
Text Box
Fonte: EmbalagemMarca, ano 7, n. 75, p. 14-20, nov. 2005.





Um dos casos emblemáticos dessa
(re)valorização das embalagens de vidro vem
da Bunge Alimentos. Usuária maciça de emba-
lagens plásticas, produzidas em linhas pró-
prias, a empresa acaba de bancar a reestréia
de sua maionese Soya, lançada em 2003 em
potes plásticos, em vidro da Owens-Illinois. O
reposicionamento rema contra a debandada de
marcas de maioneses para os plásticos, puxada
há cerca de dois anos pela líder de mercado
Hellmann's, da Unilever. "O consumidor con-
sidera o vidro imbatível em higiene e nobreza
para o acondicionamento de maioneses", sus-
tenta Marchezini, aludindo aos resultados de
uma pesquisa sobre percepção de embalagens
de maionese encomendada pela O-I ao institu-
to de pesquisas Ipsos, meses atrás. Em outros
segmentos, entretanto, as marcas notórias, ou
de referência, têm contribuído com a escalada
do vidro. E o caso da Coca-Cola, que de cerca
de dois anos para cá está reativando sua família
de garrafas retornáveis de vidro, investindo
forte para que elas ultrapassem a participação
de 30% em seu packaging mix.

ser
Ocorre que o colosso americano em refrige-
rantes descobriu a duras penas, com o ataque
das tubaínas encilhadas nas garrafas de PET
difundidas por ela própria no país, que o vai-
vém dos vasilhames revertia para si em reserva
de mercado. Embora a Coca-Cola não divulgue
números, Marchezini confirma: o desempenho
das vendas das novas retornáveis da Coca-
Cola, incluídas as marcas Fanta e Kuat, surpre-
ende, principalmente as das garrafas de l litro
e de 1,25 litro.

Outro importante produto esteado no vidro,
para o qual se aventava, em conversas de bas-
tidores, a corrida para as alternativas plásticas,
mostra como não se pode ignorar a força da
identificação do consumidor com embalagens
clássicas. Trata-se do Nescafé, que está che-
gando ao mercado numa edição limitada, em
quatro potes de vidro fabricados pela O-I e
pela Saint-Gobain com decorações especiais.
Em alto relevo, os novos potes do café solúvel
da Nestlé trazem referências a produtos como
café, pimenta, sal e farinha, de modo a suge-
rir às donas de casa itens para reabastecer os
potes quando vazios. "O objetivo da promoção
é agregar valor à marca através do principal
recipiente de Nescafé, que é o pote de vidro",
explica Enrique Granados, gerente de marke-
ting de Cafés da Nestlé, aludindo ao apelo de
reutilização intrínseco dos recipientes de vidro.

Esse atributo, aliás, tem sido jogado para
escanteio pelas principais marcas de requeijão
do país, que bateram em revoada para as emba-
lagens plásticas (embora haja quem considere,
não sem razão, que na verdade esses requeijões
não deixaram o vidro; nas palavras de um diri-
gente de vidraria, a apresentação em plástico

RETORNO - Coca-Cola rein-
veste no vaivém do vidro
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reflete o downgrade desses matinais, que nem
se chamam mais requeijões, e sim "especialida-
des lácteas com requeijão cremoso" - ou seja, a
rigor, transformaram-se em outros produtos). O
setor vidreiro, porém, vê indícios de que o copo
de vidro persevera como embalagem prezada
pelo consumidor. A Nadir Figueiredo defende
essa bandeira. Dois anos atrás, os copos de
requeijão aquinhoavam 50% de seu volume
de produção. Hoje, esse percentual é de 35%.
Segundo a Nadir, boa parte dos consumidores
chiou com a ida dos requeijões para os plásticos,
tanto é que uma linha de copos com o mesmo
perfil dos de requeijão, lançada neste ano, faz
sucesso em sua divisão de ativos de mesa (ver

EMBALAGEMMARCA nº 71, julho de 2005).
O que também passa recibo da força dessas

embalagens como referência da categoria é
que, como uma brigada de resistência, alguns
fabricantes de requeijão - requeijões, mesmo, e
não "especialidades" - continuam na apresen-
tação tradicional. São os casos de marcas como
Itambé, Danúbio (Vigor), Aviação e Copocrem
(Catupiry). Há poucas semanas, a Nadir ganhou
até um novo cliente nessa área, o requeijão do
laticínio Coronata. "O copo de vidro oferece
flexibilidade, fato comprovado por promoções
feitas nos últimos anos com decorações dife-
renciadas, é bem visto pelo consumidor e de
fato enobrece produtos", diz um profissional
de marketing de uma fábrica de requeijões que
pede para não ser identificado. "No entanto, as

direções das fábricas alegam que os plásticos
barateiam o custo do produto, o que é vital para
penetrar nas classes de baixa renda". Em con-
trapartida, a Nadir reafirma a competitividade

REFIL - Nestlé aposta
na reutilização dos
potes especiais de
Nescafé e sugere
reposições
(foto no topo)

RESISTÊNCIA - Nadir
Figueiredo perdeu gran-
des clientes em requei-
jões, mas tem atraído
novas marcas, como a
Coronata
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dos copos, ressaltando um exemplo recente: o

sucesso do relançamento da pasta de avelã com

chocolate Nutella, da Ferrero do Brasil, que

trocou o pote de plástico por copos de vidro

com alto apelo como utensílio doméstico.

