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www.bobst.com

ˍMoldando o futuro
  das embalagens

Conectividade

Digitalização

Automação

Sustentabilidade

Proximidade

De máquinas a serviços e plataformas, a 
BOBST ajuda os convertedores a atender 
as demandas dos seus clientes. A BOBST 
tem altos padrões de qualidade, 
agilidade, customização e 
sustentabilidade para a indústria de 
impressão e conversão de embalagens 
de papel cartão, papelão ondulado, 
flexíveis, e rótulos e etiquetas. 

A RESPOSTA AOS SEUS DESAFIOS

SAIBA MAIS
+55 11 4535 9300
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EDITORIAL

6 JUNHO 2020

Até julho!

Ricardo Hiraishi
Junho de 2020

ESTÁ DIFÍCIL VOLTAR AO 
NORMAL? 
POIS É, ELE NÃO VAI VOLTAR

Se você é daqueles que está esperando que o ‘‘nor-

mal’’ volte, pode esquecer. Eu não curto muito 

esse lance de ‘‘novo normal’’, porque no fundo 

todo novo dia é um novo normal que está arris-

cado ver acontecer coisas que julgamos anormais. Hoje 

em dia se dá nome a tudo que acontece. Isso nos deixa 

a sensação de que no passado não tinhamos propósitos, 

não éramos empreendedores ou ‘‘makers’’, e assim, por 

diante. E isso não é verdade. A tecnologia sempre este-

ve presente, mesmo que de maneira mais lenta, depen-

dendo das necessidades. 

Pois é, as crises fazem com que tenhamos que nos 

mexer, sair da zona de conforto, porque senão tudo 

pode desmoronar de maneira muito mais rápida do que 

o tempo que se levou para construir. Essa não é a pri-

meira crise pela qual estamos atravessando, mas, com

certeza, é a mais complexa, pois não envolve apenas fa-

tores econômicos. Na verdade considero essa como uma

situação de guerra, em que a sobrevivência vem em pri-

meiro lugar, o que inclui a saúde humana e econômica,

ambas fundamentais.

Em tempo, nos desculpamos pelos atrasos das edi-

ções da revista EMBANEWS e estamos trabalhando para 

colocar tudo no melhor prazo possível. Agradecemos a 

todos os leitores, e principalmente aos anunciantes que 

estão juntos conosco, fazendo com que possamos dar 

continuidade ao nosso trabalho. A todos vocês o nosso 

muito obrigado!
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Há ótimas razões para 
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata

Acesse twosides.org.br

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por 
membros das indústrias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. 
Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do 
papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns 
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, papelcartão e papelão 
são provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, 
são recicláveis e biodegradáveis.

Fonte: Mitos e Fatos - Two Sides Brasil, 2019.

#PAPELNÃODESMATA

+ PAPEL
+ ÁRVORES

Para cada hectare cultivado essas indústrias preservam 

0,7 hectares de matas nativas.

Cerca de 500.000 árvores são plantadas diariamente para 
diversos usos industriais, inclusive fabricação de papel.

No Brasil, o papel é feito exclusivamente de árvores cultivadas.

Embora o papel seja um produto altamente sustentável, nenhum recurso deve ser desperdiçado. Utilize só o que for necessário.

Papel usado não é lixo! Recicle!
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 L´OR, marca de café premium da JDE - Jacobs 
Douwe Egberts, lançou novos blends que am-
pliam a linha Origens. L’OR Guatemala e L’OR In-
donésia prometem despertar novas experiências 
de sabor aos apreciadores de cafés.
 “L’OR nasceu na França e inovou o segmento 
de cápsulas de alumínio compatíveis com má-
quinas de Nespresso®* sendo a primeira a chegar 
nos supermercados brasileiros. Com a ampliação 
da linha Origens, L’OR apresenta duas novas op-
ções para encantar o consumidor brasileiro que 
gosta e busca novas e marcantes experiências”, 
afirma Tina Cação, Diretora de Marketing da mar-
ca L’OR no Brasil.
  L’OR Guatemala é um café de intensidade 7, 
feito a partir de grãos cultivados em solo de calcá-
rio. Combinando estas características com a mis-
tura de correntes de ar quentes e frias da região, 
L’OR Guatemala entrega notas cítricas e de maçã 
doce, com torra clara a média.
 De intensidade 9, 
L’OR Indonésia traz 
grãos manuseados de 
uma forma especial, 
que cria um sabor en-
corpado e deixa uma 
sensação adocicada na 
boca. É um café robus-
to, poderoso e comple-
xo, com delicadas notas 
amadeiradas e de cho-
colate amargo que cap-
turam a essência nativa.
  A linha Origens de 
L’OR conta agora com 
cinco blends exclusivos que promovem aromas 
característicos de regiões que se destacam mun-
dialmente pelos sabores de seus cafés: L’OR Co-
lômbia, L’OR Papua New Guinea e L’OR Índia. 

EMBALAGENS QUE DESPERTAM 
SENSAÇÕES

 As embalagens de L’OR Origens apresentam 
toda a sofisticação de seus aromas e sabores im-
pressa na forma de cores e texturas. As caixas das 
cápsulas de alumínio revelam a origem de cada 
sabor através de grafismos e cores têxteis típicos 
de cada região.

 “As embalagens de L’OR trazem um concei-
to único e envolvente, alinhado à fórmula apre-
sentada no processo de seleção dos grãos para 
a elaboração dos blends. O design foi pensado, 

especialmente, e ressalta, em seu apelo estético, 
a valorização do produto premium, despertando 
os sentidos, através de sensações, sabores, cores 
intensas e sedutoras. A embalagem também leva 
em consideração a importância de se preservar a 
qualidade do café”, explica Tina Cação.
 “As embalagens das cápsulas alumínio fazem 
menções aos ícones de cada origem, algo valio-
so, que tem personalidade e que difere do senso 
comum. Vale lembrar também que é mais uma 
inovação de L’OR, que reforça o portfólio de cáp-
sulas de alumínio, seguindo o lançamento da 
marca em 2017”, ressalta a diretora de marketing 
da marca.
 O design é uma criação da agência Design 
Bridge, de Amsterdam. Já a agência responsável 
pela execução técnica dos arquivos de design é 
a Aire. A impressão das caixas em sistema offset 
consegue reproduzir toda a gama de sensações 
que o produto desperta, através dos efeitos ob-

tidos com as cores, gra-
fismos e brilhos das es-
tampas. 
 Impressas por dois 
fornecedores: STI Group, 
da Hungria, e Weig Pa-
ckaging, da Alemanha, 
as embalagens em pa-
pelcartão recebem apli-
cação em verniz mate e 
verniz brilhante. O brilho 
destaca os elementos 
importantes da marca 
e os grafismos caracte-
rísticos que reforçam a 

origem dos grãos, dispostos na parte frontal da 
embalagem.
  Para dar relevo à logo, em elementos 
como a curve (asset da marca, parte do logo), e 
no selo de cápsula de alumínio, as embalagens 
recebem até duas camadas de gravação.
  Após a impressão das cores, é aplicado 
hot foil, que dá o efeito metalizado às embala-
gens de L’OR, e reflete o brilho de suas várias co-
res: azul, roxo / rosa, vermelho, amarelo / dourado 
e laranja. 
   Além disso, as embalagens de L’OR Es-
presso contam com janelas frontais de acetato, 
que possibilitam conferir as cápsulas em alumí-
nio no interior das caixas.

www.cafelor.com.br; www.weig-packaging.de; 
www.sti-group.com; www.designbridge.com; 
www.aireglobal.com

 NOVAS EXPERIÊNCIAS EM SABOR E AROMA
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NA NOVA MARCA, A ESSÊNCIA DO BEM

 Physalis, nova marca da Phisalia, chega ao mercado com 
proposta vegana e sustentável. A nova linha inclui sabonetes 
líquidos e em barra, shampoos e condicionadores que têm en-
tre suas características não serem testados em animais, serem 
livres de sulfato, silicone, petrolato e sal. Além disso, Physalis 
traz uma causa social em sua origem que busca melhorar as 
relações entre as pessoas e promover a essência do bem por 
meio de produtos para o corpo e cabelo. 
 “Acreditamos que o mercado está em constante evolução. 
E uma das principais mudanças no comportamento do con-
sumidor será valorizar ainda mais empresas e produtos que te-
nham propósitos enraizados e que façam sentido nesse novo 
momento”, disse Adriana Amiralian, Diretora de Marketing e 
Trade Marketing da Phisalia.
  A marca Physalis é uma linha premium, com produtos para 
o público adulto e infantil. Apresenta formulação pelo menos 
59% vegetal, e traz combinações de ingredientes naturais em 
três fragrâncias:  Puro Equilíbrio (Capim Santo + Aloe Vera), 
Puro Cuidado (Coco + Pitaya) e Pura Vitalidade (Amora + Hibis-
co). 
 “Nossa proposta é produzir cosméticos naturais e puros. 
Não pensamos apenas nos ingredientes, e sim, no impacto 
que cada ação causará no consumidor e no planeta. Foram 3 
anos de desenvolvimento, desde quando a ideia começou a 
ser pensada, até 2020 quando tudo foi materializado”, afirmou 
Adriana.

