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Breve introdução

Fundada há 46 anos, 

a ABRE - Associação Brasileira de 

Embalagem, reúne e representa a 

indústria de embalagens no Brasil.



Breve introdução

A ABRE - Associação Brasileira de Embalagem reúne a

cadeia produtiva e usuária de embalagens: fornecedores de

insumos, matérias-primas, convertedores, brand owners,

varejo, entidades de classe e instituições de ensino.

Contando com cerca de 230 empresas associadas, a ABRE

tem como objetivo promover a sua integração e fomentar

o crescimento do setor e o contínuo desenvolvimento

da embalagem brasileira.



Atuação

Institucional

Governamental

Órgãos Técnicos

Mercado

Sociedade

Imprensa



Atuação





INSTITUCIONAL



• Assessoria Parlamentar na esfera Federal

• Participação no processo de regulamentação a PNRS

• ADIn junto ao STF para esclarecimento de questão

tributária

• Assessoria de imprensa para representação do setor

• Cooperação com Órgãos Técnicos do âmbito

governamental e civil: INMENTRO, ANVISA, ABNT,

IDEC, CETEA, IPT, entre outros



Projeto Design Embala

DESIGN EMBALA
Design de Embalagem para competitividade 

internacional dos produtos brasileiros



Participação ativa internacional:

União Latino Americana de Envases 

Organização Mundial da Embalagem

SAVE FOOD – FAO / Messe 
Dusseldorf







Bens de Consumo 

não duráveis  

demandam

~75% da 

produção

de 

embalagens



Competitividade



R E F E R Ê N C I A S

Dados de Mercado 





O estudo exclusivo macroeconômico da indústria
brasileira de embalagem, realizado pelo IBRE
(Instituto Brasileiro de Economia) / FGV (Fundação
Getúlio Vargas) há dezessete anos para a ABRE,
prevê que no ano de 2013 a indústria de
embalagem deverá apresentar um crescimento de
2% em volume de produção e obter receitas
líquidas de vendas próximas a R$ 50,4 bilhões –
uma expansão de 7,9% em relação aos R$ 46,7
bilhões do ano passado.

















Dados e estudos estratégicos





VALORIZAÇÃO



PRÊMIO ABRE DA EMBALAGEM 
BRASILEIRA



I N T E G R A Ç Ã O



EVENTOS ABRE



EVENTOS ABRE



Congresso Brasileiro de Embalagem

7 e 8 de Outubro de 2014

35 anos – 15 edições

Fortalecendo a 

competitividade na cadeia 

produtiva de embalagens e 

de bens de consumo



PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS





Anuário ABRE



COMITÊS DE 
TRABALHO



Comitês de Trabalho

Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Coordenador: Bruno Pereira

Gerente de Marketing Estratégico

Comitê de Design Estratégico
Coordenador: Renato Wakimoto
Global Engineering Director



Comitês de Trabalho

Núcleo de Formação de Competência
Coordenador: Antonio Carlos Cabral

Coordenador de cursos de Pós-graduação em Engenharia de Embalagens

Comitê de Comércio Exterior
Coordenador: Paulo de Castro

Comitê de Competitividade
Coordenador: Dirceu Varejão
Diretor Comercial



Comitês de Trabalho

Comitê de Segurança Alimentar
Coordenadora: Thais Fagury

Gerente Executiva

Comitê de Educação
Coordenadora: Maria Helena Resnitzky
Profissional do setor de embalagem

Comitê de Usuários de Embalagem
Coordenador: Alvaro Azanha
Gerente Executivo de Pesquisa & Inovação de Embalagem

*Participação exclusiva para indústrias de bens de consumo



Legislação e Normas Técnicas



SUSTENTABILIDADE



Desenvolvimento

sustentável

Educação
Ambiental

Revalorização
pós consumo





Industria de Alimentos (CO2-equiv do Reino Unido)
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Transporte
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Producción Alimentos
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Agricultura

Fonte: Bruno Pereira - ESPM





Indicador Objetivo
Sugestão de 

métrica: %

Fabricação 

das 

Matérias 

Primas

Desenvolvime

nto (design) e 

Fabricação da 

embalagem

Desenvolvimento 

(design), 

Fabricação,  

Acondicionamento 

do produto

Logistica, 

Varejo
Consumo

Destinação 

adequada

Consumo total de 

energia

Minimizar o consumo 

de energia com 

melhorias na 

eficiência dos 

processos e 

mudanças 

comportamentais

Obs: Pode ser 

estudado a mudança 

para uso de energia 

renovável.

