
Inovações e Tendências - Estilo de Vida

'Porque
eu mereço
Haveria de ter alguma compensação para tantas horas trabalhadas, ou pelo tempo
perdido no trânsito ou em intermináveis reuniões do mundo moderno, que nem
sempre se traduz em ganho financeiro. Á sociedade de consumo logo percebeu a
brecha: premiação e auto-indulgência presente nas embalagens de produtos de
cuidados pessoais e alimentação rápida como os salgadinhos

D
e olho nas crianças e nos adolescentes, a agên-
cia Sart/Dreamaker recebeu a incumbência de
reposicionar a marca Fritex para um grande pro-
jeto de relançamento. O desafio principal era

colocar a marca a ser percebida pelo consumidor como
única e diferente de todos os outros salgadinhos do mer-
cado. Sylvio Oreggia, diretor de criação e sócio, com base
em pesquisas sobre hábito de consumo, definiu cinco sub-
marcas para atingir diferentes públicos. Assim, a linha
Snackitos, voltada para o público infantil, recebeu um
tratamento para causar, no ponto-de-venda, um grande
impacto, chamando a atenção para os personagens li-
cenciados da Disney Pixar, como os dos filmes Toy Story,

Procurando Nemo, Os Incríveis e Monstro S.A. As emba-
lagens flexíveis e metalizadas receberam cores chamati-
vas, batizadas de radioativas, para não deixar as crianças
passarem ilesas pelas gôndolas do supermercado. Assunta
Camilo, consultora de embalagens, explica a estratégia: "Não
se pode ignorar o poder do gosto infantil na hora das com-
pras; é uma verdadeira ditadura", comenta.

O salgadinho Yell, destinado para o público jovem,
tinha um posicionamento bem definido. O primeiro pas-
so foi a definição da sua assinatura "Yell, o Salgadinho
que tem a cara da Galera". Para traduzir esse posiciona-
mento em uma atitude intensa, foram criadas cinco em-
balagens diferentes (para cada variante da linha), repre-

sentando um estilo e uma personalidade diferentes. "Usa-
mos o efeito metálico nas cores de fundo da embalagem,
o que trouxe uma experiência diferente para a catego-
ria", salienta Oreggia.

O Fritex Assado! foi uma linha inédita dentro de sal-
gadinhos "não-fritos", com a qual tiveram a preocupação
de manter os mesmos sabor e aparência. Dirigida às pes-
soas de vida saudável - e que evitam fritura -, a linha
recebeu em suas embalagens imagens e cores que carac-
terizam esse estilo de vida, trazendo experiências e as-
sociações complementares ao posicionamento.

Batata Palha foi o primeiro produto da linha lançado
para o segmento culinário e, de saída, obteve um au-
mento de vendas de 27% registrado já no primeiro mês
após o lançamento, confirmado nos meses seguintes, sem-
pre com uma média superior a 20% em comparação com
o mesmo período do ano anterior. Outro ponto importan-
te foi o crescimento de até 150% no giro do produto,
numa medição feita nos principais clientes. "A grande
sacada na linha ficou por conta da melhor identificação
do feixo prático, adesivo que permite o fechamento do
pacote depois de aberto, garantindo assim uma melhor
conservação do produto", ressalta o diretor de criação. A
quinta linha, Aperitivo, feita para quem gosta de juntar os
amigos e se divertir, ficou por conta da exploração de
elementos metálicos nas embalagens com o objetivo de
conseguir mais destaque no ponto-de-venda.
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Pessoalíssimo

A referência "estilo de vida" nas embalagens
pode ser ainda mais faci lmente identificada em
produtos de higiene pessoal, como os sabonetes
hidratantes. "Todos diziam que o sabonete Dove
não ia dar certo no Brasil, enganaram-se redon-
damente, pois o pensamento da consumidora des-
se sabonete e simi lares surgidos depois do suces-
so é: 'já que estou trabalhando demais, vou com-
prar um sabonete gostoso como premiação'", afir-
ma Assunta. Não só deu certo como abriu uma ca-
tegoria, além de ter se subdividido em vários ti-
pos como esfoliante, verão, light.

