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A
postar no sentimento de ternura que en-
volve os brasileiros com a aproximação do
Natal, enfeitando as embalagens tradicionais
com cores e ilustrações que remetam à data,

ou mesmo criar novas embalagens para produtos natalinos
típicos, especialmente para que possam ser oferecidos como
presentes para amigos e familiares. Eis uma das principais
estratégias da indústria de bens de consumo para o
Natal de 2005. A ordem é vencer a crise brasileir
(muito mais política do que econômica) com cria-
tividade e foco nas características específicas das ven-
das desse período de festividades, de importância sem-
pre vital para o varejo nacional.

O ânimo positivo do setor apóia-se em pesquisas como
a divulgada no final de outubro pela Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras): 66% dos supermercadistas
aumentaram a quantidade de pedidos às indústrias para
este fim de ano em relação a 2004. Mas há alguns itens
típicos do Natal que registraram crescimento ainda mais
expressivo, como os panetones. 72% dos entrevistados
informaram que ampliaram as encomendas do produto.
Outro destaque é o setor de bebidas. Ainda segundo o
levantamento da entidade, 66% dos empresários solicita-
ram mais bebidas natalinas (como a cidra e o espumante)
para o final do ano e 69% encomendaram mais cervejas.
Existe, portanto, uma percepção forte neste que é o prin-
cipal segmento varejista brasileiro de que vale a pena
investir nas vendas natalinas.

Embalando para presente

E por falar em panetones, grandes fabricantes na-
cionais deste bolo transformaram as suas embalagens
em importantes alavancas para as vendas. Bauducco
e Visconti, marcas que, somadas, concentram 83%
das vendas de panetones no País (e que, desde 2001,
pertencem ambas ao mesmo grupo, embora atuem
como concorrentes entre si no mercado) são exem-
plos claros dessa estratégia.

Nunca será demais frisar a responsabilidade que
representa desenhar as embalagens da Bauducco.
Lilian Chiofolo, diretora de criação da 100% Design,
sempre esteve consciente disso. "Desde o início de
nosso trabalho tínhamos total clareza da relevância da
marca com que estávamos lidando e de como ela é
tradicional nas mesas de Natal. Optamos, então, por
criar cinco tipos de embalagens para este ano, algumas
reforçando características visuais já conhecidas do pro-
duto, outras apresentando algumas novidades no uso da cor,
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principalmente", explica. "Três
são latas, sendo duas para panetones e

uma para chocottone, e duas são de papelcartão
- uma para panetone e outra para chocottone. Das latas, por

exemplo, uma, de panetone, é bastante clássica, decora-
da com motivos natalinos e com o amarelo delicado da
,,, Bauducco predominando; a de chocottone é prateada;

e a terceira, também de panetone, é dourada e conta
com um design mais contemporâneo e clean. Quere-

mos, assim, satisfazer todos os consumidores em suas
diferentes expectativas acerca do produto", com-

pleta Lilian.
Por sinal, essa tendência de vender paneto-

nes em latas se intensificou quando as empresas
constataram que muitos consumidores adquiriam
o produto não para si, mas para dá-lo como pre-
sente para outras pessoas. A partir daí, passaram
a vender panetones em embalagens cada vez
mais sofisticadas, até chegarem às atuais latas,
que de tão bonitas ocupam o centro das mesas
nas ceias de Natal de muitas famílias brasileiras.
Algumas marcas foram ainda além: as latas do
panettone Visconti virão neste Natal acompanha-
das de um pequeno cartão, no qual os consumi-
dores poderão escrever seu nome e o da pessoa
para quem estão presenteando o produto. Gian
Franco Rocchiccioli, diretor de planejamento da

Sart/Dreamaker, agência responsável pelo design
da linha Visconti, acrescenta: "Inserimos algumas caracte-
rísticas únicas na linha de produtos para o Natal, como os
pequenos anjos no fundo azul sob o logotipo. Isso os dife-
re, por exemplo, dos próprios produtos da Visconti para a
Páscoa, que terão pombas desenhadas. Trabalhar com tan-
to carinho o design de uma embalagem é uma maneira de
prolongar a vida útil da marca, pois a lata do panetone
tende a ser usada após o Natal como recipiente para ali-
mentos secos e acaba por se tornar parte do lar e da vida
cotidiana dos consumidores."

Maior apelo visual
no ponto-de-venda

Mas não são somente produtos marcadamente natali-
nos como panetones que têm grande saída no Natal. De
forma geral, todos os alimentos que estão associados no
imaginário da população à idéia de celebrar, como bebi-

das e doces, encontram muitos consumidores. E as
empresas do setor alimentício sabem disso. A Chocolate
Pan, por exemplo, pôs à venda uma série de cestas de
Natal, além de bombons em embalagens com formatos
inusitados (de Estrela Cadente ou Sino, por exemplo). Já a
prestigiada cervejaria Baden Baden, situada em Campos
do Jordão (SP), acaba de lançar novamente um produto
que já foi um grande sucesso da casa no Natal de 2004: a
Christmas Beer, uma cerveja do tipo "ale", clara, de aro-
ma frutado e sabor bem suave, desenvolvida especialmen-
te para a data. O rótulo da garrafa foi elaborado com uma
fonte manuscrita para acentuar o caráter quase artesanal
da produção. A cerveja também vem com um pequeno
cartão anexo ao gargalo, para que o comprador possa pre-
sentear outra pessoa com a garrafa. Aldo Augusto Berga-
masco, diretor-geral da Baden Baden, explica as vanta-
gens que a cerveja especial oferece à empresa: "O produ-
to é uma novidade que gera maior destaque à marca tan-
to do ponto de vista de visibilidade nos pontos-de-venda
(mais exposição, espaços extras nos supermercados), quan-
to nos comentários adicionais que aparecem na mídia,
como jornais e revistas, sobre a companhia."

