
Vida de prateleira
O tempo médio de relançamento de produtos cai de cinco para dois anos e novas
embalagens podem fazer as vendas crescer mais de 600% conforme a categoria
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A comparação é inevitável:
sempre que o consumidor chega
ao supermercado com a lista de
compras em mãos, bate o olho
em todos os produtos ao redor
da sua primeira opção procu-
rando distinguir os atributos
de cada um, especialmente o
preço. Em um mercado em que
a maioria dos artigos vem se

tornando commodity, o ponto-
de-venda adquire importância
crucial — é em frente às gôndo-
las que o potencial comprador
decide o que levar para casa,
independentemente de ter sido
ou não impactado pela propa-
ganda. Não por acaso, as redes
de supermercados conseguiram
aumentar sensivelmente o seu

poder de barganha nos últimos
anos, acirrando a queda-de-
braço com a indústria. Mas esta
última descobriu uma maneira
de reforçar sua presença no PDV,
sem necessariamente investir
em ações de merchandising:
caprichar na "roupa nova" do
produto, tornando-o quase ir-
resistível aos olhos do público.

Xampus Skala [acima] e vinhos Chateau Duvalier (abaixo}: necessidade de preservar os elementos responsáveis pela síntese da marca

Maquiagem polêmica
Aproveitando o mote da

roupa nova das embalagens, a
indústria tem reduzido o tama-
nho de diversos itens — assunto
polêmico que levanta a discus-
são sobre a "maquiagem" de
produtos. Há quem defenda a
iniciativa, afirmando que itens
cada vez menores garantem mais
giro no ponto-de-venda, além
de exigir menos desembolso
por parte do consumidor, cujo
poder de compra foi reduzido
nos últimos anos.

"Não se trata de má-fé, mas
normalmente de uma decisão
estratégica que acaba sendo
seguida por todo o mercado",
diz Alex Sugai, diretor de design
da Future Brand, consultoria de
branding. Segundo ele, o con-
sumidor brasileiro não costuma
prestar atenção à gramatura
dos produtos. Diante disso, se
uma empresa lança uma versão
menor por um preço mais em
conta, o concorrente que man-

teve o tamanho e o preço originais
acaba perdendo competitividade.
O diretor da Future Brand, porém,
ressalta que grandes companhias e
multinacionais costumam seguir o
que manda a legislação: comunicar
ao consumidor toda mudança na
apresentação de um produto.

PRODUTO MULTADO
FICA AINDA MENOR

No entanto, não é essa postura
que vem sendo percebida pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), que desde
2002 denuncia ao Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC), órgão do Ministério da
Justiça, a prática conhecida como
"maquiagem de produtos" — termo
usado para definir a prática de re-
duzir a quantidade ou o volume sem
informar claramente a mudança ao
público. A partir das denúncias do
Idec, em agosto, o DPDC multou 32
empresas. No mês seguinte, o insti-
tuto divulgou uma pesquisa com 74

produtos dos 116 que constam
da lista de irregularidades do
DPDC. Treze deles, que per-
tencem aos gêneros alimentício
e de higiene pessoal, apresen-
taram redução ainda maior em
relação àquela já apontada pelo
Idec. A maioria, 48, continuou
sendo vendida em quantidades
reduzidas, enquanto apenas oito
voltaram a ser comercializados
com o volume anterior. Não
foram encontradas amostras
suficientes de cinco artigos, o
que impediu a sua verificação,
segundo o instituto.

O Idec recomenda que o
consumidor compare se a redu-
ção do preço foi proporcional à
diminuição do conteúdo, divi-
dindo o valor pela quantidade
do produto, antes e depois da
mudança. Caso se sinta lesado,
ele tem o direito de exigir uma
solução do fabricante e, em segui-
da, entrar em contato com o Procon
ou outro órgão similar. (D N M)

E mais: acelerou a mudança de
embalagem para impedir que
seu produto se torne "parte da
paisagem" nas prateleiras.

