
A cara do produto 
 
Foi-se o tempo em que as embalagens serviam apenas para proteger. Hoje, elas “falam” com o 
consumidor e ajudam – ou atrapalham – o processo de venda 
 
Criador das bases do que viria a ser a indústria moderna, Henry Ford dizia que os clientes podiam 
escolher qualquer cor de carro, desde que fosse a preta. O crescimento das montadoras e o 
aumento da competição entre elas tornou a idéia de Ford obsoleta. Hoje, o gosto do cliente final 
não dita apenas as características do produto – seja ele um carro vermelho com portas brancas 
ou um detergente com aroma de laranja. Agora, são as embalagens que ganham destaque – 
aquelas que em tempos longínquos serviam apenas para proteger as mercadorias. “Na prática, a 
embalagem faz parte do produto e não pode ser dissociada dele”, defende Maria Tereza Mello, 
gerente de Servicing Center da ACNielsen Brasil. “Por isso, ela muda junto dele – e não pode ficar 
para trás”, acrescenta. 
 
Imagine um macarrão instantâneo, que é o exemplo acabado da comodidade na cozinha, 
protegido por um daqueles quase invioláveis vidros que protegem palmitos – ou por uma lata que 
exija um abridor e muita força para ser vencida. Ou um relógio de R$ 2.000 acondicionado em 
uma caixa de papelão ondulado. Ou, para finalizar, um legítimo uísque escocês embalado em uma 
reluzente garrafa PET de 3,5 litros. 
 
Como são poucos os que apostariam em produtos assim, os profissionais responsáveis pela 
fabricação de embalagens levam uma vida dura. Precisam estar antenados a tudo o que acontece 
– e principalmente com o que acontecerá – no mercado de seus clientes. E também são obrigados 
a batalhar por custos cada vez menores. Isso porque as fabricantes de macarrão, relógios, uísque 
ou de qualquer outra mercadoria não querem apenas a melhor das embalagens. Querem também 
a mais barata. Em troca, oferecem aos interessados um mercado de R$ 26 bilhões, que dobrou de 
tamanho de 1999 para cá. 
 
Por enquanto, o preço é item fundamental nessa disputa. “A busca pela redução dos custos, que 
se intensificou depois da queda da inflação, serve de balizador para o setor. Hoje, por exemplo, as 
companhias pesquisam intensamente para reduzir o volume de material usado nas embalagens”, 
diz Graham Wallis, diretor do Datamark, empresa de pesquisas de marketing que acompanha o 
segmento há duas décadas. No caso das embalagens, volume menor significa ganhos em duas 
frentes. Primeiro, por causa da redução direta de preço pela economia de matéria -prima. 
Segundo, pela diminuição dos gastos com frete obtida graças às cargas mais leves. 
 
O problema é que centrar foco apenas no preço pode não ser o suficiente. Todas as companhias 
miram nesse aspecto. É preciso buscar diferenciais extras já que as embalagens podem ser o 
atrativo que define uma compra. “A primeira experiência que temos é justamente com a 
embalagem”, diz Tereza, da ACNielsen. Por isso, acredita, as embalagens precisam seguir as 
mesmas regras – e atender às mesmas mudanças de hábitos e tendências – que os produtos. 
“Temos pesquisas que mostram que o consumidor brasileiro não separa uma coisa da outra. Se 
ele não gostar da embalagem, vai ser difícil levar o produto”, assinala Fábio Mestriner, presidente 
da Associação Brasileira de Embalagens (Abre). 
 
Ao que tudo indica, a influência da embalagem tende a crescer ainda mais. Afinal, e isso é visível 
no varejo, os empresários apostam no auto-atendimento como forma de diminuir os custos. O 
responsável pela pesagem dos hortifrutigranjeiros, por exemplo, muitas vezes servia como 
“consultor” da clientela. Foi substituído em várias redes pela pesagem no próprio caixa. Não é à 
toa, portanto, que hoje até produtos como legumes chegam às gôndolas embalados. Também é 
visível a mudança em setores como o de farmácias, que cada vez mais restringem o atendimento 
de balcão aos remédios e deixam cosméticos e produtos de higiene em prateleiras nas quais o 
próprio cliente escolhe o que quer. 
 



Ignoradas no dia-a-dia, pequenas alterações desse tipo se acumulam ao longo dos anos e 
transformam os hábitos e o mercado. Basta imaginar que em um passado nem tão distante era 
possível comprar feijão e arroz a granel. “No lugar do sujeito que oferecia o produto ficou a 
embalagem. Por isso, cabe a ela não só acondicionar a mercadoria, mas convencer o cliente sobre 
as qualidades do item que abriga”, diz Margot Takeda, diretora da A10 Design, com sede em São 
Paulo. 
 
