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SETOR DE
EMBALAGEM
VIVE FASE
OTIMISTA
DADOS DIVULGADOS PELA Abre —Associação Brasileira de Embalagem ASSINALAM QUE o SETOR VEM ACOM-

PANHANDO O TÃO PROPAGADO CRESCIMENTO ECONÔMICO VIVENCIADO PELO PAÍS NO ÚLTIMO ANO. SEGUNDO ES-

TUDO ENCOMENDADO PELA ENTIDADE, SOMENTE EM 2004 O MERCADO REGISTROU UM FATURAMENTO DA ORDEM DE

R$ 28.591 bilhões, o QUE REPRESENTA UM incremento de 2,2% SOBRE o EXERCÍCIO ANTERIOR. COMO ERA DE

SE ESPERAR,TAL performance ACENTUOU o otimismo DOS REPRESENTANTES DA ÁREA, QUE NEM POR isso DEIXAM DE

DEBATER ALGUMAS QUESTÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA O CONTÍNUO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.

by MARA VEGSO

O desempenho Obtido pelo setor de embalagem em

2004 leva o mercado a prever um faturamento pró-

ximo a R$ 33 bilhões até o final deste ano. No que de-

pender das inovações técnicas cultivadas no campo

de materiais, processos e design, esta meta poderá ser

tranqüilamente atingida. Mas, na esfera das relações

entre empresas clientes, convertedores e escritórios

de design, ainda há muito o que questionar, debater e,

principalmente, fazer.

Como analisa Ronald Kapaz, diretor de estratégia da

Oz Design, que tem administrado, em média, quin-

ze projetos de embalagem ao mês para clientes co-

mo Coca-Cola, Kimberly Clark,Pernod-Ricard,
Quaker e Ajinomoto, este é um mercado que sem-

pre funciona, embora seja muito afetado pelos humo-
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res da economia."Mesmo com indicadores de esta-

bilidade, sentimos uma grande diminuição de recur-

sos e, por conseqüência, de investimentos" observa,

acrescentando que existe um forte desejo pelo novo,

desde que ele não apresente os riscos inerentes às

inovações.

Por mais contraditório que isto possa parecer, a Oz

Design driblou o impossível ao elaborar as embala-

gens da linha de sopas individuais Vono, de preparo ins-

tantâneo, e cuja novidade ficou a cargo da proposta

gráfica, totalmente distinta da adotada nesta catego-

ria. Com um layout limpo, no qual os elementos visuais

são trabalhados de forma didática, o projeto reafirma

a qualidade do lançamento, que vem obtendo exce-

lente aceitação no mercado.
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O último ano também foi bastante movimentado na
Pandesign, que deu conta de, em média, quinhentos
jobs voltados para a área."Isto mostra que a embala-
gem vem sendo finalmente percebida como um im-

portante canal de mídia" constata Marta Cardoso, só-
cia-diretora do escritório, que atende, entre outros

clientes, a Aymoré, Bunge Alimentos, Carrefour,
Colgate, Parmalat, Pullman, Sadia e Nestlé, para
a qual modernizou o visual do tradicional Leite Moça,

agora apresentado em lata expandida, trabalhada em

litogravura.
Para Mara Molinari, diretora-geral da Otto Design
— que gerenciou aproximadamente duzentos jobs no

período avaliado para empresas como Arcor, Alpar-
gatas, Danone, Kellogg's, Pepsico e Procter&
Gamble — os produtos estão passando por ajustes
e modernizações em espaços de tempo cada vez me-
nores. De acordo com a executiva, essa prática tão fa-
vorável ao setor tem ocorrido principalmente devido

à acirrada concorrência entre as indústrias, ao cres-

DOIS

cente número de empresas regionais que entram no
mercado e à migração das verbas de propaganda para
outras ferramentas de comunicação.
"Sentimos uma forte busca pela diferenciação, prati-
cidade e maior percepção de linhas de produtos orien-
tados pelas marcas-mães. Essa busca parece ser oriun-

da da grande concorrência entre as empresas'', cons-

tata Mário Narita, sócio-diretor do escritório que leva
seu nome. Ele destaca ainda a presença cada vez mais
forte das marcas próprias no PDV, assunto sobre o
qual discorre com total propriedade, visto que a Na-
rita Design responde pela arquitetura visual da li-
nha de produtos Carrefour, cujas diretrizes gráficas

até então eram determinadas pela matriz francesa da
rede varejista.

