
Setor vidreiro age para consolidar mercados e tomar fatias de rivais
Por Flávio Palhares

a constante corrida entre os mate-
riais pela conquista de novos mer-
cados de embalagens, o vidro viu
seus resultados crescerem 5% em

2004 e prevê dobrar a alta neste ano. Com
essa meta estabelecida, o setor vidreiro dá no-
vos passos em 2005 para se consolidar em
mercados onde já é predominante, como a in-
dústria de bebidas destiladas, aposta em áreas
onde outros materiais ainda predominam,
como a de águas minerais, e busca espaço em
nichos dominados por outros tipos de emba-
lagens, como o de legumes. Nesta reportagem
são apresentados alguns recentes lançamen-
tos que ilustram a movimentação do setor vi-
dreiro e, em seguida, o investimento da
Wheaton em salas limpas para disputar não só
o mercado interno de frascos para medica-
mentos, mas também o externo, com reci-
pientes assépticos para cosméticos.

LEGUMES - Pela primeira vez em vidro no Brasil

latas de aço o milho verde e as ervilhas em re-
cipientes de vidro de 310 gramas, da Owens-
Illinois.

De acordo com o gerente de marketing da
empresa, Odilon Roberto Oliviéri, pesquisas
feitas pela empresa apontaram um problema
que as donas-de-casa enfrentavam na gôndo-
la do supermercado: não conseguiam visuali-
zar o conteúdo ao comprar legumes acondi-
cionados em latas. "A transparência do vidro
resolve essa questão, já que o consumidor
pode conferir na hora o que está levando",
ressalta Oliviéri. Ele aponta ainda outros
diferenciais do produto da Olé, como a tampa
de fácil abertura e o fato de não haver simila-
res no mercado nacional. O diretor de marke-
ting da Olé observa que em lojas de importa-
dos existem algumas marcas de legumes
acondicionadas em vidro, "mas com preços
exorbitantes". As tampas abre-fácil são pro-
duzidas pela Metalgráfica Rojek, e os rótulos
são impressos pela Mack Color.

SISTEMA ACL-Para
diferenciar a garrafa
da Vodka Cristal,
a gravação foi feita
diretamente no vidro,
pelo sistema Aplied
Ceramic Label

Um mercado pouco afeito a mudanças na área
de embalagens está começando a engatinhar
para uma novidade significativa. Pela primei-
ra vez no Brasil, legumes são acondicionados
em potes de vidro. O pioneirismo coube à
Conservas Olé, que acrescenta à sua linha de

Na área de bebidas destiladas, surgem oportu-
nidades para a criação de garrafas sofisticadas
- e exclusivas, como a da vodca da vinícola
Château Lacave. Após mais de dois anos de
estudo, a Família Basso, proprietária da em-
presa desde 2002, está ampliando a família de
produtos da marca com o lançamento da Vod-
ka Cristal. A bebida apresenta cor cristalina e
tem graduação alcoólica de 40%. O destaque
do lançamento é a garrafa de l litro, forneci-
da pela Saint-Gobain Vidros. Com design di-
ferenciado, a embalagem tem o desenho irre-
gular e o brasão da empresa em alto relevo. A
decoração, feita diretamente na garrafa pelo
sistema ACL (Applied Ceramic Label), ficou
a cargo da Deda Decorações. A tampa plásti-
ca de rosca (roll-on) é da Tapon Corona. O
desenho da embalagem foi desenvolvido pelo
Studio Design Imagem + Comunicação.



Na generalizada tendência dos produtores de
cachaça de tentarem exportar a bebida, a Per-
nod Ricard mirou logo o alvo externo e,
aproveitando a coincidência da data com o
nome, lançou em janeiro a cachaça premium
Janeiro na Alemanha, em Portugal e na Fran-
ça. Obviamente, não descuidou do público
interno, responsável por um volume de con-
sumo que coloca a cachaça como uma das
bebidas mais consumidas no planeta: a Janei-
ro está à venda também em bares e pontos tu-
rísticos do Rio de Janeiro, outra das fontes de
inspiração da marca e símbolo do próprio
Brasil no imaginário de grande parte da po-
pulação da Europa, principal foco de entrada
da nova bebida.

O objetivo é conquistar a liderança do
crescente mercado de aguardente fora do
Brasil dentro de três anos. É um alvo tenta-
dor: as exportações de cachaça aumentaram
14% entre 1999 e 2003 e 13% no ano passa-
do. Para atingi-lo, a empresa direcionou o
produto para um campo em que, mais do que
a própria cachaça, a forma de consumo tem
forte apelo: a bebida foi especialmente desen-
volvida para a preparação de caipirinhas. A
Janeiro é ligeiramente envelhecida, o que lhe
confere a cor levemente amarelada.

Nesse lançcamento, a Pernod Ricard
aposta em ícones da Cidade Maravilhosa. A

Depois de uma experiência bem sucedida
com a água mineral aromatizada First Water
em garrafas de PET, a Indústrias Reunidas
Tatuzinho 3 Fazendas investe agora na sofis-
ticação do produto, com a água carbonatada
aromatizada First Slim em garrafas de vidro
de 330ml.

De acordo com o C.E.O. da Tatuzinho,
César Rosa, a First Water, uma água lançada
há três anos, sem grandes investimentos, para
que a empresa começasse a entender o mer-
cado de águas minerais, continua tendo boa
aceitação. Mas, ele ressalta, para alcançar o
novo público pretendido pela empresa, mu-
lheres de alta renda, era preciso agregar valor
ao produto. "Pesquisas realizadas pela em-
presa mostraram que as mulheres de alto po-
der aquisitivo têm certa rejeição à garrafa de
PET para águas minerais", explica o executi-
vo. Daí, a idéia de lançar uma nova água em
garrafas de vidro, mais sofisticadas, produzi-
das pela Owens-Illinois, com perfil sinuoso e
cor especial (azul cobalto). As tampas das
garrafas, produzidas pela Alcoa, são
rosqueáveis, e os rótulos auto-adesivos,
feitos de polipropileno, são impressos pela

embalagem da Janeiro faz re-
ferências estilizadas a alguns
dos cartões postais do Rio: o
perfil da garrafa de 700ml, fa-
bricada pela Owens-Illinois, é
inspirado no Pão de Açúcar, e

as ondas do calçadão da
praia de Copacabana apa-
recem através de um jogo
de transparências forma-
do pelo conjunto de rótu-
los (frontal, contra-rótulo

Setprint Tecnologia Digital.

e rótulo lateral) de polipropileno, desenvolvi-
dos pela Prodesmaq. No rótulo frontal apare-
ce, em português, a assinatura "O espírito ca-
rioca". O design foi desenvolvido pela Usina
Escritório de Desenho.


