
Alex Ricciardi

U
m dos principais efeitos da crescente interna-
cionalização da economia brasileira é que,
cada vez mais, nossa produção de bens
orienta-se para o mercado externo, e não mais

só para o interno. Tradicionalmente introvertidas, volta-
das, sobretudo, para o atendimento da demanda nacio-
nal, as indústrias brasileiras parecem enfim ter acordado
nos últimos anos para a necessidade de projetarem-se
mundialmente. Afinal, segundo a Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior (Funcex), apenas no ano
de 2005, o crescimento das exportações do País foi de
22,63% em relação ao ano de 2004, atingindo, então,
US$ 118.308 milhões. Melhor ainda: mais da metade -
exatamente 55% - desse percentual de crescimento con-
siste no aumento das vendas de bens de valor agregado
maior, os chamados "produtos manufaturados". Estes, por
serem mais elaborados tecnicamente, muitas vezes exi-
gem para sua venda um item indispensável à sua boa
aceitação em outros países: embalagens.

"A exportação de produtos exige embalagens adequa-
das aos mercados nos quais serão comercializados. O fator
mais importante para o posicionamento de um produto em
uma categoria é conhecer a maneira como ela está organi-
zada nos diversos países. Tanto a forma das embalagens
como as quantidades e pesos mais adotados, e também a
linguagem visual da categoria, são determinantes para o
sucesso do produto", explica Fábio Mestriner, diretor da
agência de design Packing. Para ilustrar seus argumentos,
ele relata alguns casos interessantes: ''A Sucos Del Valle
ajustou suas embalagens para o mercado japonês, mos-
trando a fruta fechada no lugar da versão com a fruta aberta
(cortada) utilizada no Brasil, pois os japoneses nunca viram
uma goiaba ou um maracujá e não conseguiriam imaginar
como é a fruta. Já a Ripasa precisou substituir a internauta
de maio surfando na Web, que aparece em sua embalagem
do papel Ripax, destinada ao Oriente Médio, pois essa ima-
gem não é aceita em paises islâmicos", conta. Ou seja, as-
pectos culturais e religiosos devem obrigatoriamente ser le-

vados em conta no momento de se projetar o recipiente de
um bem que será exportado, para prevenir a rejeição pelos
consumidores finais do produto no exterior.

Mas não cessam aí os cuidados que se deve ter na
concepção de uma embalagem para exportação. Além
dos culturais, aspectos logísticos, sanitários e legais, dentre
outros, são extremamente importantes nessa mesma con-
cepção. Observá-los (ou não) pode ser a diferença entre
uma venda bem-sucedida e uma venda malsucedida de
produtos para outros países.

O Food and Drug Administration (FDA) é o órgão do
governo americano responsável pela vigilância sanitária
naquele país. Nenhum alimento é vendido ou entra nos
EUA sem antes ser submetido, de alguma forma, à análise
rigorosa por parte da entidade. O que eqüivale a dizer, por
exemplo, que se os exportadores de frutas brasileiros que-
rem ter acesso ao maior mercado consumidor do planeta
têm de se adequar às regras da FDA, que não são simples. A
produção de frutas pelo Brasil vem se destacando no mer-
cado internacional já há tempos. O Vale do São Francisco,
na região Nordeste, é o maior pólo produtor do gênero no
Brasil e destaca-se pela exportação de mangas e uvas, em
especial. A saga dos agricultores nordestinos que vêm con-
quistando o mercado americano passa também pela
Klabin Embalagens, empresa selecionada por esses produ-
tores para fornecer as caixas de papelão ondulado que pro-
tegem as delicadas frutas na viagem até os EUA. Para tanto,
essas embalagens tiveram, antes, de atender a uma série de
pré-requisitos sanitários, como a isenção de contaminantes
em contato direto com o alimento, o que é garantido pela
utilização de fibras virgens na fabricação das caixas. "Ras-
treamos todo o processo de produção da embalagem, des-
de o solo onde foi plantada a árvore que gerou a celulose
até o final da linha de montagem, garantindo assim a total
salubridade do recipiente de acordo com as exigências da
FDA", ressalta o diretor-comercial de embalagens da Kla-
bin, Carlos Alberto Masili.