Este ano, o escritório de design — cuja carteira de
clientes conta com outras empresas de grande por-
te, dentre as quais Avon, Kraft Foods, Philip Mor-
ris, AmBev e Quaker — tem enfrentado o desafio
de transformar mais de SOO itens em uma única fa-

mília, aquecendo seu relacionamento com o público,
facilitando o reconhecimento nas gôndolas e amplian-
do a percepção de valor. "O relançamento foi um ver-
dadeiro sucesso'', atesta o diretor de marcas próprias,

Pablo Rego, elogiando a concepção visual elaborada
pela Narita Design, bem como a adaptação e apli-
cação do projeto nas diversas categorias de produtos
comercializadas sob a umbrella Carrefour, que ficou
a cargo da Pandesign.
"O mercado de embalagens foi mais ativo neste últi-
mo ano, principalmente na área de cosméticos e per-

fumaria" observa Margarete Takeda, sócia-diretora da
alODesign, que atende, entre outros clientes, O Bo-
ticário."Esse movimento se deve, além do aumento
da concorrência, à influência da moda e à importân-
cia que os consumidores estão atribuindo à estética.

Os hábitos de vida estão cada vez mais focados no
bem-estar, no resgate do romantismo e do sentir pra-

zer em pequenas coisas'', relata.
Mas, entre as cerca de cem embalagens desenvolvidas
pela alODesign neste último ano, Margarete destaca

l. SOPAS VONO
A OZ DESIGN DESENVOLVEU
PARA AS EMBALAGENS DA
LINHA DE SOPAS INDIVIDUAIS
VONO UMA PROPOSTA
GRÁFICA DISTINTA DA ADO-
TADA NESTA CATEGORIA.

2. LEITE MOÇA
A PANDESIGN MODERNIZOU
O VISUAL DO TRADICIONAL
LEITE MOÇA, AGORA APRESEN-

TADO EM LATA EXPANDIDA
(DA CSN), TRABALHADA EM
LITOGRAVURA

3. CARREFOUR
A NARITA DESIGN RESPONDE
PELA ARQUITETURA VISUAL
DA LINHA DE PRODUTOS
CARREFOUR, CUJAS DIRETRI-
ZES GRÁFICAS ATÉ ENTÃO

ERAM DETERMINADAS PELA
MATRIZ FRANCESA DA REDE
VAREJISTA.
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4. O BOTICÁRIO

O MERCADO DE EMBALAGEM
FOI MAIS ATIVO NESTE ÚLTIMO

ANO, PRINCIPALMENTE NA
ÁREA DE COSMÉTICOS E

PERFUMARIAS. ESTA É UMA DAS
CONSTATAÇÕES DA AÍODESÍGN,

QUE ATENDE O BOTICÁRIO.

5 E 6. ALMADÉN

AS NOVAS EMBALAGENS DE-
SENVOLVIDAS PELA AÍODESÍGN

PARA OS VINHOS ALMADÉN
AGREGARAM MAIS PRESTÍGIO

À MARCA,

7. SHERWIN-WILLIAMS

NA EMBALAGEM CONCEBIDA
PELA PH2 FULL CREATIVITY PARA
AS TINTAS AQUACRYL O APRO-

VEITAMENTO DAS DUAS FACES
DOS GALÕES FEZ COM QUE

AS EMBALAGENS ASSUMISSEM
A FUNÇÃO DE DISPLAY.

as dos vinhos Almadén, que agregaram maior pres-

tígio à marca, resultado obtido com base em um for-

te planejamento estratégico, aliado à sensibilidade

criativa.

