
 

Braskem se une com produtores para o desenvolvimento de embalagens 

para exportação de frutas 
 

Parceria entre empresas brasileiras vai garantir mais qualidade e proteção ao mamão papaia 

 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2018 – Para fortalecer suas vendas externas e aumentar sua 

rentabilidade, o grande desafio do fruticultor brasileiro é garantir a proteção e a conservação de 

seus produtos até que cheguem às mãos do consumidor. Sempre atenta às demandas do 

agronegócio brasileiro, a Braskem desenvolveu, em parceria com clientes, uma nova solução em 

plástico exclusiva para o mercado de mamão papaia.  

 

A petroquímica trabalhou junto com a Union of Growers of Brazilian Papaya (UGBP), empresa 

de produtores de Linhares (ES) – região conhecida como capital nacional da exportação de 

mamão. Juntas, as empresas desenvolveram uma embalagem mais segura e atrativa e o grande 

desafio foi encontrar um filme apropriado para aplicação e que não prejudicasse a fruta. “A 

gente queria oferecer um ganho de qualidade ao consumidor e fixar a nossa marca. Para isso, 

conseguimos desenvolver juntos uma embalagem que atendesse todos os requisitos”, afirma 

Rodrigo Martins, diretor da UGBP.  

 

Agora, o mamão papaia segue para outros países envolvido em um filme de polietileno, que 

confere a qualidade, a 

segurança e a estética 

que os agricultores 

capixabas desejavam. 

Segundo Martins, a 

utilização do plástico 

pode reduzir alguns 

dos prejuízos mais 

comuns às frutas no 

mercado. Após 

diversos testes, ficou 

claro que a 



embalagem permite a maturação mais uniforme da fruta, garante a proteção contra qualquer 

contaminação e aumenta o tempo de exposição nas bancas em até quatro dias. 

 

A nova embalagem já está disponível no Brasil e nos Estados Unidos – um dos principais 

consumidores de mamão papaia no mundo – nas versões individual e caixa. “A parceria com os 

produtores da UGBP foi muito produtiva e bem-sucedida. Nosso maior desafio foi alinhar a 

tecnologia da nossa resina com as demandas dos agricultores, mas sempre visando os desejos 

do consumidor em mercados tão diferentes, no Brasil e no exterior. Foi mais um teste bem 

sucedido para o portfólio da Braskem no setor de embalagens”, observa Albertoni Bloisi, 

responsável pela área de Desenvolvimento de Mercado na Braskem.  

 

Com produção média de 600 toneladas de papaia por mês, a UGBP exporta para França, 

Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Polônia, Espanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. No 

mercado nacional, a organização vende para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.  

 

Sobre a Braskem 

Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da Braskem 

se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis 

da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das Américas, com produção anual de 

20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos e petroquímicos básicos, e faturamento 

de R$ 55 bilhões em 2016. Exporta para Clientes em aproximadamente 100 países e opera 41 

unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria 

com a mexicana Idesa. 

 

Braskem nas redes sociais 

www.facebook.com/BraskemSA  

www.linkedin.com/company/braskem 

www.twitter.com/BraskemSA 

 

Informações para imprensa, favor contatar: 

CDN Comunicação  

Jessyca Trovão – (55 11) 3643-2769 – jessyca.trovao@cdn.com.br 

Priscila Ventura – (55 11) 3643-2744 – priscila.ventura@cdn.com.br  

Ana Beatriz Paschoal – (55 11) 3643-2737 – anabeatriz.paschoal@cdn.com.br  

Rafael Abrantes – (55 11) 3643-2772 – rafael.abrantes@cdn.com.br  
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