Outra injeção de vitamina nas embalagens deve ser dada pela diminuição dos investimentos em 
publicidade, fenômeno visto em companhias de vários setores. “Com menos dinheiro gasto em 
propaganda, as companhias vão transformar as embalagens em pontos-de-venda e comunicação 
com o cliente”, diz Margot. Em alguns países, compara, o fenômeno chega ao extremo de 
companhias que acrescentam ofertas de emprego em suas embalagens. 
 
Aplicações extremas, como esta, devem demorar a chegar ao Brasil. Mas é inegável que a 
embalagem ganha importância crescente também por aqui. “Na compra por impulso, que é a 
grande responsável pelo giro de mercadorias, a embalagem só perde para o preço em influência”, 
diz Jobert Costa, diretor da agência paulista Blend Comunicação. Não por acaso, diz o diretor-
presidente da Seragini Design, Lincoln Seragini, a criação de uma embalagem é quase científica. 
“Estudamos desde questões práticas, como a facilidade na abertura, até o significado dos 
símbolos usados e a forma como cada um deles será percebido pelas pessoas. 
 
Não é de se estranhar, portanto, que as companhias apostem cada vez mais em inovação, 
tecnologia, marketing e nas parcerias com seus clientes. A sueca Tetra Pak é um exemplo. No 
Brasil desde a década de 50, a companhia viu suas embalagens caírem nas graças da população 
há pouco mais de uma década, quando o leite longa vida se tornou comum nos supermercados. 
Agora, para continuar crescendo, a companhia aposta em ações como a recém-lançada campanha 
“Mandou Bem”, que pretende estimular os jovens a consumir sucos naturais prontos para beber. 
Com campanhas na TV, a empresa, que embala 80% dos sucos prontos vendidos no país, quer 
aumentar o consumo per capita do produto, hoje de apenas 2 litros anuais. “Para se ter uma idéia 
do potencial de crescimento, basta dizer que portugueses e espanhóis consomem 24 litros anuais 
do produto”, diz o diretor de desenvolvimento de negócios da empresa, Eduardo Eisler. 
 
Segundo o executivo, as ações da Tetra Pak não se restringem a promoções como a “Mandou 
Bem”. “Temos uma equipe de pessoas que ‘ouve’ o mercado e detecta tendências. Buscamos criar 
produtos que atendam a essas demandas e repassamos a novidade para os clientes”, diz Eisler. 
Exemplos práticos desse tipo de estratégia são o novo sistema de abertura das caixas de leite – 
que a empresa levou sete anos para desenvolver e lança em breve no país. As novas caixas, que 
devem chegar nos próximos meses ao mercado, terão impressão mais colorida e de melhor 
qualidade. Foram criadas depois que a equipe da empresa detectou que os consumidores 
achavam as caixas de leite “um tanto sem graça”. 
 
A filosofia por trás de ações como essa é bastante simples. “Se tiver um molde, fazer um frasco 
qualquer um faz. O importante é buscar o extra”, explica Ricardo David, gerente de engenharia da 
Sinimplast, companhia paulista que deve faturar R$ 220 milhões este ano e é uma das maiores do 
país no segmento de embalagens plásticas. No “extra” da empresa entra, além de palestras 
oferecidas aos clientes sobre tendências do setor, a oferta de toda a estrutura necessária não só 
para a fabricação, mas também para o desenvolvimento das embalagens. “Se o cliente quiser, 
fazemos o design, os testes de engenharia, o molde e até o piloto de uma embalagem”, diz David.  
 
Na Rigesa, multinacional do setor de papel e papelão, a aposta é também no atendimento às 
necessidades dos clientes. “Nossa estratégia é conquistar e manter clientes de longo prazo. Por 
isso, oferecemos produtos premium”, diz Armando Pimentel, diretor de marketing da empresa. A 
atenção – e a antecipação – às necessidades do cliente é o diferencial almejado pela companhia. 
“Para atender o setor de fumo, por exemplo, controlamos até a fabricação do papel que será 
usado nas caixas”, afirma. “Isso porque o material não pode ter alofenóis, composto químico que 



afeta as folhas”, explica Pimentel. A companhia também instala máquinas para fechamento de 
embalagens na fábrica dos clientes e faz análises sobre como otimizar a logística do freguês.  
 