"O tempo de relançamento
de um artigo está cada vez
mais curto", diz Luiz Roberto
Farina, diretor-presidente da
Benchmark Design Total, agên-
cia que tem entre seus cases
a nova apresentação do vinho
Chateau Duvalier. "Antigamente,
uma marca ou uma embalagem
permanecia no mercado por
mais de meia década sem alte-
rações; hoje, o redesign se faz
necessário a cada dois anos,
aproximadamente", completa
o empresário. Outros especia-
listas fazem coro à tendência
de redução no tempo médio de
relançamento. Fábio Mestriner,
presidente da Associação Brasi-
leira de Embalagens (Abre), é
um deles. "Diante da crescente
competição, cabe ao design da
embalagem ser o elemento de
diferenciação do produto no
PD V", afirma o executivo, res-
saltando que a aposta em uma
nova apresentação ainda é a
forma mais barata de promover
aumento nas vendas.

VALE EXPERIMENTAR
A indústria parece ter to-

mado consciência disso. Em
2001 o mercado de embalagem
movimentou R$ 15,7 bilhões.
Estima-se que em 2005 o volume
tenha chegado a R$ 33 bilhões,
o que significa crescimento de
110% nos últimos quatro anos.
Estudos do Point-of-Purchase
Advertising International (Po-
pai), por sua vez, indicam que
um a cada quatro consumidores
adquire algo novo apenas para

experimentar, comportamento
que tem contribuído de maneira
significativa para as extensões
de linha. Isso não significa que
a tarefa de "mudar de cara" seja
fácil — especialmente quando se
trata de marcas já consolidadas.
"Foi-se o tempo em que bastava
olhar o produto e os concorren-
tes e fazer uma embalagem linda,
que o diferenciasse das demais",
declara o diretor de design da
Future Brand, Alex Sugai, que
chama a atenção para questões
bem mais complexas envolvendo
a marca, o fabricante e o seu
segmento de atuação.

Depois do processo de con-
centração de mercado pelo qual
passaram os mais diferentes
ramos de negócio especialmente
na segunda metade dos anos 90,
as multinacionais dirigiram seus
esforços para a racionalização do
número de marcas, apostando na
força de seletos nomes "guarda-
chuva" — com isso, elas pas-
saram a abusar da extensão de
linha para apresentar inovações
tecnológicas ou novas versões.

"Por mais fiel que seja um
consumidor, ele quer que sua
marca preferida se mostre dinâ-
mica", elucida Sugai. O diretor
considera que a velocidade na
mudança da apresentação varia
conforme a categoria: "Produtos
de beleza, como xampus e con-
dicionadores, exigem uma repa-
ginação bem mais freqüente do
que uma marca de café solúvel,
por exemplo".

SEM EMOÇÃO •
Para Farina, da Benchmark,

seja qual for essa velocidade, é
preciso preservar os elementos
responsáveis pela síntese da
marca — representação gráfica
(logomarca), cores (principal
elemento de identificação sen-
sorial do consumidor), símbolo
gráfico (fundamental para o
reconhecimento da embalagem)
e forma. Esta última, segundo
ele, é o elemento que permite

*
agregar mais inovação, seja em
design, material, conveniência,
segurança ou utilização. "Se a
proposta for um redesign real-
mente radical, alternativa estra-
tégica quando se trata de alterar
o posicionamento da marca, é
importante estabelecer uma
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comunicação de apoio, como
campanhas na mídia, material
de PDV e ações de degustação",
aponta o empresário.

Foi o que fez o Carrefour
quando decidiu dar uma revi-
ravolta na apresentação da sua
marca própria, presente há sete
anos no mercado. A incumbência
ficou a cargo da Pande Design
Solutions, que literalmente se
desdobrou para dar conta do
recado. "O natural é desenvolver
para um cliente dez embalagens
por mês", explica Marta Cardoso,
sócia-diretora da Pande — agên-
cia que assinou, há cerca de dois
anos, a reformulação visual do
centenário Leite Moça, da Nes-
tlé. "Mas no caso do Carrefour a
demanda foi de 150 embalagens
mensais, porque a rede queria
renovar todas as suas linhas de
marca própria, o que não aconte-
cia desde 1999". De acordo com
ela, a embalagem com a marca da
multinacional francesa não emo-
cionava mais o consumidor.

As mudanças, que começa-
ram a ser adotadas no final de
maio, foram acompanhadas de
material de PDV e tiveram efeito
imediato: a venda do café solúvel
cresceu 680% no primeiro mês
depois da repaginação; no mesmo
período, o aumento foi de 360%
no sorvete, 320% no refrigerante,
215% no papel higiênico, 150%
no biscoito waffer e 140% no leite
longa vida. "A rede apurou um
crescimento de 58% em todo o
mix, o que transformou a marca
própria do Carrefour na primei-
ra em vendas no Brasil, segundo
a Nielsen", relata Marta, lem-
brando que a empresa também
investiu em pesquisa e desen-
volvimento com fornecedores
de algumas categorias, ação que
contribuiu positivamente para
a mudança de percepção por
parte do consumidor.