O mesmo volume de projetos foi administrado pela

Ph2 Full Creativity, que concebeu as embalagens

das tintas acrílicas Aquacryl, da Sherwin-Williams,
cujo aproveitamento das duas faces dos galões as le-

vam a assumir a função de display.'Atualmente,tanto

as pequenas como as grandes empresas estão com a

mesma preocupação: estabelecer uma comunicação

direta com os consumidores no momento da com-

pra. Outro fator importante na movimentação do mer-

cado foi o crescimento das exportações. Mais do que

nunca, as empresas estão se adequando para que suas

embalagens possam ser comercializadas tanto aqui

como em outros países'', afirma Célia Padilha Fernan-

des, sócia-diretora do escritório. Esta opinião é com-

partilhada por Marco Antônio Amaral Rezende, dire-

tor de branding e negócios da Cauduro Martino, que

concretizou, entre outros trabalhos, a reformulação

das embalagens de uma marca de cachaça, ainda man-

tida em sigilo, para os mercados norte-americano e

europeu.

TEMPO DE NOVIDADES

Neste último ano, o mercado de embalagens apre-

sentou uma série de novidades, entre elas cartões com

gramaturas reduzidas, capazes de oferecer alta bar-

reira a agentes como água e gordura; propagação de

materiais ecologicamente corretos, embora o plásti-

co venha conquistando um espaço cada vez maior,

passando a ser utilizado em potes de forma ampla —

invólucros historicamente trabalhados em vidro —,

como pode ser percebido na categoria de maioneses.

Em termos de processos, as inovações ficam por con-

ta dos shapes, cada dia mais atraentes, que quebram os

paradigmas dos formatos convencionais; avançados

sistemas de impressão, como litografia e sleeves; difu-

são dos rótulos termo-encolhíveis, com aplicação au-

tomática; e reciclagem de materiais compostos.

No que se refere aos projetos gráficos, Narita chama

a atenção para o foco na qualidade de vida, que tem

resultado no emprego intensivo de imagens explo-

rando bem-estar, saúde e estados de espírito positi-

vos."Esta é uma tendência mundial, que já começa a

se fazer perceber no Brasil, ainda que timidamente'',

adianta. Outro fenômeno evidenciado pelo designer diz

respeito à crescente busca pela diferenciação, motivo

que levou as gelatinas Royal — há sessenta anos apre-
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8. ASSIM
ENFATIZANDO OS VALO-

RES E O POSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO DA MARCA, A

M DESING TRABALHOU O
LOGOTIPO DE ASSIM EM VER-

MELHO, COM LETRAS QUE
SUGEREM MOVIMENTO,

EM ALUSÃO AO DINAMISMO
DO PRODUTO.

sentadas em caixas de cartão — a revolucionar a ca-

tegoria com o uso de embalagens flowpacks, também

elaboradas por seu escritório.

Desenvolvendo em torno de doze trabalhos mensais

voltados à área para clientes como Adria, Assolan,

Cervejaria Baden Baden, Johnson &Johnson,
Extra e Nestlé, a M Design também tem sido mui-

to solicitada para a concepção de projetos capazes

de possibilitar uma rápida comunicação com os con-

sumidores no PDy enfatizando os valores e posicio-

namento estratégico das marcas.

Um bom exemplo pode ser conferido na linha de sa-

bão em pó Assim, da Assolan. O logotipo foi trabalha-

do em vermelho, com letras que sugerem movimento,

em alusão ao dinamismo da marca. Para a versão "ul-

tra" com rápida ação contra as manchas, a predomi-

nância do azul segue o líder da categoria, enquanto a

adoção da cor prata confere requinte ao acabamento,

destacando o produto nas prateleiras. Já no caso do

"tripla ação" que limpa, perfuma e trata os tecidos, os

diferenciais são graficamente explorados por três es-

feras coloridas. Mas a grande novidade fica por conta

do shape horizontal,recurso também utilizado por Omo.

Na visão de Ana Couto, ceo da Ana Couto Branding
& Design, a tendência do mercado assinala o uso de

materiais recicláveis e de peças integradas, visando

minimizar as perdas de matéria-prima.

A dirigente da Ph2 Full Creativity acrescenta outra

preocupação dos empresários e designers: a inserção

de informações claras e completas sobre os produ-

tos nas embalagens,postura que atribui maior credi-

bilidade às marcas.'A tendência é que esta preocupa-

ção logo vire regra',' antevê Célia.

