
Branding: um novo desafio
Com o aumento da competitividade, nem mesmo as marcas
líderes têm garantido seu lugar ao sol. Cabe à indústria de
embalagens ajudar em seu reposicionamento e consolidação
Por Liliam Benzi

encidas praticamente todas as bar-
reiras tecnológicas, a indústria de
embalagem tem à sua frente o desa-
fio de ajudar na consolidação das

marcas. Esse trabalho, denominado branding,
já faz parte do dia-a-dia da indústria nacional e
tem se manifestado em duas situações distintas.

Na primeira, empresas de médio e pequeno
porte, com pouca ou praticamente nenhuma
verba para publicidade, apostam na embalagem
como canal de veiculação e propagação da
marca. Empresas com mais recursos finan-
ceiros também utilizam essa ferramenta combi-
nada e inserida dentro de uma ação mais abran-
gente de marketing/comunicação.

O fato é que a embalagem é elemento aces-
sível e relativamente barato para vencer o prin-
cipal desafio do branding - criar uma alma para
a marca. Como diz Luís Castellari, coordena-
dor do Comitê de Design da Associação Brasi-
leira de Embalagem (ABRE), trata-se de criar
"uma real personalidade com a qual o consumi-
dor se identifique - e isso está diretamente li-
gado à emoção, à embalagem, ao design e à
percepção da marca".

Pela importância do tema, a ABRE o elegeu

para direcionar as doze palestras apresentadas
durante a 6a Semana ABRE do Design de Em-
balagem, realizada na Casa Rhodia, em São
Paulo, nas manhãs de 26 a 29 de outubro. A re-
levância do branding foi reforçada na palestra
de Margareth Ikeda Utimura, do Latin Panel,
que apresentou recente pesquisa sobre a reto-
mada gradual no consumo de marcas líderes.

A pesquisa, realizada em 6 300 domicílios
brasileiros com 62 categorias de produtos, mos-
tra que o mercado brasileiro mudou significati-
vamente entre 1990 e 2000. Estas mudanças
causaram forte impacto, principalmente, no
consumo das marcas líderes, que perderam
52% de sua participação de mercado. Outro
dado importante é que, em 74% das categorias
de produtos pesquisadas, os três principais, fa-
bricantes perderam boas fatias do bolo.

Por outro lado, o reaquecimento da economia
tem levado a uma situação mais favorável: a re-
dução das classes D e E e sua migração para a
classe C. "A classe C já compra praticamente
os mesmos produtos das classes A e B; o que
diferencia é o volume e a freqüência das com-
pras", analisa a pesquisadora. Essa migração já
apresenta sinais positivos: entre janeiro e agos-
to de 2004, reverteu-se o quadro de queda de
vendas de marcas líderes, em comparação com
o mesmo período do ano anterior. Na verdade,
50% das empresas donas dessas marcas ganha-
ram participação em valor.

Uma das estratégias adotada pelos líderes e
respaldada pela embalagem foi trabalhar com
produtos premium price, cerca de 10% mais ca-
ros que a média do mercado. Mesmo assim,
não há garantia de lealdade. O setor com maior
índice de fidelidade à marca é o de produtos de
limpeza, com 43%; nas bebidas, esse índice cai
para 31%, e em higiene pessoal, para 8%. Em
alimentos praticamente não há lealdade.



Para situações como essa, Ricardo Miglia-
no, membro do conselho consultivo do POPAI
Brasil, diz que o branding é importante uma
vez que: assegura a independência, segura o
preço, aumenta o valor, estabelece a diferença e
garante o futuro do produto/negócio. "Embora
as marcas sejam um capital simbólico, elas po-
dem ser o maior patrimônio de uma empresa."

Ele completa dizendo que, "antes, ter uma
marca forte era uma opção; hoje é uma vanta-
gem competitiva". Como exemplos de uso da
embalagem na estratégia de branding, Migliano
cita os cases Coca-Cola e Starbuck. No caso da
Coca-Cola ele ressalta o desenvolvimento de
uma embalagem para cada ocasião de consumo
- garrafas plásticas e de vidro, lata e post mix.
Já o Starbuck direcionou sua comunicação para
além de uma loja de café. Suas embalagens tra-
balham o slogan "uma experiência de café".
Esse posicionamento permite à empresa vender

um café a US$ 2,50, quando o preço de merca-
do gira ao redor de US$ 0,50.

O que as pesquisas não dizem é que tanto
melhor será a performance do produto, e conse-
qüentemente de sua embalagem, quanto mais o
consumidor defender a marca e tiver um víncu-
lo emocional com ela. É esse o sentido do tra-
balho empreendido pela Pernod Ricard do
Brasil na vodca Orloff. Segundo Thiago Ber-
sou, gerente de produto da empresa, para legi-
timar seu segundo lugar no mercado brasileiro
de vodcas, a marca Orloff precisou ser reposi-
cionada, e a sua embalagem, reformulada e ali-
nhada aos valores atuais da categoria. "A saída
foi encomendar uma pesquisa que ajudou a en-
tender melhor o que os consumidores de vodca
pensam de Orloff."

Seus resultados estão literalmente estampa-
dos na nova garrafa de Orloff, cujos design e
transparência valorizam os atributos do produ-
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to e o põem num patamar de modernidade. A
marca, que praticamente introduziu essa cate-
goria de bebidas no Brasil nos anos 60 e que foi
drasticamente sacudida pela invasão dos im-
portados na década de 70, ganhou novo fôlego.

Na indústria de alimentos, a receita para o
sucesso não é muito diferente. "É preciso en-
tender os anseios do consumidor e criar marcas
que toquem seu coração", sintetiza Sérgio
Bianchini, da Kraft Foods. "E o significado e os
benefícios dessa marca devem ser traduzidos
pela embalagem, com emoção."