INVESTIMENTOS NA LINHA

 Foram mais de R$ 500 mil investidos no lançamento de 
Physalis. “Na fábrica foram feitas adaptações nas linhas já exis-
tentes, porém, os maiores investimentos foram em pesquisa 
e desenvolvimento de fórmulas, embalagens e conceito para 
que o conjunto da linha pudesse representar o conceito do 
que a marca acredita. Physalis não é apenas uma linha de pro-
dutos, mas traz dentro dela a essência do bem”, disse Adriana.
 Para isso, os ingredientes foram cuidadosamente pensados 
e combinados para, além de trazerem boa performance, te-
rem o mínimo de impacto no ambiente. O frasco, além de ser 
em PET 100% reciclado e reciclável, busca traduzir também 
essa essência do bem. “O resultado é uma embalagem fun-
cional, bonita, com detalhes cuidadosamente pensados”. Já a 
linha Physalis Baby ganhou bisnagas em PE Verde. As embala-
gens em PET são fornecidas pela Igaratiba, a partir de moldes 
próprios da Phisalia. O design das embalagens da linha ficou a 
cargo da agência Raison Pure.
 “O conceito da corrente do bem e a causa da melhoria das 
relações também foi criado a partir de uma pesquisa que 
identificou o que a empresa pode oferecer e o que a socieda-
de precisa, assim unimos o melhor de nós para oferecer aos 
consumidores”, disse a executiva.

www.phisalia.com.br; www.igaratiba.com.br; 
www.raisonpure.com.br
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
QUALIDADE COM

TODOS JUNTOS
NO COMBATE À COVID-19

vendas@globoplast.com.br
www.globoplast.com.br
fone: +55 11 4156-8400

A Globoplast produz bisnagas plásticas de máxima 
qualidade, com grande variedade de acabamentos 
e diâmetros para os mais diversos segmentos como 
farmacêutico e cosmético para o envase de álcool gel.

Sua produção pode contar com nosso atendimento, 
nossa pronta entrega e nossa parceria.

Estamos empenhados no combate à COVID-19, adaptando processos com 
flexibilidade e mantendo protocolos sanitários. Nossa preocupação é garantir a 

saúde e a segurança dos nossos profissionais, suas famílias e da sociedade em geral.

O país precisa voltar a crescer.
A Globoplast acredita na 

retomada econômica.

TEM NOVIDADE CHEGANDO

1GLOBO_JUN_20.indd   1 03/07/2020   17:37
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 A BOBST, companhia global de máquinas e 
sistemas para embalagens, está moldando uma 
nova realidade para a indústria de embalagens. 
Em sua visão de futuro, apresentada por Jean-
-Pascal Bobst, CEO da Bobst, destacou seus pi-
lares: conectividade, digitalização, automação e 
sustentabilidade. 
 A empresa agora está adicionando inteligên-
cia, recursos de software e plataformas baseadas 
na nuvem, para tornar a produção de embalagens 
capaz de enfrentar os desafi os atuais da indústria 
gráfi ca e de bens de consumo, como menor tem-
po de colocação de produtos no mercado, tama-
nhos de lotes menores e a necessidade de criar 
consistência entre as vendas físicas e online.
 “A atual cadeia de valor de embalagens per-
manece muito fragmentada, onde todas as fases 
do processo são isoladas em silos. Os novos requi-
sitos exigem que todos os principais participan-
tes tenham uma visão “de ponta a ponta”. Gráfi -
cos e convertedores desejam remover fatores de 
desperdício e erros de suas operações”, afi rmou 
Jean-Pascal Bobst, CEO do Bobst Group.
 Na visão de futuro da Bobst, toda a linha de 
produção de embalagens será conectada. Todas 
as máquinas e ferramentas “conversam” umas 
com as outras, transmitindo dados facilmente 
através de uma plataforma baseada em nuvem, 
orquestrando todo o processo de produção com 
sistemas de controle de qualidade.
 No centro dessa visão está o BOBST Connect, 
uma plataforma baseada em nuvem, de arqui-
tetura aberta, que fornece soluções para pré-
-impressão, produção, otimização de processos, 
manutenção e acesso ao mercado. Garante um 
fl uxo de dados efi ciente entre os mundos físico e 
digital. Ele irá coordenar todo o processo de pro-
dução, do PDF do cliente ao produto fi nal.
 “A digitalização dos processos de impressão é 
o elemento mais visível do progresso na indústria 
de embalagens”, comentou Jean-Pascal Bobst. 
“Os próximos anos provavelmente verão uma 
grande aceleração da impressão e conversão di-
gital. Enquanto as soluções estão se tornando 

disponíveis, o maior desafi o para gráfi cos e trans-
formadores não são as máquinas de impressão 
individuais, mas todo o fl uxo de trabalho, abran-
gendo a conversão.”
 Essa visão de futuro se materializa na mais 
recente geração de máquinas Bobst, para em-
balagens de papelcartão, papelão ondulado e 
fl exíveis, abrangendo laminadores, impressoras 
fl exográfi cas, máquinas de corte e vinco, dobra-
deiras-coladeiras e outras inovações, refl etindo o 
esforço da empresa em transformar o setor.

Destacamos alguns lançamentos:
 • MASTERCUT 106 PER, máquina de corte e 
vinco de embalagens de papelcartão, com novos 
recursos que permitem uma confi guração total-
mente automática da máquina do “alimentador à 
entrega”, com intervenção mínima do operador, e 
redução no tempo de confi guração de 15 minutos. 
‘O equipamento se torna o mais produtivo para 
tiragens curtas e longas, permitindo aos fabrican-
tes de embalagens aceitarem todos os tipos de 
trabalhos, independentemente da duração.
 • Novo ACCUCHECK, o mais avançado sistema 
de controle de qualidade em linha. Totalmente 
integrado a uma linha de dobradeira-coladeira, 
ele verifi ca cuidadosamente todas as embala-
gens e as caixas não padronizadas são ejetadas 
a toda velocidade, garantindo uma embalagem 
sem falhas, além disso, a inspeção pode ser defi -
nida de acordo com vários critérios, cobrindo to-
das as necessidades do cliente. 
 • MASTER M6 equipado com IoD / DigiColor, 
impressora fl exográfi ca, com capacidade para 
produzir rótulos e embalagens fl exíveis de alta 
qualidade em tiragens curtas e médias. A impres-
sora pode integrar as inovações revolucionárias 
Ink-on-Demand (IoD) e tinta DigiColor e controle 
de cores. Ambos os sistemas funcionam em to-
dos os substratos e são adequados para todos os 
comprimentos de produção.

www.bobst.com 

UMA NOVA GERAÇÃO DE MÁQUINAS ALTAMENTE CONECTADAS

MASTERCUT 106 PER NOVO ACCUCHECK
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Camada uniforme dispensando retrabalho posterior
Dureza até 68 hrc 
Camada de 1 até 150 micras
Auto Lubrificante 

Níquel Duri-Químico
Níquel - Lub
Anodização Dura
Níflon

A melhor solução para proteção 
contra corrosão e abrasão

3 - 2019991           

Anos
26

Matriz - Rua Patagônia,  45  -  São  Bernardo  do  Campo - SP - CEP-09666-070 - PABX: 0**11 - 4176-6969 - FAX: 0**11 - 4361-5366
Filial SBC - Rua Eugênia Sá Vitale, N  479 - CEP-09665-000 - vendas@superfinishing.com.br / superfinishing@superfinishing.com.br 

Níquel Duro Químico        Níquel Eletrolitico

 A Natura & Co, grupo composto por Natura, 
Avon, The Body Shop e Aesop, se mobilizou para 
neste período de pandemia produzir e doar itens 
essenciais de higiene, com o objetivo de cuidar da 
rede de relações que envolve consultoras, consu-
midores, colaboradores e parceiros. Os sabonetes 
foram doados para o Governo de São Paulo, um 
dos estados mais afetados pela pandemia.
 E mais uma vez em parceria, a Congraf foi con-
vidada a participar dessa ação solidária, produ-
zindo e doando 120.000 cartuchos para sabonete 
líquido.

 “Atendemos prontamente o pedido da Natu-
ra, por conhecermos o compromisso que o gru-
po tem com a sociedade e a seriedade de suas 
ações sociais. Foi uma satisfação para a Congraf, 
mesmo à distância, fazer a diferença nesse mo-
mento na vida dos brasileiros”, afirma Sidney An-
versa Victor Junior, diretor industrial da Congraf.
 Os cartuchos foram produzidos em cartão Du-
plex 295g branco, com aplicação de verniz fosco 
à base d’água para proteção e relevo seco no logo 
da Natura na tampa superior. 

www.natura.com.br; www.congraf.com.br

AÇÃO FAZ A DIFERENÇA
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NACIONAL 2020 / 2021 / 2022 INTERNACIONAL 2020 / 2021

08 a 11 de novembro de 2020
PACK EXPO INTERNATIONAL
McCormick Place – Chicago – EUA
packexpointernational.com
 
23 a 26 de novembro de 2020
ALL4PACK
Paris Nord Villepinte – Paris – França
all4pack.com
 
24 a 27 de novembro de 2020
ARGENPLAS
Centro Costa Salguero – Buenos Aires - Argentina
argenplas.com.ar
 
30 de novembro a 02 de dezembro de 2020
LUXE PACK MONACO
Grimaldi Forum – Monaco
luxepackmonaco.com

23 a 27 de fevereiro de 2021
METPACK
Messe Essen – Essen – Alemanha
metpack.de
 
25 de fevereiro a 03 de março de 2021
INTERPACK
Messe Düsseldorf – Düsseldorf – Alemanha
interpack.com

13 a 16 de abril de 2021
CHINAPLAS
Shenzhen World Exhibition and Convention Center - Shenzhen - China
chinaplasonline.com

20 a 22 de abril de 2021
INTERPHEX
Javits Center – Nova York – EUA
www.interphex.com 

20 a 28 de abril de 2021
DRUPA
Messe Düsseldorf – Düsseldorf - Alemanha
drupa.com

21 a 23 de abril de 2021
LATAMCAN
Hilton Mexico City Reforma – Cidade do México – México 
latamcan.com

01 a 04 de junho de 2021
PACK PERU EXPO
Domos Art, Costa Verde - San Miguel - Lima - Peru
packperuexpo.com

16 a 18 de junho de 2021
LATAMPAPER
Hilton Mexico City Reforma – Cidade do México – México 
latampaper.com
     

16 e 17 de setembro de 2020
MEDICAL FAIR BRASIL
Pavilhão Amarelo - Expo Center Norte – São Paulo - SP
www.medicalfair-brasil.com.br

19 a 22 de outubro de 2020
FISPAL FOOD SERVICE
Expo Center Norte – São Paulo – SP
www.fispalfoodservice.com.br