A diretora da Pandesign concorda.'As embalagens

tendem a trazer cada vez mais informações e bene-

fícios para os consumidores, agregando valores antes

não explorados" aposta Marta, certa de que a elas ca-

berá expressar a atitude e a personalidade das mar-

cas, observação apontada por unanimidade entre os

designers entrevistados.

Para o executivo da Oz Design, a tônica, portanto,

estará centrada nos valores intangíveis, como os be-

nefícios emocionais, humanos e psicológicos promo-

vidos pelos produtos. Da mesma opinião, Narita asse-

gura que o binômio forma/função já não resolve as

necessidades das marcas."Mais do que nunca, as em-

balagens devem comunicar sensações, transmitir va-

lores e buscar identificação com o modo de vida dos

consumidores'', sustenta.

Além disso, como constata a sócia da alODesign, o
mercado caminha em busca do equilíbrio entre o eco-

lógico e a visão high-tech, que usa e abusa de efeitos

metalizados. Margarete lembra ainda que economia

e otimização são as palavras de ordem do momento.

Dessa forma, tais necessidades começam a delinear

algumas tendências mundiais, como a adoção de pai-

néis frontais maiores, propiciando aos produtos uma

área mais confortável para se comunicarem com o

público.

Segundo a designer, existem duas vertentes com rela-

ção ao formato das embalagens: tamanho-família, que

cresce especialmente nas categorias de alimentos, re-

médios e produtos de uso diário; e tamanhos mini ou

individuais, para atender ao novo estilo de vida dos

consumidores. Contudo, como adverte, ainda existe

certa resistência por parte das empresas em aderir

aos novos formatos, dado o alto custo de produção

inicial, por demandar novos moldes.

TEMPO DE REFLEXÃO

Também na opinião de Célia, as empresas usuárias de

embalagens não têm utilizado a contento os recursos

e estudos disponibilizados pelo mercado."Para que os

clientes possam incorporar este valor, ainda terão que

passar por algumas mudanças profundas de ordem fi-

losófica e administrativa" sugere, com o apoio de Ka-

paz:"Toda inovação é resultado de uma atmosfera po-

sitiva e competitiva.Temos uma competitividade cres-

cente, mas um ambiente conservador, mantido por

um cenário político incerto" sintetiza.

Se é verdade que os custos de implementação das no-

vas tecnologias inibem os anunciantes, devemos lem-

brar que toda regra tem exceções. É o caso, por exem-

plo, da Procter&Gamble, que recentemente substi-

tuiu o tubo metálico utilizado há mais de seis décadas

pelo creme para assaduras Hipoglós por uma prática

embalagem plástica."Como este material é mais re-

sistente a avarias, asseguramos menores perdas em to-

da a cadeia produtiva, 'informa a gerente de produto

da empresa, Natália Martini.

De fato, é mais inteligente pensar na embalagem como
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9. KLABIN
EM TERMOS DE LANÇA-

MENTOS, A KLABIN NÃO FICA
ATRÁS, DISPONIBILIZANDO

PRODUTOS REVOLUCIONÁ-
RIOS, PRODUZIDOS EM PAPE-
LÃO ONDULADO, COMO AS

EMBALAGENS PARA FRUTAS,
QUE TAMBÉM SE TRANSFOR-

MAM EM ATRAÇÕES PARA
OS BAIXINHOS,

10. KUAT
TANTO AS LATAS COMO AS

GARRAFAS PET DESENVOLVI-
DAS PELA ANA COUTO BRAN-

DING & DESIGN PARA KUAT
SALIENTAM O CARÁTER

NATURAL DO REFRIGERANTE,
EXPLORANDO ELEMENTOS

AMAZÔNICOS.

parte importante de todo o processo, da conversão ao

uso doméstico, e não apenas como um item de custo.

