
Evoluindo através dos tempos
O passado, o presente e o futuro das embalagens de produtos de limpeza

Alex Ricciardi

H
á um setor da economia nacional que vem
apresentando um crescimento errático nos
últimos anos: o da fabricação de produtos
de limpeza. É o que demonstram os dados

da Associação Brasileira das Indústrias de Limpeza e
Afins - Abipla. Segundo a entidade, em 2004, o fatura-
mento expandiu-se 2,5%, ao passo que o crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no mesmo pe-
ríodo foi maior, batendo em 4,25%. Já no ano seguin-
te, essa proporção se inverteu: enquanto, em 2005, o
setor de limpeza experimentou um forte incremento de
5,1 %, a economia do País desenvolveu-se bem menos
-apenas 1,5%. Apesar desses números oscilantes, Ma-
ria Eugênia Proença Saldanha, diretora-executiva da
Abipla, afirma: "O crescimento da indústria de produ-
tos de limpeza deve ficar um pouco acima do estima-
do para a economia como um todo nos próximos anos.
Isso porque há ainda um grande mercado potencial para
esses produtos a ser explorado pelas empresas da área,
uma vez que o consumo desse tipo
mercadoria no Brasil ainda é relativa-
mente baixo quando comparado ao
de outros países."

O sucesso do setor de
produtos de limpeza no
País é do interesse de
vários outros segmen-

tos de nossa economia, por exemplo, da indústria de
embalagens. Maria Eugênia explica: "A escolha dos for-
necedores das embalagens depende do tipo de produ-
to que será colocado à venda. Muitas vezes, os testes
de pré-mercado são feitos com embalagens nacionais
e importadas simultaneamente, considerando critérios
como qualidade e custo. Porém, quando os fornece-
dores nacionais e os estrangeiros atendem às neces-
sidades, damos preferência aos fabricantes nacionais
de embalagens", conclui.

Tempos difíceis...
As embalagens de produtos de limpeza tiveram suas

características tão transformadas em função das mu-
danças de comportamento que sacudiram a maior parte
dos países, dos anos 60 para cá. Isso porque esses pro-
dutos são, em sua maioria, de uso doméstico, e as ta-
refas do lar até aquela década eram - além de quase
que exclusivamente feitas por mulheres - desvaloriza-
das socialmente, não sendo consideradas realmente
uma forma de trabalho. Daí a explicação para a pouca
atenção às funcionalidades e aos formatos das emba-
lagens. Maria Luz Schneider, diretora de criação da
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cia responsável pela arte das embalagens das ceras
Johnson nos últimos dez anos, diz: "Há décadas não
existia a preocupação em facilitar a vida da dona de
casa. O trabalho doméstico era visto como a 'realiza-
ção da mulher' e como uma tarefa obrigatória de uma
boa esposa. Assim, não havia motivos para as empre-
sas se preocuparem em agradar suas consumidoras que,
de qualquer maneira, seriam obrigadas a comprar seus
produtos. Como conseqüência, as embalagens antigas
de produtos de limpeza não ofereciam segurança nem
praticidade, usabilidade ou funcionalidade. Não exis-
tiam alças, bicos, aplicadores ou dosadores, enfim,
nada do que caracteriza as modernas embalagens."
Essa situação só começou a mudar quando as mulhe-
res reivindicaram mais respeito pelas funções que exer-
ciam na sociedade e quando o trabalho doméstico pas-
sou a ser encarado como o que de fato é: uma ativida-
de cansativa, que precisa ser facilitada o máximo pos-
sível às pessoas que o exercem.

Uma mudança interessante nas embalagens de pro-
dutos de limpeza é que, com o passar do tempo, o vo-
lume de algumas delas aumentou. Talvez isso tenha se
dado em decorrência da melhora na qualidade desses
produtos, que permitiu o armazenamento por mais tem-
po e, portanto, adquiridos em maiores quantidades pe-
los consumidores. Renato Weigand, diretor de marke-
ting da Plimax Ind, de Embalagens Plásticas, empresa
que fabrica por mês cerca de 20 milhões de embala-
gens de produtos de limpeza para diversos clientes, cita
um exemplo: "Há 30 anos, as embalagens de dois litros
não eram freqüentemente utilizadas para o envase de
amaciantes e desinfetantes. O primeiro frasco adotado
para essa aplicação é o que chamamos de 21 cilíndrico.
O uso pioneiro desse frasco foi o responsável pelo gran-
de destaque que algumas empresas do setor adquiriram
no mercado. Mais recentemente, esses frascos de dois
litros para amaciantes ganharam um formato ovalado,
mais atraente para o consumidor/'

