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A  10ª EDIÇÃO DA PESQUISA DESTAQUE 
DE PREFERÊNCIA PACK

Numa iniciativa pioneira, em 2006, a Editora B2B, 
lançou a Pesquisa Pack Destaque de Preferência 
que tem o objetivo de qualificar os fornecedores 
da cadeia produtiva de embalagem. 
Realizada anualmente pelo Club de Pesquisa  
Opinião & Mercado, a Pesquisa Pack Destaque  
de Preferência entrevista usuários da cadeia produtiva 
de embalagem, que avaliam fornecedores do  
setor em 62 categorias, de acordo com critérios de 
preferência técnicos e comerciais. 

Metodologia

A Pesquisa Pack Destaque de Preferência é do tipo 
qualitativo e utiliza o método descritivo estatístico. 
A coleta de dados é feita por meio de questionários 
disponibilizados no site da Revista PACK e durante 
as feiras mais importantes do setor de embalagem. 
Profissionais da cadeia produtiva do setor de 
embalagem de todas as regiões do Brasil fazem 
parte do universo da Pesquisa Pack Destaque  
de Preferência. 

Apoio:



A elaboração da pesquisa é feita pelo instituto Club de Pesquisa Opinião  
& Mercado, que atua há 40 anos com desenvolvimento de pesquisas  
qualitativas e quantitativas, atuando do briefing ás recomendações estratégicas.
São anos de experiência que orientam os modelos de planejamento, com 
técnicas sempre atualizadas, criatividade e inovação.
O estudo é realizado com mais de 50.000 profissionais que contratam 
fornecedores do setor. Esses profissionais respondem a uma pesquisa 
com 63 categorias de produtos e qualificam as marcas em cada segmento.
Os fornecedores mais qualificados são eleitos considerando critérios de 
preferência que contemplam os argumentos comerciais e técnicos para cada 
categoria da cadeia produtiva de embalagem.

Ex.: prazo de entrega, preço, flexibilidade, qualidade do produto, porte 
da empresa, região, qualificação do respondente.

O CLUB DE PESQUISA OPINIÃO 
& MERCADO

 



POR QUE É IMPORTANTE QUALIFICAR OS 
FORNECEDORES DE EMBALAGENS?
 



Através de critérios técnicos e comerciais, a Pesquisa Pack Destaque de 
Preferência revela a cadeia de valor de cada categoria do setor de embalagem. 
Por exemplo, na categoria de adesivos, a capacidade adesiva é apontada pelos 
entrevistados como o principal critério de preferência para a escolha dos 
fornecedores. Isso significa que as empresas podem utilizar essa informação 
para melhor atender as necessidades do mercado e/ou dos clientes. 

Quando o fornecedor de embalagem capitaliza para si os critérios de preferências 
mais importantes de sua categoria, ele investe para ser mais competitivo diante 
da concorrência. Dessa forma, a Pesquisa Pack Destaque de Preferência 
contribui para a evolução contínua do setor de embalagem no Brasil. 

O retrato das opiniões dos entrevistados de diferentes regiões do Brasil permite aos 
profissionais de marketing e vendas identificar novas oportunidades de negócios, 
além de estabelecer estratégias e planos específicos de marketing e vendas, com 
total foco no mercado de atuação.

PARA OFERECER EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO  
DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES

EVOLUÇÃO DO SETOR DE EMBALAGEM

PARA A GESTÃO DE MARKETING E VENDAS



A PESQUISA PASSO A PASSO

  

Na tabulação, são consideradas apenas 
as respostas provenientes de assinaturas 
vigentes e correspondentes titulares. As 
respostas que não se enquadram na 
situação acima são automaticamente 
eliminadas dos resultados finais. Os 
resultados considerados para a tabulação 
resultantes da pesquisa quantitativa não 
contemplam de maneira deliberada o 
porte da empresa respondente, bem 
como o seu ramo de atividade. O objetivo 
primordial da pesquisa Pack Destaque de 
Preferência é informar aos leitores quem 
são os fornecedores preferidos em cada 
uma das categorias, não podendo ser aqui 
inferido que, por consequência sejam eles 
os fornecedores habituais das empresas 
respondentes do estudo. A fim de serem 
preservadas a veracidade e a legitimidade 
das respostas, não houve limitação  
quanto ao número de citações de  
empresas fornecedoras.

