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O QUE DESEJAM OS
FABRICANTES DE PRODUTOS
Para o coordenador de desenvolvimento de
embalagens da Unilever, Alexandre Garcia,
que define a embalagem não apenas pelo
seu formato, mas também, pelas orienta-
ções dos rótulos, contra-rótulos, logotipos e
definição de cores, as tendências do segmen-
to estão voltadas a novas tecnologias de pro-
dução, parcerias entre fornecedor e indús-
tria, equipamentos que criem novas possi-
bilidades de impressão e uso de materiais, e
reciclagem. "As indústrias de embalagens
nacionais devem continuar investindo em
tecnologia e na ampliação da capacidade
produtiva, para atenderem à demanda em
qualidade e quantidade. Para uma empresa
como a Unilever, que também está focada
em gestão ambiental, é relevante a utiliza-
ção de materiais modernos, que permitam a
reciclagem". E acrescenta: "o desafio é, com
a mesma embalagem, agradar a maior parte
dos consumidores em amplitude regional
(América Latina) e, se possível, mundial.
Esta ação permite ganho de escala na produ-
ção e nos custos internos", diz.
E quem concorda com a linha de raciocínio
de Garcia é o diretor industrial da Ox
Cosméticos, Alexandre A. de Souza, que
afirma que algumas indústrias já estão
exportando o que temos de melhor, o rústi-
co de nossa natureza. "No entanto, é funda-
mental a valorização dos recursos naturais
nacionais, pesquisar alternativas internas
com as matérias-primas que estão dentro de
casa, aguardando exploração, desenvolver
pigmentos de origem natural e renovável,
descobrindo novas fontes de fibras de
papel, melhorando a qualidade de nossos
vidros e cerâmicas, trabalhando melhor o
alumínio, o ferro e os polímeros", enfatiza.
Mas o principal, hoje, para ele, é saber traba-
lhar com o que se tem e, acima de tudo,
fazer bonito. "A indústria de embalagens
tem de ter como meta principal o planeja-
mento e a melhor forma de acelerar a pro-
dução em velocidade e escala progressiva ,
organizar avanços tecnológicos nos parques
industriais t atingir altíssima qualidade e
quantidade de itens a preços baixos e com-
petitivos, para exportação e também para o
mercado interno. E, finalmente, adminis-
trar este crescimento de forma a atingir cus-
tos sustentáveis. Tudo isto sem parar de pro-
duzir. É como diz a frase popular: 'trocar o
pneu com o carro andando'. Esta é a única

forma de conseguirmos justificativas e apor-
tes de capital para a liberação de verbas de
crescimento a juros menores", calcula.
Realmente, uma das alternativas que algu-
mas empresas já estão investindo, de manei-
ra a minimizar os custos, é "explorar" as
nossas riquezas naturais. Esta ação, que já
vinha sendo praticada na área de formula-
ções de produtos, agora passa a ser solicita-
da, também, no desenvolvimento de maté-
rias-primas para embalagens. Mas, vale res-
saltar que - como foi recentemente lembra-
do pelo diretor internacional de desenvolvi-
mento de negócios do Instituto Britânico
de Inteligência de Marketing Mintel, José
Puyol, em um painel apresentado em nossa
editora - mais que elaborar um produto, é
necessário fazer todo um trabalho em cima
deste projeto, para que ele nasça e prospere.
E, também, como afirmado por muitos pro-
fissionais do segmento, lembrar que para
desenvolver uma boa embalagem não
depende apenas do design, ou da empresa
que solicitou o projeto ou, ainda, de quem
manufatura a peça em questão. A cada uma
das partes cabe um detalhe no processo e
quem explica muito bem isto, diante da
ampla visão de mercado que possui, é a
gerente de marca Natura, Filomena Padron.
Para ela, é a somatória de tudo que agrega
valor ao produto no ponto-de-venda: um
design mais inova-
dor, criativo e perso-
nalizado; matérias-
primas diferenciadas;
tecnologias inovado-
ras. No entanto, acre-
dita que, de um lado,
o designer tem de ter
mais interesse na
busca de informações
sobre matér ias-
primas, engenharia
de embalagem, custo
e tecnologias alterna-
tivas que possam subs-
tituir aquelas caras,
que não temos à dis-
posição. Do outro, as
empresas que os con-
tratam devem acredi-
tar um pouco em seu
trabalho e criar parce-
rias, pois só assim
esses profissionais
crescerão. "É necessá-
rio que os fornecedo-
res ajudem e permi-
tam ao designer
conhecer a marca, os
processos internos da
empresa e se adequar
a ela", comenta.
Segundo Filomena,
embora a embalagem
tenha de ser bonita, o