Na verdade, a repercussão causada pelo surgimento
no mercado de produtos e/ou embalagens exclusivas para
o período natalino costuma ser tão acentuada que indús-
trias, as mais diversas, estão se valendo dessas ações para
firmar seus nomes perante os consumidores. Ainda no setor
alimentício, a Cargill Agrícola acaba de lançar, pelo quinto
ano consecutivo, as embalagens comemorativas de Natal
do óleo de soja Liza, nas versões lata e PET. Com projeto
gráfico desenvolvido pela agência B+G Designers, as
embalagens mostram uma família reunida em torno de
uma mesa de Natal.

Também o arroz Camil, da indústria de mesmo nome,
prepara uma surpresa para este ano: colocará nas prate-
leiras dos supermercados uma linha especial de pacotes
nas cores vermelho e verde repleta de motivos natalinos.
Gabriela Tischer, diretora da Spice Design, que concebeu
a embalagem especial para a Camil, conta de suas im-
pressões sobre este tipo de iniciativa: "A demanda por
embalagens comemorativas está aumentando muito. Até
pouco tempo atrás, apenas itens natalinos tinham emba-
lagens diferenciadas, porém, de alguns anos para cá, as
empresas têm percebido este nicho e vêm não só desen-
volvendo embalagens específicas para seus produtos (óleo,
macarrão, biscoitos etc.) como também estão promoven-
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óleo que não tem

do pequenas mudanças nos próprios produtos, para dire-
cioná-los a esta época do ano (como papéis-toalha com
figuras de Natal, por exemplo)", afirma. "Acredito que esta
tendência deve se fortalecer em um futuro próximo, in-
clusive, levando em conta comemorações tipicamente
brasileiras como o Carnaval e as Festas Juninas, que fa-
zem parte de nossa vida e impulsionam vendas por aqui",
acrescenta Gabriela.

Cheiro de Sofisticação

Convém ainda não esquecer que outros setores além do
de alimentos podem igualmente aproveitar-se da época de
Natal para incrementar suas embalagens e, por conse-
qüência, suas vendas. Isso já vem sendo feito por indús-
trias como as de cosméticos e perfumaria, que há anos
investem pesadamente em marketing e propaganda para
transformar seus produtos em excelentes presentes. Uma
estratégia recorrente das empresas do segmento é a ela-
boração de kits, reunindo em um mesmo conjunto perfu-
mes, xampus, loções de banho e outros cosméticos. É isso
o que faz O Boticário. A empresa lançou uma série de
estojos, cada qual reunindo produtos de beleza voltados
para algum uso específico, como o Banho Vip, que virá
com sais de banho efervescentes. Quanto às embalagens
do kit, Ligia Baruque, gerente de desenvolvimento de
embalagens do O Boticário, conta alguns detalhes: "Os
estojos apresentam visual diferenciado, com visores trans-
parentes e decoração sofisticada, que permitem a exposi-
ção dos produtos de forma mais atraente e sedutora. Eles

são confeccionados em cartão, com os berços internos
em PET, e as demais embalagens em frascos de vidro ou
plástico, de acordo com o produto."

Outra iniciativa que vem se disseminando nos últi-
mos anos é a de empresas que lançam sacolas personali-
zadas na época de Natal, que servem como embalagens
para seus produtos e contam com grafismos e, até mes-
mo, formatos que remetem ao período. Com fábrica
situada em São Paulo, a Confetti é uma das companhias
líderes na fabricação de chapas plásticas no País, e neste
ano está produzindo um grande lote de sacolas para a
Água de Cheiro, outra empresa da área de cosméticos.
Roberta Silberberg, gerente de marketing da Confetti, ex-
plica as características que o produto terá: "A embalagem
desenvolvida para a Água de Cheiro é marcada por cores
fortes que remetem ao Natal, e o próprio formato de es-
trela da sacola lembra de forma significativa este período
do ano." Roberta conta que há vários anos a empresa vem
notando um aumento consistente nos pedidos de emba-
lagens especiais para essa data, por parte de companhias
de diversos segmentos: "Por conseqüência, costumamos
ter nesta época um crescimento médio de 40% em nossas
receitas. Por esta razão, preparamos com antecedência
toda nossa estrutura para este período do ano, garantindo
o bom atendimento dos clientes, pontualidade nas entre-
gas e qualidade nos produtos." Como se pode ver, tanto
os varejistas como os fabricantes de embalagens entra-
ram no clima de Natal. Eles estão investindo em boas doses
de esperança para aumentar as vendas no Natal de 2005
e, ao que tudo indica, Papai Noel não irá decepcionar. •
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100% Design
tel.: (11) 3032-5100, site: www.100porcento.net

Associação Brasileira de Supermercados (Abras)
tel.: (11) 3838-4500, site: www.abrasnet.com.br
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B+G Designers
tel.: (11) 5051-1446, site: www.bmaisg.com.br

Cervejaria Baden Baden
tel.: (12) 3663-3610, site: www.badenbaden.com.br

Chocolate Pan
tel.: (11) 4224-1666, site: www.chocolatepan.com.br

Confetti
tel.: (11) 5696-3600, site: www.confetti.com.br

O Boticário
tel.: 0800-413011, site: www.boticario.com.br

Sart/Dreamaker
tel.: (11) 3887-4133, site: www.sart.com.br

Spice Design
tel.: (11) 6977-2203, site: www.spicedesign.com.br
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