Dentro do mesmo propósito, o de 
preservação da informação, não há 
qualquer interferência por parte da equipe 
responsável pela tabulação quanto 
à análise das respostas. Isso implica 
que, eventualmente, uma determinada 
empresa possa ter sido citada sem que 
seja, obrigatoriamente, fabricante de um 
determinado produto ou prestadora  
daquele tipo de serviço.

Os resultados relativos aos fornecedores 
citados em cada categoria são expostos 
em ordem alfabética, com a omissão do 
percentual alcançado.

A  tabulação contemplou todas as 
respostas mencionadas, independente  
da utilização, regular ou esporádica.

A Pesquisa Pack de Preferência é realizada 
anualmente pela Editora B2B e divulgada 
na edição de dezembro da Revista Pack.



63 
CATEGORIAS 



1. ADESIVOS (Hot Melt, PVAC, poliuretano) 

2. AGÊNCIAS DE DESIGN DE 
EMBALAGEM

3. BISNAGAS E TUBOS

4. CAIXAS DE MADEIRA

5. CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO

6. CAIXAS PLÁSTICAS

7. CANTONEIRAS DE PROTEÇÃO

8. CODIFICADORAS INDUSTRIAIS

9. CHECKWEIGHER

10. DETECTORES DE METAIS

11. DISTRIBUIDORES DE FILMES 
FLEXÍVEIS

12. DISTRIBUIDORES DE PAPEL CARTÃO

13. DISTRIBUIDORES DE RESINAS 
PLÁSTICAS

14. EMBALAGENS CARTONADAS

15. EMBALAGENS DE PAPEL CARTÃO

16. EMBALAGENS DE PLÁSTICAS 
TERMOFORMADAS

17. EMBALAGENS DE VIDRO

18. EMBALAGENS FLEXÍVEIS

19. EMBALAGENS PLÁSTICAS INJETADAS
20. EMBALAGENS PLÁSTICAS SOPRADAS 
21. EMPILHADEIRAS 

22. ENCARTUCHADEIRAS/ 
ENCARTUCHADORAS

23. ENVOLVEDORAS DE FILMES
24. EQUIPAMENTOS DE ARQUEAÇÃO
25. ETIQUETADORAS
26. FILMES E PAPÉIS AUTOADESIVOS
27. FILMES FLEXÍVEIS
28. FILMES STRETCH/ SHRINK
29. FITAS ADESIVAS
30. FITAS PARA ARQUEAÇÃO
31. FOLHAS E CHAPAS DE ALUMINIO
32. IMPRESSÃO DIGITAL
33. INJETORAS
34. LAMINADOS
35. LATAS DE AÇO
36. LATAS DE ALUMINIO 
37. MÁQUINAS DE CORTE E SOLDA
38. MÁQUINAS DE CORTE E VINCO
39. MÁQUINAS DE EMBALAR
40. MÁQUINAS DE OFFSET
41. MÁQUINAS DE ROTOGRAVURA 
42. MÁQUINAS DE VACUUM 

FORMING

43. MÁQUINAS FLEXOGRÁFICAS

44. MÁQUINAS PARA ENVASE DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS

45. MÁQUINAS PARA ENVASE 

DE PRODUTOS QUÍMICOS/ 

FARMACÊUTICOS/ COSMÉTICOS

46. MASTERBATCHES

47. PALETES DE MADEIRAS

48. PALETES DE PLÁSTICO

49. PALETIZADORAS

50. PAPEL CARTÃO (MATERIAL)

51. RESINAS PLÁSTICAS

52. ROTULADORAS

53. RÓTULOS E ETIQUETAS

54. RÓTULOS ROLL LABEL

55. RÓTULOS TERMOENCOLHIVEIS

56. SACOLAS 

57. SACOS DE PAPEL

58. SELADORAS

59. SOPRADORAS

60. TAMPAS METÁLICAS

61. TAMPAS PLÁSTICAS

62. TINTAS E VERNIZES

63. TÚNEIS DE ENCOLHIMENTO

 