04 a 06 de novembro de 2020
PET SOUTH AMERICA
São Paulo Expo – São Paulo – SP
petsa.com.br

26 de novembro de 2020
29º PRÊMIO EMBANEWS - TROFÉU ROBERTO HIRAISHI
Espaço Armazém – São Paulo - SP
www.embanews.com/premio-embanews

01 e 02 de dezembro de 2020
EMBALA NORDESTE
Centro de Eventos Ceará - Fortaleza - CE
embalane.com.br
 
22 a 26 de março de 2021
PLÁSTICO BRASIL
São Paulo Expo – São Paulo – SP 
plasticobrasil.com.br 

24 a 27 de março de 2021
FESPA BRASIL | DIGITAL PRINTING
Pavilhão Azul - Expo Center Norte – São Paulo - SP
fespabrasil.com.br / digitalprinting.com.br

06 a 09 de abril de 2021
FEIPLASTIC
Expo Center Norte – São Paulo – SP 
feiplastic.com.br  

08 a 10 de junho de 2021
FCE PHARMA / FCE COSMETIQUE
São Paulo Expo – São Paulo – SP
www.fcepharma.com.br / www.fcecosmetique.com.br

09 a 12 de junho de 2021
NATURALTECH | BIO BRAZIL FAIR - BIOFACH LATIN AMERICA
Anhembi – São Paulo – SP
naturaltech.com.br / biobrazilfair.com.br

22 a 25 de junho de 2021
FISPAL TECNOLOGIA
São Paulo Expo – São Paulo – SP
fispaltecnologia.com.br

05 a 08 de abril de 2022
INTERPLAST
Expoville – Joinville – SC
interplast.com.br
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FABIO MESTRINER
Designer, Professor e Escritor,
Professor na ESPM Consulting,
Autor do livro Inovação na 
Embalagem – Manual Prático
fabio@mestriner.com.br

a primeira parte deste 
artigo, apresentei al-
gumas reflexões sobre 
como a pandemia está 
acelerando mudanças 
profundas na socieda-

de, tocando em temas como a vida 
pós-crise e as oportunidades para a 
embalagem, como o crescimento 
do delivery e a volta da comida ca-
seira. Aqui, mais insights.

4. Saúde em primeiro lugar
Cuidados com a saúde ganharão 
nova dimensão e devem abrir opor-
tunidades nos segmentos farma, hi-
giene e limpeza. O hábito de lavar 
as mãos, promovido amplamente 
na comunicação contra o coronaví-
rus, abre espaço para, por exemplo, 
sabonetes antibactericidas com ál-
cool gel e outras inovações deriva-
das da preocupação com a saúde. 
Esses produtos devem ganhar cada 
vez mais espaço, sendo que as far-
mácias serão um campo competi-
tivo que exigirá a máxima atenção 
dos fabricantes de embalagem.

Os cuidados com a higiene da 
casa, onde as pessoas passarão mais 
tempo e que se tornaram uma es-
pécie de refúgio seguro que deve 
ser equipado, abastecido, limpo e 
conservado, receberão atenção re-
dobrada - embalagens dessa cate-
goria promoverão cada vez mais os 
hábitos de limpeza, desinfecção e 
assepsia.

Outro segmento que pode se 
beneficiar das preocupações com 
a saúde e que havia pouco ou ne-
nhum apelo é a infraestrutura das 

construções residenciais. Tintas e 
impermeabilizantes que comba-
tem o mofo e bolor, reconhecidos 
inimigos da saúde por abrigarem 
fungos e bactérias, promoverão a 
venda de produtos em embalagens 
que acentuem e explorem estes 
atributos.

5. Alimentos mais saudáveis
Alimentos sem conservantes ou 
aditivos químicos serão cada vez 
mais procurados e promovidos pe-
los influenciadores que hoje têm 
expressão e são ouvidos pelos seus 
seguidores. Embalagens que per-
mitam a conservação natural dos 
alimentos e, principalmente, aque-
las que ofereçam aos consumidores 
informações sobre como e porquê 
o alimento é conservado pela em-
balagem, de onde ele vem, como é 
processado e qual a melhor utiliza-
ção do produto, farão diferença na 
competição.

Embalagens de papelcartão, 
por exemplo, devem ser melhor uti-
lizadas na exploração dos seis lados 
que oferecem para a comunicação 
impressa. A rotulagem de alimen-
tos será lida com mais atenção pe-
los consumidores e a inclusão do 
QR Code que leve informações de-
talhadas sobre o fabricante, a mar-
ca e tudo o que puder fazer o con-
sumidor saber mais e ter segurança 
sobre o que consome, será útil nas 
embalagens.

6. Animais de companhia 
A permanência em casa com ani-
mais de estimação e o fato dos pet 

shops terem permanecido abertos 
durante a pandemia faz com que 
este setor seja favorecido - as pesso-
as passaram a conviver mais e a dar 
mais atenção aos bichinhos, o que 
aumentou o consumo de produtos 
pet. O Brasil é o segundo mercado 
mundial de pet food e esse seg-
mento representa uma excelente 
oportunidade para a indústria de 
embalagem, visto que requerem 
tanto proteção, quanto apresenta-
ção visual de boa qualidade.

Um item que se destacou foram 
os chamados snacks funcionais, 
aqueles palitinhos e ossinhos masti-
gáveis usados para agradar os cães 
e gatos. Estes snacks foram objeto 
de informação provida por veteri-
nários que ensinaram aos consumi-
dores que esses produtos são úteis, 
pois ajudam a baixar o stress dos 
cães e gatos e podem ser utiliza-
dos para enriquecer a experiência 
e o relacionamento dos donos com 
seus animais de estimação.

Este artigo continua na próxima 
edição.

EMBALAGEM NO MARKETING

UMA COISA É CERTA! NO FUTURO, VAI HAVER MAIS EMBALAGENS

APRENDIZADOS PARA A 
EMBALAGEM PÓS-CRISE

– PARTE II
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FINANCIAMENTOS OFICIAIS
A CONTERV é uma assessoria especializada em financiamento para obtenção de recursos para a expansão e realinhamento 
de capital, com metodologia Tailor-Made que oferece soluções ágeis e adequadas ao perfil de cada cliente.
Nossa atuação abrange todas as etapas do processo: da identificação das possibilidades, trâmite com os orgãos 
públicos e elaboração do projeto até a liberação dos recursos.

O seu crescimento é nosso objetivo!
DE 2011 ATÉ 2019 OBTIVEMOS MAIS DE R$ 510.000.000,00 EM FINANCIAMENTOS APROVADOS PARA 54 EMPRESAS

Contato:
(21) 2262-5213
(11) 99269-4710

rvieira@conterv.com.br
www.conterv.com.br

Empresa: ABC Technology
Agentes Financeiros:  

BNDES / DesenvolveSP
Montante Total: R$ 6.744.749,00

Empresa: Bionnovation Implantes
Agentes Financeiros: BNDESPAR/

BNDES
Montante Total: R$ 8.024.685,67

Empresa: Copaf Frutas
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 3.905.000,00

Empresa: Embrasa
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 7.000.000,00

Empresa: Interplayers
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 1.000.000,00

Empresa: Lab Tec Laboratório
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 12.040.000,00

Empresa: Nortene Plástico
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 2.006.000,00

Empresa: Pet Care Veterinário
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 1.580,000,00

Empresa: Procable Energia
Agente Financeiro: BNDESPAR

Montante Total: R$ 19.002.852,92

Empresa: STN Empreendimentos
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 1.000.000,00

Empresa: Turn 2 Lite
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 1.800.000,00

Empresa: Agrotechnica Agrícolas
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 1.800.000,00

Empresa: Comtrafo Transformadores
Agentes Financeiros: FINEP/

BNDESPAR
Montante Total: R$ 47.084.854,29

Empresa: Deu Certo Peças
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 134.606,40

Empresa: Flux Game
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 1.676.974,00

Empresa: KA Lighting (Grupo Energia) 
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 1.400.000,00

Empresa: Magnamed
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 1.800.000,00

Empresa: Nuvital
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 3.000.000,00

Empresa: Plantech Engenharia
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 5.840.000,00

Empresa: Indústria São Carlos
 Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 18.400.000,00

Empresa: Sysmap Solutions 
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 6.502.000,00

Empresa: Univen Refinaria 
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 21.000.000,00

Empresa: Arinos Química
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 3.000.000,00

Empresa: Contem 1g
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 7.000.000,00

Empresa: Devex Tecnologia
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 9.453.000,00

Empresa: Fototerra
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 5.005.562,52

Empresa: Grupo Honest / keep Lives
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ R$ 422.000,00

Empresa: Málaga
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 5.288.000,00

Empresa: Ober Tecnologia
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 2.416.435,00

Empresa: Poly Easy
Agentes Financeiros: BNDESPAR/

BNDES
Montante Total: R$ 12.027.795,33

Empresa: Saúde Santa Celina 
Agente Financeiro: DesenvolveSP
Montante Total: R$ 976.120,00

Empresa: Syspro Quality 
Agentes Financeiros: 

BNDES/ DesenvolveSP
Montante Total: R$ 2.703.000,00

Empresa: VTX Brasil 
Agentes Financeiros: BNDES/

DesenvolveSP
Montante Total: R$ 3.632.000,00

Empresa: Barcelos & Cia
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 1.618.449,00

Empresa: Copaf Fruit
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 6.974.000,00

Empresa: Digital Pages
Agentes Financeiros:  

BNDES/DesenvolveSP
Montante Total: R$ 6.755.000,13

Empresa: Koblitz Energia
Agente Financeiro: BNDESPAR

Montante Total: R$ 10.000.000,00

Empresa: Nilza
Agentes Financeiros: BNDESPAR/

BNDES
Montante Total: R$ 33.805.104,00

Empresa: Nilza
Agente Financeiro: BNDESPAR

Montante Total: R$ 75.000.000,00

Empresa: Ótica Diniz
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 192.240,00

