
destaques e idéias de mercados estrangeiros

A força que
ada vez mais as empresas
que "administram mar-
cas de bens de consumo
deparam-se com margens

comprimidas, enfrentam os efeitos
da globalização e encaram o desa-
fio de responder às mudanças nas
necessidades dos consumidores. Para
continuarem competitivas, precisam
oferecer produtos mais inovadores e
com mais valor agregado. Embalagens
exclusivas são uma forma de atingir
esse objetivo.

Nos últimos anos, a embalagem
tem extrapolado suas funções mais
básicas - proteção e preservação -
para se tornar um meio para vender
marcas. Conseqüentemente, o papel
que a embalagem desempenha nas
estratégias de marketing das empresas
tem se intensificado. Hoje, ela é um
dos principais ingredientes na criação
e na manutenção dos valores funda-
mentais de uma marca.

Para falar sobre a força das emba-
lagens para gerar vendas conversa-
mos com Ben Miyares, vice presidente
de relações industriais do Packaging
Machinery Manufacturers Institute
(PMMI), associação dos fabricantes
americanos de máquinas para embala-
gem. A entidade patrocina e organiza
a Pack Expo, feira que ocorre entre
29 de outubro e 2 de novembro em
Chicago, nos Estados Unidos.

Vamos começar pelo básico. O que
está envolvido na criação de uma
marca de sucesso?
Identidade de marca é mais que um
nome de produto e um logo. Trata-se
de uma combinação de imagens e
mensagens que capturam a essência
do produto. Evidentemente, para uma
marca ter sucesso, a identidade precisa
fazer sentido para os consumidores-
alvo, repercutir em seus estilos de
vida, gostos e valores.

Em entrevista
exclusiva, Ben

Miyares, do PMMI,
fala do poder que as
embalagens têm para
melhorar a imagem

de uma marca,
gerando lealdade do

consumidor e
melhorando o giro

nas gôndolas
Marcas de sucesso transmitem

mensagens de forma clara, aumentam
a credibilidade, criam uma conexão
emocional com os clientes potenciais e
encorajam a lealdade do consumidor.

Nenhum meio é mais eficiente
como comunicador para uma marca
do que a embalagem. Na realidade,
na mente do consumidor, não há sepa-
ração entre a embalagem e o produto
- tudo faz parte da equação de identi-
dade da marca.

Com freqüência, os consumidores
observam as embalagens para obter
pistas sobre o produto acondiciona-

do nela, fruto da mentalidade "what
you see is what you get" (o que você
vê é o que você recebe). Impressões
negativas ou experiências passadas
podem afastar um consumidor poten-
cial, enquanto uma reação positiva
pode influenciar a compra, princi-
palmente se a embalagem coincidir
com os hábitos de consumo e com as
necessidades funcionais e emocionais
do consumidor.

Quão efetivo é o design de embala-
jgem como tática de marketing quando
comparado com a propaganda?
A propaganda é, sem dúvida, uma fer-
ramenta importante. Ela chama a aten-
ção dos clientes potenciais e aumenta
a atenção para a marca numa escala de
massa. Contudo, como a mídia voltada
para a divulgação de bens de consumo
está cada vez mais fragmentada, a efi-
ciência da propaganda em veículos de
interesse geral vem caindo.

Por outro lado, a embalagem tem
impacto nas decisões de compra onde
isso é mais necessário - nas pra-
teleiras. Com 70% dos consumido-
res tomando decisões de compra nos
pontos-de-venda, os profissionais de

CONHECIMENTO - Entender os hábitos de
consumo pode ser chave para influenciar o
ato de compra. É essa a aposta do Sabra

ToGo, que junta na mesma embalagem
torradas e patê de grão de bico como
forma de atrair o consumidor nômade.
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marketing podem ajudar a criar lem-
brança de marca e a gerar vendas
com o uso de embalagens inovadoras
que façam com que os produtos se
destaquem. Outra vantagem é que a
embalagem geralmente acompanha o
produto durante todo o seu ciclo de
vida - às vezes até permanece por mais
tempo, caso possa ser reutilizada ou
quando se torna um item colecionável
- oferecendo exposição prolongada às
imagens e às mensagens da marca.

Uma embalagem poderosa não pre-
cisa necessariamente ser cara. Há mui-
tos recursos para criar embalagens que
saltem nas prateleiras mantendo os cus-
tos de produção em níveis razoáveis. É
claro que, se há espaço no orçamen-
to, ou se uma marca está procurando
"fazer barulho" com uma promoção
especial, pode-se recorrer a embala-
gens mais elaboradas, com formatos
diferenciados, materiais inovadores e
técnicas avançadas de decoração.

A propaganda tem benefícios, mas
o design de embalagens é a expres-
são permanente de uma marca. Ele
solidifica a relação entre comprador e
vendedor e mantém a lealdade do con-
sumidor que, provavelmente, dividirá
suas experiências positivas com outras

pessoas, criando uma promo-
ção com alta credibilidade e
ótima relação custo-benefício
para as marcas.

Nos últimos anos, o que
mudou no design de emba-

A embalagem tem quatro
funções fundamentais:

IMPACTO - Lançada na
França em janeiro deste
ano, a garrafa da Coca-
Cola Blâk (uma mistura
do tradicional refrigerante
com café) é um exemplo
de embalagem que se
diferencia com o uso
de materiais. Feito de
alumínio, o vasilhame
virou objeto de desejo dos
aficcionados pela marca

INDIVIDUAL - As
embalagens em
porção única dos
cereais Kellogg"s
Drink n" Crunch
indicam o nível
adequado de leite
a ser adicionado na
hora do consumo:
conveniência
continua sendo
uma das armas
para encantar
o consumidor

proteção, identificação, distribuição e
promoção. Tradicionalmente, proteção
e facilidade na distribuição eram as
mais importantes. Contudo, no mundo
moderno, onde centenas de novos pro-
dutos são lançados toda semana ao
redor do globo, os donos de marcas
lutam pela atenção do consumidor
e por espaço nos pontos-de-venda.
Os supermercados jamais conseguirão
acomodar todos os produtos disponí-
veis no mercado. Assim, como se diz,
apenas os fortes sobrevivem.