Na 9ª edição da Pesquisa Pack Destaque de Preferência, foram pesquisadas 
62 categorias diferentes de produtos divididas por área de atuação: 
acessórios e insumos, embalagem, máquinas e equipamentos e serviços. 
Essas categorias foram selecionadas profissionais do ramo e docentes das 
Universidades Mauá / USP /ESPM, sendo elas:  

Categorias Pesquisadas 63
CATEGORIAS 

INDICATIVOS DA PESQUISA

 



PERFIL DO PESQUISADO

 

A amostra foi bem distribuída entre empresas de todos os portes, 
fortalecendo a confiabilidade dos resultados da pesquisa.

Relacionamento com foRnecedoRes de 
mateRiais e seRviços de embalagem

indiCA A nECEssidAdE 
E EsPECifiCA Os 
PROdutOs

58%

39% dãO A PAlAvRA finAl dE  
APROvAçãO dO nEgóCiO 

setoR pRincipal de 
atividade

PREstAçãO dE 
sERviçOs  28%

15% QuíMiCA/ 
fARMACêutiCA 

20% MáQuinAs E 
EQuiPAMEntOs 

19% AliMEntOs E 
BEBidAs 

18% EMBAlAgEns 

in
s

u
M

O
s

 E
 

A
C

E
s

s
ó

R
iO

s
, 

82
%

E
M

B
A

lA
g

E
n

s
64

%

M
á

Q
u

in
A

s
 E

 
E

Q
u

iP
A

M
E

n
t

O
s

 
55

%

s
E

R
v

iç
O

s
/

lO
g

ís
t

iC
A

 
36

%
tAMAnhO dAs EMPREsAs  

POR fAtuRAMEntO

A AmostrA foi subdivididA por porte de empresA, 
segundo critério de fAturAmento. 

33% 33% 24%

pequenAs 
 (Até r$ 500 mil)

grAndes 
 (mAis de r$ 5 

milhões)

médiAs 
(de r$ 501 mil Até  

r$ 5 milhões)



REGIÃO DAS EMPRESAS  
RESPONDENTES 
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PARtiCiPAçãO  
POR REgiãO

nORtE

nORdEstE

sudEstE
74%

12%

11%
sul

CEntRO-OEstE

62  
CAtEgORiAs

673 
PROfissiOnAis 
REsPOndEntEs

sEndO 6 EM  
CAdA 10 lEitOREs  
dA REvistA PACK 



CARTAS & E-MAILS

 

É muito interessante observar como esta avaliação feita 
por este veículo É considerada e comentada no segmen-
to. reforça a abrangência que a pack tem, bem como a 
isenção da pesquisa e seus dados. parabÉns! 

Fábio Yassuda, diretor ComerCial da C-PaCk.

ficamos satisfeitos em saber que esses pontos  
abordados pela pesquisa pack são os fortes da 
nossa empresa.

Paulo alexandre Pavelski, diretor da kimadeira.

estamos orgulhosos com o resultado da pesquisa. 
certamente, a satisfação dos nossos clientes É o que 
nos inspira a buscar sempre a melhor solução em 
embalagens e nos coloca, consequentemente, como 
referência no setor.

Paulo iserhard, viCe-Presidente da mWv rigesa.

recentemente, realizamos uma pesquisa de satisfação com 
nossos clientes. o resultado foi que 95% responderam 
que atendemos as necessidades do setor e grande parte 
desse percentual indicou que superamos as expectativas. 
esses números, juntamente com o resultado da pesquisa 
pack, só mostram que estamos no caminho certo.

