sua função já preestabelecida de
proteger, acondicionar, conservar e transportar
o produto.
A Nivea®, na comemoração dos seus 100
anos, inaugurou lojas-conceito em importantes
cidades do mundo e, este ano, reformulou sua
linha de frascos incorporando tampas redondas
e estampa na programação visual do círculo
azul, um ícone da marca. Sua cor e
forma representam algo único, um
patrimônio. Remetem a memórias de carinho de momentos
de experiências antigas, justamente pelo tempo da marca
no mercado.
Visitando Berlim em julho
de 2013, fiquei surpresa com as
proporções da nova loja-conceito da
Projeto Pack em Revista
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“A embalagem não
pode apenas atrair a
atenção para vencer a
competição na gôndola. Em complemento,
ela deve manter um
estado de interação
permanente entre o
cliente e o produto.”

Nivea®, que, agora, além de produtos, oferece

Marrocos, que leva a lanterna marroquina para

um SPA com massagens exclusivas. Ideia fan-

um perfume.

tástica que trabalha com o foco de promover
uma experiência inesquecível misturando aroma, toque, recordações de carinho, relaxamento e hidratação! Impossível não sair encantado.
Outra ação maravilhosa foi a proposta de
personalizar a latinha de modo a eternizar o
cliente na tampa do hidratante. As pessoas
eram fotografadas sozinhas ou em dupla, escolhiam uma mensagem e, após dois minutos,

A escolha do material e das tecnologias
de envase e decoração deve ser norteada pelo
conhecimento profundo dos assuntos. Estudar
passa a ser fundamental para o desenvolvimento de embalagens, como nos exemplos descritos abaixo:
O segmento de perfumes que continua
apostando na sofisticação e se utiliza da meta-

saíam da loja com sua latinha mais que querida

lização, como nas marcas da Calvin Klein® ou

e personalizada.

Carolina Herrera® versão Summer.

“Blauengruessem” pode ser traduzido como

O público infantil, que segue cada vez mais

um beijo azul ou cumprimento azul. Eu classi-

ativo no universo do consumo, demanda pro-

ficaria a ação como, de fato, um abraço azul,

dutos e serviços próprios, e a embalagem deve

pelo grande laço que promove do consumidor

atender. A exemplo, trouxemos a HIPP®, da

com a marca.

Alemanha, que desenvolveu uma saboneteira

Para os profissionais de design, o desafio

com a conveniência do bico pushandpull, cuja

vai além das questões do projeto. A embalagem

decoração colorida e divertida se encaixa per-

não pode apenas atrair a atenção para vencer
a competição na gôndola. Em complemento,
ela deve manter um estado de interação permanente entre o cliente e o produto. O próprio
projeto deve criar vínculos que vençam o teste
do tempo e, além disso, somar valores afetivos
que provocam reações emocionais.
A embalagem é a tradução da performance
(desempenho) do produto, e sua interface tem
que dizer tudo em segundos.
Existe uma enorme oportunidade em se
estabelecer um link perfeito entre o design de
produto, o design gráfico, o estrutural e a embalagem, considerando o bom desempenho da
função de cada parte, sendo esse mais um elemento fundamental da embalagem.
Um exemplo são os movimentos do gru-

feitamente como um objeto de decoração no
banheiro dos reizinhos do lar!
Concluindo, podemos afirmar que beleza é
fundamental, porem só se sustenta se aliarmos

po O Boticário com o lançamento da linha

o conhecimento das tendências de consumo, as

Sixties . Eles conseguiram resgatar a arte e

inovações e tecnologias de impressão, materiais,

a cultura carioca dos anos de 1960. Com a

processos e envase. Temos de buscar no conhe-

“Acqua Fresca ”, foram comemorados os 400

cimento as bases para um bom projeto, e só as-

anos de São Luiz do Maranhão, exemplo lindo

sim realizarmos algo que tem uma vida longa.

®

®

que une cultura, arte e embalagem.
Outro exemplo é o da LesRyaddesSens, do

Embalagem melhor propõe um mundo
mais belo e melhor!

Projeto Pack em Revista
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Design clean
ISRAEL Parte I

O

Fotos: Divulgação
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que é um país senão seu
povo, sua identidade, sua
força e sua crença?