"A análise do desempenho e ganhos em toda a cadeia

determina o sucesso dos produtos. Uma embalagem

mais cara, quando percebida como item, pode signi-

ficar imensas economias no envase, transporte e de-

sempenho no PDV" elucida Edgard Avezum Júnior,

gerente comercial de cartões da Klabin.o

Com base em sua própria experiência, outro repre-

sentante da indústria de embalagens, Eduardo Eisler,

diretor de desenvolvimento de negócios da Tetra Pak,
reconhece que alguns segmentos são mais receptivos

às inovações,como c o caso dos de laticínios, alimen-

to s e bebidas.

Endossando essa afirmação, a ceo da Ana Couto Bran-
ding &Design — que ao longo do último ano ela-

borou embalagens para a Bristol Myers, Coca-Co-
la, Squibb, L'Oreal e Souza Cruz — descreve o

projeto desenvolvido para revitalizar a imagem do Gua-

raná Kuat.

Tanto as latas como as garrafas pet (estas últimas apre-

sentadas nas versões 600 ml, 11,1,51,21 e 2,251) enfati-

zaram o caráter natural do refrigerante, explorando

um guaraná estilizado, entre outros elementos ama-

zônicos, proposta que conferiu maior modernidade à

marca, aproximando-a ainda mais do público jovem.

Ciente de que o fator preço tem sido objeto de pre-

caução por parte das empresas frente às inovações do

setor, Narita faz questão de lembrar de que somente

a maior adesão às novas tecnologias poderá torná-las

mais acessíveis.

TEMPO DE AJUSTES

Dessa forma, não há dúvida de que alguns ajustes ain-

da deverão ocorrer no mercado para alicerçar o cres-

cimento desta área no país.Em primeiro lugar, será

preciso canalizar maiores recursos em pesquisas de

embalagem. Afinal, o mercado já conta com algumas

ferramentas de ponta, como é o caso da Veep (desen-

volvida pela Ipsos) para guiar esforços criativos de design

em sua fase inicial e pré-testar os projetos; Eye Tacking

(do mesmo instituto), que combina medidas compor-

tamentais e atitudinais do consumidor para quantifi-

car o impacto do design no contexto competitivo; e

4DShopper (disponibilizado pela Larc), que recorre à

realidade \irtual para estudar o comportamento do

consumidor no PDV

Valendo-se destes instrumentos,talvez seja possível

reverter a imagem negativa atribuída ao design das em-

balagens 100% brasileiras, bem inferior às adotadas

pelas multinacionais."Muitos de nossos projetos ain-

da são bastante primários, subdesenvolvidos mesmo','

lamenta Amaral Rezende. Ana Couto vai além,reco-

mendando, ainda, investimentos em pesquisas de tec-

nologia para equipamentos e sistemas produtivos, vi-

sando a otimização de todo o processo.

Para Sérgio Iunis, gerente de marketing da CSN— Com-
panhia Siderúrgica Nacional, o mercado não po-

de manter-se focado apenas na redução de custos.

Deve se reeducar, de modo a atender aos anseios dos

consumidores na busca por embalagens diferencia-

das, funcionais e ecológicas.

"O aumento da consciência ambiental e da responsa-

bilidade social são fundamentos que, em breve, im-

pulsionarão a escolha por materiais devidamente ali-

nhados a estes conceitos, como o papelão ondulado','

aproveita para promover Carlos Alberto, diretor co-

mercial da área de embalagens da Klabin.
Osvaldo Belintani, superintendente técnico da No-

velprint, revela que, nos dias atuais, a grande maioria

das empresas está no aguardo da queda dos juros e

melhores condições econômicas para bancar novos

projetos."Só as mais ousadas estão injetando recursos,

apesar do quadro de incertezas políticas vivenciado

pelo país. Creio que os ajustes serão centrados no ne-

gócio em si, deixando as questões governamentais em

segundo plano" estima.

