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As embalagens e a
overdose da hiperescolha

stratégias de marketing segmentadas estão na
ordem do dia do varejo, e cada vez mais se
ouve falar nisso. Discutir os pormenores merca-
dológicos das embalagens em meio a perfis de
público crescentemente específicos é a proposta

do estudo Pack.Vision 2006, que será apresentado durante o
próximo salão Emballage, a ser realizado em Paris, de 20 a 24
de novembro.

Baseado em entrevistas feitas com mais de vinte especia-
listas internacionais em marketing e varejo, o trabalho deverá
atrair durante dois dias de apresentação mais de quinhentos
visitantes da exposição francesa, que é definida por seus
organizadores como a "número l do mundo" na área de
embalagem. EMBALAGEMMARCA teve acesso a uma prévia do
material, que este ano é denominado "Evoluções e desafios
do packaging no novo contexto da distribuição", e sintetiza a
seguir alguns de seus argumentos e informações.

A idéia de que as demandas dos consumidores estão
mudando, num movimento que ocasiona transformações
na organização dos supermercados, e em conseqüência na
maneira de desenvolver embalagens, é o alicerce do estudo.

Entre as novas demandas dos consumidores está a agilida-
de no atendimento. Sabe-se que na Europa o tempo gasto nas
compras básicas vem caindo a cada dia. Despencou de uma
média de 90 minutos, nos anos 80, para 45 minutos na década
passada. Isso teria ocasionado uma nova noção de proximida-
de, favorecendo lojas menores, em detrimento dos hipermer-
cados localizados nos subúrbios. A tradicional configuração
dos supermercados também mudou, com as lojas sendo
forçadas a ter estratégias distintas para dois perfis básicos de
consumidores: os que têm mais tempo para gastar frente às
gôndolas e aqueles que demandam atendimento rápido.

Crescentemente importante nas estratégias das empresas,

este último grupo já começa a ser conhecido como "time
poor", numa referência à falta de tempo enfrentada durante
as compras.

O estudo aponta ainda a necessidade de reformulação das
estratégias de marketing das empresas diante do avanço do
chamado hard discount. Em evidência no cenário europeu dos
últimos anos, o conceito abarca lojas de pequeno porte, mais
especificamente com até 500 metros quadrados, que traba-
lham com marcas próprias, linha de produtos reduzida e cujos
preços chegam a ser 50% inferiores aos das marcas líderes.

Mas como tudo isso se reflete no desenvolvimento das
embalagens? Se num primeiro momento o foco nos preços
baixos pode ter puxado para baixo o nível de aprimoramento
do varejo como um todo, o estudo lembra que o hard discount
deixou de crescer na maioria dos mercados desenvolvidos,
dando novo fôlego aos desenvolvimentos premium, que exi-
gem embalagens com conjunto de valor agregado.

É nesse sentido que o estudo identifica o que chama de
polarização entre produtos simples e sofisticados. Tal contra-
posição, obviamente, não encerra todas as oportunidades de
atuação para os fabricantes de bens de consumo. Na verdade,
os campos intermediários demandam cada vez mais atenção
das empresas, pois constituem terreno fértil para os desenvol-
vimentos visando perfis de consumo mais e mais específicos.

Foco no "time poor"
A fim de exemplificar suas teorias, o estudo cita uma estra-
tégia da rede Monoprix. Um dos maiores canais de varejo
da França, a empresa inaugurou no final de 2003 um novo
conceito de loja de conveniência. Uma área de 300 metros
quadrados de uma de suas lojas foi inteiramente destinada à
venda de alimentos do tipo "take away", aqueles prontos para
consumir. Praticamente todos os produtos ali expostos são
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acondicionados em embalagens especiais, não raro dotadas de
talheres e outros acessórios casados com o conceito de pratici-
dade. "Trata-se da última palavra em estratégias de marketing
específicas para o nicho time poor", argumentam em seus
slides os autores do Pack.Vision 2006.

Para contextualizar aquilo que chamam de "overdose da
hiperescolha", o estudo Pack.Vision lembra que o número de
lançamentos no varejo mundial vem
crescendo sem parar. No ramo de ali-
mentos e bebidas, o índice passou do
patamar de 55 000 em 2002 para mais
de 80 000 em 2004, conforme situa a
consultoria GNPD. Nas demais catego-
rias do varejo mundial, os lançamentos
teriam ultrapassado a marca de 200 000
entre 2002 e junho de 2005. Neste caso,
a maioria dos novos produtos surgiu
nas prateleiras de cosméticos.

