


mas se houver sucesso aquele que inovou vai lucrar com
isso", explica Lincoln Seragini, presidente da Seragini/Far-
né, empresa de consultoria de design de embalagem, e gran-
de especialista no assunto.

Mas quem pensa que é necessário mudar muito ou aderir a
todas as novidades do mercado para conquistar o cliente está
errado. Segundo César Hirata, sócio-diretor da FutureBrand,
multinacional de consultoria e construção de marcas, "existe
uma magia em torno dos produtos, principalmente dos
alimentícios. Nada é tão forte como a comida para remeter a
lembranças boas, e a embalagem é fator determinante para isso".
Ou seja, mudar radicalmente pode tirar a identidade do produto.

PEQUENAS GRANDES MUDANÇAS
Um bom exemplo é a mudança feita na lata do Leite Moça.

Foram dois anos para desenvolver a nova roupagem e a lata de

83 anos ganhou uma cintura e - o mais importante - uma
embalagem própria. Isso foi possível graças a uma tecnologia
que permite a moldagem do aço. "Essa tecnologia de expansão
do aço permite que as marcas desenvolvam latas exclusivas que
não se confundirão com as outras nas prateleiras", esclarece
Fábio Mestriner, designer de embalagens, ex-presidente da
Abre (Associação Brasileira de Embalagens) e ainda um dos
diretores da instituição. Essa tecnologia invadiu também a
tradicional lata de Nescau que recentemente foi lançada em
edição especial, com formas sinuosas.

Mestriner explica que são três os vetores que regem a
criação e a conseqüente mudança de layout: hábitos e atitudes
do consumidor, necessidade de inovar e tecnologias de
materiais. O primeiro vetor tem sido fator determinante para a
mudança de diversas embalagens no mercado como a do Hipo-
glós, que passou a adotar um tubo plástico no lugar do metálico
depois de receber sugestões dos consumidores, e a do Serve
Fácil do Leite Moça, que surgiu depois de analisados dados
sobre a maneira como os consumidores consumiam o Leite
Moça. A água mineral Aqua, lançamento da Genuína Lindoya,
vem em uma embalagem longa vida Tetra Prisma - totalmente
inusitada em sua categoria. Já conhecida por algumas marcas de
água de coco e sucos, o tipo de apresentação está inserido em
um conceito que ganhou força nos EUA, chamado On the Go,
adaptado aos novos hábitos dos consumidores que estão sempre
em trânsito, correndo de um lugar para outro.

Outra mudança percebida pelos consumidores foi a in-
serção de embalagens Pet. Produtos como maionese, requeijão
e óleo adotaram essa nova roupagem para ter mais praticidade
e segurança - além disso é 100% reciclável. "Em todos os casos, »
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