CULINÁRIA x SALGADINHO
Na opinião do sócio e ge-

rente de planejamento da con-
sultoria de branding e design
SartIDreamaker, Gian Franco
Rocchiccioli , são quatro as
etapas que uma marca precisa
percorrer para ter sucesso.
"Primeiro, ela deve enfrentar
o período de desconhecimento;
depois, o de reconhecimento; o
terceiro passo é começar a ser
lembrada; só mais tarde é que
passará a ser admirada", garante
Rocchiccioli, que traz no portfó-
lio o atendimento a marcas de
Unilever, Grupo Pão de Açúcar,
Atlântica Hotels e HSBC.

O mais recente case de su-
cesso exibido pela Sart é o da
Fritex, pertencente à Pandurata
Alimentos. Depois de encomen-
dar uma pesquisa para entender
o consumidor de salgadinhos, a
empresa detectou que, apesar de
estar ao lado de snacks nos su-
permercados, a batata palha Fri-
tex, principal produto da linha,
era consumida como ingrediente
culinário. "Passamos a posicio-
ná-la dessa forma, para que aos
olhos do público não houvesse
incompatibilidade entre a apre-
sentação e a função do produto",
esclarece Sylvio Oreggia, sócio e
gerente de criação da Sart.

Se antes apenas um punha-
do de batata palha estampava
a embalagem, a partir de abril
começaram a ser exibidas ima-
gens com dicas de consumo,
como acompanhamento de es-
trogonofe e cachorro-quente,
por exemplo, assim como as
respectivas receitas, impressas
no verso. O fecho prático, um
diferencial perante a concorrên-
cia, também ganhou destaque
com o novo layout. O resultado,
conforme informações da Sart,
foi um aumento de 27% nas
vendas nos primeiros 30 dias,

A embalagem longa vida para
bebidas, especialmente leite e
sucos, tem preferência dispara-
da no País, em comparação ao
que ocorre na China, na União
Européia e nos Estados Unidos.
Essa é uma das conclusões
do estudo do instituto Market
Analysis Brasil, realizado no
ano passado em conjunto com
outras empresas de pesquisa
associadas à rede internacional
Globescan, que ouviu 281 líde-
res de opinião e especialistas
para avaliar a oferta e o uso de
embalagens de papelão, de vidro
e de plástico no armazenamento
de bebidas.

Em cada um dos países fo-
ram entrevistados 50 profissio-
nais com influência nas áreas
ambiental e de embalagens, além
de 31 experts da Comunidade
Econômica Européia. No Brasil,
participaram representantes de
organizações não-governamen-
tais (ONGs), funcionários de
agências reguladoras, jornalistas
especializados, executivos do
setor privado e consultores do
ramo de embalagens. O País
destacou-se por apresentar pre-
ferência maior do que a média
pela embalagem longa vida para
leite e sucos (58% contra 38%).

Reviravolta na apresentação das marcas próprias do Carrefour
expandiu em três dígitos a comercialização dos itens

seguido de um crescimento mé-
dio de 20% nos outros meses.
O giro do produto nas gôndolas
também subiu 150% em junho,
em comparação ao mês anterior.
Rocchiccioli e Oreggia chamam a
atenção para o fato de não terem
sido realizadas outras ações de
comunicação — o que leva a
crer, segundo eles, que apenas a
embalagem foi responsável pelo
bom desempenho no período.

"Se para o consumidor não
estiver evidente qual o melhor
aproveitamento que ele pode
fazer de determinado produto, o
item simplesmente continuará na
gôndola", ressalta Rocchiccioli.
A fim de evitar o risco de um en-
calhe, lembra Oreggia, é preciso
lançar mão até da tecnologia.
"Como não sabemos que lugar o
artigo vai ocupar na prateleira —
algo que depende de negociação
direta entre o fabricante e cada
um dos varejistas —, utilizamos
um software para fazer a simu-
lação das diversas posições dele
na gôndola, procurando antever
a percepção do consumidor",
declara o gerente de criação.