A disputa entre empresas e as ações que cada uma delas implementa para ganhar mercado são 
apenas um dos aspectos visíveis no setor de embalagens. Nos bastidores, há uma briga mais 
intensa entre os diferentes materiais usados para embalar produtos. Aí, capitaneados 
principalmente por associações nacionais que representam cada material, os empresários lutam 
por espaço nesse mercado altamente competitivo, no qual decisões aparentemente simples 
podem ter reflexos impensáveis à primeira vista. 
 
O nicho dos biodegradáveis 
 
Pressionado principalmente pelo orçamento, que o obriga a escolher basicamente em função do 
preço, o brasileiro ainda mantém a preocupação com o meio ambiente mais no campo filosófico 
do que no terreno prático. Apesar disso, há quem aposte que as embalagens biodegradáveis 
poderão ocupar um espaço considerável no mercado, nos próximos anos. É o caso da RES Brasil, 
companhia de Campinas (SP), que trabalha com a importação de um aditivo que faz o plástico se 
degradar em água e carbono.“Entre 97, quando abrimos a empresa, e 2003, fizemos apenas a 
divulgação do produto e a aproximação com os clientes. Agora já estamos planejando construir 
uma unidade de produção no país”, explica Eduardo Von Roost, diretor-superintendente da 
empresa. A fábrica que deve ser erguida ainda em 2005 custará R$ 3 milhões e terá capacidade 
de produção de 40 toneladas mensais de aditivos.  
 
O investimento vem a reboque de uma série de negócios fechados pela empresa. O Pão de 
Açúcar, por exemplo, testa as sacolas biodegradáveis em uma de suas unidades paulistas. 
Também são usuários de produtos feitos com plástico biodegradável O Boticário, Natura e a 
catarinense Renar Maçãs, que exporta suas frutas embaladas no produto. “Devemos lançar as 
primeiras embalagens biodegradáveis em alguns meses”, anuncia o gerente de engenharia da 
empresa, Ricardo David. 
 
Veja o caso dos refrigerantes. Quando quiseram se livrar dos gastos com a lavagem para reuso e 
o leva-e-traz de garrafas, as grandes fábricas trocaram o vidro pelo PET. Sem saber, mudaram 
também os rumos do setor. Isso porque a resina garantiu garrafas mais baratas de fabricar, mais 
leves e descartáveis. Ao derrubar as resistências culturais ao plástico, porém, marcas como a 
Coca-Cola e a Pepsi abriram a porteira para as tubaínas. Resultado: empresas de fundo de 
quintal, que não tinham como arcar com os custos do envasamento em vidro, aproveitaram a 
oportunidade e espalharam PETs por todos os lados. Hoje, dominam um terço do mercado 
nacional. 
 
Se não foi a melhor das decisões para as grandes fábricas de refrigerantes, a mudança no 
material das garrafas foi um avanço e tanto para o segmento do PET – e do plástico como um 
todo. Para se ter uma idéia, o consumo nacional da resina, que era de 80 mil toneladas em 1994, 
mais do que triplicou até 2001 – e segue crescendo, ainda que em um ritmo mais lento desde 
então. “Graças ao aumento dos volumes produzidos e aos ganhos de escala, o preço da resina 
caiu, o que permitiu o ingresso do produto em outros segmentos”, explica Hermes Cortesini, 
coordenador de comunicação da Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet). 
 
Com a retração do preço e as qualidades próprias da resina, o PET vem conquistando clientes em 
segmentos como o de águas minerais, detergentes de louças e xampus. “Por ser mais brilhante e 
transparente do que os outros plásticos, o PET permite a confecção de embalagens mais 
atraentes. A previsão é continuar crescendo em diferentes nichos”, diz Cortesini. 
 
Nos últimos anos, aliás, não foi só o PET que cresceu. O plástico de maneira geral foi o material 
que mais ganhou participação de mercado. Em 1999, quando o segmento de embalagens 
movimentava R$ 12,2 bilhões, as embalagens plásticas detinham 29% de participação. Em 2003, 



com as vendas totais batendo nos R$ 23,7 bilhões, o material passou a abocanhar 35,1% do 
mercado, assumindo a liderança de faturamento do setor de embalagens. No mesmo intervalo de 
tempo, o papel e o papelão (que lideravam o ranking em 1999) e o vidro perderam espaço. As 
embalagens metálicas mantiveram sua fatia do bolo praticamente inalterada. 
 