Mas não é apenas na competição direta

com contratipos plásticos que os recipientes de
vidro ensaiam uma volta por cima. As vidrarias

vêm sendo sondadas quanto a possibilidades de

atendimento até em nichos blindados da volu-

bilidade das altas das resinas termoplásticas.

Exemplo é dado pelo segmento de conservas,

que de meses para cá tem convertido linhas

antes fiadas em latas de aço para potes de vidro.

Nos casos da Owens-Illinois e da Saint-Gobain,

esse movimento acontece a reboque de investi-

mentos de duas importantes marcas dessa área,

a Quero e a Olé, que migraram das latas para

potes de vidro em itens como ervilhas, milho

verde e seleta de legumes. "Acreditamos que

esse é um mercado que pode render altos volu-

mes de negócios nos próximos anos", sentencia

André Liberali, gerente de vendas e marketing

da Saint-Gobain Embalagens.

das
A subsidiária brasileira da vidraria francesa

também acusa bons ventos em seus negócios

em embalagens, especialmente garrafas para

bebidas. "O momento de dinamismo do mer-

cado de cervejas tem ajudado muito", aponta

Liberali. A Saint-Gobain é a fornecedora, por

exemplo, da embalagem da mais nova variante

da cerveja premium Bohemia, a Confraria: uma

garrafa com pintura vitrificada, que lhe pro-

porciona aparência de cerâmica (destacada em

EMBALAGEMMARCA nº 73, setembro de 2005).

"O vidro também vem sendo a opção número

um das ascendentes microcervejarias, pelo seu

inquestionável apelo de distinção", salienta

André Liberali.
Cervejas, a propósito, vêm igualmente aque-

cendo as fornadas da O-I. Depois dos sucessos

recentes da Skol Beats e da Skol Big Neck,

"produtos demonstrativos das possibilidades de

inovação em formato de garrafas", nas palavras

de Alexandre Marchezini, a AmBev está se

apoiando em long necks da O-I para o início da

AQUECIMENTO -

Bebidas têm exigido

novas (e sofisticadas)
garrafas da Saint-Gobain,

como as dos sucos
Brisk e da água Vittalev,
decoradas com rótulos

termoencolhíveis, e a da
Bohemia Confraria, com

quê de cerâmica

Não haverá demanda reprimida, garantem vidrarias
Muitas indústrias interessadas
em lançar produtos em emba-
lagens de vidro ou estudando a
possibilidade de migrar linhas
já existentes para elas têm a
seguinte preocupação: o setor
vidreiro será capaz de aten-
dê-las? O questionamento faz
sentido ao se consultar estatís-
ticas da Abividro - Associação
Brasileira Técnica das Indústrias
Automáticas de Vidro. Uma
tabela no website dessa entidade
de classe dá conta de uma dimi-
nuição da capacidade instalada
no segmento de embalagens.
Se em 1999 a capacidade era

de 1,497 milhão de toneladas
por ano, em 2004 ela foi de
1,277 milhão de toneladas. As
vidrarias, no entanto, asseguram
que têm punch para atender
aumentos de escala. "Não há
risco algum de demanda repri-
mida", diz Alexandre Marchezini,
diretor de vendas e marketing
da Owens-Illinois do Brasil. André
Liberali, gerente de vendas e
marketing de embalagens da
Saint-Gobain, faz coro, ao lem-
brar que as capacidades dos
fornos são constantemente revi-
sadas pelas vidrarias, de modo a
apresentarem "folga para cinco

ou dez anos". A Wheaton, por
sua vez, informa que possui um
forno estepe, capaz de aumen-
tar sua produção anual, hoje
de 800 000 frascos, em 25%.
Fator que também contribui para
desanuviar previsões de desabas-
tecimento no mercado doméstico
é o dólar baixo, que têm reprimi-
do exportações. "Nossas vendas
para o exterior vinham num gran-
de embalo, tendo aumentado
30% nos últimos três anos, mas
tivemos de tirar o pé por causa
do câmbio desfavorável", situa
Renato Massara Jr., diretor
comercial da Wheaton.
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comercialização da Brahma no exterior
e para a distribuição da marca belga
Stella Artois no mercado nacional.