Fabio braghiroli, diretor ComerCial da emibra.

muito obrigado pela oportunidade de destacar 
nosso trabalho. a redação da pack tem retratado os 
muitos anos de dedicação da realcollor soluções 
em masterbatch. parabÉns
rodrigo rodrigues, diretor ComerCial da emPresa.

receber essa qualificação É uma realização para  
todos nós, colaboradores da Wheaton. parabÉns  
para a pack.

renato massara, diretor ComerCial.

É com muito orgulho e responsabilidade que recebemos 
a notícia de que fomos citados por nossos clientes como 
destaque na categoria ‘embalagens flexíveis’ da revista 
pack. este prêmio reflete todo o esforço que temos feito 
para atender o setor.

antonio Carlos PonCe Filho, gerente de marketing 
da dixie toga.

para nós, conquistar o 1º lugar na categoria  
‘embalagens plásticas sopradas’ da revista  
pack É sinônimo de orgulho e reconhecimento  
de nossa dedicação ao mercado. obrigado.

Juan ProCel - diretor ComerCial - amCor brasil.

agradecemos à revista pack e aos nossos clientes 
pela oportunidade e reconhecimento do nosso traba- 
lho. É uma grande satisfação fazermos parte deste  
rol conceituado que É cadeia de fornecedores de 
embalagens plásticas.

Wladimir brandão Quadros, diretor 
ComerCial da inCaPaCk. 

  Veja a opinião dos anunciantes / leitores sobre a edição especial 
da Revista Pack - Destaque de Preferência. 





EMBALAGEM | TECNOLOGIA | 
DESIGN | INOVAÇÃO

REVISTA ESPECIALIZADA DO MERCADO DE EMBALAGEM

especificações

Tiragem de 7.000 exemplares

51.000 leitores

Média de 5,1 leitores  
por edição 

Periodicidade mensal

Distribuição em todo o 
território nacional

Feita sob medida para aqueles profissionais que buscam se atualizar  
sobre tendências do mercado e conhecer novos produtos e tecnologias;
Publicação especializada que cobre toda a cadeia produtiva de embalagens;
A revista acompanha todo o desenvolvimento do setor, desde a área de  
máquinas/equipamentos até o design, tecnologia, produtos, tendências  
e vanguardas;
Conteúdo técnico e mercadológico mais aprofundado e global;
Matérias de alto valor agregado (matérias especiais, entrevistas  
e seções fixas);
Única publicação brasileira que conta com a orientação de um conselho  
editorial formado por profissionais altamente qualificados da indústria e  
especialistas do segmento de embalagens e equipamentos.

A REVISTA PACK
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PRÉ-FEIRA
FISPAL TECNOLOGIA 
(VITRINE DE PRODUTOS)
CONCEITO INOVADOR 
DE EMBALAGEM
Lançamento da Kleckernix 
na Fispal Tecnologia permite 
armazenar comida e bebida 
na mesma embalagem

ENTREVISTA
Láercio Barbosa revela os 
desafi os do desenvolvimento 
da embalagem da nova 
linha de bebidas 
lácteas da Jussara
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MonitoraMos 

quem são? 
onde estão? 
Profissinais que 
participam ativamente 
do processo 
de compras ou 
especificação

identificaMos

7000
Profissionais 
qualificados
Alto poder de 
decisão nas 
principais empresas 
do setor

atUaLiZaMos

Diariamente  
as informações 
do mercado
Garantia do nosso 
relacionamento 
com compradores 
potenciais

leitores por cargo

DireçÃo geral 

DireçÃo coMercial e MarKetiNg

DireçÃo iNDUstrial, proDUçÃo  
e logÍstica 

Média de 

5,1 
leitores 
por edição

48%

23%

3%

15%
10%

1%

DireçÃo geral DireçÃo 
coMercial e 
MarKetiNg

DireçÃo 
iNDUstrial, 
proDUçÃo e 

logÍstica

profissioNais 
De coMpras

profissioNais 
De DesigN e 
proJeto & 

DeseVolViMeNto

oUtros 
profissioNais

profissioNais De coMpras 

profissioNais De DesigN e proJeto 
& DeseNVolViMeNto  
oUtros profissioNais 

Norte
1%

Nordeste
11%

Centro-Oeste
3%

Sudeste
62%

Sul
23%

Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVC)

