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A prioridade da embalagem dos alimentos é a

capacidade de conservar o produto. Dito isso, é

essencial que essa embalagem esteja alinhada com

as características do produto de forma a garantir

proteção, qualidade e a durabilidade dele.

Devido a isso, a embalagem pode ser

considerada inclusive uma questão de saúde

pública devido à grande responsabilidade quanto à

preservação e à qualidade nutricional dos produtos.

Além de manter a integridade dos alimentos, a

embalagem também pode ser usada com uma

grande estratégia de Marketing do produto, pois se

bem executada tem o poder de potencializar as

vendas.
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Como escolher

Para a escolha da embalagem os 

seguintes fatores devem ser levados como 

parâmetro:

● Formato;

● Peso do produto;

● Transporte;

● Matéria-prima;

● Produto;

● Design;

● Vida útil;

● Custo.

Após a decisão dos parâmetros

ideais para a escolha, é importante lembrar que a

praticidade e design do produto são formas de

deixar a marca registrada do seu produto. Com

o uso de embalagens reutilizáveis ou até

transformando-as em itens do dia a dia, a chance

de ser relembrado por multifuncionalidade e

sustentabilidade aumentam.
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A escolha da embalagem que mais se

adequa ao seu produto envolve fatores como

material, tipo de produto (alimentício, frágil, etc),

ambiente em que o produto ficará (temperatura

ambiente, local arejado, longe da luz, etc).
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● Embalagens metalizadas

As embalagens metalizadas são fabricadas

com polipropileno bi-orientado (BOPP), com

características perolado, estruturas de papel, entre

outros.

.

Elas são mais encontradas em produtos

que necessitam de barreira contra a luz, por

exemplo, o café torrado e moído, batatas fritas,

farofas, chocolates, entre outros.

Além de possuir um excelente aspecto

visual brilhoso essas embalagens são resistentes

a altas temperaturas e promovem shelf life de

grande durabilidade. São feitas com espessuras

finas e ideais para produtos com peso leve.
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● Embalagens de plástico

Embalagens plásticas são as mais usadas

na indústria de alimentos há anos. Elas

apresentam praticidade com um design leve e

versátil já que o plástico tem a capacidade de se

moldar a fim de adotar diferentes aparências,

podendo, inclusive, apresentar formatos

característicos. Isso permite diversos tipos de

personalização que ajudam a reforçar a

identidade da marca em questão e potencializar

o marketing do produto.

Essas embalagens podem ser usadas para

substituir as de vidro ou mesmo de aço em

praticamente qualquer situação, possuindo a

desvantagem de apresentarem prazo de validade

mais curto e serem mais porosas aos odores e à

umidade do meio externo.
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● Embalagens de vidro

Quanto a embalagem de vidro, o material

utilizado é capaz de acrescentar um elevado valor

estético ao produto, podendo, muitas vezes, ser

levado à mesa. O material apresenta grande

resistência e durabilidade e pode ser reutilizado

com facilidade, como elementos de artesanato para

decoração. Além disso, a embalagem de vidro se

destaca por ser inteiramente reciclável.

O material é bastante inerte, o que o torna

perfeito para armazenar quaisquer substâncias:

desde água até alimentos mais ácidos, como

molho de tomate e conservas em geral.

Em objetos sensíveis à luz, é recomendado que a

embalagem de vidro seja apresentada na forma escura.
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● Embalagens de isopor

As embalagens de isopor não são tão

encontradas nas prateleiras, mas são amplamente

utilizadas na indústria, sobretudo para

armazenamento e transporte de alimentos frescos,

como pescados, devido sua grande capacidade de

isolamento térmico.
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● Embalagens de alumínio

Por serem muito leves e com alta

durabilidade, embalagens para alimentos feitas de

aço ou alumínio são super práticas tanto pelo

transporte e quanto pela durabilidade nas

prateleiras. Além disso, ambas são

completamente recicláveis, agregando um

componente ambiental que é muito valorizado no

mercado.

As embalagens de alumínio são bastante

utilizadas para embalar bebidas carbonatadas,

como refrigerantes e cervejas. Esse tipo de

embalagem oferece uma proteção adequada a

alimentos não tão sensíveis.



Para alimentos

Embalagens direcionadas para armazenar

alimentos ainda não ocupam maior parte do

mercado. Recipientes como vidro, alumínio e papel

reciclado são exemplos do gênero.

Dois fatores que ainda impossibilitam a

produção em larga escala de outros tipos de

embalagem, como PLA, plástico de milho, bagaço de

cana-de-açúcar e outros, é seu custo e o tempo de

vida útil, sendo caros e de pouca durabilidade. Isso

faz com que grande parte dos consumidores do meio

ainda escolham opções não sustentáveis, porém

baratas e duradouras para seus empreendimentos.

Para tornar o mercado menos

negativamente impactante ao meio ambiente e

diminuir os custos da produção, este deve ser

incentivado a utilizar tais recipientes, como forma de

estimular sua produção em larga escala e baratear

a produção individual. 10
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Apesar de úteis, grande parte das embalagens

são descartadas após o consumo ou uso do produto

que a embalagem acompanha, resultando em

impactos ambientais negativos. Para evitar

catástrofes ambientais causadas pelo descarte de

tais materiais, empresas demonstram consciência

ambiental através do uso e comercialização de

embalagens sustentáveis, utilizando matéria-prima

biodegradável ou pouco agressiva ao meio ambiente.
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