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O design de embalagem bem feito pode

Omercado mundial de embalagens movi-

menta 500 bilhões de dólares por ano, com

consumo médio de 85 dólares por habitante

do planeta. O maior consumo per capita de embalagens

vem do rico Japão, com 450 dólares por habitante/ano.

No Brasil o setor movimenta 14 bilhões de dólares/ano

com um consumo per capita de 78 dólares,

As embalagens não são lucrativas apenas para as

indústrias que as fabricam, mas também para os desig-

ners. "O design de embalagens rege muitos mercados,

não só o das indústrias de embalagens. Ele determina

o grau de modernidade, competitividade e desenvolvi-

mento da indústria", afirma Margot Takeda, titular do

escritório A10 Design.

"Não existe nação desenvolvida sem parque

industrial de embalagens que domine as principais

tecnologias do setor. Além disso, o consumo de emba-

lagem é um dos principais termômetros da economia.

Através dele é possível avaliar o nível de atividade da

indústria e o consumo de maneira geral", afirma Fábio

Mestriner, presidente da Associação Brasileira de Em-

balagem e do escritório Packing Design.

O setor de embalagens representa um dos seg-

mentos de design mais dinâmicos do Brasil e de todos

os países industrializados ou semi-industrializados.

A competição no ponto de venda exige renovação

constante da linha de produtos, além de mudanças e

atualizações no design das embalagens, trazendo para

os designers muitas possibilidades de trabalho.

O setor representa uma indústria de inovação

permanente em que todos buscam novas soluções

capazes de conquistar vantagem competitiva. "Quan-

do uma empresa desenvolve uma nova solução para

apresentar seus produtos ao mercado, ela obriga os

concorrentes a correrem atrás do prejuízo", afirma

Mestriner, Isso faz com que o design das embalagens

tenha vida útil de aproximadamente dois anos,

gerando constantes demandas pelo trabalho dos

designers. O logo da marca pode ser redesenhado em

um período mais longo, principalmente nos casos em

que a marca do produto esteja intimamente ligada à

marca institucional.
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elevar as vendas de um produto em 50%
"Sugerimos redesign do logo quando houver real

evolução de produto ou mesmo nova apresentação

(nova forma de embalagem). Assim a empresa vai po-

der reapresentar a embalagem com um novo logotipo e

comunicar ao consumidor que a "alma" do produto/

marca evoluiu ou está em constante evolução", afirma

Tadeu Matsumoto, titular do escritório M Design.

O redesign da embalagem depende também da

estratégia da marca. "Existem marcas cujo valor e tra-

dição é parte da comunicação da empresa e, portanto,

a embalagem pode passar anos e anos sem redesign.

Outras marcas têm o pioneirismo da comunicação

como parte do sucesso do produto, e por isso, exigem

constantes redesenhes da embalagem e do logo",

afirma Alessandra Boranni Garrido, sócia e diretora

de marketing da Design Absoluto.

Impulsionando vendas
Além de tornar o produto mais bonito e atraente, o de-

sign de embalagem pode funcionar como forte impul-

sionador de vendas. Segundo os especialistas, depois da

introdução de uma nova embalagem é bastante comum

ocorrer aumento de 30% ou mais na venda do produto.

As embalagens das barras de chocolate da Hershey's,

desenhadas pela Design Absoluto, por exemplo, con-

tribuíram para aumentar em 13% a participação da

empresa no mercado de chocolates.

A embalagem é hoje uma poderosa ferramenta de

marketing e esta cada vez mais sendo utilizada como

mídia para comunicação dos valores da companhia

e de seus produtos. Fábio Mestriner lembra que a

embalagem é a expressão da cultura material de uma

sociedade e tem grande participação na democratiza-

ção do acesso das pessoas aos bens de consumo porque

viabiliza a chegada dos produtos a todos os pontos do

território nacional.

Já está provado que 80% da decisão de compra

ocorrem no ponto de venda, quando o consumidor é

colocado frente a frente com o produto. "A embalagem

comunica, atrai a atenção, justifica o preço, diferencia

o produto da concorrência e define a compra", afirma

Margot Takeda, da A10 Design.
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Isso faz com que muitas empresas, por falta de

recursos ou por acreditar no potencial de comunica-

ção das embalagens, utilizem apenas essa mídia para

divulgar sua imagem e seus produtos. A embalagem

não pode fazer tudo pela venda de um produto, mas já

é meio caminho andado. Ela atrai o consumidor com

seu visual, com suas cores e formas e, depois o produto

(se for bom) fideliza o cliente.

O design da embalagem (forma, identidade

visual/logotipo e grafismo) fica com a responsabi-

lidade de comunicar o "todo" do produto e a este

cabe garantir qualidade e recompra. Segundo Zeuner

Fraissat, sócio-diretor da Design com Z, a embalagem

pode contribuir com até 50% para a primeira compra/

experimentação de um produto. A recompra fica por

conta da qualidade do produto.

Mercado diverso
A força da embalagem faz com que alguns escritórios,

como a Packing Design, optem por trabalhar apenas

nesse segmento do design. Outras empresas como De-

sign com Z, Design Absoluto, M Design e A10 Design

têm a maior parte de sua renda proveniente do design

de embalagens.

Praticamente todos os segmentos de mercadorias

industrializadas ou semi-industrializadas demandam

acondicionamento dos produtos. A M Design, por

exemplo, desenha embalagens para os setores de

alimentos, higiene pessoal, limpeza, cosmético, per-

fumaria, informática, bazar, entre outros.