A disputa é acirrada. “As empresas não param de fazer pesquisas para melhorar seus produtos e 
ganhar espaço”, diz Cortesini, da Abipet. “As companhias estão sempre investindo em atualização 
tecnológica e modernização de seu parque industrial”, relata Rogério Mani, vice-presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief). Entre as principais 
frentes de pesquisa, diz, está a busca de plásticos cada vez mais finos e resistentes, que 
possibilitem a criação de embalagens mais leves. “Com isso, estaremos garantindo a economia de 
combustíveis e, principalmente, a redução do custo da embalagem.  
 

O duelo das embalagens 
No ranking de 1999, o papel e o papelão eram líderes absolutos... 

 
 
...já em 2003, o jogo inverteu para o lado dos plásticos 
 

 
Já entre as fabricantes de latas, as apostas são variadas. A Associação Brasileira do Alumínio 
(Abal), por exemplo, participou recentemente da Feira Internacional de Tecnologia e Embalagem 
para a Indústria Alimentícia (Fispal). E aproveitou para divulgar o estudo técnico do Centro de 
Tecnologia da Embalagem (Cetea) que desmente os boatos de que as latinhas de cerveja e 
refrigerantes transmitem doenças como cólera e salmonela. Além disso, a associação comemora o 
fato de o Brasil ser um dos campeões mundiais de reciclagem. Cerca de 89% das latinhas de 
alumínio são recicladas no Brasil. Segundo colocado no ranking, o Japão recicla 81,8% do que 
consome – nos Estados Unidos, o índice é de 50%. 
 
Agressiva, a Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço) foi para a televisão mostrar 
suas vantagens. “Lançamos a campanha Saúde: Só na Lata para mostrar ao consumidor que a 
lata de aço é sempre a opção mais saudável”, diz o diretor administrativo da entidade, Sérgio 
Iunis. Em outra frente, conta Iunis, as companhias do setor estão investindo mais em tecnologia e 
vencendo um dos antigos entraves à popularização das latas: a pouca flexibilidade de formatos. 
Graças a acréscimos de tecnologia no processo produtivo, surgiram nos últimos meses novidades 
como a lata expandida do Leite Moça (que tem dois bojos na parte superior e inferior da 
embalagem) e a lata em formato de pote (com um bojo na parte inferior) do Café Pilão. 
 



Ao que tudo indica, os investimentos feitos para fabricar latas mais bonitas estão surtindo efeito. 
“Este ano crescemos 8% até outubro”, diz Iunis. E olha que as latas de aço já dominavam o 
mercado em vários segmentos. Segundo os dados do Datamark, o material dominava o mercado 
de leite condensado com 89% das embalagens em 2003. Também era líder nos segmentos de 
vegetais (81%), molho de tomate (66%), leite em pó (64%) e óleos comestíveis (60%). “Para 
2005, nossa previsão é ainda mais otimista. Queremos crescer acima do PIB graças ao 
lançamento de novos produtos, à migração de mercadorias que hoje usam embalagens 
concorrentes e à exportação de mercadorias envasadas em latas de aço”, acredita Iunis. 
 
O otimismo com o setor de embalagens de aço é compartilhado pelo presidente da paranaense 
Metalgráfica Iguaçu, Rogério Marins. Depois de ver parte de seu maior mercado – o de óleos 
comestíveis – migrar rapidamente para o PET, a empresa decidiu diversificar. Investiu US$ 4 
milhões na importação de máquinas suíças e alemãs e, em novembro do ano passado, inaugurou 
a linha de produção específica para as latas de aço para alimentos, ração animal e café. “Esses 
mercados crescem continuamente. Tanto que estamos para receber no início de 2005 a segunda 
linha de produção específica para os alimentos”, diz Marins. 
 
A escalada do mercado de embalagens :  Faturamento em R$ bilhões 
 

 
 
No meio de toda a disputa – e da movimentação em busca de espaço –, Paulo Peres, presidente 
da Associação Brasileira do Papel Ondulado (ABPO), está confiante. “O ano passado foi muito 
ruim, mas estamos nos recuperando”, afirma. “Em 2005, deveremos pelo menos acompanhar o 
crescimento do PIB”, aposta. Segundo dados da ABPO, até outubro o setor cresceu 12,17% – e 
zerou a queda registrada em 2003. A variação, diz o executivo, revela as oscilações do mercado 
interno. “O papelão não perde espaço para outros produtos porque as mercadorias de grande 
volume, embaladas em plásticos ou latas, são transportadas em caixas.” Resta saber se no futuro 
não surgirão novos produtos – ou novas estratégias de mercado – que exijam das empresas e 
associações ainda mais esforço para manter e ganhar mercado. 
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