I = E/mp

E = consumo total 

de energia (MJ)

mp = quantidade de 

matéria-prima 

produzida (t)

x x x

Lançamento de 

efluentes

Minimizar a geração e 

o lançamento de 

efluentes e tratar o 

efluente lançado.

I = ef/mp

ef = quantidade de 

efluentes lançados 

(m
3
)

mp =  quantidade de 

matéria-prima 

produzida (t)

x x x

Emissões de gases 

de efeito estufa

Minimizar as 

emissões de gases 

de efeito estufa e 

buscar formas de 

compensação.

I = CO2/mp

CO2 = quantidade de 

gases de efeito 

estufa emitidos 

(tCO2 equivalente)

mp = quantidade de 

matéria-prima 

produzida (t)

x x x



Indicador Objetivo
Sugestão de 

métrica: %

Fabricação 

das 

Matérias 

Primas

Desenvolvime

nto (design) e 

Fabricação da 

embalagem

Desenvolvimento 

(design), 

Fabricação,  

Acondicionamento 

do produto

Logistica, 

Varejo
Consumo

Destinação 

adequada

Emissões 

atmosféricas

Minimizar as 

emissões 

atmosféricas por tipo 

de emissão relevante.

I = c/mp 

c = quantidade de 

emissões 

atmosféricas

mp = quantidade de 

matéria-prima 

produzida (t)

x x x

Geração de 

resíduos sólidos

Minimizar a geração 

de resíduos e perdas 

no processo produtivo.

I = rs/mp

rs = quantidade de 

resíduos sólidos 

gerados (t)

mp = quantidade de 

matéria-prima 

produzida (t)

x x x

Destinação dos 

resíduos sólidos

Reduzir o envio para o 

aterro, criando 

oportunidades de 

reaproveitamento.

I = rsrea/rsg

rsrea = quantidade 

de resíduo 

reaproveitado (t)

rsg = quantidade de 

resíduo gerado (t)

x x x



Indicador Objetivo
Sugestão de 

métrica: %

Fabricação 

das 

Matérias 

Primas

Desenvolvime

nto (design) e 

Fabricação da 

embalagem

Desenvolvimento 

(design), 

Fabricação,  

Acondicionamento 

do produto

Logistica, 

Varejo
Consumo

Destinação 

adequada

Substâncias tóxicas 

e perigosas

Reduzir e/ou eliminar 

o uso de substânicas 

tóxicas e perigosas.

I = st/mp 

st = quantidade 

substâncias tóxicas 

utilizadas (t)

mp = quantidade de 

matéria-prima 

produzida (t)

x x x

Transporte: 

cubagem 

(Re)Dimensionar as 

embalagens para 

otimizar a capacidade 

dos meios de 

transporte, 

aumentando o 

número de unidades 

por viagem - no pré e 

pós consumo.

I = o/t

o = nível de 

ocupação m³                                         

t= tonelada de 

produto 

transportado

x x x x

Proteção do produto

Maximizar a proteção 

do produto, evitando a 

sua perda antes do 

consumo, e 

consequente 

desperdício.

Índice de perdas de 

produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I = (ep-ea)/ep

e = embalagem

p = produzido

a = avariado

x x x



Indicador Objetivo
Sugestão de 

métrica: %

Fabricação 

das 

Matérias 

Primas

Desenvolvime

nto (design) e 

Fabricação da 

embalagem

Desenvolvimento 

(design), 

Fabricação,  

Acondicionamento 

do produto

Logistica, 

Varejo
Consumo

Destinação 

adequada

Proporção 

embalagem x 

produto

Otimizar a proporção 

da quantidade de 

produto acondiconado 

por embalagem total.

Índice do volume da 

embalagem sobre o 

volume do produto                                                                                                                                                                                                                 

I = vp/ve

v = volume

e = embalagem

p = produto 

x x

Aproveitamento do 

produto embalado

Maximizar o consumo 

integral do produto 

acondicionado.

I = mpr/mpt                                                                                                                                                                                                                      

m = massa

pr = produto residual 

pt = produto total

x x x

Prazo de validade

Otimizar prazo de 

validade do produto 

pré-consumo, 

considerando seu 

objetivo e função.

I = dvpe/dvpeo

dv = dias de 

validade

pe = produto 

envasado

o = original

x x x x





Pacto Setorial ABRE e MMA



Simbologia Técnica de Identificação de Materiais e de Descarte Seletivo





Mais informações

Entre em contato com Carolina Ferreira para mais informações: 

comercial@abre.org.br

11 3082-9722

O setor presente na ABRE e a ABRE presente pelo setor

Teremos o maior prazer em atendê-lo!

mailto:comercial@abre.org.br