Mas, segundo a executiva da Ph2 Full Creativity, um

crescimento maior nesta área só será viável quando

for possível avistar uma política de estabilidade finan-
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II. PÃO DE AÇÚCAR
A NOVA EMBALAGEM DA

LINHA DE ÓLEOS VEGETAIS
PÃO DE AÇÚCAR — DESEN-

VOLVIDA PELA CBL, COM BASE
NO SHAPE IDEALIZADO PELA

PACKING — INOVOU NA
QUANTIDADE DE PRODUTO,
FORMATO ERGONÔMICO E
EXCLUSIVO BICO DO SADOR.

ceira de longo prazo."Enquanto isso não ocorre, as

empresas continuarão investindo de forma comedi-

da, visando principalmente a exportação',' alerta.

TEMPO DE MELHORIAS INDUSTRIAIS

José Bento da Silva, diretor da Mazz Comunicação,
acredita que um dos maiores impedimentos, tanto pa-

ra o avanço tecnológico como da criatividade, gira em

torno das questões da tiragem na produção de em-

balagens."Os custos para as empresas lançarem um

produto diferenciado ou voltado para nichos especí-

ficos ainda são muito altos, inviabilizando os lança-

mentos',' adverte, acusando que, na maior parte das

vezes, os investimentos não são percebidos como ge-

radores de novas oportunidades.

A observação de Bento é sustentada pelos represen-

tantes da Oz Design e Ph2 Full Creativity. Para Ka-

paz, a redução de tiragens com preços competitivos

em algumas áreas possibilitaria a entrada de novos

atores no mercado de produtos industrializados. Cé-

lia também está certa de que o atendimento a peque-

nas tiragens geraria boas oportunidades de cresci-

mento para as pequenas empresas.

Enquanto isso, o mercado permanece em meio a um

perigoso círculo vicioso, como pondera a dirigente da

Pandesign: "Os maquinários de embalagem exigem

um grande investimento, que demanda volume de pro-

dução. Corno a indústria muitas vezes não atende a

essa demanda, ficamos a desejar em termos de novos

shapes e melhor qualidade de impressão'.'

Outra questão levantada pelo executivo da Mazz Co-

municação — que nos últimos doze meses elabo-

rou mais de 350 projetos de embalagem para clien-

tes como Bacardi, CBD (Sendas e CompreBem),
Perdigão e Unilever — diz respeito à falta de in-

tegração entre os elos da cadeia produtiva. De acor-

do com o profissional, esta união virá com as ações

encabeçadas pela Abre, que vem realizando vários

esforços nesse sentido.

Ana Couto sente falta de fábricas que utilizem mate-

riais reciclados ou recicláveis em todo processo pro-

dutivo. E não está sozinha nessa percepção. Narita sus-

tenta que responsabilidades social e ambiental são

crescentes nas empresas.Tendo em vista esse cená-

rio, a capacidade de reaproveitamento dos materiais

é uma das grandes necessidades do mercado."Eviden-

temente, a reciclagem não depende apenas da indús-

tria de embalagem, mas de todo um conjunto de ações

direcionadas, incluindo as governamentais, com siste-

mas mais apurados de coleta seletiva e campanhas de

conscientização',' complementa.

Mara, por sua vez, está convicta de que a indústria de

embalagem não tem condições de oferecer excelên-

cia de qualidade em todos os processos de produção

por meio de recursos próprios."Só conseguimos che-

gar a resultados satisfatórios por meio de um acom-

panhamento extremamente forte em cima dos for-

necedores. Dessa forma, nos vemos obrigados a des-

tinar pessoas de nossa estrutura para acompanhar to-

das as etapas do trabalho','relata, reconhecendo que

essa postura provoca desgastes na relação com os

fornecedores, que se sentem pressionados pelo grau

de exigência dos escritórios de design.o o

TEMPO DE SOFISTICAÇÃO

Mas, a despeito dessas dificuldades, a indústria de em-

balagem vem procurando atender às necessidades do

mercado, chegando muitas vezes a surpreendê-lo. Is-

so ocorreu, por exemplo, quando a CSN desenvolveu

a lata expandida, utilizada, como documentamos, pelo

Leite Moça. Alinha de óleos vegetais da marca Pão de
Açúcar também tem conquistado bons índices de

market share em função da tecnologia adotada (neste

caso, desenvolvida pela CBL, com base no shape idea-

lizado pela Packing).'A estratégia do lançamento, com

SOO ml,vai de encontro à necessidade de atender ao

público single, que hoje só conta com opções de em-

balagem de óleo de 900 ml.Inovamos na quantidade

do produto, no shape ergonômico e no exclusivo bico

dosador" considera Iorley C. Lisboa, gerente de desen-
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volvimento de embalagens do Grupo.Tamanho foi o

impacto do lançamento, que o novo shape mereceu os

elogios de Narita."Praticamente todo o segmento ha-

via aderido ao uso de garrafas pet.Na via contrária, o

Pão de Açúcar resgatou as latas de aço, valorizadas

por um shape diferenciado" prestigia o designer.