mais importante é a qualidade. "Isso faz a
diferença na percepção de valor, principal-
mente no caso da perfumaria, que é muito
lúdica e transmite emoções. Às vezes, temos
um design muito bom, mas não temos tec-
nologia para executá-lo, pois trazer de fora
é muito caro. Outras vezes, sentimos o
design limitado, por não haver informa-
ções suficiente. Temos, ainda, a questão
dos projetos inviáveis. Por isso, eu falo em
integrar criação com execução, desta
maneira, todos ganharão", conclui a
gerente, cujo pensamento no que se refere
à integração, se assemelha ao da analista
de desenvolvimento de produtos da Água
de Cheiro, Soraya Caldeira.
"Ao se desenvolver um projeto, para que ele
seja inovador, a empresa tem de ter em
mente a palavra criatividade que, além do
uso de materiais inexplorados, designs ousa-
dos e tecnologias revolucionárias, implica
na quebra de paradigmas, resultado de um
olhar diferenciado e de uma percepção sin-
gular. O brasileiro, de forma categórica, pos-
sui estes e outros atributos, frutos de sua
miscigenação cultural, da riqueza da terra e
de outras interferências. Entretanto, apesar
de tudo isto, existem barreiras que ainda
impedem a indústria nacional de se igualar
à indústria internacional. Estas barreiras
não estão calcadas em capacidades produti-
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vas, mão-de-obra especializada e disponibi-
lidade de materiais e tecnologias. São ques-
tões políticas, econômicas e sociais que,
muitas vezes, travam o desenvolvimento",
defende Soraya. Mas complementa: "Toda a
indústria tem ciência da importância da
embalagem para a conquista dos consumi-
dores e de que há muito ela deixou de ser
um componente para o transporte e assu-
miu o papel de elemento diferenciador dos
produtos. Portanto, é essencial que o desen-
volvimento esteja completamente centrado
nas condições, necessidades e desejos do
público-alvo, pois isto é o que mais 'pesa' na
escolha e definição dos projetos. Então, o
que mais sentimos falta na indústria, por
incrível que pareça, é a conciliação entre os
objetivos de toda a cadeia produtiva. Não
adianta termos a última tecnologia de mate-
rial, se o custo não atende às expectativas
do cliente. Não adianta termos a idéia mais
criativa, se o consumidor não a identifica
como valor agregado. De nada adianta ter-
mos tudo aprovado, se o prazo de entrega
prejudica o lançamento do produto. Por
isso, é necessário que as empresas leia-se
componentes humanos das instituições se
tornem os próprios revolucionários dos pro-
jetos. Ou seja: que as capacidades de cada
um se voltem para a superação dessas barrei-
ras", finaliza Soraya.
Para o produtor gráfico da Impala
Cosméticos, Hyle Silveira, é impossível dis-
sociar qualquer indústria de bem de consu-
mo da constante inovação e busca de aperfe-
içoamento das embalagens na história da
humanidade. "Hoje, mais do que nunca,

busca-se aliar a forma à função e ao diferen-
cial estético. Este é um item que influencia
de forma capital a decisão de compra do
consumidor. Não existem fórmulas prontas
para o sucesso de uma embalagem. Na ver-
dade, o que existe é uma constante busca
por soluções que atendam a todos os lados
desse processo. É preciso trazer resultados
econômicos para a empresa e levar valor
agregado aos consumidores", enfatiza
Silveira. Sob seu ponto de vista, novas tin-
tas, novos materiais de suporte para impres-
são, super impressoras que unam velocida-
de e acabamento diferenciados, estudos de
psicologia e cores, tudo conspira para um
mercado mais dinâmico, mais vistoso e prá-
tico. "Afinal, o consumidor quer mais e
melhores novidades". Hyle acredita que
alcançamos um ponto de desenvolvimento
tecnológico de materiais e processos, junta-
mente com uma nova geração de designers e
escritórios de design especializados, que
nos colocam no mesmo patamar de grandes
marcas mundiais e que assim como assi-
milamos as tendências que vêm de fora,
muito do que se cria aqui, tem seu reco-
nhecimento e importância no exterior. "O
salto qualitativo da embalagem no Brasil,
em menos de uma década, tem de ser visto
como um potente combustível para levar
nossos produtos aos primeiros lugares
desta competição que é o mercado mundi-
al", ressalta Silveira.
E nesta corrida, o design da embalagem é
fundamental para agregar valor ao produto,
já que esse é o primeiro fator a chamar a
atenção do consumidor. "No caso de