Balanços assim denotam uma fun-
ção imperativa das chamadas emba-
lagens do futuro: causar impacto no
ponto-de-venda. Ainda que isso não
seja grande novidade, vale conferir as
dicas para se diferenciar de maneira
adequada frente aos concorrentes.

A princípio o design gráfico surge
como elemento-chave desse tipo de dis-
tinção. Mas fica claro que esse recurso
nem sempre é suficiente. Rever formas
e materiais também é recomendável.

Contudo, por mais antagônico que
pareça, embalagens de sucesso são
simples, claras e objetivas, lembram
os entrevistados. Grande parte dos acondicionamentos usados
por produtos líderes tem elementos visuais limpos que tradu-
zem os valores-chave daquelas marcas. A recomendação é
ser comedido, evitando ultrapassar o limite tênue que divide
destaque no ponto-de-venda e falta de organização visual.

À parte as recomendações gráficas, o estudo bate na tecla
de que a conveniência "é um must em todos os canais do
varejo", inclusive para os produtos de luxo. As embalagens,
sob esse prisma, devem integrar-se em todas as ações cotidia-
nas, atendendo ao gosto, às necessidades e ao bem-estar dos
consumidores, especialmente aqueles que vivem em grandes
cidades, e têm tempo escasso para atividades tão triviais quan-
to fazer as próprias refeições.

Num mundo blasé, em que os consumidores são exagera-
damente expostos a novos produtos, despertar o desejo pelos
lançamentos é outro grande desafio das embalagens. Um dos
caminhos que permitem alcançar esse objetivo é o do entrete-
nimento. Os sistemas de acondicionamento devem distrair os
consumidores, servindo também de passatempo ou elemento
de distração. As embalagens também dependem da criação
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de funcionalidades adicionais, oferecendo ao consumidor
ferramentas úteis para seu dia-a-dia. Frascos que podem ser
reutilizados como jarra constituem apenas um exemplo disso.

Por sua vez, a conveniência nas situações de consumo
fora do lar, tão em voga em meio ao avanço do "eating and

drinking on-the-go", abre espaço crescente para embalagens
mais fáceis de carregar. A portabilidade, por sinal, tende a

favorecer de modo crescente o desen-
volvimento de embalagens com for-
matos impensáveis há pouco tempo.

Características como frescor e
transparência também devem ter suas
importâncias elevadas. Segundo os
autores do estudo, em se tratando de
embalagens de alimentos, 34% dos
consumidores alegam que a aparên-
cia de produto fresco é o fator mais
importante na decisão de compra, à
frente até de preço e data de validade.
Daí a necessidade de mostrar através
das embalagens os produtos de forma
realística, com fotografias ou desenhos
que ressaltem seu appetite appeal.

Numa outra vertente, as estratégias
de marketing tendem a ter abordagens
mais customizadas. Não se trata apenas
da divisão entre famílias e o público
single. Abordagens etnográficas, por
exemplo, também se multiplicarão.

O papel da embalagem como veí-
culo de publicidade abre ainda campo
para inovações na seara da integração
e da comunicação. O estudo lembra

que o uso de algoritmos e seqüências numéricas em embala-
gens vem sendo explorado para que os consumidores façam
downloads de websites dedicados. As marcas de cereais
matinais da Nestlé francesa, por exemplo, vêm imprimindo
em seus cartuchos códigos que, digitados num site dedicado,
permitem ganhar prêmios. Estratégia semelhante foi usada em
garrafas da Pepsi francesa, permitindo baixar música gratuita
na internet.

Em meio a tantos movimentos e possibilidades, fica claro
que as expectativas dos consumidores tornam-se progressiva-
mente complexas e específicas. Como lembram os entrevista-
dos, isso exige dos fabricantes de produtos de consumo pre-
cisão quase cirúrgica para atingir os públicos-alvo. Em meio
à crescente fragmentação, as embalagens precisam servir de
suporte de comunicação completo. Além de desempenhar fun-
ções publicitárias, suprindo as demandas que surgem quando
o orçamento destinado a outras mídias for exíguo, os sistemas
de acondicionamento acumulam o encargo da diferenciação,
estratégico num cenário de exacerbada disputa por visibilidade
e sobrevida no ponto-de-venda.
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