No último ano, aTetra Pak também lançou novas tec-

nologias para embalagens longa vida e processamento

de leite, além de outras inovações em embalagens car-

tonadas assépticas. Nas embalagens para leite, as novi-

dades ficam por conta do sistema FlexiCap, cuja tampa

proporciona maior praticidade ao servir; FotoProcess,

que permite impressão com qualidade fotográfica,

maior quantidade de cores e aplicação de tons em

degrade; e UltraFresh, uma evolução da ultrapasteuriza-

ção, que acentua o sabor e a brancura do leite, sem

alterar sua composição. Soma-se a esses lançamentos

a Tetra Wedge Mictowable,primeira embalagem asséptica

que pode ser levada diretamente ao microondas; e Te-

tra Recart, desenvolvida especialmente para alimentos

sólidos e semi-sólidos.

Atenta ao meio ambiente, a International Paper

lançou, entre outros produtos, os papéis Chamex Eco e

Chamequinho Reciclado, que vêm reafirmar os compro-

missos da indústria com os programas de educação

ambiental, cujo objetivo é gerar consciência ecológica

entre as crianças, tornando-as cidadãs socialmente

responsáveis.

Segundo Leandro Torres, gerente de marketing da com-

panhia, as embalagens de toda a linha de papéis Cha-

mequinho são 100% recicláveis, por serem compostas

por um único filme plástico (BOPP)."]á os papéis reci-

clados da International Paper são produzidos por

meio da reutilização de aparas,70% das quais cons-

tituídas por papel branco (pré-consumo) e 30% pro-

venientes das coletas seletiva, adquiridas em coope-

rativas de catadores','revela Torres.

12. INTERNATIONAL
PAPER
ATENTA AO MEIO AMBIEN-
TE, A INTERNATIONAL PAPER
LANÇOU, ENTRE OUTROS
PRODUTOS, OS PAPÉIS CHA-

MEX ECO E CHAMEQUINHO
RECICLADO, QUE REAFIRMAM
OS COMPROMISSOS DA
INDÚSTRIA COM OS PRO-
GRAMAS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL.

Temos a opção certa paro
o seu produto!

Empresas dos mais variados ramos de atividade, líderes em seus segmentos, utilizam a

tecnologia SONOCO FOR-PLAS porque se preocupam em garantir o perfeito

acondicionamento dos seus produtos e em melhorar a exposição de sua marca.

Sabem que a embalagem é, antes de tudo, uma poderosa ferramenta de marketing para

conquistar o consumidor final, cada vez mais exigente, atraindo-o e satisfazendo-o pela

qualidade e praticidade. Entre as soluções oferecidas pela Sonoco For-Plas, já

consagradas pela sua eficiência e inovação, encontram-se tampas e sobretampas plásticas,

tampas metálicas (Sealed Safei, selos de vedação, latas multifolhadas e potes,

disponíveis em diversos formatos e tamanhos.

Você pode contar com a parceria e o suporte permanente da Sonoco For-Plas para

novos projetos ou aplicações especiais para o seu produto. Entre em contato conosco e

descubra a embalagem ideal para o seu produto.

DOZE
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13. NOVELPRINT
A NOVELPRINT APOSTOU

NO DESENVOLVIMENTO DE
RÓTULOS PROMOCIONAIS

EM FORMA DE BULA
ADOTADOS PELO ARROZ

NATURALSER, DA CEREALISTA

ALBARUSKA.