Israel é um dos países mais novos do mundo porque só
foi oficialmente criado em 1948 e, ao
mesmo tempo, é um dos que tem um
dos povos mais antigos da história
da humanidade. Estivemos em Israel
a convite da HP (Hewlett-Packard)
para acompanhar o lançamento da
nova plataforma de impressão digital.
Israel tem um espírito absoluto de inovação e empreendorismo.
Berço de muitas companhias “starp
up”, o País investe cerca de 4,5% do
PIB em pesquisa e desenvolvimento, um dos maiores índices do mundo em uma sociedade multicultural,
livre e aberta.
As embalagens são muito bem impressas e de modo geral apresentam design bem leve e clean, talvez por causa
da influência da escola de arquitetura
Bauhaus, tão forte por lá. Aqui daremos
destaque a alguns exemplos de embalagens que chamaram a atenção mesmo
considerando a simplicidade da obra.
A indústria de laticínios tem forte tradição no país. Suas embalagens mantêm
um design leve, no meu ponto de vista até
poético. As manchas pretas estilizadas,
remetendo às vacas malhadas, estão até
na forma do contra-rótulo e na janela da
bandeja de queijo, com abertura fácil, resselável e design delicado.
A caixa de leite conta a história de forma poética, com direito, inclusive, a uma
toalha de mesa xadrez. O pote de vidro do
iogurte com rótulo termoencolhível possui tons de azul royal e parece ter saído
de um filme antigo. É mais do que uma
embalagem, trata-se de um objeto retrô
que remete ao tradicional iogurte, delícia
antiga de volta para o presente.

Assunta Napolitano Camilo

O iogurte Bio Tnuva iogurtiozim
mantém a cor azul como referência,
no entanto, apresenta-se em pote mais
simples que, para compensar, traz arte
nas faces e na tampa, carregando nos
elementos culturais.
A gastronomia israelense lembra a de
outros países mediterrâneos, como a Grécia e a Itália, por isso é comum encontrar
azeites, molhos e temperos bem valorizados em embalagens muito elegantes.
A embalagem de molho que mais surpreendeu pelo ineditismo foi a de 4 queijos em stand up com tampa em formato
diferenciado que inclui alça e uma programação visual que remete aos antigos
bules de porcelana; bem charmoso!
O molho de tomate utiliza pote
termoformado e entrega muita praticidade, em embalagem unitária ou múltipla, com quatro ou seis potes, similares aos nossos iogurtes.
Uma surpresa foi a vodka em dose
de 100 ml em copo de PP termoformado. Esse é um produto com venda garantida em supermercados e lojas de
conveniência em todo país.
Sem dúvida, essa primeira parte foi
só um resumo das curiosidades das embalagens israelenses. Acompanhe mais
novidades na próxima fase das embalagens de Israel e perceba por que...Embalagem melhor. Mundo melhor.
Outras fotos e imagens podem ser
encontradas no portal Clube da Embalagem no www.clubedaembalagem.com.br

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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Eine blauen gruessen

Foto: Leandro Andrade

direto da gôndola

Assunta Napolitano Camilo*

Atingir o estágio de envolvimento
emocional de seus consumidores
é para poucas marcas e empresas.
Na Alemanha, a Nivea lança ação
especial para alcançar os seus
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Foto: FuturePack

C

itando Walter Landor, que diz que
“produtos são fabricados na indústria,
e marcas são construídas na mente do
consumidor”, compreendemos que essa
afirmação traduz a realidade das marcas e seus serviços.
O mundo das marcas e dos produtos está vivendo um novo
momento com empresas que desenvolvem ações para aproximar,
fidelizar e envolver os consumidores, clientes, seguidores ou fãs
através das mais variadas invenções.
Como prova do momento citado recentemente, acompanhamos a ação
monumental da Coca-Cola, que estampou suas embalagens com os
nomes de seus consumidores, ampliando a ação posteriormente para
nomes de cidades e agora até mudando as cores, para criar empatia com
seu público adepto de futebol.
A Nivea, que está comemorando seus 100 anos, lançou em importantes
cidades do mundo algumas lojas-conceito, como pudemos visitar em
Zagreb, Croácia, em maio de 2012. Neste ano, reformularam sua linha
de frascos incorporando tampas redondas e estampando na programação
visual o círculo azul, ícone da marca. Aliás, algo que já deveriam ter
realizado, tendo em vista que a latinha azul é quase um sinônimo da
marca e de creme hidratante em todo o mundo. Sua cor e forma são
algo único e um patrimônio que só eles têm. Todas as vezes que um
consumidor de produtos dessa categoria se depara com produtos Nivea,
remete à memória de carinho com momentos de experiências antigas, já
que é uma marca que está no mercado desde o tempo de nossas bisavós.
Visitando Berlim no último mês de julho de 2013, fiquei surpresa com as
proporções da nova loja-conceito que oferece, agora, além de produtos
com linhas completas, um SPA com massagens exclusivas. Fantástico,
uma vez que promove uma inesquecível experiência que mistura perfume, tato, recordações de carinho, relaxamento e a tradicional hidratação
perfeita! Impossível não sair encantado.
Outra ação maravilhosa foi a personalização da latinha de creme para eternizar os personagens na tampa. Sim, as pessoas estavam sendo fotografadas
sozinhas ou em duplas, escolhiam uma mensagem para ser impressa e,

