
esgatar através das embalagens
o apelo de presente de utensílios
domésticos como travessas,
pratos e copos, e ao mesmo tempo

debelar a perda de espaço para concorrentes
chineses. É com semelhantes propósitos que a
Santa Marina, uma das maiores fabricantes de
vidro do Brasil, está unificando a identidade
visual de seu variado mix de produtos. A
ação integra uma estratégia de valorização de
marca que já consumiu, entre lançamentos de
produtos, novas embalagens e campanhas de
mídia, mais de 2 milhões de reais.

As novidades começaram a chegar aos
pontos-de-venda no segundo semestre do ano
passado, abarcando principalmente as marcas
Duralex e Colorex, que representam a linha de
mesa da Santa Marina. Na categoria, um dos
destaques é a família Astral da Duralex, cujas
peças foram lançadas em vidro transparente,
e não no tradicional tom azulado. Por sua
vez, a marca Marinex, que detém 90% do
mercado brasileiro de travessas de vidro
refratário, também está sendo reformulada.
No ano passado foram desenvolvidos
refratários com tampas plásticas para
facilitar a armazenagem dos alimentos nos
refrigeradores dos consumidores.

No território das embalagens, a maioria
dos logotipos e layouts foi modernizada. O
redesenho dos grafismos visou potencializar
atributos que a Santa Marina quer ver
vinculados às suas marcas, como tradição e
qualidade. Nas palavras de André Liberali,
gerente comercial e de marketing da Divisão
Vidros da Saint-Gobain, multinacional
francesa controladora da Santa Marina, o
objetivo é "despertar o desejo de consumo,
agregando valor percebido à linha".

Nada mais natural do que os sistemas
de acondicionamento terem assumido papel
central em toda a estratégia. Segundo o próprio
Liberali, cerca de 30% das vendas da empresa
estão vinculadas a presentes de casamento e
outras datas especiais. "A embalagem conta
muito nessas ocasiões", frisa o executivo. Além
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disso, o visual dos produtos nas gôndolas entra
como elemento de diferenciação competitiva
frente aos utensílios chineses, cuja importação
pelas grandes redes varejistas embalou com
ajuda do dólar em baixa.

Os novos logotipos e layouts foram
concebidos pela Projeto Integrado Packaging
Design. Christian Klein, diretor da empresa,
classifica as logomarcas das chancelas
Duralex, agora representada pela cor azul,
e Colorex, em degrade do tom azul para o
verde, como "ascendentes". "Isto é, elas
fazem alusão ao movimento de colocação das
peças na mesa", ele diz. Já o logo da marca
Marinex permaneceu com a cor vermelha,
aludindo à utilização das peças em forno
convencional. "Neste caso a movimentação
do logotipo é descendente, numa referência à
colocação dos produtos no forno", completa
Klein. Além das logomarcas, as caixas são
decoradas por amplas imagens dos produtos
em situações típicas de uso. Feitas de cartão
duplex acoplado a microondulado branco, as
embalagens são impressas em off-set pela
Embanor Artes Gráficas. 
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