Há ainda outras características dessa embalagem que
a Klabin disponibiliza para a exportação de frutas, para
adequá-la à função de transporte de perecíveis: 'Tratam-
se de caixas one-way, utilizadas apenas para uma viagem.
São também embalagens 100% celulósicas, portanto, to-

talmente biodegradáveis e amigáveis com o meio am-
biente. Aliás, vale lembrar que não são apenas os

americanos que são exigentes na hora de adqui-
rir alimentos. Os varejistas europeus, por exem-
plo, pagam menos impostos a seus governos se

compram produtos acondicionados em embala-
gens recicláveis. Logicamente, eles terminam por

exigir dos brasileiros essas embalagens quando com-
pram de nós", afirma Masili.

Por sinal, a matéria-prima papelão ondulado, da
qual são feitas as embalagens da Klabin, tem grande

importância para os setores exportadores brasileiros. Tra-
ta-se de material dono de uma série de qualidades interes-
santes para o acondicionamento de produtos vendidos ao
exterior. Paulo Sérgio Peres, presidente da Associação Bra-
sileira do Papelão Ondulado (ABPO) enumera: "As em-
balagens de papelão ondulado são resistentes a choques,

variações de temperatura e compressões, além de serem
bastante versáteis - existe uma ilimitada gama de tipos e
soluções de formatos que podem ser concretizadas com
o material. Elas são paletizáveis, facilitando a carga e a
descarga das caixas e, por fim, são amplamente reapro-
veitadas. No Brasil, por exemplo, já atingimos a taxa de
reciclagem de 79% do papelão ondulado consumido, uma
das maiores do mundo", ressalta Peres.

Mas não são apenas os alimentos, como frutas e car-
ne, que estão entre os produtos mais vendidos pelos pro-
dutores brasileiros para o restante do mundo. Outro setor
nacional que está se destacando é o de tintas e vernizes,
cujas vendas para o exterior deverão crescer mais de 10%
e atingir um faturamento de US$ 118 milhões em 2006.
Esses números, calculados pelo Sindicato da Indústria de
Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo (Sitivesp), reve-
lam-se importantes para o debate em torno das exporta-
ções de produtos químicos e/ou tóxicos, que necessitam
de embalagens especialmente fabricadas para seu acon-
dicionamento. A Concepta DG Compliance Ltda. é uma
empresa que desde 1997 desenvolve embalagens para o
transporte de cargas perigosas. Sérgio Couto, diretor-co-
mercial da empresa, vem observando um incremento da
demanda pelos produtos que fabrica por parte dos expor-
tadores brasileiros.

"A cobrança por segurança no transporte de bens
cresceu no mercado internacional, especialmente em
países da Europa e nos Estados Unidos, e nossa empre-
sa está focada em atender a essa exigência", afirma. Ele
observa, porém, que, embora as indústrias brasileiras
venham comprando mais suas embalagens de seguran-
ça, o mesmo não pode ser dito das demais companhias
exportadoras de outros países latino-americanos: "Te-
mos qualidade e competência para atingirmos os re-
quisitos internacionais em nosso mercado. Infelizmen-
te, nossos vizinhos na América do Sul ainda preferem
importar embalagens como as nossas de países da Amé-
rica do Norte, como o Canadá ou os EUA. Não temos
problemas técnicos ou comerciais que justifiquem tal
atitude", sentencia Couto.
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A ordem é pesquisar
Pela quantidade de obrigações a serem cumpridas e nor-

mas a serem observadas, fica claro que conceber e produzir
uma embalagem de um produto que será exportado é tarefa
trabalhosa. Mariela Basile, gerente de marca da 100% De-
sign, agência paulistana que já desenhou esse tipo de emba-
lagem para a Bauducco e a empresa têxtil Liz, confirma:
"Sem dúvida, muita pesquisa é necessária para o desenvol-
vimento de embalagens para exportação, em especial, para
tecnologia, tendências, hábitos e atitudes do país de destino
das exportações. Há também testes importantes que são fei-
tos, como os que simulam o transporte a que determinado
produto será submetido. Algumas vezes, os próprios fabri-
cantes dos bens que serão exportados já realizaram suas
próprias investigações - que costumam nos ajudar bastante
- sobre as características dos mercados para os quais que-
rem vender", conta.

