
Segmento

EMBALAGENS
vendedoras nos
supermercados
A indústria de embalagens inova em formato, cor,
design e tecnologia com vistas a torná-las ainda
mais vendedoras no ponto-de-venda. A principal
exigência é atender as demandas constantes do
consumidor. Nesta reportagem, representantes
desse setor mostram como anda esse mercado
e os atributos que mais atraem

Aindústria de embalagens
está atenta aos avanços
tecnológicos que influenci-

am o consumidor e à inovação,
que é um fator pri-
mordial para que os
produtos possam se
diferenciar nos pon-
tos-de-venda. A em-
balagem precisa cha-
mar a atenção do
consumidor, mas os
atrativos para ser
vendedora no ponto-
de-venda vão além
da beleza. É necessá-
rio que ela seja prática, de fá-
cil manuseio, ergonômica, gere
menos perdas no ponto-de-

venda e para o consumidor, e
ainda tenha conceitos embu-
tidos, por exemplo, o de eco-
logicamente correta.

De acordo com o
diretor da Projeto In-
tegrado, Christian
[Clein, a embalagem
faz a ligação emocio-
nal entre consumi-
dor, produto e mar-
ca. "O impacto é pri-
mordial na hora da
compra, os consumi-
dores sempre estão
ávidos por novidades

e a embalagem é o objeto mais
próximo nesse momento", afir-
ma. A principal característica

para a embalagem ser ven-
dedora é a de integrar três
fatores básicos: inovação, er-
gonomia e design. "Quando
esses três fatores andam jun-
tos a probabilidade do pro-
jeto ser um sucesso é de
70%", ressalta Klein.
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Já a diretora de criação da
Spice Design, Gabriela Tisher,
destaca que as empresas perce-
bendo esse conceito de como
as embalagens são
vendedoras no pon-
to-de-venda, podem
aproveitar melhor

• seus orçamentos e
investir mais na con-
cepção das mesmas.
Isso porque a maio-
ria das empresas
não têm verba dispo-
nível para investir
em campanhas publicitárias, e
ao trabalhar bem as embalagens
podem atender aos anseios de
seus consumidores.
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Algumas empresas apostam
em experiências com novos ti-
pos de materiais, como a tro-
ca de vidro por PET, de lata por
vidro, de PET por lata, etc.
Acontecem muitas mudanças
de produtos, seja tentando ino-
var, economizar ou modernizar.
Um exemplo é a adoção da em-
balagem stand-up pouch, uma
tendência mundial, por agre-
gar benefícios como o tempo
de conservação dos alimentos
e ainda ocupar menos espaço
na gôndola. No entanto, Klein
diz que há bastante a se fazer
neste mercado e uma de suas
dicas é a inovação segmenta-
da. Ou seja, ele sugere que a in-
dústria tenha embalagens dife-
renciadas de um mesmo pro-

duto, em tamanho e
materiais diferentes,
para atender vários ti-
pos de público.

Gabriela, da Spice
Design, concorda. Se-
gundo ela, é muito im-
portante posicionar
corretamente o con-
sumidor e despertar
nele uma identifica-
ção com o produto. "Devemos
fazer ele dizer: 'Este produto é
a minha cara!', ao visualizar a
embalagem adequada", afirma.

Mas como o supermerca-
dista pode avaliar as vanta-
gens de cada material utiliza-
do nas embalagens, como vi-
dro, PET, etc. e assim entender
como uma mudança de ma-
terial pode tornar um produ-
to mais vendedor? A seguir
mostraremos os pontos fortes
de material utilizado.

Latas de aço ou alumínio?

A tradicional lata, pelas suas
características, tem seu espaço
garantido no ponto-de-venda,
seja feita de aço (folha-de-
flandes, chapa, etc.) ou de alu-
mínio. A lata de alumínio, por
exemplo, representa hoje 16%
do mercado de produtos expos-
tos no setor. No mercado de
cervejas, representa 65%, e no
de refrigerantes, soma 6%, se-
gundo o diretor executivo da
Associação Brasileira dos Fabri-

cantes de Lata de Alta
R e c i c l a b i l i d a d e
(Abralatas), Renault
de Freitas.

Entre os benefícios
da lata de alumínio
para o setor, destaca-
se a facilidade de ar-
mazenamento e expo-
sição no ponto-de-
venda, com quebras

bem menores que outros ma-
teriais mais sensíveis, mesmo
assim exige cuidados de mani-
pulação para não amassar.

"A lata de alumínio é a que
oferece menor custo ao con-
sumidor, pois é a mais barata
do mundo para o fabricante,
devido à eficiência e à alta tec-
nologia dos maquinários no
País", afirma Freitas.

Para o consumidor, ele
aponta que a inovação nesse
segmento foi a tampa abre-fá-
cil, que proporciona mais con-
forto, segurança e praticidade
ao usuário, como em atomata-
dos, conservas e outros. Tam-
bém é a embalagem que tem
mais facilidade em atingir a tem-
peratura desejada na hora do
consumo, no caso de bebidas,
especialmente as cervejas.
Além disso, ele destaca o ape-
lo ecológico, pois o alumínio é
um material com índice de
96,2% de reciclagem, sendo o
Brasil líder mundial pelo quin-
to ano consecutivo em recicla-
gem das latinhas de alumínio.

