
E M B A L A G E M P O R R I C A R D O H U M B E R T O

AS FILHAS DA
MESMO COM AS CONSTANTES MUDANÇAS

EM RÓTULOS E CORES, ALGUMAS EMBALAGENS
ATRAVESSAM OS MODISMOS QUASE INTACTAS E SE

TORNAM A REPRESENTANTE FIEL DA MARCA NO VAREJO

IMAGINE O QUE É PARA O CONSUMI-

DOR IR AO SUPERMERCADO HOJE E

TER DE ESCOLHER ENTRE 200 MIL

ITENS, DIVERSOS LANÇAMENTOS E

MUITOS DELES NUMA MESMA CATEGORIA.

E com o tempo de compra cada vez
menor, como perceber um diferen-
cial? Eis o atual cenário da competi-
ção no ponto-de-venda, no qual uma
cor ou desenho mais arrojado fisga o
comprador em segundos. Quem co-
nhece o varejo sabe que o setor de
embalagens é promissor principal-
mente no Brasil, um país fascinado
pelo visual. O setor em cinco anos
cresceu mais de 100% no País, e até o
final deste ano vai movimentar mais
de 30 bilhões de reais. E a produção
nacional está a todo o vapor, com 18
das 20 maiores fabricantes mundiais
presentes em território nacional.

Mas da mesma forma que a gôn-
dola é o ringue da inovação visual,
algumas embalagens atravessam dé-
cadas praticamente intactas, como
verdadeiras referências para o segmen-
to e tão importante quanto à empre-
sa que as fabrica. E como não lem-
brar da Coca-Cola, de longe a marca
mais lembrada no mundo? O seu de-
sign que dispensa apresentações e,
como diz a própria empresa de Atlan-
ta, "concebida para que o consumidor
a reconheça até no escuro". O segre-

da Associação Brasileira de Emba-
lagem (Abre). A empresa atingiu o
máximo que uma marca pode alme-
jar: uma forma exclusiva como prin-
cipal elemento de identificação com
o produto. O mesmo não ocorre em
grande parte do mercado de cervejas,
em especial no segmento de 600 ml,
em que não existe diferenciação nas
garrafas. No mercado de águas, a
tendência é a personalização, tendo
com ícone a marca Perrier com um
desenho exclusivo. O ideal é que isso
aconteça em todos os segmentos.

Para Luiz Cláudio Zenone, coor-
denador de pós-graduação de mar-
keting no varejo do Centro Universi-
tário Senac, a embalagem nasce co-
mo proteção do produto, mas tam-
bém é um elemento de comunicação
e está mais próxima aos consumido-
res que a TV. "E o primeiro contato
do consumidor com a marca", diz. E
a embalagem se torna fundamental,

seja para imprimir tecnologia, mo-
dernidade e inovação da marca.

E como explicar o sucesso da em-
balagem de Maizena? Quantas pes-

soas sabem que a fabricante do
mais conhecido amido de mi-

lho é a Unilever? Eis uma
marca com um layout que

se insere no hall dos

do do sucesso está em seu formato
exclusivo, principal fator da cons-
trução de sua identidade for-
te. "A garrafa foi um íco-
ne de amarração, e tudo
o que a empresa investiu
está presente na embala-
gem", destaca Fábio Mestri-
ner, professor de design de em-
balagens da ESPM e presidente





"clássicos", pois atravessou 75 anos
no Brasil de geração para geração,
mantendo sua embalagem quase ín-
tegra. "Se a embalagem tivesse mu-
dado bruscamente, perderia a condi-
ção de líder, já que os clássicos não
mudam, mas evoluem", destaca Mes-
triner. Atualmente com cerca de 90%
de participação no mercado, a Mai-
zena, além de estar em grande parte
dos lares brasileiros, tem a missão de
oferecer nutrição adequada de forma
democrática aos consumidores. E is-
so está na lendária caixinha amarela,
fator importante de diferenciação do
produto no ponto-de-venda. "A con-
sumidora de Maizena possui um
grande vínculo emocional com a mar-
ca e, respectivamente, com sua em-
balagem", destaca Ana Paula Medei-
ros, gerente de produtos Maizena.
Ela lembra que o amido de milho
Maizena mantém suas propriedades

Um setor em expansão
Nem só de grande produção vive o setor de embalagens no Brasil.

O País exporta rnais de 350 milhões de embalagens ao ano. Em 2004, o
Brasil ganhou mais de 20 prêmios de embalagens. Estamos alinhados com o
que há de moderno, seja em embalagens metálicas e processos de estampas,
já em consumo per capita só perdemos para o Japão, que consome 450
dólares por ano em embalagem, seguido dos EUA, enquanto o Brasil tem
o consumo de 67 dólares por ano.