O dia-a-dia do trabalho de Bianchini, com
marcas e embalagens, é pautado pela manuten-
ção da relação marca/consumo/tradição, de
modo a criar tal associação na mente e no in-
consciente do consumidor. Em marcas como
Club Social, Tang, Royal e Sonho de Valsa, a
Kraft também se vale dos benefícios do design
aliados às estratégias de comunicação.

Vínculo direto
Mas como as empresas com verba mais reduzi-
da trabalham essas estratégias de branding? A
resposta vem da palestra de Eduardo Rizzo,
coordenador de produto da Marilan, quarto
maior fabricante de biscoitos do país. "A emba-
lagem é o nosso principal vínculo com o consu-
midor e um dos principais elementos para a
construção da marca", ele diz.

Há pouco tempo, a empresa nadava contra
a maré. Enquanto 68% do mercado de biscoitos
usavam embalagens de até 250 gramas, na Ma-
rilan 80% delas eram tamanho família, ou seja,
com mais de 250 gramas. Para aumentar sua
participação nas regiões Sul e Sudeste, era pre-
ciso promover um reposicionamento de preços,
saindo do patamar muito popular. Com emba-
lagens com valor agregado e benefícios percep-
tíveis para o consumidor, a Marilan deu a volta
por cima. "Procuramos sofisticar, sem elitizar
para não excluir nosso consumidor fiel", conta
Rizzo. "Como dizemos no interior, criamos
embalagens que provocam a salivação, que nos
grandes centros chamam de appetite appeal."

Hoje a Marilan exporta para mais de cin-
qüenta países e já aparece com 3% no Top of
Mind. Em 1999 sequer era citada. "Não temos
dúvidas de que essa ascensão se deve às novas
embalagens que reposicionaram a marca Mari-
lan no mercado nacional", finaliza o coordena-
dor de produto da empresa.

Outro case sustentado na escassez de recur-

sos e na valorização da embalagem foi apresen-
tado por Carlos Liguori, sócio diretor da Peni-
na Alimentos, líder na venda de especiarias e
temperos para o atacado. "Chegamos a um
ponto em que precisávamos agregar valor ao
produto para distribuí-lo em novos canais,
como a venda direta ao consumidor final", re-
vela o empresário. A saída veio pela reformula-
ção das embalagens de forma a valorizar e re-
posicionar cada grupo de produtos.

Outro mercado que responde bem ao uso da
embalagem para reforçar a marca é o de produ-
tos de limpeza doméstica e higiene pessoal. Fá-
bio Avari, gerente de marketing, negócios e
inovação da Bombril, provou isso ao contar o
case de sua palha-de-aço. "Neste e em outros
produtos procuramos, via embalagem, agregar
à marca valores como proteção ao meio am-
biente, inovação e tecnologia."

Segundo ele, lançar novos produtos é fácil;
"o duro é lançar algo novo que agregue valor e
que não fira a aura da marca". Analisando seus
consumidores, a Bombril procura entender
como conciliar a sua lealdade com a elasticida-
de, muitas vezes imposta por contingências
econômicas.

Situação semelhante é vivenciada pelo Gru-
po Friboi, proprietário da marca de sabonetes
Albany. Para Moacir Sanini, diretor comercial
e de marketing da empresa, a continuidade es-

Na exposição, podiam
ser vistos cases de 31
agências filiadas
ao Comitê de Design



Na empresa O Boticário, Lígia Baruque, geren-
te de desenvolvimento de embalagem, diz que
a importância da embalagem na consolidação
da marca levou inclusive a uma mudança mais
radical: um processo de nacionalização dos
componentes de embalagem, que permitiu ter
mais agilidade nos desenvolvimentos e, conse-
qüentemente, na percepção da marca.

Todos os projetos têm como ponto de parti-
da a missão da empresa de ser reconhecida por
seus colaboradores, parceiros, clientes e merca-
do onde atua como uma importante referência
em beleza. "É isso tudo, além de fazer com que
nossas ações para a preservação da vida estabe-
leçam uma forte identificação com a socieda-
de", ela explica. "Traduzimos essa intenção nas
embalagens de forma a fidelizar nossos clientes
e assegurar o crescimento e a rentabilidade de
nosso negócio."

A 6a Semana ABRE do Design de Embala-
gem contou ainda com a palestra de Rossana
Costa, que apresentou o case da Kidspage, em-
presa que iniciou a comercialização, no Brasil,
de camisetas para pintar. Nesse caso as embala-
gens tiveram um papel fundamental para apre-
sentar a marca e o novo conceito de produto ao
mercado.

Além das palestras, as dezenas de profissio-
nais que visitaram diariamente o evento tive-
ram a oportunidade de ver a exposição monta-
da com cases de 31 das 44 agências de design
de embalagem filiadas ao Comitê de Design. A
6a Semana ABRE do Design de Embalagem foi
patrocinada pelas empresas Avery Dennison,
Fispal, Ibratec, Indusplan, Novelprint, Rigesa,
Ripasa, Sinimplast, Suzano e Tetra Pak.

tratégica da marca, ao longo de extenso perío-
do de tempo, contribui, e muito, para uma van-
tagem competitiva sustentável, "além de criar
capacitações e habilidades verdadeiramente ex-
clusivas".

Sanini alerta, contudo, para o perigo de am-
pliar muito a posição estratégica de uma marca,
especialmente para atender às pressões em bus-
ca do crescimento. Segundo ele, os esforços
para crescer podem chegar a debilitar uma es-
tratégia ao obscurecerem a exclusividade e
criarem a necessidade de se fazer concessões.
"Por incrível que pareça, as maiores barreiras à
boa estratégia de marca são geralmente criadas
dentro da própria corporação."
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