empresas de venda direta, como a Avon, o
design da embalagem tem um peso ainda
maior, pois o cliente conhece e escolhe os
cosméticos através do catálogo de vendas.
Porém, além de bonita, a embalagem tem de
ser funcional, o que possibilita a fidelização
do consumidor que deseja um produto
sofisticado e que cumpra a sua proposta. E,
por último, ela deve ter um custo acessível
para a indústria cosmética, que assim pode
repassar a um preço justo para o consumi-
dor final", diz o gerente de desenvolvimen-
to de embalagem da Avon, Álvaro Oliveira.
E no processo de incremento da competiti-
vidade das marcas nacionais de cosméticos
no mercado mundial, ele coloca que a
indústria de embalagem tem um papel
importante. "Ela pode melhorar os proces-
sos de produção com equipamentos mais
modernos para as áreas de peças plásticas e
sopro. A indústria cosmética sente a necessi-
dade de uma constante modernização da
indústria de embalagens no Brasil. No exte-
rior, os processos produtivos são mais
modernos, o que possibilita a utilização de
materiais plásticos de última geração, com
um custo final mais competitivo. Podem,
também, reforçar a parceria entre designers,
técnicos que desenvolvem a embalagem e a
indústria, na idealização do projeto. E um
dos grandes benefícios dessa parceria é a
redução do tempo e do custo final do pro-
duto", afirma. E a Avon já realiza este tipo
de iniciativa. "Um exemplo é a linha de
desodorantes On Dutty, que foi desenvolvi-
da sob esta concepção e que resultou em um
produto bonito, funcional e com preço
competitivo. A tampa permite que o produ-
to fique estocado de cabeça para baixo, o
que possibilita a ele suportar impactos, sem
vazar e ainda facilita o transporte. Além da
praticidade, o shape foi desenvolvido, tam-
bém, para tornar a estética interessante, agre-
gando valor e destacando ao consumidor
da linha a sofisticação dos produtos", exem-
plifica Oliveira.
"É a criação de designs próprios e arrojados,
que personalizem o produto, reforçando a
imagem da empresa. Neste sentido, a indús-
tria pode ser útil ousando e inovando. Pode
contribuir oferecendo decorações diferenci-
adas, novos materiais e tecnologias. Pode
nos ajudar, colocando as nossas embalagens
num nível de concorrência compatível com
as internacionais no que se refere à pratici-
dade e beleza", constata. E cita exemplos:
"atualmente, indústrias como a Rexam,
Alcan TPI, Wheaton, SGV Brasil, Bristol,
Augros já estão fazendo isto. Um caso, é a
nova maquiagem de O Boticário, onde o
tipo de verniz utilizado não perde nunca o
brilho; o bocal descentralizado do Arbo
feminino e as tampas em Surlyn do Malbec
e Arbo", diz a gerente de desenvolvimento
de embalagem de O Boticário, Lígia
Haddad Baruque Farias.
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Enfim, são inúmeras as idéias e soluções
inteligentes que surgem de todas as partes,
com um objetivo único: ganhar o consumi-
dor. Então, o responsável por desenvolvi-
mento de embalagem da Johnson &
Johnson, Armando Albarelli Júnior con-
clui: "A questão de um consumidor estar
disposto a pagar um pouco mais caro por
um item de massa que tenha uma embala-
gem mais sofisticada, é um assunto bas-
tante polêmico, mas acredito que os pro-
dutos e suas embalagens não podem ser
analisados em separado. Para os clientes é
uma coisa só: ou ele gosta e compra ou
não. Então, eu acredito que quando
encontramos esse equilíbrio, o consumi-
dor pagará por essa preferência. Não pode-
mos deixar de lembrar que nenhuma
embalagem, por mais sofisticada que seja,
sustenta um produto ruim, por isso a
importância da integração produto/ emba-
lagem/ consumidor". Mas complementa
que as embalagens brasileiras para perfu-
maria e higiene pessoal deixam um pouco
a desejar em relação às fabricadas em
outros países, principalmente na área de
impressão e design. "Temos ainda um
longo caminho a percorrer para atingir-
mos padrões gráficos como o da Europa e
Estados Unidos. Na área do design para
perfumaria, temos muito o que aprender