GOURMET NO LUGAR
DO COZINHEIRO

No caso da Gomes da Costa,
uma das maiores indústrias de
pescado em conserva do País,
era preciso uma reformulação
ainda mais profunda do que a
realizada na Fritex. "No antigo
layout, o atum e o filé estavam

No entanto, ao analisar o desempe-
nho das embalagens nos diferentes
materiais, os brasileiros avaliaram
as garrafas de vidro como as mais
indicadas para bebidas (nota 6,9),
em detrimento das de papelão (6,2)
e de plástico (4,5).

MENOS SEGURANÇA
"A opinião dos especialistas

esboça um relativo paradoxo ao
apontar a embalagem longa vida
como ideal do ponto de vista am-
biental e econômico, mas ao mesmo
tempo afirmar que, na prática, os
recipientes de vidro são um pouco
melhores por conta de oferecer
mais segurança alimentar", diz
Fabián Echegaray, diretor geral da
Market Analysis Brasil. De acordo
com o executivo, para os entrevis-
tados brasileiros os pontos fracos
das embalagens de papelão se
concentram na reciclagem (ainda
muito restrita à iniciativa pessoal do
consumidor e às redes de catadores
de lixo), nos riscos de contamina-
ção dos alimentos e na baixa prote-
ção do conteúdo contra influências
externas como calor e sujeira, que
podem até comprometer o seu valor
nutritivo.

"No Brasil temos uma realidade
bastante diferente da dos demais
países do levantamento, que con-

tam com iniciativas organizadas
e contínuas do governo, de em-
presas e de ONGs para facilitar
todo o processo de reciclagem
e torná-lo crível aos olhos do
consumidor", afirma Echegaray.
Daí a baixa preferência pela
embalagem de plástico, con-
siderada a menos responsável
ambientalmente: o material não
é separado de forma efetiva
para reaproveitamento como
acontece com o vidro, tampouco
os recicladores contam com uma
capacidade instalada suficiente
para essa operação, como é o
caso da reciclagem de papelão.

A situação é exatamente
oposta à dos Estados Unidos,
onde 44% dos entrevistados ele-
geram a embalagem de plástico
como a melhor para bebidas.
"Naquele país, existe uma práti-
ca bastante difundida de descar-
tar os plásticos separadamente,
não só nas lixeiras residenciais,
mas principalmente nas de em-
presas", declara Echegaray. Em*
alguns casos, é realizado até o
reembolso do valor do recipien-
te. Para completar a preferência,
conclui ele, garrafas de plástico
impactam bem menos no custo
final de produtos como leite e
sucos. (DNM)

em destaque nas embalagens,
mas a logomarca não facilitava
a identificação por parte do pú-
blico", informa Clarissa Bueno
de Almeida, coordenadora do
marketing da linha de atum da
Gomes da Costa. O problema
causava uma situação curiosa: na
capital paulista, segundo a exe-
cutiva, os produtos da empresa
têm uma participação maior que
os da Coqueiro, principal concor-
rente. "Mas a marca Gomes da
Costa não era lembrada", diz.

Uma das primeiras medidas

e sólido (azul). Houve ainda a
introdução da tampa abre fácil,
tornando mais; prático o consu-
mo. A tarefa da repaginação da
marca e das embalagens, sob a
tutela da agência Tônica de Co-
municação, consumiu cerca de
US$ 5 milhões desde julho.

A executiva revela que ainda
não tem dados consolidados so-
bre o retorno em vendas, mas as
mudanças foram bem percebidas
tanto pelos consumidores quan-
to pelos varejistas. "Recebemos
elogios por meio do Serviço de

A batata palha Fritex era mais consumida como ingrediente
culinário: mudou de prateleira e foi repaginada

foi mudar a aparência do cozi-
nheiro que ilustra a logomarca
da companhia, fundada em 1954.
"Quisemos abandonar aquele
rosto do velhinho ingênuo para
adotar uma imagem mais sofis-
ticada, de um típico gourmet",
conta Clarissa. As embalagens,
por sua vez, passaram a ser di-
ferenciadas pela cor, conforme
a apresentação do atum: em pe-
daços (laranja), ralado (verde)

Atendimento ao Consumidor
e tivemos mais facilidade para
colocar novos produtos nas
prateleiras das grandes redes",
completa Clarissa, para quem a
associação da Gomes da Costa
em 2004 com o grupo espanhol
Calvo, uma das maiores empre-
sas de pescado em conserva
do mundo, também contribuiu
para o aumento do prestígio da
companhia no mercado.