Empresa: Pomar Industrial
Agente Financeiro: BNDESPAR

Montante Total: R$ 7.000.000,00

Empresa: Sobit Tecnologia 
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 1.600.000,00

Empresa: Tevec Sistemas
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 3.000.000,00

Empresa: Agasus Soluções em TI
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 4.968.000,00

Empresa: Clark Solutions
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 2.400.000,00

Empresa: CP2 (Bug Agentes 
Biológicos) Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 1.962.000,00

Empresa: JLA Brasil 
Agente Financeiro: DesenvolveSP

Montante Total: R$ 1.370.000,00

Empresa: Evo W12
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 2.933.000,00

Empresa: M3 Health
Agentes Financeiros:  

BNDES/DesenvolveSP
Montante Total: R$ 75.000.000,00

Empresa: Nova A3
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 6.380.000,00

Empresa: Pixe House Soluções
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 3.400.000,00

Empresa: Recominte Indústria 
Agente Financeiro: DesenvolveSP
Montante Total: R$ 958.074,81

Empresa: Superbom
Agente Financeiro: AGERIO

Montante Total: R$ 3.999.486,00

Empresa: Unilogística Business
Agente Financeiro: BNDES

Montante Total: R$ 25.275.000,00
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N
e considerado como referência para as 
indústrias de bebidas, o método ma-
nométrico que utiliza o equipamento 
Zahm & Nagel® (Z&N), o qual consiste 
em um dispositivo móvel perfurador 
acoplado a um manômetro (Figura 1a). 
Com esse sistema é possível determi-
nar a pressão total dos gases, CO2 e ar, 
presente na embalagem e, a partir da 
pressão registrada e da temperatura 
da bebida, determina-se o teor de CO2 
dissolvido no produto. Sua utilização 
resulta em perdas de embalagem e de 
produto e geração de resíduo sólido. 
O sistema Z&N também permite a de-
terminação do volume de ar após a re-
ação do gás carbônico presente na em-
balagem com uma solução de NaOH 
contida em uma bureta, acoplada ao 
manômetro (Figura 1b). Neste caso, a 
reação consumirá todo o CO2 dissolvi-
do e o volume lido na bureta é equiva-
lente ao ar incluso na embalagem.
 Uma tecnologia não destrutiva dis-
ponível no mercado é o equipamento 
LAB.CO® (Figura 2), que permite, após a 
checagem do teor de gás na bebida, o 
retorno da embalagem à linha de pro-
cesso, sendo que, nos casos de estudos 
de shelf life, a perda de CO2 pode ser 
acompanhada sempre na mesma gar-
rafa, o que reduz o número de unidades 
e o espaço de estocagem necessários. 
Além disso, por ser um equipamento 

automático, reduz a probabilidade de 
erro proveniente do analista, uma vez 
que todas as medidas são realizadas 
pelo equipamento e os resultados são 
diretamente enviados para planilhas 
eletrônicas. 
 Produzido pela empresa austría-
ca ACM GmbH, o sistema determina 
o teor de CO2 dissolvido em bebidas 
por meio de um laser seletivo de CO2. 
A relação entre a transmissão de luz 
através do CO2 e sua concentração 
no meio é determinada aplicando-se 
a Lei de Beer-Lambert; a pressão par-
cial de CO2 é determinada tendo por 
base a lei de Henry-Dalton e a tem-
peratura é registrada por um pirôme-
tro que mede o calor irradiado pela 
face externa da embalagem. Com as 
informações obtidas, o equipamen-
to calcula rapidamente o teor de 
CO2 dissolvido, expresso em volume.
A técnica é aplicável a garrafas de vidro 
e plásticas, com diferentes cores, for-
matos, volumes e produtos.
 Considerando o assunto relevante 
para o mercado atual, o Cetea/Ital está 
conduzindo um estudo para correla-
cionar o teor de CO2 obtido pelo méto-
do referência (Z&N) com os resultados 
gerados pelo equipamento LAB.CO®, 
com o intuito de contribuir com infor-
mações que possam resultar na redu-
ção de perdas. Os resultados obtidos 
nesse estudo serão apresentados na 
próxima edição.

o Brasil, o mercado de bebi-
das carbonatadas não-alco-
ólicas é bastante expressivo, 
mesmo com uma queda no 

consumo, principalmente de refrige-
rantes, observada no período de 2014 a 
2017. Por outro lado, no mesmo perío-
do, as águas engarrafadas tiveram um 
considerável aumento, levando a uma 
perspectiva de mudança no hábito de 
consumo dos brasileiros (EUROMONI-
TOR, 2018). 
 Bebidas carbonatadas se caracte-
rizam pela presença de gás carbônico 
(CO2), um gás atóxico, inerte, incolor, 
insípido e solúvel em água. Sua alta so-
lubilidade, principalmente em baixas 
temperaturas, permite que ele perma-
neça em solução e confira a tradicional 
característica efervescente da bebida e, 
consequentemente, a sensação de fres-
cor que o consumidor sente ao ingerir o 
produto. Além de realçar o sabor, o CO2 
auxilia na conservação da bebida, pois 
em contato com a água, se transfor-
ma em ácido carbônico, contribuindo 
para a acidez do produto e o controle 
do crescimento microbiano (ASHURST, 
2016). Logo, o teor de CO2 na bebida é 
de grande importância tanto para o en-
garrafador quanto para o consumidor.
 Existem no mercado métodos para 
determinar o teor de CO2 dissolvido 
em bebidas, sendo o mais tradicional 

AVALIAÇÃO COM ANALISADOR NÃO-DESTRUTIVO 

TEOR DE CO2 DE BEBIDAS CARBONATADAS
NÃO-ALCOÓLICAS – Parte 1

PAULA F. JANETTI 
BÓCOLI    
e

LÉA M. OLIVEIRA
Pesquisadoras do Ins-
tituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital), atuam no 
Centro de Tecnologia de 
Embalagem (Cetea); da 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo (SAA). 
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Tecnologia em controle de aquecimento

www.loti.com.br

11 2911 9156
vendas@loti.com.br

   11 94792-2215

Dissipador 
de Calor

Fusível
Ultra-rápidoTermopar ou PT100 Relés de estado sólido
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vendas@loti.com.br

*A LOTI está presente em todos tipos de máqinas do setor
plástico e setor de embalagens.

*São 30 anos fabricando uma linha completa de produtos
destinados ao melhor aproveitamento da energia gasta em
sua máquina no controle de temperatura e de potência.
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O

PRESENTE E FUTURO DAS 
E M B A L A G E N S

PESQUISA INÉDITA TRAZ INSIGHTS SOBRE AS OPORTUNIDADES PARA OS
FABRICANTES DE EMBALAGENS CELULÓSICAS

dos; e envolve áreas das empresas, como suprimentos, 
desenvolvimento de embalagens, marketing, produtos, 
qualidade, inteligência de mercado e compras. Das em-
presas pesquisadas, 68% atuam em todas as regiões do 
Brasil e 81% possuem mais de quatro unidades. 
 O cenário hoje certamente mudou, mas conhecer 
como as empresas percebem as embalagens e quais os 
fatores que influenciam na tomada de decisões, vai ser 
importante para a análise das condições determinantes 
para o futuro das embalagens no pós-pandemia.

AS EMBALAGENS PRESENTES NAS 
EMPRESAS

 Inicialmente, a pesquisa buscou saber quais emba-
lagens são usadas ou foram usadas pelas empresas e 
quais são utilizadas com maior frequência. 
 Dentre as razões apontadas para o maior uso do 
plástico (65%), estão a sua resistência durante e após o 
processo de produção; praticidade para armazenamen-
to dos produtos; e ser adequado para a sua conservação. 
Já para o uso mais frequente das embalagens de papel 
(27%), estão fatores como ser reciclável após o uso pelo 

que as empresas percebem sobre as 
embalagens, quais elas utilizam e quais 
não utilizam, quais são os critérios de 
escolha de suas embalagens, qual a 
imagem das embalagens e quais seus 
pontos positivos e negativos e onde se 

encontram as oportunidades desse mercado? Foram 
questões levantadas por uma pesquisa qualitativa rea-
lizada pela Quorum Brasil, a pedido da Two Sides Bra-
sil, para compreender o cenário do uso de embalagens 
em geral, e das embalagens celulósicas, em específico. 
Como assinala Fabio Arruda Mortara, country manager 
da Two Sides Brasil, a pesquisa sobre oportunidades 
para o setor de embalagens é fato inédito no Brasil e 
mesmo mundialmente. “Conseguimos com ela chegar 
a grandes corporações, nas suas mais diversas áreas de 
relacionamento, que nos possibilitou entender melhor 
o processo de análise e decisão de compra das embala-
gens nos múltiplos aspectos que essa decisão envolve”, 
disse Mortara.
 A pesquisa foi realizada no final de novembro de 
2019, com 39 empresas dos seguintes setores de merca-
do: alimentação, químico e petroquímico, farmacêutico, 
perfume e cosméticos, higiene e limpeza, têxtil, brinque-

EMBALAGENS PRESENTES NAS EMPRESAS
(RESPOSTAS ESPONTÂNEAS)

POTENCIAL DE USO DAS EMBALAGENS
(RESPOSTAS ESPONTÂNEAS)

FONTE: QUORUM BRASIL
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papel e papelcartão estão entre as 
que aparecem na pesquisa como 
as que mais evoluíram, seguidas por 
plásticos flexíveis. 

