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1. RESUMO 

Atualmente, as embalagens plásticas flexíveis têm crescido gradualmente no mercado 

brasileiro, além de mostrar-se como uma tendência mundial para diferentes tipos de 

produtos. Apesar disso, a literatura brasileira não abrange a alguns tipos de utilizações 

específicas como o desenvolvimento de um sistema-embalagem do tipo Stand-Up 

Pouch para o segmento de mercado de óleos motores, nem há qualquer tipo de estudo 

de viabilidade técnica e econômica para tal. Desta forma, o presente trabalho tem a 

intenção de preencher tal lacuna, além de propor um plano de negócios de forma que o 

sistema-embalagem possa ser aplicado a tal segmento de mercado. 

2. INTRODUÇÃO  

As embalagens, de forma geral, têm como funções básicas a de conter, proteger e 

viabilizar transporte dos produtos as quais envolvem. De acordo com a Associação 

brasileira de embalagens (ABRE), com o passar do tempo, suas funções expandiram-

se a informar consumidores, tornarem-se atraentes a fim de facilitar a venda, dentre 

inúmeras outras. 

De acordo com a revista PACK de Junho de 2014 e com a pesquisa de mercado 

realizada pela Maxiquim para a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens 

Plásticas Flexíveis (ABIEF) a indústria brasileira de embalagens plásticas flexíveis 

apresentou um crescimento de 3,5% em relação a 2012 chegando a 1,88 milhão de 

tonelada produzida enquanto que o faturamento cresceu 14,4%, atingindo 13,7 bilhões 

de reais.(ABIEF, 2014) 

Uma das forças motivadoras para a elaboração deste trabalho foi a constatação da 

produção de embalagens SUP para o mercado de óleos motores em países como a 

Índia e a China e a possibilidade de ser um dos primeiros estudos a relacionar SUP 

com óleos motores tendo em foco o cenário brasileiro, desde que confirmada a 

aceitação e a oportunidade de crescimento dessa solução para o mercado brasileiro. 

3. OBJETIVOS 

A elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, tem como objetivos 

primários: 



 O desenvolvimento de um estudo de viabilidade técnica e econômica da 

utilização das embalagens do tipo Stand-Up Pouches (SUP), para o mercado de 

óleos motores. 

 Propor a substituição, ou não, dos tipos de embalagens utilizadas no setor, 

sejam elas plástico rígido ou latas, para os casos que se provaram viáveis. 

Como objetivos secundários do projeto, apresentam-se: 

 O entendimento do sistema embalagem SUP 

 A elaboração de um plano de negócios para a análise de viabilidade do projeto 

proposto por este trabalho. 

4. METODOLOGIA 

Ao tomar-se como ponto de partida a questão central do problema, nota-se um caráter 

muito mais subjetivo e mercadológico do que numericamente comparativo e 

mensurável. Leva-se em consideração também que, por mais que se prove a melhor 

utilidade do sistema embalagem proposto por este trabalho e colete-se dados, através 

de entrevistas, artigos científicos e demais, não se pode afirmar que tal sistema 

realmente se prove como uma tendência de curto e médio prazo para o mercado 

brasileiro, uma vez que, como citado, este projeto de graduação leva em consideração 

diversos pontos subjetivos que afetam diretamente o cliente final. 

O estudo de caso, segundo Yin (2001) e Leonard-Barton (1990), trata-se da 

investigação de um fenômeno atual situado num contexto contemporâneo e real, além 

de ser uma espécie de histórico do fenômeno, proveniente de inúmeras e diferentes 

fontes, em que qualquer informação adicional pode ser interpretada como um dado 

potencial. Ressalta-se aqui que o estudo de caso é uma pesquisa qualitativa com 

ênfase na análise e estudo do fenômeno em que não há clara diferenciação com os 

limites do contexto ao qual está inserido. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho será em função de pesquisas de campo, entrevistas, 

estudos disponíveis em bibliotecas e internet e conversas com profissionais 

experientes que atuam nos mercados de óleos lubrificantes e stand-up pouches. 

Dividiu-se em quatro segmentos, para melhor didática: 



 Stand-Up pouches 

 Óleos lubrificantes 

 Cinco forças de Porter 

 Plano de negócios e planilha Canvas 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos com estudos preliminares sugerem algumas relevantes 

vantagens da utilização de stand-up pouches (SUP): 

 Em relação aos frascos de plástico rígido, um SUP pode representar até 98% de 

redução de espaço físico para armazenagem e transporte; 

 O SUP representa 75% menos material de embalagem que um frasco de 

plástico rígido; 

 Com o uso de SUP no lugar de frascos de plástico rígido, reduz-se em 96% o 

volume de resíduos gerados e 75% do material de plástico jogado fora; 

 Como o SUP é uma peça única, apresenta menos componentes, facilitando o 

controle de estoque, número de fornecedores, processos e custos. 
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