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o fim de maio, foi realizado em Estocolmo,
na Suécia, o ECR Europe Conference &
Marketplace, importante evento de promo-
ção do ECR - sigla em inglês de Efficient
Consumer Response (Resposta Eficiente

ao Consumidor), um movimento mundial unindo indús-
trias, varejistas e seus parceiros de negócio para a busca de
práticas e padrões que reduzam custos e aumentem a efi-
cácia da rede de abastecimento de bens de largo consumo.
Um dos debates mais calorosos da conferência ateve-se às
shelf-ready packages, ou embalagens prontas para a gôn-
dola, numa tradução livre do inglês. São caixas de papelão
ondulado cujas dimensões permitem melhor utilização no
transporte das mercadorias e no espaço de exposição de
venda. Funcionam como módulos de reposição para gôn-
dola, pois geralmente contam com tampas de fácil retirada,
transformando-se em displays. Tendo acompanhado o even-
to, o superintendente da Associação ECR Brasil, Cláudio
Czapski, explica a EMBALAGEMMARCA como soluções desse
tipo podem mudar a distribuição de produtos no Brasil e que
transformações do varejo vêm estimulando sua adoção.

Por que as shelf-ready packages, caixas de transporte pron-
tas para a gôndola, foram tão discutidas no mais recente
congresso da ECR Europa? Quais os principais benefícios
dessas embalagens?
As embalagens prontas para a gôndola estão em voga por-
que fazem todo sentido diante das buscas de eficiência e
de redução de custos do movimento de Resposta Eficiente
ao Consumidor. O conceito de shelf-ready packaging diz
respeito a caixas padronizadas e adequadas à proteção no
despacho e também ao ambiente de venda, podendo ir às
gôndolas organizando e apresentando as embalagens primá-

rias. Isso garante uma importante redução de mão-de-obra
em todo o processo logístico e principalmente em reposição
de gôndola. Também implica em menor manuseio das
mercadorias, portanto em menores danos a elas. Resumo
da ópera: essas embalagens propiciam maior qualidade de
produto e menor custo operacional. E por isso que seu uso
cresce nos Estados Unidos e na Europa.

Trata-se de uma solução viável à realidade brasileira?
Veja só: algumas pesquisas revelam que as frotas de veí-
culos de carga trafegam no Brasil com apenas dois terços
da capacidade permitida. Com os vários formatos de
embalagens existentes, uma vez que as caixas de papelão
na maioria das vezes são fabricadas sem padrões e sob
medida para cada produto, não é possível aproveitar todo o
espaço útil dos caminhões. A falta de padrão prejudica toda
a logística do produto, tanto no armazenamento quanto na
exposição nas prateleiras. Arrumar as gôndolas torna-se um
verdadeiro quebra-cabeça. Além da ausência de padrões, o
atual modelo exige que os repositores retirem os produtos
das caixas de papelão para acomodá-los nas gôndolas. A
embalagem pronta para a gôndola é viável ao Brasil, mas
requer estudos. Porque lá fora a mão-de-obra é cara e o
capital é barato, e aqui a lógica é inversa. Só pelo aspecto
de redução de custo operacional, de custo de mão-de-obra,
talvez a embalagem não se justifique. Porém o aspecto de
preservação dos produtos, de estancamento de perdas, pode
ser uma componente mais importante.

Aqui, como lá fora, existem diversos formatos de varejo
- lojas de vizinhança, supermercados, hipermercados. Qual
a validade das embalagens prontas para a gôndola para
cada um desses modelos?
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Esse é um ponto importante. No Brasil há uma grande força
do pequeno varejo, daqueles estabelecimentos atendidos
por atacados ou por distribuidores e que compram peque-
nas quantidades. Pode ser que essas pequenas quantidades
não justifiquem todo o sistema de desmontagem de caixas,
toda a sofisticação das embalagens prontas para a gôndola.
Talvez essas caixas sejam mais adequadas ao grande varejo
e menos adequadas ao varejo menor, no qual hoje uma parte
dos serviços prestados pelos atacadistas e distribuidores é
a de desmontar as embalagens de despacho, de logística, e
montar paletes e até caixas de entrega com sortimento misto.
Essa equação deve ser analisada: para quem o shelf-ready
packaging faz sentido e para quem ele não faz.