No balcão da Saint-Gobain, outras
searas de bebidas que têm rendido inte-
ressantes embalagens, ultimamente, são
as de sucos prontos - na qual se destaca
a garrafa da linha de sucos Brisk, da
mineira Agrofruit - e de águas mine-
rais - com a garrafa da Vittalev, água
da paranaense Spaipa, uma das maio-
res engarrafadoras de Coca-Cola do
país. Ambas as garrafas têm shapes
exclusivos (e, vale dizer, são decoradas
com rótulos termoencolhíveis, numa
conjugação em crescimento mundo
afora). As vinícolas do Sul são outras
clientes emergentes da Saint-Gobain.
Chancelas de vinhos, como a Miolo, e
de champanhes, como a De Gréville,
estão entre as principais freguesas dessa área,
informa Liberali.

Sintomas não apenas da boa relação entre
vidro e indústrias de bebidas, mas também de

CONSERVAS - Quero e
Olé relançaram ervilha

e milho em vidro

que o momento favorável ao vidro
não se restringe ao eixo Sul-Sudeste,
vêm da nordestina CIV, que con-
centra boa parte dos negócios em
embalagem nas suas cercanias. Entre
os recentes casos de destaque está o
da nova garrafa do rum Montilla, da
Pernod Ricard, bebida que goza de
94% de share em sua categoria no
Nordeste. "O shape foi atualizado,
e agora traz linhas mais modernas,
arredondadas e atraentes, como forma
de aumentar o impacto no ponto-de-
venda", diz Paulo Drummond. Quem
assina a reformulação visual dessa
embalagem é a 100% Design. Outra
garrafa recém-lançada foi a Touriga,
para atender à crescente demanda de
vinícolas do Vale do São Francisco.
"Ela possui cor âmbar, seguindo a

tradição das embalagens de renomados vinhos
europeus", conta Drummond.

Para pegar carona no crescimento das
exportações, a CIV também acaba de desen-
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PRESTÍGIO - Crescimento
da Wheaton se escora em

frascos mais esmerados,
como o do perfume
Rhea (à dir.), e nas

segmentações de linha,
como o Linda Brasil
(abaixo), derivação

do Linda

vidros da Mega Plast. Até a consolidação
da incorporação dos novos ativos à divisão

de decoração de frascos já existente na empre-
sa, a Wheaton Decor, prevista para o fim deste
ano, Massara acredita num investimento total
de 6 milhões de reais. A jogada da Wheaton se
deve basicamente a dois fatores. De um lado, a
decoração de alto valor é considerada elemento
crucial para as exportações - não só da clientela,
mas também de frascos vazios. O outro motivo
é decorrente das veredas de marketing em per-
furmaria. "Ocorre que muitas extensões de linha
estão sendo lançadas nos mesmos modelos de
frascos dos produtos guarda-chuva, só que com
decorações diferenciadas", observa Massara.

Recentes exemplos dessa vertente, vindos
do cliente O Boticário, são o frasco da colônia
Quasar Fire, cuja pintura vermelha em degrade
substitui a azul do Quasar standard, e o frasco da
Linda Brasil, no qual uma pintura verde e ama-
rela substitui a decoração do Linda tradicional.
"Esses casos, somados aos que vêm se avolu-
mando em alimentos e bebidas, só evidenciam
como, a despeito de a competição hoje ser imen-
sa, com diversos materiais disputando os mes-
mos mercados, a embalagem de vidro está atual
e atrativa como nunca", sentencia Massara.

(Colaborou Livia Deorsola)
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volver uma linha de garrafas para cachaça, de
700ml - "volume exigido pelos europeus",
nas palavras de Drummond -, e uma nova
garrafa de 300ml para sucos prontos, com boca
larga, "desenvolvida com olhos no mercado
americano", explica o dirigente da vidraria
pernambucana.

Perdas e reconquistas de negócios, em emba-
lagens de vidro, não são exclusividades das
raias das garrafas, potes e copos. Pegue-se o
exemplo da Wheaton do Brasil. Com o avanço
dos frascos de PET e dos blisters de alumínio,
sua carteira de clientes da área farmacêutica
emagreceu.

Munida de visão, a vidraria resolveu inves-
tir pesado em recipientes de alto valor agrega-
do. Para começar, transformou uma das linhas
produtivas de sua planta no ABC paulista em
sala limpa. Bingo. A disparada
do mercado de cosméticos no
país deu ânimo à estratégia de
adição de valor aos seus frascos.
Para se ter idéia, só no último ano e
meio o faturamento da Wheaton evo-
luiu 20%. "Os pedidos têm crescido prin
cipalmente nas áreas de colônias, cremes
de tratamento de pele e cosméticos mascu-

linos", conta Renato Massara Jr.,
diretor comercial da vidraria. Ele
conta que os gastos em tecnologia
de decoração de frascos feitos nos
últimos anos vieram ao encon-
tro da sofisticação dos perfu-

mes e produtos de beleza
nacionais lançados pelos
seus principais clientes,
a Avon, a Natura e O
Boticário. Deste último,
Massara pinça um recen-
te lançamento em frasco
de alto apuro: o Rhea, pri-
meiro perfume feminino
no mundo feito à base de
álcool vínico.

De olho numa ten-
dência candente no setor
nacional de cosméticos, a
segmentação de linhas, a

Wheaton acaba de adquirir
a operação de decoração de