E as embalagens hoje seguem a tendência de atenderem diferentes
públicos, seja por consumo ou renda. Um dos exemplos de acessibilidade
proporcionada pela embalagem está nos refrigerantes de marcas regionais
que, apesar de maciçamente criticadas, possibilitaram maior consumo de
refrigerantes pela população. Essa é uma das funções das embalagens, que
é a de democratizar o acesso aos produtos.

inalteradas e se tornou um ingredi-
ente culinário e companheiro da con-
sumidora brasileira em todo o tipo
de receita, seja em alimentos infantis
ou em pratos elaborados para ocasiões
especiais. E mesmo com as atualiza-
ções do invólucro, foram mantidos
os ícones tradicionais, como a ilus-
tração dos índios sioux, bem como o
fundo amarelo com logotipo preto,
que ganhou atualmente um aspecto
mais moderno e atraente.

MOÇA REDESENHADA
Existem também as marcas que

mantêm seu design, mas não
abrem mão da evolução. Um
dos exemplos mais expres-
sivos da guinada pela tecno-
logia foi o Leite Moça, o pro-
duto mais vendido pela Nestlé
no Brasil e cadeira cativa nos
lares. A completar cem anos
de lançamento e 84 anos no
País, a lata manteve a moça,
habitante dos Alpes suíços,
em seu rótulo. Mas o pro-
duto mais vendido da Nes-
tlé no Brasil ganhou recen-
temente um banho de mo-

dernidade: uma lata com um desenh-
o que lembra uma cintura de moça,
de forma que o consumidor manuseie
o Leite Moça mais fa-
cilmente.

Para isso, a multi-
nacional suíça contou
com um grupo multi-
funcional que conce-
beu uma forma pró-
pria para o produto e
que imprimisse dife-
renciação. A empresa
teve o apoio da Com-
panhia Siderúrgica



Nacional (CSN), que
forneceu a folha de
flandres, além de equi-
pamentos para dar no-
vas formas à lata. "O
formato diferenciado
da lata entrega à Moça
uma identidade pró-
pria, além de reforçar
os valores já conheci-
dos da marca, como
tradição, qualidade, cria-
tividade e inovação", ex-
plica César Augusto
França, gerente de marketing de
Lácteos da Nestlé Brasil. E com o
novo design, França destaca que,
além de oferecer as tradicionais re-
ceitas aos consumidores no rótulo, a
empresa implantou o serviço "Fale com
a Moça", uma consultoria de culinária
on-line com envio gratuito de recei-
tas, dicas e soluções de especialistas.

Mestriner explica que o brilho da
embalagem do leite Moça foi possí-
vel por meio das novas técnicas de
concepção de embalagem, como ró-
tulo sleev, que adere à lata. Trata-se
de um rótulo que "veste" a embala-
gem, que depois sofre um processo

tância, enquanto a cor a
dez metros. E já
que a palavra é ino-
var, o Leite Moça
aumentou sua fa-
mília com a entra-
da de Moça Serve
Fácil, uma bisnaga
que visa facilitar o
consumo e atender
novos consumido-
res que preferem
uma embalagem
mais prática de
abrir. "Hoje o pú-
blico-alvo não se
concentra na dona-
de-casa, mas es-
tende-se também

aos filhos, adolescen-
tes, além de mulheres e

homens solteiros", ressalta França.
E produtos tradicionais que pre-

cisam conquistar novos públicos e se
reposicionar no mercado, a principal
mudança se dá via embalagem. Foi o
que ocorreu com o Óleo Maria, que
há 62 dois anos tinha como sinôni-
mo um produto utilizado por donas-
de-casa e sem atualização em seu
design. "A marca Maria foi muito
forte nos anos 70 e 80, nos anos 90
ficou parada, e envelheceu junto com
seus consumidores; precisávamos,
urgentemente, de um rejuvenesci-
mento", diz Márcio Bairão, diretor

de marketing Vida Alimentos. E a re-
volução veio com uma lata de estru-
tura elíptica e outra versão em Tetra-
pack. Bairão explica que o Tetrapack
permitiu o consumo de famílias de baixa
renda e solteiros, que pouco consu-
miam o óleo composto. Mesmo num
segmento tão comoditizado, Bairão
lembra que o design inovador no
ponto-de-venda fortaleceu a imagem
de marca junto ao consumidor. "Diante
de outras marcas de óleo temos um
design inovador, e a nova roupagem
transmite essa diferença", diz ele. A
própria área de óleos de soja adotaram
a embalagem pet, mas a área de azeite
não tem essa alternativa.

E a tendência em todos os setores
reforça a "personalização" da marca se
destacando com uma embalagem di-
ferente da sua concorrente. Mestriner
explica que a importância das emba-
lagens é grande na área alimentícia, já
que a forma enaltece a personalidade
da marca. E mesmo para aquelas mar-
cas não tão fortes, podem confiar suas
fichas nesse trunfo, se quiser se fazer
percebida no ponto-de-venda.

de encolhimento e gruda na lata.
"Antes havia um limitante térmico
que restringia as embalagens ao for-
mato plano. Agora surgirão for-
mas mais arrojadas", diz Mestri-
ner. A técnica existe há uns seis
anos, mas ganhou força há uns
dois anos. E isso tem grande
diferença na briga entre o Leite
Moça e suas concorrentes, já
que a forma é percebida pelo
consumidor a 30 metros de dis-

Fonte: Consumidor Moderno, a. 10, n. 94, p. 80-84, jul. 2005.