A ascensão do conceito de shelf-ready packaging no exte-
rior está ligada a transformações de perfil do varejo?
Sim. As embalagens prontas para a gôndola têm se mostrado
ideais para o modelo do hard discount, que cresce vertigino-
samente na Europa e nos Estados Unidos. É o varejo basea-
do em operações enxutas, com lojas de 500 a l 000 metros
quadrados e com uma média de 700 SKUs, principalmente
de marcas próprias de alta qualidade. O hard discount
prioriza a logística mais eficiente possível, por isso foi das
operações que mais cedo aderiram às shelf-ready packages
lá fora. É muito comum você ver, nos ambientes das lojas
européias de hard discount, paletes com embalagens do tipo
shelf-ready. Tiram-se as tampas das caixas e o consumidor
vai pegando os produtos diretamente dos paletes.

O modelo de hard discount ainda não pegou no Brasil,
onde por ora só existem operações do chamado soft dis-
count, lojas de vizinhança com apelo econômico, mas ainda
com jeitão de supermercado. O desenvolvimento do hard
discount por aqui tende a acelerar a adoção das caixas
prontas para a gôndola?
Certamente. No entanto, como já ressaltei, a atratividade
das embalagens prontas para a gôndola atende a uma série
de fatores interligados. É todo um processo que estimula
esse tipo de adoção, todos os detalhes do modelo de abaste-
cimento de produtos.

As caixas prontas para a gôndola provam ser mais eficien-
tes para a cadeia de abastecimento, mas também são mais
sofisticadas, portanto mais caras que as caixas de despacho
tradicionais, genéricas. Como incentivar a implantação
dessas embalagens sem alimentar conflitos entre os elos da
cadeia sobre quem deve arcar com seus custos?
Aqui, como em qualquer lugar, sempre serão inevitáveis as
discussões sobre quem deve recair o ônus de novos inves-
timentos. E também existe todo um trabalho burocrático,
administrativo, inerente a qualquer reformulação de mode-
los da cadeia de produção. Rever processos desse tipo sem-
pre incide em desembolsos. Cada cadeia precisa estudar até
que ponto a mudança é benéfica. Para frutas, legumes e ver-
duras, por exemplo, experiências internacionais com caixas
shelf-ready têm revelado grandes vantagens. Os produtos
de FLV chegam às lojas com maior qualidade, com índice
bem menor de avarias. A redução de perdas, nesse caso, é
interessante para o produtor e para o varejista também.

Algumas indústrias ou redes de varejo não tendem a achar
que as novas caixas são somente vantajosas aos fornecedo-
res de embalagens?
Acredito que não. Não se trata simplesmente de mudar
por mudar. Trata-se de mudar mediante benefícios que
ultrapassam os custos de investimento necessários. São
ganhos em toda a operação logística, até a gôndola, pos-
síveis de serem quantificados. Oferece-se maior qualidade
de produto ao consumidor, num ganho qualitativo que tem
que ser valorado. Se há benefício para o consumidor lá
na ponta, isso é bom tanto para a indústria quanto para o
comércio no sentido logístico. A questão é muito mais de
como compartilhar o custo. O que não se pode, e é o que
foi discutido no congresso europeu, é a indústria dizer ao
varejo "ok, vou fazer, mas por sua causa, então você paga
a conta". E o varejo retrucar: "não, não pago, então me
entregue o produto do mesmo jeito". É aquela velha dis-
cussão que já conhecemos...

A Klabin, que é associada da ECR Brasil, está investindo
no desenvolvimento de caixas prontas para a gôndola (veja

PRATICIDADE - Com estruturas especiais, que as transformam em displays para produtos, caixas de papelão do tipo shelf-ready garantem
agilidade na reposição de gôndola. Abaixo, exemplos de caixas criadas para stand-up pouch de creme dental e blister de escova dental
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reportagem na pág. 46). Qual a importância, em sua visão,
da integração dos fornecedores de embalagens aos grupos
de discussão sobre ECR?
Muito importante. Temos uma série de oportunidades de
ganho de eficiência ligadas à padronização, à modulação e
aos tamanhos das embalagens, e que impactam desde nas
embalagens de logística até nas unidades de venda. Outra
coisa: como cresce cada vez mais a
consciência ambiental, temos que dis-
cutir o que se fazer com descarte, reu-
tilização, compactação, processo de
fabricação de embalagens. Temos de
estar todos engajados. Não temos mui-
tos associados da área de embalagens
talvez por falha nossa. Não fazemos
muito marketing, não temos esforço
sistemático de captação de empresas.
Somos muito mais reativos. A Klabin
se interessou e participa há bastan-
te tempo de nossas discussões. Mas
seria ótimo ter maior participação de
empresas de embalagem. Poderíamos
até formar grupos de trabalho para
discutir questões sobre embalagem
dentro da cadeia de abastecimento.