com a Europa. No entanto, em design grá-
fico, temos profissionais que estão no
mesmo nível dos designers internacionais
e entendem bem essa abordagem de como
'falar' com o consumidor no ponto-de-
venda. Em matérias-primas, hoje, no
Brasil, com a globalização, temos acesso a
qualquer tipo de matéria-prima e fornece-
dores regionais e até mundiais. Em tecno-
logias, ainda temos que caminhar um
pouco mais, principalmente na decoração
de bisnagas. Enfim, hoje a indústria nacio-
nal está capacitada a atender a quase todas
as áreas de embalagem no que se refere a
design, estética e praticidade, exceto no
que se refere a alguns acessórios como vál-
vulas e tampas especiais etc., que, em fun-
ção dos volumes, temos que recorrer à
importação", finaliza.

A PALAVRA, OS 
DE

"O design de embalagem nacional, a exem-
plo do que já acontece com a nossa propa-
ganda, vem conquistando prêmios nos prin-
cipais concursos internacionais. Então,
podemos afirmar, com tranqüilidade, que
alcançamos o nível do que se encontra hoje
nos supermercados da Europa e Estados
Unidos. A diferença é que existem, nestes
países, 'embalagens especiais1, que apresen-

tam um nível muito alto por receberem
investimentos altos, tanto no design quan-
to na produção, tais como fotografias e ilus-
trações super-produzidas, impressão, recur-
sos gráficos, moldes e materiais sofistica-
dos. E para nós, é difícil conseguirmos tais
recursos. Não que eles não estejam disponí-
veis, mas, sim, porque nossos clientes, pre-
midos pelo baixo poder aquisitivo de seus
consumidores e uma série de outras dificul-
dades, onde se incluem a falta de cultura
para investir em design e o desconhecimen-
to de seus benefícios, acabam não forne-
cendo o budget necessário para as produ-
ções de alto nível. Nossa saída tem sido
recorrer à criatividade que, felizmente,
temos de sobra e sabemos empregar
como nosso principal recurso e é justa-
mente isto que tem nos feito ganhar prê-
mios internacionais", conta, o designer e
presidente da Associação Brasileira de
Embalagem (Abre), Fábio Mestriner".
A criatividade é outro ponto que tem
gerado grandes discussões. Há quem diga
que ela sobra aos nossos profissionais.
Outros, afirmam que a vontade existe,
mas falta, ainda, um pouco de informa-
ção. Mas, e a valorização do designer, no
Brasil, a quantas anda?
Para a diretora da a lO design, Margot
Takeda, embora seja um dos fatores decisi-
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vos de compra, o design ainda não é valori-
zado no Brasil como deveria. "As empresas
se esquecem de que a 'cara' da marca é que
vai estar na prateleira, disputando o olhar
do consumidor. Que é a embalagem quem
vai, literalmente, para as mãos do consu-
midor, para a casa dele", comenta Margot.
E comenta, ainda, que com a falta de
investimento das empresas, as agências de
design estão se desdobrando em mil, para
conseguirem manter seus profissionais. "É
que com a baixa lucratividade, a opção
para muitas delas é enxugar a estrutura e
contratar profissionais free-lancers, o que
nem sempre garante um resultado satisfa-
tório, pois um trabalho bem feito, envolve
uma equipe integrada, pensamento estra-
tégico e satisfação pessoal", explica. E ques-
tiona: "Agora, se essas empresas investem
tanto em publicidade, trabalho de identi-
dade, estratégia e arquitetura de marca,
por que enxugam seus investimentos jus-
tamente em uma das principais manifesta-
ções de tudo isso? Com essa desvaloriza-
ção, a longo prazo, as empresas podem
sofrer com a falta de profissionais capaci-
tados para fazerem um trabalho de design
aliado ao branding, pois somente uma