Tempos modernos
Nos dias atuais, são diversos os desafios que desig-

ners e fabricantes de embalagens para produtos de lim-
peza enfrentam. Alessandra Baronni Garrido, diretora
de marketing da Design Absoluto, discorre a respeito:
"Em países com consumo expressivo de classe C, a equa-
ção custo-beneficio é o fator decisivo no momento da
compra. Por isso, o design gráfico é cada vez mais im-
portante em embalagens de produtos de limpeza, em
detrimento do design estrutural, que já há alguns anos
não apresenta modificações de vulto. Há quanto tempo



as caixas de sabão em pó são do mes-
mo formato, do mesmo material e com
o mesmo sistema de fechamento, por
exemplo?", questiona Alessandra.

Talvez, o que melhor defina as ca-
racterísticas das embalagens de produ-
tos de limpeza seja um conjunto de fa-
tores, alguns deles relativamente estáveis,
outros ainda em mutação. Gilson Lopes,
representante de vendas da Igaratiba, em-
presa especializada na fabricação de
frascos e tampas plásticas, opina: "As
embalagens de produtos de limpeza são
produzidas para apresentarem forte ape-
lo visual, excelente ergonomia e alta se-
gurança para o consumidor. Este últi-
mo item, a segurança, tem avançado de
forma mais significativa. Cada vez mais,
as embalagens são desenvolvidas com fe-
chamentos do tipochild-proof etampas-
lacre que evitam a violação ou falsifica
cão do produto."

Tempos futuros
Bem, diante disso, o que falta agora é saber o que

vem por aí. Quais são as tendências no desenvolvimento
de embalagens para produtos de limpeza? Margarete T.
Takeda, designer-sócia da agência ai O Design, que criou
o conceito gráfico para os produtos de limpeza da mar-
ca Assim, da Assolan, explica: "No exterior, a tendência
para esse tipo de embalagem sinaliza para uma lingua-
gem visual mais clean, ao passo que a parte estrutural
aproxima-se do design de embalagens de cosméticos.
Acredito que essas embalagens ainda sofrerão mais mu-
danças, pois o consumidor de produtos de limpeza tem
se mostrado cada vez mais ansioso por praticidade e
preocupado com a questão ambiental", observa.

Já Rodrigo Gomes da Costa, diretor-comercial da In-
deplast, empresa paulista que produz embalagens para
toda a linha da Bombril, aposta que novidades ousadas
estão a caminho: "É crescente a produção de embala-
gens para produtos de limpeza com cores fluorescentes

e peroladas. Os tons cítricos também estão
surgindo com força. Além disso, uma nova
onda deve nascer no segmento com o uso
de aromas nas embalagens. Isso será pos-
sível por meio da utilização de microcápsu-
las aromáticas adicionadas ao masterbatch.

Também se discute o uso de bioplásticos,
como os solúveis em água. Aliás, já existem
inclusive pastilhas de produtos de limpeza que
são acondicionadas em embalagens, as quais,
em contato com a água, se dissolvem; dessa
forma, o consumidor não tem contato direto
algum com o produto", revela.

São novidades, sem dúvida, bastante inte-
ressantes. Adelice Fátima de Moraes, gerente
de pesquisa e desenvolvimento de produtos da
Bombril, está sempre a procura de inovações.
E é ela quem nos fala sobre quais são as de-
mandas das empresas fabricantes de produtos

de limpeza em relação às embalagens: "Atual-
mente, existe uma maior preocupação com a ade-

quação ao uso e ao manuseio por parte dos consumido-
res dos produtos que vendemos e, conseqüentemente,
das embalagens. A redução de custos de fabricação tam-
bém é uma de nossas metas constantes. Por fim, valori-
zamos recipientes de formas atraentes e, ao mesmo tem-
po, resistentes a choques e desgastes durante o transpor-
te", detalha. Facilidade de uso, baixo custo, beleza e re-
sistência: esse conjunto de atributos é o que caracteriza
uma embalagem de boa qualidade. É, sem dúvida, isso
que todo consumidor sempre procura: proteção a um pro-
duto de limpeza ou a qualquer outro bem.
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