CRITÉRIOS PARA A ESCO-
LHA DA EMBALAGEM

 Uma das dúvidas recorrentes 
entre os fabricantes de embalagem 
é entender quais são os critérios 
que norteiam a escolha das emba-
lagens. Entre os fatores considera-
dos imprescindíveis (42%), estão o 
menor impacto ambiental durante 
a produção da embalagem e após 
o uso pelo cliente final. É um dado 
que reforça a importância que as 
questões ambientais adquirem em 
toda sociedade, e como elas estão 
bem disseminadas entre as empre-
sas. A tecnologia para a conserva-
ção do produto também é citada 
como imprescindível.
 Há os fatores que são agregado-
res (32%) para a escolha da embala-
gem, entre eles estão a garantia de 
abastecimento contínuo por parte 
do fornecedor; a possibilidade de 
reciclagem após o uso pelo cliente 
final e o custo da embalagem no 
produto final.
 Há ainda os critérios diferencia-
dores (26%) que influenciam na de-
cisão sobre a embalagem. São cita-
dos o alinhamento da embalagem 

consumidor; o menor custo em re-
lação ao plástico e ao vidro; e o me-
nor impacto ambiental.
 Outra questão foi saber qual 
embalagem as empresas nunca 
utilizaram. Plásticos flexíveis nunca 
foram utilizados por apenas 5% das 
empresas, enquanto para a emba-
lagem de madeira esse índice sobe 
para 78%. O papelão ondulado, pa-
pel e papelcartão nunca foram utili-
zados por 22% a 30% das empresas.

PERCEPÇÃO SOBRE AS
EMBALAGENS

 Já há entre as empresas a per-
cepção (+ de 50%) de que a em-
balagem é fundamental para o 
sucesso do produto e de que as no-
vidades são bem aproveitadas pelas 
empresas. No entanto, a noção de 
que os fabricantes do setor de em-
balagem estudam as necessidades 
do consumidor para repassar o que 
sabem é mais baixa entre os res-
pondentes. Chama a atenção o fato 
de que apenas 24% afirmam que os 
fabricantes de embalagem procu-
ram saber o que a empresa precisa 
e desenvolve as soluções, indicando 
falta de proximidade entre quem 
vende e quem compra.
 Em geral há uma baixa percep-
ção de que as embalagens evoluí-
ram. Entretanto as embalagens de 

com a demanda do cliente final; a 
possibilidade de usar a embalagem 
em diversas linhas de produto e o 
design da embalagem estar alinha-
do com o posicionamento da em-
presa.  

OS PONTOS POSITIVOS

 Na análise, destacam-se como 
pontos positivos a sustentabilida-
de e a reciclagem das embalagens, 
pois as empresas entendem que o 
consumidor irá pressionar cada vez 
mais por embalagens com esses 
atributos. Plástico e papel são cita-
dos como exemplos nesse sentido.
 A preservação dos produtos é ci-
tada como chave para a escolha de 
uma embalagem no futuro. 
 As empresas entendem que a 
tecnologia tende a baratear as em-
balagens embora também obser-
vem que o avanço nesse sentido 
tem sido lento. E acreditam que 
quanto maior for a praticidade nas 
embalagens, maior será a aceitação 
por parte dos consumidores. O plás-
tico é citado por todos como tendo 
avançado mais nesses dois pontos.
 Os entrevistados afirmam ainda 
que evoluiu a preocupação dos fa-
bricantes de embalagens em evitar 
o desperdício na produção e essa 
vantagem tem sido repassada aos 
clientes. 
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de baixo custo, adaptável a diversos 
formatos, com muitos fornecedo-
res.
 Segundo Cláudio Silveira, CEO 
da Quorum Brasil, a pesquisa con-
firma que a percepção sobre a em-
balagem celulósica é positiva em 
todos os segmentos, porque tem 
um agregador de valor chave, que é 
a sua ligação direta com a preserva-
ção do meio ambiente por ser um 
produto 100% reciclável. 
 Entre os pontos de atenção para 
o setor de celulósicas, estão a per-
cepção de que é preciso avançar na 
tecnologia de embalagem de papel 
em relação à resistência e conser-
vação do produto. O design da em-
balagem precisa se aproximar da 
demanda do cliente final e do po-
sicionamento da empresa. Há tam-
bém uma demanda por uma em-
balagem versátil, que possa atender 
diferentes linhas de produtos.
 “Recomendo que cada empresa 
do setor faça a lição de casa para 
identificar o quanto seu portfólio de 
produto tem aderência junto ao seu 
mercado potencial ainda não atin-
gido e o quanto esse mesmo portfó-
lio tem espaço de crescimento jun-
to aos clientes atuais. Em tempos 
de crise o objetivo central é manter 
os clientes atuais e nesse caso é im-
portante entender quais são as suas 
demandas, as “dores”, as tendências, 
e trabalhar para essa fidelização.  
A ampliação de negócios não terá 

OS PONTOS NEGATIVOS:

 A pressão por custos é contínua. 
Embora reconheçam o esforço dos 
fabricantes de embalagens para 
evitar desperdícios na produção e 
com isso reduzir os custos, nenhum 
tipo de embalagem recebeu desta-
que nessa redução do custo. 
 Apesar do plástico e papel se-
rem reconhecidos pelo empenho 
na reciclagem, a percepção é de 
que a velocidade com que é imple-
mentada não acompanha a rapi-
dez e a pressão por mudanças que 
o consumidor tem exigido das em-
presas.
 As embalagens biodegradáveis 
também são vistas positivamente, 
apesar da percepção de pouco es-
forço dos produtores de embala-
gem nesse sentido, mas admitem 
que o papel é o que mais tem avan-
çado nesse aspecto. 

ONDE ESTÃO AS 
OPORTUNIDADES?

 Os entrevistados citaram que os 
produtores de embalagem preci-
sam se aproximar mais das indús-
trias e dos consumidores dessas in-
dústrias, e que o design deve estar 
mais alinhado ao dia a dia do con-
sumidor e facilitar sua vida. 
 A facilidade para o descarte, 
por exemplo, embalagens fáceis 
de amassar, também foi apontada 
como desejável.
 As empresas buscam ainda por 
uma maior adaptabilidade ou flexi-
bilidade das embalagens, no senti-
do de uma embalagem ‘multiuso’ 
que possa embalar diversos produ-
tos da empresa, apenas trocando-se 
o rótulo.

O QUE AS EMPRESAS ES-
PERAM PARA O FUTURO 
DAS EMBALAGENS

 Diante da pergunta: qual emba-
lagem estaria mais próxima do fu-
turo? É possível vislumbrar, segun-
do a pesquisa, que será certamente 
uma embalagem mais sustentável, 
reciclável/biodegradável, resistente, 

sucesso se essa fidelização não vier 
primeiro, porque se bem-feita ha-
verá um fenômeno importante em 
marketing que é o tripé vínculo-re-
comendação-recompra”, diz.
 A falta de proximidade entre o 
fabricante da embalagem e a em-
presa usuária, também deve ser 
aperfeiçoada. “Relacionamento é 
onde tudo começa e onde tudo ter-
mina. Quando ocorre um gap nesse 
relacionamento o cliente sente essa 
ausência como baixa proximidade e 
fica aberto para novas experiências. 
Não existe espaço vago no merca-
do, sempre haverá um concorrente 
para ocupar. Minha recomenda-
ção é que as empresas construam 
uma jornada de relacionamento, 
onde a venda seja apenas um pon-
to dessa jornada. Existe uma teoria 
muito importante em inteligência 
competitiva e muito aplicável nos 
dias de hoje, que separa empresas 
entre aquelas voltadas para vendas 
e aquelas voltadas para clientes. 
Quanto mais a empresa for voltada 
para vendas menos ela será recom-
prada e recomendada e quanto 
mais voltada ao cliente, mais cria-
rá vínculo, satisfação e fidelização. 
É preciso, claro, buscar equilíbrio, 
mas o cliente percebe facilmente 
para onde está mais inclinado seu 
fornecedor e irá buscar aqueles que 
de fato se importem e mantenham 
um relacionamento construtivo e 
não apenas comercial”, aconselha.

EMBALAGENS PRESENTES NAS EMPRESAS
(RESPOSTAS ESPONTÂNEAS)

FONTE: QUORUM BRASIL
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nas residências também aumentou; 
em contrapartida, o resíduo prove-
niente das atividades comerciais, 
como bares e restaurantes foi bas-
tante reduzido. Esse canal também 
está exigindo reforço na segurança 
das embalagens, contra contami-
nações; muitas refeições começam 
a chegar às casas em bandejas de 
papel e potes plásticos selados; tra-
zem instruções para o manuseio se-
guro das embalagens no momento 
da entrega, entre outras ações. 
 Segundo Claudio Silveira, haverá 
ao menos 4 momentos pós-pande-
mia (quadro acima). ”Nesse sentido, 
entendo que o desafio das empre-
sas será também construir o seu cro-
nograma pós-pandemia, pois cada 
segmento terá o seu momento.  
Eu diria que o setor de embalagem 
celulósica terá um forte momento 
de recuperação no último trimestre 
deste ano, quando a expectativa é 
termos o que chamamos em eco-
nomia comportamental de “reven-
ge shopping”, quando o consumidor 
vai às compras após um longo perí-
odo estagnado. É seguro que isso irá 
ocorrer, visto que em maio, compa-
rado com abril, a poupança teve de-