DistribUiçÃo NacioNal

até 20 fUNcioNários

De 21 a 50  fUNcioNários

De 51 a 100  fUNcioNários

De 101 a 500  fUNcioNários

De 501 a 1000  fUNcioNários

Mais De 1000  fUNcioNários

porte Das eMpresas
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DISCRIMINAçÃO DE RAMOS PERCENTUAL

Indústria de Alimentos e Bebidas  34,37%                      

Fabricantes de Embalagens e Matéria-Prima para Embalagens 28,12%

Indústrias Diversas 7,94%

Indústria de Produtos de Limpeza 5,40%

Indústria de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal 5,19%

Indústria de Produtos Farmacêuticos 5,02%

Fabricantes de Máquinas e Equipamentos para Embalagens e Movimentação de Materiais 4,52%

Outras Atividades 3,84%

Distribuidores e Revendedores 3,26%

Agências de Design e Publicidade 2,35%

DistribUiçÃo por segMeNto De  MercaDo

OS PROFISSIONAIS DO MERCADO

 



MÍDIAS DIGITAIS

www.pack.com.br

reVista PacK 
diGitaL

o mesmo conteúdo da 
revista pack disponível 
na internet (inclusive 
os anúncios) para as 
novas gerações  
que leem tudo com  
um click.  
 
aproximadamente 

redes sociais: tWitter  
e faceBooK

interaja com a revista pack e atualize-se  
com as últimas informações do mercado  
de embalagem em tempo real.

Um público sempre 
conectado, mídias  
que oferecem novas 
possibilidades

15.000 
acessos 
mensais
www.pack.com.br 

site da PacK

profissionais do setor conferem notícias 
sobre o mercado de embalagens, eventos 
e atualidades.

www.pack.com.br

BLoG da PacK

ferramenta que possibilita 
que a sua empresa divulgue 
informações relacionadas à 
movimentação do mercado 
de embalagens (brasil e 
exterior) todos os dias. 

www.pack.com.br/blog

@editorab2b

facebook.com/ 
packrevista

radar indUstriaL  

o principal portal de negócios  
do setor - mais de 700 pedidos 
de cotação por semana e mais 
de 30.000 produtos disponíveis.   + 700
www.radarindustrial.com.br pedidos de  

cotação por  
semana

Banas inforMa

Newsletter quinzenal dos principais 
fatos e acontecimentos do setor 
entregues/enviados a indústria.

www.banas.com.br/banasinforma



PRÊMIOS E PARCERIAS

 

 Representante Internacional - Argentina
15 de Noviembre 2547 – C1261 AAO 
Capital Federal – Republica Argentina
Tel.: (54-11) 4943-8500 
Fax y Mensajes: (54-11) 4943-8540
www.edigarnet.com
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Recebeu prêmio 
ANATEC na categoria 
cobre como melhor 
revista do segmento



EDIÇÃO 



BEnEfíCiOs COtA

Página-dupla na Revista Pack – edição de dezembro.

Veiculação do logotipo em todos os anúncios promocionais que 
serão veiculados durante o ano nas revistas da Editora B2B.

Divulgação do logotipo em blogs e redes sociais.

Disparo de e-mail marketing para uma base de 90.000.

Banner no site da Revista Pack juntamente com a Pesquisa online.

Logotipo nos banners nos locais de votação.

Relatório personalizado de todas as categorias para análise.

COTA OURO - R$ 35.000,00

 

junho 2017
 

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014



CONTATO
 

 

telefone: 11 3722-0956
cristina.banas@banas.com.br   

www.pack.com.br

    /packrevista