após dois minutos, saíam da loja
com a sua latinha decorada e se
sentindo mais que queridas.
“Blauen gruessem” pode ser traduzido como um beijo azul ou
cumprimento azul. Eu diria que a
ação é realmente um abraço azul,
pois ao levarmos a nossa latinha
azul para casa ou para presentear
alguém, ficamos definitivamente
amarrados à marca.
Parabéns à Nivea: embalagem
melhor. Mundo blue e 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.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.

vanguarda

Foto: FuturePack

A nova embalagem
do leitinho de
cada dia!
Assunta Napolitano Camilo*

A

indústria de laticínios
tem forte tradição. Os
países do leste europeu
investem constantemente em alternativa e inovação.
Ficamos surpresos com a forte
presença da empresa sueca Ecolean, com solução asséptica e
pasteurizada para leites e iogurtes, nas gôndolas da Rússia,
Estônia, Lituânia, Letônia e de
Berlim (Alemanha).
Na visita à InterPack em 2005,
uma primeira proposta de embalagem stand up pouch com formato
diferenciado, que lembrava uma
jarrinha, nos surpreendeu. Na
oportunidade, o material sugerido
era fabricado com 40% de carga
mineral, ou seja, apenas 60% de
fonte fóssil. Essa informação é
apenas para demonstrar como é
importante e demorada a pesquisa
por novos materiais, embalagens
e soluções. No Brasil, precisamos
começar a investir em pesquisa e
inovação para buscarmos as nossas
alternativas e deixarmos de ser
apenas espectadores.
Após o lançamento da Ecolean,
a sueca continuou investindo e,
no ano de 2007, conseguiu que
a empresa Brodowin, de Berlim,
estreasse a embalagem no mercado
de leite pasteurizado. Assim que a
população foi experimentando e
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aceitando, eles evoluíram para a
segunda linha já no ano seguinte.
Na Rússia, a novidade surgiu em
2009 com a Unimilk, que expandiu rapidamente para a região da
Ucrânia e da Bielorrússia.
Em Berlim, encontramos a marca Hemme Milch utilizando
a embalagem da Ecolean para
leite pasteurizado. Destacamos a
importância que deram à comprovação com teste e selos de que a
embalagem foi testada e aprovada.
Outra questão mandatória aqui
no Brasil: laboratórios capazes
de testar embalagens e de dar
credibilidade aos consumidores.
Nos países bálticos, a presença
dessas embalagens é notável. E
não posso deixar de comentar a
bela programação visual da marca
própria da rede de supermercados
RIMI. Na linha de iogurtes Alpenrose é possível observar a ilustração
hiper-realista utilizada para as
cerejas, que parecem cair num
balde de leite, despertando o desejo
de tomar o iogurte imediatamente.
A alça criada com injeção de ar
facilita muito a ergonomia e o uso
do produto. Eu consegui utilizar
num dia, guardar na geladeira
e continuar a usar no dia seguinte
até o final do produto sem que
a embalagem ficasse mole ou
sem estabilidade na sustentação.

A principal abordagem da Ecolean
tem sido a economia de material e
de recursos com transporte, além
da questão do desperdício final
do leite no ciclo de vida dentro do
pacote já que é possível consumir
todo o líquido. Fabricantes alegam
a queda de cerca de 40, 50% das
embalagens de papel cartão para
alimentos líquidos convencionais
e garrafas.
As máquinas de enchimento são
produzidas pela Ecolean, bem
como as embalagens e, segundo
a empresa, atendem atualmente
cerca de 30 países. Ainda sendo
uma embalagem “proprietária”, ela
permite que mais pessoas acessem
produtos lácteos, promovendo com
isso um mundo mais saudável.
Embalagem melhor. Mundo melhor.
Mais informações e fotos dos produtos de
países bálticos podem ser obtidas no site:
www.clubedaembalagem.com.br
*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.

