
perceptível que, com o pas-
sar dos tempos, as embala-
gens dos produtos farma-
cêuticos têm evoluído, e
muito. Os frascos de vidro

que, no passado, eram a única solução
de envase para inúmeros medicamentos,
em muitos casos, já cederam espaço a
sofisticados frascos e potes plásticos
com tampas cujas tecnologias vão de
uma simples opções com lacre, àquelas
com sistemas inteligentes, que impedem
a abertura por crianças.
Também no visual, estas embalagens se
mostram mais interessantes e bonitas.
Os rótulos, por exemplo, que cumpriam
a função principal de identificar o pro-
duto, hoje já podem até incorporar as
informações do medicamento, como é o
caso dos rótulos-bula.
E os cartuchos, então, neles existe a preo-
cupação de, além de trazer o nome e a
marca do produto acondicionado, em
muitos casos, também servir como fonte
de atração ao seu público-alvo, princi-
palmente quando o produto em questão
são os medicamentos de venda livre
(OTCs), que ficam à disposição nas gôn-

dolas, para o consu-
midor escolher.
Enfim, as embala-
gens para produ-

tos farmacêuticos, de uma
maneira geral, têm mudado,
e para melhor. Tanto é que
há muitos fabricantes de
embalagens que estão adap-
tando as suas unidades fabris
para atenderem a este poten-
cial segmento.
E esta evolução, de acordo
com a gerente de produtos do
laboratório farmacêutico
Boehringer Ingelheim do
Brasil, Pauline Sandra Hydo
Dapelo, tem a ver com a pró-
pria modernização da socieda-
de, que não pára. No caso dos medica-
mentos OTCs, por exemplo, ela se deve
ao fato de que o visual tem um papel
muito importante no momento de
ganhar o consumidor. "As embalagens
desses medicamentos têm se tornado
mais atrativas, porque eles estão na gôn-
dola e, assim como outros produtos de
consumo, também têm concorrentes.
E neste caso, a embalagem é um fator
de decisão no momento da escolha",
diz Pauline.
De acordo com a gerente, no caso do
laboratório Boehringer, a maior preo-
cupação ao criar o visual de uma emba-
lagem é a informação que ela deve
transmitir. O que é bem perceptível nas
imagens que ilustram esta página.
"Então, quando falamos em uma emba-
lagem atrativa visualmente, estamos

falando, sim, em imprimir mais cor,
imagens, algo que, realmente, possa
chamar a atenção do consumidor, mas
de forma que conduza à educação, que

"Quando falamos em
uma embalagem
atrativa visualmente,
estamos falando, sim,
em imprimir mais cor,
imagens, algo que
possa chamar a atenção
do consumidor"

o instrua no que se refere ao item esco-
lhido", explica a gerente.

Para se ter idéia, a preocupação da
corporação com as embalagens é

tamanha que, tanto para os medi-
camentos que são desenvolvi-
dos na matriz, na Alemanha,
como para os fabricados aqui,
são feitos testes junto ao consu-
midor, para avaliar a aceitação
da embalagem e, caso haja
algum tipo de rejeição, é traba-
lhado um redesenho, acatando
aquilo que o consumidor apon-

tou como ponto de melhoria.
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