comunicação alinhada aos valores da
marca transmite, de forma integrada e har-
mônica, a sua essência e seus atributos o
que, conseqüentemente, gera ainda mais
valor para a marca.", finaliza Margot.
Já para a diretora de criação da Packaging
Design, Marilu Schneider, no Brasil,
temos limitações em projetos que exijam
investimentos relacionados ao design e,
em sua opinião, os projetos estruturais
como frascos, tampas e embalagens dife-
renciadas são os principais afetados. "Não
acredito, no entanto, que essas limitações
ocorram por falta de reconhecimento da
indústria, que vem percebendo a impor-
tância da ferramenta de design no relacio-
namento das marcas com seus consumido-
res e na percepção de valor de seus produ-
tos", diz. Segundo a diretora, o cenário
nacional é quem impõe muitas condições
desfavoráveis quando comparadas ao mer-
cado exterior (mercado, impostos, poder
de compra, economia etc.).
No entanto, há quem diga que é necessá-
rio aprender a transformar dificuldades
em oportunidades. É este o caminho que
segue a designer Sara Paula de Souza, da
Hi Design Toro. "As dificuldades para ini-

ciar e desenvolver um bom projeto de
embalagem, no Brasil e demais países em
desenvolvimento, são muitas. Mas, há
algum tempo, percebi que estas dificulda-
des poderiam ser revertidas em oportuni-
dades. Se não temos acesso à determinada
tecnologia, por questões de custo, por
exemplo, cabe a nós, designers, adaptar ou
até mesmo criar uma tecnologia alternati-
va para o trabalho, sempre mantendo os
altos padrões de qualidade que devem per-
mear um bom projeto de embalagem.
Cabe ainda ao designer entender a embala-
gem como uma ferramenta estratégica do
negócio de seu cliente e, assim, pautar o
seu desenvolvimento na otimização de
todas as etapas do produto", diz Sara.
Então, norteada por essas tendências e
pelas próprias dificuldades do mercado
nacional, a designer tem criado projetos
baseados no 'design inteligente'. "A idéia é
desvincular a imagem do designer da ima-
gem do simples ilustrador, e mostrar que
somos profissionais de uma nova área e de
uma nova era, a da inteligência em emba-
lagem. Estes esforços têm valido aos proje-
tos nacionais, reconhecimento internacio-
nal", orgulha-se.
E, para concluir, vale um alerta que, talvez,
traga de volta o ânimo de alguns profissio-
nais meio desgastados com a situação pro-
blemática que não apenas o setor de emba-
lagens, design, cosméticos, perfumaria e
higiene pessoal vive, mas sim, toda a
indústria nacional.
"Tranque dez designers brasileiros em
uma sala por uma semana e os obrigue a
contar ininterruptamente todas as históri-
as de infortúnios pelos quais já passaram.
Da falta de reconhecimento às dificulda-
des de produção, da concorrência desleal à
banalização da profissão. Ao final de tal
semana, provavelmente alguns não terão
tido tempo de verbalizar todas as suas des-
venturas e a Rex Desgin não foge à regra.
Poderia gastar este parágrafo narrando
um Top 5' das piores experiências que tive
sendo designer gráfico. Talvez fosse recon-
fortante dividi-las com outras pessoas.
Mas, quer saber de uma coisa? Talvez não!
Talvez o hábito adquirido por nós, desig-
ners, de jogar toda a culpa de nossas
mazelas em cima de fatores externos
sirva apenas para mascarar nossos pró-
prios erros e imperfeições. Tanto indivi-
dualmente quanto coletivamente. Se o
cliente não sabe o que quer, quem contra-
tar ou porque investir, quem melhor do
que nós para lhe mostrar? A mudança e o
reconhecimento que queremos só vai
ocorrer quando nós, os próprios desig-
ners, assumirmos efetivamente o papel
de agentes protagonistas nesse processo.
Chega de chorar as pitangas!, finaliza o
designer e um dos sócios da Rex Design,
Gustavo Piqueira.