O escritório atende empresas como Johnson &

Johnson (Sempre Livre, Higiene Oral, Sundown, Baby

etc.), Nestlé (sorvetes, cereais e alguns projetos para

chocolates), Extra/marcas próprias, Avon, Boticário,

Baden Baden, Maxiprint etc. Recentemente iniciou o

atendimento à M. Dias Branco, do Nordeste, que, em

2003, adquiriu a Adria.

A Design Absoluto atua nos mercados de

alimentos, higiene, limpeza e produtos pessoais e

também em segmentos mais específicos como bares e

restaurantes. Entre seus clientes estão diversas marcas

da Unilever, na América Latina, como os sabões em pó

Orno, Brilhante, Surf, Minerva, além de Dove, Close

Up, Comfort, entre outras. "Desenvolvemos também

todo o portfólio de embalagens e materiais de ponto

de venda da Hershey's Brasil, e alguns projetos para a

Hershey's International", afirma Alessandra Baronni.

A Design com Z já criou vários tipos de embala-

gens, como cartuchos e rótulos para cosméticos, caixas
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de papel para eletrônicos, rótulos tipo sleeve, bandejas

e caixas tetrapack para alimentos, além de embalagens

promocionais ou institucionais. Atende Natura, Nazca,

Dermage, Track and Field, LG, Kodak

Nos segmentos de perfumaria, alimentos, bebi-

das, higiene, limpeza, medicamentos, entre outros, a

A10 Design já desenvolveu embalagens para Boticário,

Danone, Pernod Ricard, Yakult, Assolan, WhiteHall.

Atendendo a clientes como Sucos Del Valle,

Kimberly Clark, Elege, CSN, Ripax, 3M, Ripasa, Rigesa

a Packing Design atua nos segmentos de higiene, lim-

peza, bebidas, alimentos, material para escritório etc.

Tecnologia
Além de desenvolver o grafismo das embalagens,

alguns escritórios se responsabilizam pelo projeto es-

trutural, utilizando softwares de CAD como Autocad,

Form Z, Maya, Studio Tools e Rhinoceros. Quem não

desenvolve a estrutura internamente contrata escritó-

rios de design de produto para fazê-lo. Os softwares

mais usados para criar o grafismo são Illustrator,

Freehand, Photoshop, Ciema4D e Quark Xpress.

O design de uma embalagem, segundo Margot

Takeda, da A10 Design, começa com planejamento

estratégico, quando se analisa marca do cliente, os

valores transmitidos por ela, seu posicionamento, o

público-alvo e as características do produto. Além

disso, é preciso considerar a linha de produtos, as

categorias, as famílias existentes, o preço, o tipo de

transporte, a exposição no ponto de venda, o desempe-

nho esperado pela embalagem, a expectativa do cliente

e o investimento previsto para o projeto.

É preciso levar em conta ainda os aspectos merca-

dológicos (histórico do segmento, histórico da marca,

concorrentes, oportunidades/tendências) e técnicos

(estrutura, processo de impressão/materiais, fábrica/

manuseio etc.). "É aí que entra o produtor gráfico ou

técnico de processos, conforme o tipo de projeto. É esse

profissional que norteia a equipe de criação quanto ao

que pode ou não ser produzido e busca soluções junto à

indústria quando surgem idéias/conceitos inovadores",

afirma Tadeu Matsumoto, da M Design.

Segundo ele, o designer não precisa virar um téc-

nico em processos de produção, mas é importante que

os conheça para facilitar a criação. Para Alessandra, da

Design Absoluto, conhecer os processos de produção

de embalagem é determinante para o sucesso na etapa

de implementação do projeto.

Também é essencial conhecer os materiais de

decoração da embalagem antes de iniciar o processo

criativo, pois eles podem interferir diretamente no tra-

balho do designer. "Dependendo do substrato, existem

restrições de impressão ou limitações que devem ser

respeitadas", afirma Margot Takeda.
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Sabão em pó: Design Absoluto

Em muitos casos o designer tem de estar pre-

parado para ir além da criação. Empresas menores

geralmente não têm departamento técnico responsável

pelo desenvolvimento e produção de embalagens e, em

função disso, contratam os designers para cuidar da

criação e também para acompanhar a produção para

ter certeza de que está tudo certo. Segundo Zeuner

Fraissat, a equipe da Dezign com Z sempre acompanha

a produção das embalagens, porque é a garantia de que

o projeto será mantido na íntegra, sem alterações.

"Oferecemos serviços de acompanhamento

técnico e controle de qualidade, principalmente para

os clientes de médio e pequeno porte. A Sorvetes

Nestlé é uma das poucas empresas grandes que sempre

solicita nosso acompanhamento na primeira impressão

de suas embalagens", afirma Matsumoto, da M Design.

Às vezes o escritório de design precisa assumir também

a responsabilidade pela escolha dos materiais a serem

utilizados na fabricação da embalagem, mas na maioria

das vezes o próprio cliente define o material, em fun-

ção da sua linha de produção.

Segundo dados da Abre-Associação Brasileira de

Embalagem, o papel é o material mais usado na fabri-

cação de embalagens. Em torno de 38% delas são fabri-

cadas com papel, papel-cartão e papelão ondulado. As

embalagens produzidas em plástico representam 32%

enquanto as de metal (aço e alumínio) representam

22%. As embalagens produzidas em vidro representam

5% e as opções em madeira 2%.

Onde encontrar:
A 10 Design: www.a10.com.br

Design Absoluto: www.designabsoluto.com.br

Design com Z: www.designcomz.com.br

M Design: www.mdesign.art.br

Packing Design: www.packing.com.br
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