Já a tradicional lata de aço,
que possui um custo menor que
a de alumínio, o que barateia
os custos dos produtos, é 100%
reciclável. Ainda leva a vanta-
gem que, se for deixada no
meio ambiente, não o afeta por
ser um minério e se decompor
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em apenas cinco anos. Esse
tipo de material oferece
vantagens na comerciali-
zação por ser mais resisten-
te, o que é interessante no
transporte, na logística e difi-
cilmente amassa, se bem manu-
seado. O aço também é barrei-
ra contra a luz, o que preserva
a integridade dos nutrientes.

Em 2005, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Embalagem
de Aço (Abeaço), houve um
crescimento de 3% no consu-
mo de embalagens de aço,
chegando a 680 mil toneladas.

O papelão ondulado é ou-
tra alternativa de tradicional
uso pela indústria, até para em-
balar (e proteger) o que já está
embalado. Só que
hoje essas embalagens
estão se tornando
mais sofisticadas e
competitivas e, por-
tanto, mais vendedo-
ras no ponto-de-ven-
da, segundo o presi-
dente da Associação
Brasileira do Papel On-
dulado (Abpo), Paulo
Peres. "A atualização
tecnológica tem contribuído
para que esse tipo de embala-
gem se torne atraente ao con-
sumidor. Agora são feitas im-
pressões de alta definição com
tratamento nas superfícies, e o
papelão ondulado deixa de ter
o foco em embalagem apenas
para transporte", afirma.

A grande vantagem desse
tipo de embalagem, aponta
Peres, é o pequeno índice de
perdas, os baixos custos de ma-
nuseio e a facilidade no arma-

zenamento, além da preserva-
ção da qualidade e aparência
dos produtos desde a produ-
ção até o consumidor final.

Agregando as facilidades
do papel com altas tecnologi-
as, as embalagem cartonadas
cada vez mais têm espaço nos
supermercados. A Tetra Pak,
com suas embalagem cartona-
das assépticas, atua no Brasil
desde 1957 e é uma das líde-
res mundiais especialmente

para os segmentos de
bebidas e alimentos.
Por aqui, suas duas fá-
bricas foram responsá-

^veis por uma produ-
ção de 8 bilhões de
embalagens em 2005 e
há boas perspectivas
de crescimento, se-
gundo a empresa, es-
pecialmente pela faci-
lidade e conveniência

proporcionadas aos clientes na
hora da compra.

Essas embalagens permitem
que alimentos e bebidas sejam
transportados sem refrigeração
a lugares muito distantes sem
prejudicar a qualidade do pro-
duto. Elas são 100% recicláveis
e resistentes contra a ação da
água, da luz e de microorganis-
mos, preservando o sabor dos
alimentos pelo prazo de três
meses a um ano. Elas ainda são
disponíveis em dezenas de for-
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matos e tamanhos e
atendem aos mais
variados perfis de
consumidores e situ-
ações de consumo.

A Tetra Pak tem
como novidade a
embalagem Tetra
Recart, a primeira,
segundo a empresa,
capaz de acondici-

onar alimentos sólidos sem re-
frigeração. Outra inovação é
a Tetra Classic Mini Portion
Pack, com formatos tetraédri-
co, de quatro faces, de 20 ml,
indicada para acondicionar
sobremesas, cremes, entre
outros produtos.

A transparência de

Já a embalagem do milenar
vidro é a vitrine do produto
para o consumidor, conforme
destaca o superintendente co-
mercial e de marketing da Saint
Gobain Embalagens, André
Liberalli. Graças à transparência
do produto, o cliente é influen-
ciado por visualizá-lo e poder
conferir o que está levando,
como conseqüência impulsiona
as vendas nos supermercados.
"Esse tipo de embalagem tam-
bém é considerado mais higiê-
nico", destaca Liberalli.

Segundo o superintenden-
te da Associação Técnica Bra-
sileira das Indústrias Automáti-
cas de Vidro (Abividro), Lucien
Bernard Mulden Belmonte, as
embalagens de vidro agregam
valor ao produto nas gôndo-
las. "Passam para o consumidor
uma idéia de nobreza e quali-
dade, por isso há o valor agre-
gado, que permite a prática de
preço maior, porque há consu-
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midor disposto a pagar", afirma.
Como exemplo, ele cita o mer-
cado de conservas, como a de
milho e ervilha, em que algu-
mas embalagens que eram de
lata passaram a ser de vidro. O
consumidor entende essa pas-
sagem de material como um
ganho de qualidade.

Contudo, a embalagem de
vidro atende a consumidores
de todo poder aquisitivo, de-
pendendo da categoria de pro-
duto. Por exemplo, em refrige-
rantes, algumas empresas co-
meçaram a trabalhar com a
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embalagem de vidro retorná-
vel, e cobram menos pelo pro-
duto final. Liberalli, da Saint
Gobain, cita o exemplo da gar-
rafa de vidro da Coca-Cola.
"Em 2003 as embalagens de
refrigerantes de vidro represen-
tavam 8% do mercado, hoje
chegam a 30%", conta. Ele des-
taca também que o vidro é
100% reciclável e cita as garra-
fas long neck e a one way, pela
inovação que proporcionaram
ao mercado de bebidas.
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