O PÓS-PANDEMIA
 A pandemia de Covid-19 trouxe 
para a embalagem alguns desafios 
imediatos, que já estão transfor-
mando o cenário. De acordo com 
Claudio Silveira, está provocando 
mudanças de comportamento nas 
duas pontas: empresas e consumi-
dores. Em sua opinião, as empresas 
não venderão como antes, simples-
mente porque os compradores não 
comprarão como antes, não em 
relação ao volume, mas sim ao mo-
delo. “Os consumidores estão ainda 
mais exigentes, exatamente porque 
estão ficando mais “inteligentes” 
em relação ao processo de compra, 
com o uso de ferramentas de busca 
e comparação para as mais diversas 
categorias de produtos. Eles estão 
experimentando uma nova jornada 
de compra e eu diria, estão gostan-
do disso. O que ocorre, entretanto, 
é que o consumidor irá voltar ao 
shopping, voltará a frequentar as 
lojas. Em algum momento o novo 
normal vai chegar e aí é que estará o 
grande desafio das empresas e mar-
cas: como fazer hoje o cliente expe-
rimentar a boa sensação de compra 
online para que amanhã ele faça a 
recompra presencial”, afirma.
 Neste momento, o que se obser-
va e tende a se manter futuramen-
te, é o crescimento das compras 
online que está a pedir embala-
gens mais resistentes, capazes de 
preservar o produto, que passa por 
uma etapa a mais no processo de 
movimentação, ao sair do centro de 
distribuição para a casa do cliente, 
em caixas menores ou outro tipo de 
embalagem de transporte, que nor-
malmente não foram especificadas 
para aquele produto, ou então divi-
dem uma mesma embalagem com 
vários produtos.  
 A entrega por delivery, princi-
palmente de refeições, está ocasio-
nando o crescimento no volume de 
embalagens utilizado. Como conse-
quência, o volume de resíduos que 
necessita ser coletado e reciclado 

pósitos superando retiradas em R$ 
37 bilhões”, afirma Claudio Silveira.
 Diante dessa perspectiva futu-
ra, as empresas devem estar pre-
paradas. “Minha sugestão para as 
empresas do setor de embalagens 
celulósicas, que atuam fortemente 
no B2B, é manter um forte relacio-
namento colaborativo com os seus 
clientes, ou seja, com grande oferta 
de serviços e apoios aos seus clien-
tes, como treinamentos, produtos 
mais adequados aos clientes finais, 
suporte para aceleração digital, en-
fim, o objetivo é que o cliente per-
ceba a empresa como parceira para 
que no momento da retomada dos 
negócios essa percepção seja fun-
damental para a continuidade das 
vendas. Quem for parceiro hoje, na 
dificuldade, será privilegiado como 
parceiro na retomada”, diz o CEO da 
Quorum Brasil.
 “Como foi possível verificar ao 
longo dessa análise da pesquisa, são 
inúmeras as oportunidades para os 
fabricantes de papel para emba-
lagens e seus convertedores, e são 
nessas oportunidades que a cadeia 
produtiva deve se concentrar”, con-
cluiu Fabio Mortara.

A TWO SIDES
Two Sides é uma iniciativa global de empresas da cadeia 
de suprimentos da comunicação gráfica e de embalagens 
celulósicas com o objetivo comum de promover a sustenta-

bilidade da cadeia e promover sua comunicação.

A QUORUM BRASIL INFORMAÇÃO E ESTRATÉGIA

A Quorum Brasil é uma empresa de pesquisa de mercado, 

sediada em São Paulo, com operação em todo o território 

nacional e em vários países da América Latina.

CENÁRIO: OS 4 ESTÁGIOS DA PÓS-PANDEMIA

1º pós-pandemia: setembro/outubro 2020

. Redução do contágio / aberturas mais intensas

. Retomada da confiança do consumidor / revenge shopping / reposições

. Reformas rediscutidas / eleições municipais / programas de recuperação das empresas

2º pós-pandemia: março/abril 2021

. 1 ano da crise / Marco Legal do Saneamento – R$ 80 bi/ano / volta do investimento estrangeiro

. Retomada ‘normal’ das aulas / experiência do Novo Carnaval / o dia a dia, a vida reiniciando

. Desemprego desce / consumo das famílias sobe / sociedade ‘ambientada

3º pós-pandemia: junho/julho 2021

. Vacina / imunização / liberação

. Férias / sensação de normalidade / Olimpíadas

. Economia mundial retomando e economia interna caminhando junto

4º pós-pandemia: janeiro/fevereiro 2022

. Novo normal implantado / aprendizado / empresas melhores / pessoas melhores

a. PIB 3 / Selic 6 / Inflação 4 / poupança interna cresce / investimento público sobe

. Ano de eleições / fortes emoções a caminho...

Fonte: Quorum Brasil
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** ANA BRUM
Diretora Técnica do Centro Brasil Design e atua 
nas áreas de gestão do design, design estratégi-
co, design thinking, sustentabilidade e políticas 
públicas.

INDÚSTRIA, CRIATIVIDADE E UNIÃO PARA SUPERAR A CRISE

I
ncrivelmente abaladas com 
as perspectivas econômi-
cas desfavoráveis que uma 
pandemia pode trazer para 
alguns setores, as indús-

trias estão se mobilizando para jun-
tas mostrarem o valor da produção 
nacional, da criatividade brasileira e 
das boas práticas a serem replicadas.

Imbuídas do propósito de valori-
zar o design e a indústria brasileira, 
algumas empresas do setor de ilu-
minação apoiadas pela Abilux - As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Iluminação, juntamente com Asbai 
– Associação Brasileira de Arquite-
tos de Iluminação e o Centro Brasil 
Design iniciaram e tornaram públi-
co um manifesto chamado JUN-
TOS SOMOS MAIS FORTES. 
 “Agora é a hora de valorizar o 
que é feito aqui e ajudar as empre-
sas brasileiras a superarem a pan-
demia”, desabafa Fernanda Tissot, 
da empresa Luxion, que iniciou o 
movimento e fala com entusias-
mo sobre os encontros virtuais 
quinzenais, as trocas, os debates 
sobre fornecedores, matéria-pri-
ma, captação de recursos e outras 
demandas, em torno das quais 
o grupo de 40 empresas de ilu-
minação acabou se organizando 
e se unindo para superar a crise.
 Outra movimentação interes-
sante acontece no segmento mo-
veleiro. Independentemente do 
momento, o resgate e o olhar para a 
produção brasileira já estão aconte-
cendo e sendo impulsionados por 
ações do Sindmóveis, com projetos 
de valorização do design brasileiro; 
da indústria, por meio de feiras; de 
prêmios e eventos. Para Ana Cris-
tina Schneider, este momento de 
pandemia fez a indústria, os desig-

DO BRASIL PARA BRASILEIROS 

CENTRO BRASIL DESIGN
por Ana Brum **

ners e os consumidores refletirem 
sobre a dependência de insumos 
de um único fornecedor, pois é 
preciso pensar no equilíbrio para 
que a cadeia se fortaleça e cresça.

Compre da indústria nacional! 
Ela é premiada!

O Brasil é destaque no cenário 
mundial com a representatividade 
e a criatividade da sua indústria e 
de seus criativos. O prêmio iF De-
sign Award, por exemplo, o maior e 
mais consagrado na área de design 
e inovação, é uma vitrine para com-
pradores e especificadores, abrindo 
oportunidades de negócio e valori-
zação do #designmadeinbrasil.  
 Sem ufanismos, mas conscien-
tizar o consumidor a comprar da 
indústria, que gera emprego, movi-
menta a economia e tem qualidade 
produtiva, é uma estratégia impor-
tante que está sendo fortalecida e 
na qual precisamos pegar carona. 
Independentemente do setor, as 
pessoas estão sendo alertadas para 
comprar produtos de empreende-
dores locais e de comércios próxi-
mos às suas casas, o que mostra um 
cuidado e atitudes socioambientais 
e solidárias.

O Centro Brasil Design atua há 20 anos como um hub que conecta a indústria, 
o governo, os criativos e a sociedade por meio de iniciativas nas áreas de design, 
inovação, sustentabilidade e cidades.
Possui uma metodologia própria chamada Design na Prática® - que auxilia a 
inserção do design na indústria - e representa nacionalmente o maior e mais 
conceituado prêmio de design mundial, o iF DESIGN AWARD. (www.cbd.org.br)

A embalagem é porta voz 

Estas movimentações que evocam a 
produção brasileira, a sua criatividade 
e boa reputação devem ser explicita-
das aos consumidores, aos compra-
dores e à sociedade. A embalagem é 
a maneira mais eficaz, democrática e 
consistente para que a comunicação 
chegue aos seus destinatários, dan-
do-lhes o tempo necessário para ab-
sorver as informações ali contidas. 
 Hábitos e cultura de consumo 
levam décadas para se alterarem, 
e uma crise como a que estamos 
passando mostra caminhos inéditos 
para alguns, então é hora de confiar 
no trabalho desenvolvido, nas es-
truturas disponíveis e na força pro-
dutiva brasileira que precisam estar 
disponíveis por meio de informa-
ções nas embalagens dos produtos.
 É preciso comunicar a marca, o 
valor, a criatividade, o investimento, a 
ousadia e as boas práticas por meio 
das embalagens de forma direta 
para confiar nas iniciativas, respeitar 
os empresários corajosos que são 
desafiados diariamente; degustar a 
criatividade brasileira tão premiada 
mundialmente por meio do traba-
lho técnico de designers, arquitetos 
e engenheiros; e ainda valorizar o 
que é nosso.

Selo para produtos do setor da iluminação feitos no Brasil
Fonte: Abilux - Associação Brasileira da Indústria de 
Iluminação

Movimento Compre da indústria brasileira - 
#juntossomosmaisfortes

Fonte: Centro Brasil Design
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BUSCANDO SOLUÇÕES PARA ATINGIR SUA META DE REDUÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, 
A UNILEVER LANÇOU O KIT OFERTA DE OMO LÍQUIDO! SENSACIONAL!

OMO LÍQUIDO LANÇA REFIL PARA OMO LÍQUIDO LANÇA REFIL PARA 
REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL 

líquido, só que transparente. As-
sim, o consumidor pode usar de-
pois qualquer um dos frascos que 
tiver, ambos têm a mesma capa-
cidade. Quando estão na pro-
porção correta de produto con-
centrado e diluído, a operação é 
simples, intuitiva.
 O frasco transparente permite 
a visualização do processo de di-
luição e mostra a quantidade do 
produto. 
 O pacote (multipack) traz uma 
mensagem clara: “dois rótulos di-
ferentes, a escolha é sua”; o rótu-
lo do frasco menor tem a palavra 
“DILUIR” em caixa alta, quase do 
mesmo tamanho que a marca 
OMO. O design de ambos remete 
ao Omo tradicional. 
 Os textos e os ícones na em-
balagem shrink e nos frascos 
trazem instruções claras para 
a diluição do produto. A marca 
transmite de maneira clara que 

N

ASSUNTA N. CAMILO
Diretora da FuturePack 
Consultoria de Embala-
gens e do Instituto de 
Embalagens   
atendimento@ideemba-
lagens.com.br

se trata de um refil e que isso é 
uma opção econômica. Educa o 
consumidor sobre a importância 
de utilizar produtos concentrados 
e refis. Menor peso a ser transpor-
tado, menor volume dos pontos 
de vendas e na despensa; menor 
quantidade de material e, muito 
melhor para o meio ambiente.
 Com certeza é uma ação que 
educará os consumidores a utili-
zarem a opção de refil nas próxi-
mas compras.