Em termos de lançamentos, a Klabin não fica atrás,

disponibilizando quatro produtos revolucionários, pro-

duzidos em papelão ondulado: brinquedos para co-

lorir, que visam desenvolver a criatividade infantil; em-

balagens para frutas, que também se transformam em

atrações para os baixinhos; caixa check-out,para orga-

nização das compras, que passam a ser levadas do su-

permercado à casa do consumidor com segurança e

praticidade; e caixas especiais para carvão. De extrema

pertinência ao produto, a novidade foi projetada para

ser levada ao fogo juntam ente com o conteúdo, ofe-

recendo uma opção prática e higiênica ao mercado.

A Novelprint apostou no desenvolvimento de rótu-

los promocionais em forma de bula — adotados pe-

lo arroz NaturalSer, da Cerealista Albaruska —, en-

quanto a Braga Adesivos, em conjunto com a Igel,

aprimoraram os rótulos de vinho, que agora possibi-

litam a utilização de técnicas combinadas de impres-

são, como flexografia, affset e serigrafia, além de acaba-

mentos especiais, como o hot stamping e verniz loca-

lizado."Estamos há um ano trabalhando no projeto,

que deverá ser lançado ainda em setembro" anuncia

Fábio Braga, gerente de marketing da empresa, informan-

do que o material para amostras já está disponível.

De acordo com o executivo, as maiores dificuldades

na implantação de inovações efetivas no segmento de

rótulos se dão devido à restrição, por parte das em-

presas anunciantes, às novas tecnologias, pois para

aderir às novidades é preciso alterar o antigo proces-

so de rotulagem."No início do processo é necessário

fazer alguns investimentos, que a princípio podem pa-

recer altos, mas a longo e médio prazos se tornam

compensadores" garante.

A mesma opinião é compartilhada pelo representan-

te da Novelprint, Osvaldo Belintani."Os problemas

estão diretamente relacionados à cultura reinante na

maioria das empresas usuárias, que raramente acei-

tam mexer no sistema já implantado" salienta, ressal-

tando que esta postura só é revertida frente à emi-

nência de perda de mercado.

TEMPO DE REVER ATITUDES

Não são apenas os representantes da indústria de em-

balagem que proferem críticas à visão de boa parte

das empresas clientes. A sócia-diretora da Pande-
sign lamenta o fato de muitas empresas ainda não

perceberem suas marcas como um organismo vivo,

que precisam de atenção ao longo de toda sua exis-

tência.

"O grande turnover dos gerentes de produto e o insis-

tente foco em preço leva as empresas clientes a pro-

moverem concorrências a cada trabalho, o que invia-

biliza os vínculos das agências com a marca, contri-

buindo para a descontinuidade do ciclo, perda de in-

formações e da qualidade dos projetos','esclarece, lem-

brando que grandes empresas percebem a marca co-

mo seu principal ativo, gerindo-a de maneira distinta,

razão pela qual são bem-sucedidas no mercado.

Ana Couto também avisa aos menos atentos que uma

embalagem bem concebida é a força propulsora da es-

tratégia da marca."É na embalagem que se pode criar

um diferencial competitivo, muitas vezes desafiando

os padrões da categoria, criando novos códigos e ge-

rando uma experiência memorável para o consumi-

dor" assegura,reconhecendo, entretanto, que o cliente

nem sempre está preparado para apostar nisso.

Segundo Matsumoto, é preciso conscientizar os anun-

ciantes de que os projetos de design têm começo (ava-

liação e pesquisa), meio (criação e desenvolvimento)

e fim (finalização, produção e implementação), etapas

que envolvem a empresa, o escritório de design e a in-

dústria de embalagem."Confiança,portanto, é impres-

cindível, pois os clientes deverão dividir informações

estratégicas" detalha,voltando a lembrar que no cená-

rio atual, em que a tecnologia e a qualidade dos pro-

dutos são similares, os consumidores encontram o di-

ferencial tão almejado na comunicação."Clientes in-

teligentes não precisam de muita experiência para

encontrar os melhores fornecedores, e, quando os

encontram, deixam de ser meros fornecedores para

se tornar verdadeiros parceiros" conclui.
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