Na maior parte das vezes, o que se observa por parte
dos criadores brasileiros de embalagens para exportação
é a preocupação em colocar-se no lugar do consumidor
estrangeiro, que é o foco de sua ação. É assim que Adria-

no Pantani, designer da Pantani Design, procede em seus trabalhos: "Desenvolvemos
embalagens de exportação para a Perdigão e para a fábrica de chocolates Nucita. No
caso da Perdigão, trabalhamos muito próximo aos gerentes que visitam os países impor-
tadores dos produtos da empresa, bem como dos representantes comerciais e locais de
cada um desses países. Muitas sugestões locais norteiam nossas criações, assim como o
próprio nome Perdigão, traduzido em russo para 'Fazenda'. Devemos, portanto, estar
sempre extremamente conectados com a realidade de cada país importador."

Mas é claro, o foco no cliente final da nação importadora do produto precisa cami-
nhar, no desenvolvimento da embalagem, lado a lado com a atenção a todo o aparato
legal de cada país consumidor. É o que lembra Roger Rieger, diretor da KommDesign,
empresa que desenhou toda a linha de embalagens para exportação da Leão Júnior,
fabricante do famoso chá Matte Leão: "Buscamos identificar as informações gerais, as
de consumo, legais e as obrigatórias em cada mercado-alvo. Estabelecemos parcerias
internacionais com agências, distribuidores e representantes locais e também, em al-
guns casos, efetuamos contatos e relações diretas com os órgãos competentes dos países
que irão importar os produtos contidos em nossas embalagens, como no caso da FDA
dos Estados Unidos", relata.

Exportando o design de embalagem brasileiro
Tanto esforço e dedicação por parte de nossos fabricantes de embalagens e de nossas

agências de design vêm rendendo frutos. Um deles refere-se ao fato de que o Brasil já é
um exportador de design em estado puro para o setor, ou seja: já temos casos em que
nossos profissionais da área estão sendo chamados por indústrias de outros países para
desenharem, lá fora, as embalagens dos produtos que são vendidos localmente por
essas companhias. Uma das agências que já atuam assim é a B+G Designers, que já
concebeu embalagens para empresas como Nestlé e Purina em países como Venezuela,
EUA, México e Emirados Árabes Unidos, dentre outros. Luís Bartolomei, diretor da B+G,
fala sobre a experiência: "Para exportar design de embalagem é preciso entender a
região para a qual está focada aquela comunicação específica. Um projeto de embala-
gem para o Brasil não necessariamente irá atender de forma adequada aos públicos
venezuelano ou mexicano. É claro que uma oportunidade comercial pode fazer com
que exportemos apenas com adição de textos que atendam à legislação do país para o
qual será despachado o produto. No entanto, a adequação da linguagem com uma
embalagem desenhada especificamente para esse mercado, segundo um ponto de vista
local, poderia potencializar a exportação a um patamar muitas vezes maior do que
aquele que se imaginara inicialmente", pondera.

E não é só isto. Algumas empresas brasileiras já são capazes de produzir aqui e exportar
diretamente a embalagem, e apenas ela. Uma vez que esta chega ao país de destino e é
utilizada no embalamento de produtos locais. Uma das companhias que estão conseguindo
esse feito é a Védat, que fabrica embalagens farmacêuticas tanto para os mercados interno
como externo. Paulo de Castro, que além de gerente de comércio exterior e marketing da
empresa também é coordenador do comitê de exportação da Associação Brasileira de Em-
balagem (Abre), ressalta, com convicção, o dinamismo da indústria brasileira do setor: "O
Brasil já é um global player no ramo da produção e exportação de embalagens, mesmo que
ainda não usemos todo nosso potencial. Afinal, nosso design, por exemplo, é diferenciado e
de alta qualidade. É comum, por sinal, a conquista de prêmios internacionais pela excelência e
inovação de nossos desenhos para novas embalagens. O parque produtivo brasileiro do se-
tor também se destaca por sua força. Assim, podemos dizer que nossas embalagens despon-
tam, aqui e em todo o mundo, como produtos altamente competitivos", afirma Castro. •

Text Box
Anúncio

jaime
Text Box
Fonte: Pack, ano 8, n. 107, p. 8-9. jul. 2006.