Embalagem melhor. Mundo melhor. 

ós que acreditamos que 
embalagens melhores 
promovem um mundo 
melhor estamos sempre 

antenados em propostas de valor 
que gerem redução do impacto 
ambiental.
 Uma destas propostas, eu en-
contrei num ponto de venda em 
São Paulo: o KIT Oferta de OMO 
líquido. O produto é comerciali-
zado em um multipack comum 
contendo um frasco vazio (de 3 
litros) e um frasco (de 500 ml) de 
OMO líquido concentrado, uni-
dos por um filme shrink termo-
encolhível e impresso.
 A proposta tem vários aspec-
tos inteligentes que educam o 
consumidor para um consumo 
mais consciente. Os dois frascos 
têm as quantidades exatas para 
a diluição correta do produto. O 
frasco grande é exatamente o 
mesmo molde do frasco de OMO 
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RICHARD DIEGUES
Escritor, editor, tradutor 
e agitador cultural, au-
tor de livros como Cor-
del dos Sonhos, Catrina 
e o Reino de Todos os 
Olhos, entre outros.
richarddiegues@gmail.
com; www.facebook.
com/richard.diegues

enho amigos a favor da 
quarentena obrigatória. 
Tenho amigos a favor da 
reabertura imediata do 
país. De ambos os lados, 

enxergo pessoas de extrema inteli-
gência, com argumentos válidos e 
motivações pessoais distintas. Como 
ocorre com o Gato de Schrodinger, 
cada um está certo e ao mesmo tem-
po errado, e só saberemos a verdade 
quando a caixa for aberta daqui há al-
gum tempo. E, ainda assim, será uma 
verdade que dependerá apenas do 
consenso de quem a analisar em um 
momento futuro, pois nunca será ava-
liada conforme a necessidade de cada 
um dentro do momento em que a 
decisão foi tomada. Toda história que 
conhecemos não é necessariamente 
verdade, pois ela sempre é escrita do 
ponto de vista do historiador, o que 
torna humanamente impossível ser 
avaliada efetivamente de forma com-
pleta e imparcial, do ponto de vista de 
todos que a vivenciaram. 
 Antes da pandemia as pessoas já 
bebiam e dirigiam, colocando não 
apenas as suas vidas em risco, como 
a de outras pessoas. Faziam isso pois 
acreditavam que tinham o controle, 
que nada ruim aconteceria, que esta-
vam seguras e não ameaçavam a vida 
de outros. Da mesma forma, quem 
hoje opta por ir para as ruas durante a 
pandemia, raciocina que está toman-
do todos os cuidados necessários para 
não se contaminar, e nem contaminar 
outras pessoas. Essa é a forma de ra-
ciocínio de quem exerce o seu livre 
arbítrio de seguir na contramão do 
senso comum. E nada mudou no pen-
samento dessas pessoas. É cultural.
 Antes da pandemia as pessoas já 
costumavam se isolar em suas casas, 
preferindo passar seu tempo descan-
sando, cuidando de seus animais de 
estimação, ou simplesmente assistin-
do seus programas preferidos na tele-
visão, evitando o contato com outras 
pessoas que não tinham interesse ou 
não confiavam, recebendo em suas ca-
sas apenas aquelas com quem tinham 
maior intimidade, fosse por causa de 

medos advindos de uma possível do-
ença biológica, fosse por conta de um 
transtorno emocional. Da mesma for-
ma, quem hoje opta por permanecer 
em casa, longe do contato social com 
outras pessoas, raciocina que é melhor 
passar seus dias aguardando uma me-
lhora da situação do mundo exterior, 
evitando o contato com quem possa 
vir a abalar sua saúde de alguma for-
ma, se expor a qualquer tipo de perigo 
que não se julga capaz de controlar. E 
nada no pensamento dessas pessoas 
mudou tampouco. É cultural também.
 Eu não consigo me enquadrar, 
assim como não consigo me excluir 
completamente, em nenhum dos dois 
grupos. Existe uma zona cinzenta, fora 
do preto e do branco, e ao mesmo 
tempo em intersecção com ambos, 
que é onde eu melhor me encaixo. 
Já tive muitas opiniões formadas so-
bre muitos assuntos, e ainda tenho 
algumas que permanecem, mas a 
grande maioria delas foi se alterando 
com o tempo, com minha experiência 
de vida, conhecimento, e boa parte 
devido a empatia. Hoje procuro falar 
menos do que ouço, ler mais do que 
escrevo, experimentar os sapatos dos 
outros antes de dizer que os meus 
são desconfortáveis, pensar antes de 
tomar decisões que envolvam outras 
pessoas, julgar um caso apenas depois 
de conhecer as três partes da história. 
Uma vez que tento guiar minha vida 
dessa maneira, olho para meu espelho 
e me questiono se tenho como julgar 
aqueles que são a favor do isolamen-
to, também se tenho como julgar os 
que são a favor da reabertura. Aquele 
sujeito que me encara de volta deixa 
bem claro que não, que não tenho 
essa capacidade. Não sou eu quem 
deve julgar as decisões de cada um, 
independente do que eu pense ser o 
correto para mim, ou mesmo do que a 
grande maioria ache ser o correto para 
o mundo.
 Se todos forem para as ruas, mi-
lhares podem morrer devido a pande-
mia, boa parte poderá criar anticorpos 
e sobreviver, e chegará um dia que o 
vírus não encontrará mais hospedeiros 

e desaparecerá da mesma forma que 
surgiu. Aqui existe o fator da perda de 
vidas desnecessariamente, mas tam-
bém existe o livre arbítrio do ser hu-
mano e o direito que cada um possui 
sobre a sua própria vida. Mas também 
o desespero pelo sustento de famílias, 
ou mesmo pela desestrutura emocio-
nal que se dá pelo confinamento e iso-
lamento social.
 Se todos ficarem em casa, os casos 
de contaminação e mortes irão dimi-
nuir até que chegará o dia em que 
o vírus não terá mais hospedeiros e 
desaparecerá também. Aqui existe o 
fator da preservação de vidas, com o 
direito de esperança de uma futura re-
cuperação financeira e emocional, em 
que cada um sabe de sua capacidade 
de absorção e recuperação monetária 
e mental.
 Em ambos os casos, uma hora ha-
verá um fim da pandemia, teremos 
um bom período de sofrimento, e nin-
guém conseguirá passar por essa fase 
da mesma forma que entrou nela. 
 Eu estou em casa, trancado, lou-
co para sair, com medo de morrer, 
mas sem realmente viver, passando 
o tempo, enquanto a vida se esvai, 
aguardando, ansioso para retomar 
meus planos, com minha opinião, mas 
completamente sem saber o que é 
certo, com muita esperança, mas pou-
ca confiança. Não, eu não sei o que 
acontecerá quando cada um abrir a 
sua caixa e olhar para o seu gato. Não 
tenho como julgar, pois não sei qual é 
a verdade de cada um.
 A única coisa que não tenho dúvi-
da é que todos nós, nesse momento, 
estamos vivos e mortos ao mesmo 
tempo. Mortos não podem julgar os 
vivos, e aos vivos não adianta julgar os 
mortos.
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Promoção e Organização: Local:

EMBALANDO OS MELHORES NEGÓCIOS

01-02
DEZEMBRO 20

20

CENTRO DE EVENTOS  
DO CEARÁ  

FORTALEZA - CEED
IÇÃ

O

GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO |comercial.embala@bmcomm.com.br  |   
(11) 5095-0096

O sucesso do maior evento exclusivamente voltado às  
indústrias de embalagem, plástico e gráfica nas regiões  
Norte e Nordeste está de volta. 

A Embala Nordeste chega à sua 13ª edição, com um histórico de 
mais de 2 mil marcas expositoras, cerca de 80 mil visitantes e mais de  
R$ 15 Bi em negócios gerados.  

A exemplo dos anos anteriores, a edição de 2020 traz as novidades e 
tendências do mercado, com toda a estrutura para abrigar visitantes 
e proporcionar a melhor experiência de relacionamento.

Encontre os líderes e compradores do setor  
e prepare-se para embalar seus melhores negócios. 

Venha para a Embala Nordeste 2020.

NÚMEROS 2020*

(*)
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70 marcas expositoras
3.000 visitantes

4.500 m2 de área total

www.embalane.com.br             SIGAM-NOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS

Apoio institucional: 
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SAIBA MAIS

(11) 9.4720-9466

(11) 2854-7770 / (11) 3431-0727

janaina@ideembalagens.com.br

INSTITUTODEEMBALAGENS.COM.BR
CLUBEDAEMBALAGEM.COM.BR

@ClubeEmbalagem
@InstEmbalagens

/ClubeDaEmbalagem

1 5  A n o s

15 anos
Cursos e Workshops Presenciais e Online

CONTEÚDO COM A EXCELÊNCIA DO INSTITUTO DE EMBALAGENS

Nossos cursos e workshops oferecem abordagem sempre atualizada sobre os 
principais temas do mercado de embalagens. 

O corpo docente é formado por professores coautores da Coleção de livros 
Embalagem Melhor Mundo Melhor. Profissionais especialistas em embalagens 
reconhecidos e com as competências nas áreas específicas dos cursos e 
workshops. 

Também oferecemos Cursos In Company customizados com o conhecimento de uma 
Instituição de Ensino que é referência no país em embalagens. 