O cuidado pessoal e a sensação de consumir um
produto de luxo provocaram a demanda por produtos
premium que usam e abusam das cores e das transpa-
rências em suas embalagens. O conceito de luxo, no
caso, é aplicado ao "mimar-se, tratar-se com indulgên-
cia". As pessoas economicamente ativas passam ho-
ras diante do computador, interagindo tecnologicamen-
te (telefone, internet), sem usar os cinco sentidos. Par-
tindo deste princípio, a Unilever® calcou a campanha
de relançamento do sabonete Lux® Luxo, com novo
formato e embalagem em caixinha, característica da
categoria. Caprichou no nome das versões: Delicade-
za das Pétalas, Sedução do Chocolate e Vitalidade do

Guaraná. Dessa maneira, agregou poderes aos sabo-
netes: a sensualidade do chocolate, a atração das ro-
sas e o poder estimulante do guaraná.

Exclusividade

Garrafas PET para água mineral, com porte de emba-
lagem de mesa, foi o projeto que a agência de design
Müller & Camacho elaborou para a Água Crystal®, da
Coca-Cola® FEMSA. Os cristais na garrafa dão o toque de
inovação nas novas embalagens, e o seu exclusivo de-
sign é o destaque da marca pureza, leveza e cristalinida-
de, atributos específicos da categoria. "Contemporânea,
a nova garrafa de Crystal® incorpora elementos visuais,
que a tornam fácil de pegar, prática e bonita, pronta para
sair da gôndola e ir direto à mesa dos consumidores",
declara Dóris Camacho, diretora de criação da agência.
O projeto levou cerca de um ano para ser concluído e foi
aprovado por consumidores em pesquisas específicas.
Além do novo formato da garrafa, a Müller & Camacho
assina também o design gráfico, em que toda a linha foi
modernizada sem perder os elementos de identificação
da marca. A imagem da montanha, inspirada nas serras
brasileiras, ganhou ares de cordilheira e passou a ocupar
toda a volta do rótulo. Mudanças sutis no logotipo com-
pletaram o desenho.

André Liberali, diretor-comercial e de marketing da

Saint-Gobain Embalagens, Divisão da Saint-Gobain
Vidros, destaca a inovação "boca larga" da embalagem
de 500 ml em vidro da cerveja Skol, pensando em dois
públicos: as pessoas que gostam bastante de cerveja -
sendo 500 ml um volume médio do consumo em uma
festa; e o feminino - pela beleza da garrafa e pela faci-
lidade em abrir a rosca metálica. "Sem falar que, na
eventualidade de sobrar, a bebida pode ser guardada
novamente", explica.

A empresa também desenvolveu uma garrafa espe-
cial para a Bohemia Confraria, lançamento da AmBev.
Com um visual inédito no Brasil, a embalagem surpreen-
deu o segmento premium não só pelo sabor diferencia-
do, mas também pela inovação na garrafa de vidro. As
garrafas foram produzidas com uma técnica de pintura
vitrificada que proporciona um efeito visual diferencia-
do, realçando o caráter de exclusividade desejado pelo
fabricante. Diferente das tradicionais garrafas de cerveja,
Bohemia Confraria não é transparente, o que contribui
para preservar a aura de mistério que envolve as cervejas
tipo abadia, inspiradas nas receitas dos mosteiros belgas.
Desenvolvida no Brasil, "a embalagem utilizou os mes-
mos know-how e tecnologia aplicados na decoração de
frascos de perfumaria. Ganhamos agilidade e aproveita-
mos a experiência adquirida por atuarmos em vários seg-
mentos", acrescenta Liberali. O fechamento diferenciado
em flip lock lembra uma rolha, porém, é de plástico com
metal, também podendo ser retampada.

Transparência

O presidente da Associação Brasileira de Embalagens
(Abre), Fábio Mestriner, evidencia uma onda transparente
em tendências de embalagem. "Os cartuchos, território
exclusivo do papelcartão, começam a ter aparência trans-
lúcida." A lata de alumínio ganhou uma alternativa em
PET; e a lata de aço, a sua versão de "lata transparente",
com a recravação de tampa e fundo metálico, e um corpo
em plástico que deixa ver claramente o conteúdo da em-
balagem. Mestriner comenta que as garrafas de PET, PVC e
PE, presente nas principais feiras internacionais, estão con-
solidadas no mercado ao lado do vidro, mas essas novas
possibilidades apresentadas nas últimas feiras estão che-
gando aos consumidores numa escala cada vez maior. Para
ele, o design, sempre em busca de inovações, tem se apro-
priado destas tecnologias para criar embalagens em for-
mas inusitadas, que antes não seriam possíveis de produ-
zir. Ele cita a embalagem plástica transparente criada pela
Gad Design para o celular da operadora Claro, vencedora
do último London Festival, de grande prestígio no cenário
mundial. Em vez de caixa, o aparelho ganhou um estojo
transparente, redondo e ergonômico com alça para trans-
portar o kit aparelho, o manual e o carregador.
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