Afastemo-nos da discussão sobre cai-
xas de transporte. Que outras ten-
dências do varejo o senhor notou na
Europa e de que modo elas têm afeta-
do o negócio de embalagens?
Além do hard discount, uma outra
forte tendência na Europa é a do chamado varejo de especia-
lidades. São lojas diferenciadas, com alimentos orgânicos e
artesanais de alta qualidade, produtos regionais e itens com
apelo à vida saudável. E importante notar que nesse varejo
proliferam embalagens especiais, muitas delas amigáveis ao
ambiente, e que compõem preços de produtos geralmente
acima da média de mercado, mas que os clientes se dispõem
a pagar. São exemplos desse modelo as parisienses Fauchon
e Hédiard e as inglesas Fortnum & Mason e Harrods. Aqui
no Brasil esse modelo ainda dá os primeiros passos. Ele
figura em negócios como o Empório Santa Maria e a Casa
Santa Luzia, por exemplo.

Notamos que outro debate no congresso da ECR Europa foi
o do progressivo envelhecimento do consumidor. Que papel
caberá às embalagens, dentro do conceito de ECR, frente a
tal projeção?
O que se colocou no congresso é que as embalagens deverão
ser cada vez mais fáceis de manusear, de abrir e de serem
lidas pelo público da terceira idade. O envelhecimento do
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consumidor é uma expectativa mundial e permanece como
um caminho a ser mais bem trabalhado pelas indústrias.
Ainda há dificuldade de se obter dos idosos respostas mais
eficientes. Calcula-se que hoje existam 60 milhões de idosos
na Europa. Em 2025 esse contingente será de 87,5 milhões.
Em minha opinião, o fabricante de embalagem não deverá
mais ser somente um fornecedor de produto, e sim um pro-

vedor de know-how, assessorando
cada vez mais a indústria e o comér-
cio para a implantação de melhores
produtos frente a desafios como o
envelhecimento da população.

Falemos de outro tema importante
para o movimento de ECR. Até pouco
tempo atrás a tecnologia de identifi-
cação por radiofreqüência (RFID)
prometia revolucionar a organização
das cadeias de distribuição. Todavia,
parece que muito daquele rebuliço
arrefeceu. O senhor faz a mesma
leitura da situação?
As discussões sobre RFID ainda são
palpitantes, mas de fato esfriaram um
pouco. Ocorre que lá atrás acredita-
va-se num certo ritmo de implanta-
ção da tecnologia, mas, no momento
dos testes reais, entre varejistas e for-
necedores, foi verificada uma série
de conflitos entre normas, padrões
e esclarecimentos. Mas a RFTD está
avançando. É um caminho sem volta.

Quem está mais avançado nessa questão é o Wal-Mart, que
começou a implantá-la com seus 100 maiores fornecedores
e agora parece já estar partindo para os 600 maiores fornece-
dores. Já se nota uma queda muito expressiva nos custos de
toda a tecnologia envolvida. Como se previa desde o início,
a adoção se dará primeiro no mundo logístico e depois no
ambiente de loja. Aquele horizonte que nós tínhamos no
início, de cinco a oito anos para difusão de RFID no mundo
logístico, tende a ser cumprido.

E para o ambiente de loja?
A adoção maciça em ambiente de loja, em nível de itens,
deve acontecer em quinze anos. Novos setores, dos quais
não se cogitava interesse anos atrás, estão entrando de
cabeça no RFID - até mesmo a indústria bélica, com o
Departamento de Defesa americano utilizando a tecnologia
na logística de equipamento de guerra e de suprimento de
retaguarda. O aumento do interesse estimula o fortalecimen-
to de padrões e gera massa crítica, ajudando a derrubar os
preços dos componentes tecnológicos.
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