Junte-se a nós e venha participar dos nossos próximos Cursos, Workshops e Cursos 
in Company.

CUSTOMIZADOS

CURSOS

24- 29 | AGOSTO19 | AGOSTO 14- 18 | SETEMBRO

WORKSHOP

IN COMPANY
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SID - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DIRIGIDA

(11) 5814-3871    (11) 3493-5577

Gravação de cilindros
para Rotogravura

Conheça: www.rcdudas.com.br

Desde

2001

Confecção de Anilox

Av. Cachoeira, 1059
Vila Industrial
Barueri/SP - 06413-000
Fone: (11) 4168-1153
Fax: (11) 4168-1365
embaclass@embaclass.com.br
www.embaclass.com.br

 ** Sopro e Injeção de plásticos.
 ** Linha Standard de Embalagens Plásticas:
 Frascos, Potes, Tampas, Bisnagas   
 ** Desenvolvimento de Projetos e
 Moldes Exclusivos 
 ** Mercados de atuação: 
 Cosmético / Automotivo /
 Veterinário / Farmacêutico /
 Alimentício / Químico

INTERPACK

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

INTERPACK

 A interpack, maior feira mundial do setor de em-
balagem, adiada para 25 de fevereiro a 3 de março de 
2021, no Messe Düsseldorf, na Alemanha, certamente 
buscará trazer respostas para as novas demandas da 
sociedade, após um ano difícil, marcado pela pande-
mia de Covid-19.
 A indústria farmacêutica enfrenta seus maiores de-
safi os, na busca por vacinas e novos medicamentos. 
A interpack deverá reunir, em pavilhões dedicados a 
esta indústria, os consideráveis avanços em tecnologia 
de processamento, envase e embalagem para medi-
camentos, incluindo sistemas especiais de contenção 
que evitam a contaminação, principalmente em me-
dicamentos biotecnológicos.
 Isoladores e salas limpas, seringas e canetas pre-
enchidas, sistemas antifalsifi cação, embalagens inteli-
gentes para pacientes com problemas de visão e au-
dição, medicamentos personalizados, comprimidos 
impressos em 3D, estão entre algumas das soluções 
a serem apresentadas. Além disso, sistemas voltados 
para a indústria 4.0 devem representar parcela signifi -
cativa dos expositores presentes.

www.interpack.com
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TRANSFORMAM
SOLUÇÕES QUE

Utilize seu cartão BNDES para comprar suas embalagens na Engepack.

Agregando valor às melhores marcas, a Engepack se 
destaca pelo pioneirismo, tecnologia e capacidade 

de inovação  no mercado de embalagens PET. 
www.engepack.com.br  |  comercial@engepack.com.br

(11) 2149 8800 | (71) 2102 3435

®

DESIGN

hello@flyjabuti.com | (11) 3628 5222
flyjabuti.com

FESPA DIGITAL PRINTING

NOVA DATA: MARÇO DE 2021
FESPA DIGITAL PRINTING

 Visto que os números da pandemia seguem em 
crescimento e as diretrizes do Governo do Estado e Ci-
dade de São Paulo, dentro de seu plano de reabertu-
ra gradual das atividades, não contemplam uma data 
exata para a volta dos eventos de negócio, a APS Even-
tos Corporativos anuncia que se faz necessário adiar a 
FESPA Digital Printing para os dias 24, 25, 26 e 27 de 
março de 2021 no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, 
em São Paulo. O evento estava anteriormente marcado 
para 23 a 25 de setembro de 2020.
 “Desde o primeiro momento, nossa meta sempre 
foi o bem-estar de todos os visitantes, expositores, for-
necedores e staff presentes no evento, e mais do que 
nunca, prestamos aqui nossa solidariedade aos fami-
liares das vítimas e reforçamos nossas energias”, disse 
Alexandre Keese, diretor da FESPA Digital Printing.
 “Nos próximos dias, vamos apresentar todas as eta-
pas e itens para que possamos estar juntos em mais 
um grande evento, afi nal a FESPA Digital Printing não 
para! Nosso time segue produzindo conteúdos únicos, 
com informações e novos conceitos sobre o mercado 
de impressão digital. Acompanhe o site e redes sociais 
para fi car bem informado sobre tudo que acontece no 
segmento”, fi naliza Alexandre Keese.

www.festabrasil.com.br 
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a postos, álcool gel nas mãos, quase 
sem observar as embalagens. 
 O futuro um tanto desconhe-
cido bate à porta e é urgente uma 
pausa para pensar seriamente na 
vida e nas embalagens para evitar 
que todos fiquem neuróticos.
 Reler a história e alguns dos 
pensadores pode ser um bom co-
meço dessa reflexão. Para Platão, 
“uma vida não questionada não 
merece ser vivida”. Para Comte, “não 
se conhece completamente uma 
ciência enquanto não se souber da 
sua história”. “Não há fatos eternos, 
como não há verdades absolutas”, 
disse Nietzsche e isso se mostra 
cada vez mais real quando se ouve 
a “pós-verdade” ou as “fake news”. 
Mais recentemente, Schumpeter 
trouxe à baila a “destruição criati-
va”, mostrando que “tudo pode ser 
reconstruído e melhorado, levando 
ao progresso econômico”.
 Não sei o que faremos, para 
quem transmitiremos os nossos sa-
beres, as nossas certezas e incerte-
zas e as nossas mensagens de cui-
dado. Mesmo assim, um fato é claro: 
é preciso ter lucidez extrema nesses 
momentos de crise. É preciso parar 
para pensar e evitar agir treslouca-
damente! 
 O que tudo isso tem a ver com 
embalagem? Tudo! Afinal, a emba-
lagem transmite a mensagem do 
produto nela contido, da marca e 
seus sinais, do convite ao consumo 
e ao diálogo com os fabricantes, do 
cuidado que todos os agentes da 
cadeia produtiva tiveram ao longo 

de todo o desenvolvimento e lança-
mento, da expectativa dos consu-
midores ao abri-la e usar o seu con-
teúdo, de todos os que se ligam no 
produto. Ela carrega a história que 
precisa estar sempre nas mentes 
para que erros não sejam repetidos! 
Ela precisa ser tratada com lucidez!!! 
 Por isso são mais do que neces-
sários essa pausa e esse convite para 
pensar na vida, no que faremos com 
as embalagens, nos cuidados que 
devemos ter com elas, no que elas 
significam e nos novos significados 
que queremos dar a ela (algo que 
preserva a vida porque conserva ali-
mentos e medicamentos ou algo 
que é chamado de desnecessário 
ou até de lixo - ofensa grave). 
 São muitas dúvidas que nos in-
vadem e, obviamente, muitas de-
cisões a tomar. A escolha é nossa, 
sempre! Por isso essa pausa para 
pensar na vida e, logicamente, nas 
embalagens. 
 Depois disso, ação lúcida e cui-
dadosa! Muito lúcida! Muito cuida-
dosa!

onfinados ou andando 
por aí, correndo peque-
nos ou grandes riscos, ou 
observando a vida “meio 

que de longe” pela janela ou pelas 
telas dos computadores e das TVs, 
muitas pessoas parecem sentir falta 
daquela “correria excitante”, daque-
le sucesso tão esperado de vendas, 
daquela promoção pela qual estão 
lutando faz tempo.
 Assistem séries, aplaudem “lives” 
com grandes artistas – quem não 
gostou da música  “Andar com fé”  
cantada no aniversário de 78 anos 
do Gilberto Gil? No último domingo 
teve a festa junina virtual da escola 
que meu neto frequenta. Vi profes-
sores dançando quadrilha sozinhos, 
uma corrida de sacos virtual, xaxado 
e xote dançados por uma professo-
ra e algumas crianças cantando 
em mosaico na tela do computa-
dor (lembrei do coral da festa do 
Gil). Tudo está realmente diferente! 
Quando se pretende pensar, parece 
mágica, chega link de um evento 
ou de uma entrevista “imperdível”.
 No momento das compras – vir-
tuais, é claro - no supermercado, há 
um roteiro padrão. Feita e enviada a 
lista, os funcionários com seus car-
rinhos, à semelhança dos consumi-
dores, saem à cata dos produtos nas 
gôndolas, fazem o check out e está 
tudo pronto para entregar o pedi-
do. Ao recebê-lo, são tomados to-
dos os cuidados na higienização. As 
idas eventuais aos pontos de venda 
são rápidas, com preferência pe-
las   marcas conhecidas, máscaras 

COMPETITIVIDADE

_______________________________________________________________________________

1 Gilberto Gil e Amigos - Andar Com Fé | Gil 78 Anos 
https://www.youtube.com/watch?v=DK06zbkZ18w

PAUSA PARA PENSAR 
NA VIDA

E UM CONVITE PARA PENSAR NAS EMBALAGENS,
NOS CUIDADOS QUE DEVEMOS TER COM ELAS, NO QUE ELAS SIGNIFICAM 
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Mais do que nunca, nós da Promáquina reafirmamos nosso compromisso de fornecer a 
melhor solução em linhas de envase para suprir as necessidade dos mais variados segmentos 

como farmacêutico, cosmético, químico, alimentício, etc.

Em tempos de pandemia, nossos esforços são dirigidos para atender o mercado com 
rapidez e qualidade em sistemas de envase e fechamento de embalagens, oferecendo 
Posicionadoras, Lavadoras/Sopradoras, Enchedoras, Enchedoras de Bisnagas, Tampadoras, 
Rotuladoras, Final de Linha, Encartuchadoras, Aplicadoras de Sleeve e Contadoras de 

Comprimidos.

Flexibilidade de produção para os mais diversos tipos de embalagens, desde pequenas e 
médias até os mais elevados níveis de produção. Conte sempre com nossa parceria.

LINHAS DE ENVASE AUTOMÁTICAS
PARA O SEGMENTO FARMACÊUTICO
Posicionador

Fone: (+ 55 11) 3602-6722
www.promaquina.com.br

Soprador/Limpador

Enchedora Tampadora
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