Profissionais antenados já percebe-
ram isso e estão desenvolvendo emba-
lagens com design inovador, extre-
mamente focadas e que atendem a
necessidades específicas de seu públi-
co-alvo, para se comunicar de forma
efetiva com o consumidor e criar um
forte impacto no ponto-de-venda.

O senhor poderia nos dar alguns
exemplos de como é possível aumentar
o apelo das embalagens?
Embalagens de porção única, por
exemplo, têm se tornado muito popu-
lares em diferentes segmentos. Essa
forma de embalagem está intimamente
ligada à mobilidade dos consumidores,
já que podem ser guardadas até em
carteiras ou bolsas, permitindo que se
aprecie um lanche ou uma refeição em
qualquer lugar.

As embalagens tipo single ainda
incentivam o controle de porções. Um
bom exemplo são os "100 Calorie
Packs" para os snacks da Nabisco.
Essa é uma solução sensata que a

empresa encontrou para quem quer
acabar com os "chutes" na contagem
de calorias consumidas, satisfazendo
o desejo de consumidores apaixona-
dos por produtos como Oreo Cookies,
Chips Ahoy!, Wheat Thins, Chese
Nips e Mixed Berry Fruit Snacks.

Outro bom exemplo são as latas
dotadas de tampas de abertura fácil. Já
bastante difundidas na Europa, essas
embalagens estão seduzindo cada
vez mais os fabricantes norte-ameri-
canos de produtos alimentícios dos
mais variados, como vegetais, sopas
e pet food. As latas com abertura fácil
aumentam o apelo da marca, atendem
o consumidor nômade e eliminam a
frustração surgida quando não se tem
à mão um abridor de lata.

Esses são apenas alguns exemplos.
A regra básica é que, se for possível
criar uma experiência melhor para os
consumidores, seja agregando conve-
niência, promovendo uma alimentação
saudável, protegendo o sabor e o fres-
cor dos produtos ou incorporando um
visual com grande apelo, eles prova-
velmente terão uma boa impressão. Se
a marca entrega ao consumidor o que
promete, é grande a probabilidade de
que ele compre o produto novamente.

Quais são os fatores que devem ser
levados em conta quando se pensa nas
diferentes opções de embalagem?
A embalagem não deve ser pensada a
posteriori. A estrutura da embalagem e
o design devem ser vistos como parte
integral do desenvolvimento do produ-
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to. Trazer os fornecedores de materiais
e equipamentos no início do processo
assegura a produção eficiente e nos
volumes necessários. Essa interação
é um dos pontos em que a Pack Expo
International pode ajudar o profissio-
nal de embalagem.

Por quê?
A feira permite aos visitantes examinar
quais materiais e equipamentos, quan-
do combinados, funcionam bem. Essa
abordagem tem um forte impacto nas
linhas de produção e ajuda as empre-
sas a ser competitivas no mercado,
hoje e no futuro.

A Pack Expo é uma feira marcada
por inovações, em que se destaca a
embalagem como um meio importante
no trabalho de fortalecimento das mar-
cas. A interdependência de materiais
e embalagens com os equipamentos,
contudo, não pode ser supervalorizada.
Enquanto materiais avançados e emba-
lagens agregam diferenciação ao pro-
duto para melhorar o giro nas gôndolas
e gerar conveniência, construindo um
maior valor de marca, as inovações
em equipamentos ajudam a aumentar
a velocidade na comercialização de
novos produtos, outro fator crítico para
o sucesso de uma marca. 

Longe de ser uma gelada
Adotar para um produto embala-

gens mais sofisticadas que as exis-
tentes no segmento de mercado como
forma de alavancar vendas é uma
lição que todos sabem, mas que nem
sempre têm coragem de implementar.

A fabricante britânica de água
mineral e de gelo em cubos Blue Keld
resolveu investir em conveniência
para diferenciar os seus cubos de gelo
Blue Keld Spring Water Premium
Ice Cubes, até então disponíveis em
sacos de l kg e 2kg. A empresa criou
uma versão para a embalagem de 2kg
dotada de um zíper para refechamento

para venda em redes de varejo como
a Sainsbury's e a Waitrose. O giro
do produto surpreendeu até o mais
otimista dos envolvidos no projeto.
Nos primeiros meses no mercado, as
vendas superaram as expectativas em
mais de 30%.

"Percebemos que havia merca-
do para um gelo premium", explica
Graham Cheesbrough, diretor da Blue
Keld. "Quem investe em bebidas de
qualidade, como uísques de primeira
linha, não quer comprometer o sabor
de seus drinks com gelos feitos com
água filtrada."

As embalagens tipo
almofada são produzidas em
máquinas form/fill/seal da
Sandiacre, que aplica os zípe-
res de pressão na transversal,
na parte, superior da emba-
lagem. "O gelo em sacos
é consumido em períodos
que podem se estender por
semanas", diz Robert Hogan,
diretor de vendas interna-
cionais da Zip-Pak, empre-
sa fornecedora do acessório.
"Uma embalagem que pode
ser fechada após o consumo
parcial do produto aumenta
a conveniência para o consu-
midor final."
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