
N
ão é preciso dizer o valor da embalagem
para a indústria de bens de consumo como
instrumento de inovação e competitivida-
de nos mercados interno e externo. Os

produtos não podem ser planejados separados da em-
balagem. Uma coisa é certa: o bom design de emba-
lagem não só facilita a entrada do produto no mer-
cado como também contribui para a redução de cus-
tos. "A embalagem tem papel fundamental, já que o
consumidor não dissocia embalagem de produto, ali-
ás, o avalia por meio dela", afirma Assunta Napoli-
tano Camilo, diretora da consultoria FuturePack, du-
rante palestra sobre a importância da embalagem para
a competitividade, realizada no Seminário Embala-
gem e Consumo: Rumos do Desenvolvimento. O
evento foi promovido pela revista Pack e pela con-
sultoria FuturePack, no último dia 16 de agosto, no
Hotel Beach Class, em Recife (PE), e reuniu cerca de
50 profissionais do setor. Ela continua: "O design efi-
ciente transmite a imagem desejada, comunica de
forma rápida e eficiente e posiciona a marca". A em-
balagem é a mídia da empresa. "Ela pode ser usada
para promover os produtos e interagir com o consu-
midor por meio de dicas, jogos, informações etc.,
além de transmitir mensagens sociais, ecológicas e
ter multiuso como brinquedo, presente, enfeite, por-
ta-trecos", destaca.

Qual é o ponto de partida para o desenvolvimento
de uma nova embalagem? Assunta responde: "É pre-
ciso avaliar o contexto geral da marca; o target; a

imagem; a linguagem da categoria; fazer
pesquisas e levantar informações; e definir o
briefing claramente, o que inclui estudar os ca-
nais de distribuição e pontos-de-venda, concorrên-
cia, produtos substitutos, público-alvo, estilo de vida
e situação de consumo, posicionamento e valores da
empresa". Além disso, ela ressalta: "O design da em-
balagem precisa ter significado emocional que aten-
da às necessidades, às vezes, não declaradas ou des-
conhecidas pelo consumidor". E, para isso, é preci-
so estar atento às mudanças. "Os novos rumos apon-
tam para quatro grandes tendências: conveniência,
saúde e segurança; estilo de vida (indulgência) e pre-
ocupações com o meio ambiente", conclui Assunta.

Os investimentos em embalagem são intensos no
mundo do consumo. Isso é a prova de que se trata
de uma ferramenta indispensável de comunicação e
marketing no ponto-de-venda. Tanto é assim que uma
das maiores empresas de produtos de consumo do
mundo, a Unilever, investe anualmente 15 bilhões
de euros em embalagens e matérias-primas, revela
Felipe Tesutti, gerente de planejamento de materiais
da Unilever.

Cases de sucesso
Kid Mania e Leite Betânía

Não faltam exemplos de sucesso que contextua-
lizam a importância da embalagem para o produto.
É o caso do refresco em pó Flamingo Kid Mania,
produzido pela Sucos Flamingo. A empresa lançou
um novo conceito de embalagem para a categoria
quando apresentou o produto em uma Tetra Classic
Aseptic, de 65 ml, que tem formato tetraédrico. "Tra-
ta-se de uma alternativa diferenciada e divertida
para a criançada. Além disso, ela conserva por muito
mais tempo o sabor e a qualidade", ressalta Luis
Eduardo Figueiredo, diretor da Sucos Flamingo. Ele
acrescenta: "No primeiro momento, o produto foi
vendido somente no Ceará, com acompanhamento
constante. Fizemos um trabalho integrado entre o
comercial, o marketing e o promocional, e conse-
guimos vender 1 milhão de embalagens em 1 5 dias
de ação. No segundo momento, a distribuição do
produto foi estendida para Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Belém; e, nas outras regiões, isso aconteceu
gradativamente. O Kid Mania vai abrir portas para
novos lançamentos da companhia".

Outro case bem-sucedido é o do Grupo Betânia,
que repaginou as embalagens do leite pasteurizado
Betânia, adotando embalagens cartonadas Tetra Pak
com tampa flex-cap. "A idéia nasceu da necessidade
de valorizar o leite, que vem perdendo espaço na
mesa do consumidor, apesar do aumento do consu-
mo per capita", explica Bruno Girão, diretor do Gru-
po Betânia. "Investimos no design para agregar valor
por meio do diferencial de embalagem, oferecendo
mais praticidade e segurança para consumir o pro-
duto, sem o uso de tesoura", informa.
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Embala R$ 350 milhões em

Embalagens frutas -
necessidades específicas
A fruta é um produto perecível, de vida curta

(de um a seis meses), que desidrata permanente-
mente. Seus atributos sensoriais - como sabor, cor
e aroma - mudam. Por isso, necessita de condições
muito específicas de transporte e estocagem: tem-
peratura e umidade relativa para garantir a sua qua-
lidade. "O Brasil produz 40 milhões de toneladas
de fruta. A estimativa é que 10 milhões de tonela-
das utilizem embalagens, o que eqüivale a 2 bilhões
de caixas de 5 kg. O Brasil exporta 1,2 milhão de
toneladas, o que eqüivale a 240 milhões de caixas
de 5 kg. Nesse caso, a embalagem deve ser muito
resistente e atrativa", revela Voltaire Medina, ge-
rente de produção da Fruit Fort. Já para o mercado
interno, a embalagem não exige tanta resistência.
Os principais materiais utilizados nas embalagens
de frutas são madeira, plástico e papelão, e cada
um tem suas vantagens e desvantagens. "A madeira

M
ais de 12 mil pessoas visitaram a 1a Sema-
na Internacional de Embalagens, Artes
Gráficas, Design (Embala Nordeste), rea-

lizada pela Greenfield Business Promotion, de 14
a 1 7 de agosto, no Centro de Convenções de Per-
nambuco, em Recife. Entre os visitantes, além de
Pernambuco, muitos vieram de Estados vizinhos,
principalmente Paraíba e Alagoas, e também do
Amazonas e do Pará. A revista Pack participou do
evento com um estande e a Mostra Internacional
Pack Vanguarda, que levou as embalagens mais
inovadoras do Brasil e do exterior. "Dos mais de
190 expositores, 88% já confirmou a sua presen-
ça na versão 2007", afirmou Luiz Fernando Perei-
ra, diretor da Greenfield. Segundo ele, muito mais
importante do que o número de visitantes foi o
fato de eles serem, em quase sua totalidade, pro-
fissionais qualificados no segmento industrial e de
embalagem. Ou seja, o público que compareceu
à feira tinha o objetivo claro de avaliar as novida-
des e também fechar negócios. "Pudemos obser-
var um grande número de contratos sendo fecha-
dos durante a própria Embala. Não é tão comum
vermos equipamentos nos estandes mesmo", co-
mentou Pereira.

Por isso mesmo, a Greenfield acredita que o
volume de negócios gerados pela Embala Nordes-
te deve alcançar os R$ 350 milhões esperados. "Os
expositores também receberam encomendas de
projetos que devem resultar na tropicalização dos
produtos apresentados", explicou Pereira, referin-
do-se ao fato de as empresas solicitarem aos for-
necedores de máquinas e insumos para o setor de
embalagens, produtos que se adaptem mais à rea-
lidade da região tanto em questões como resistên-

cias dos materiais ao clima como em um design
que seja mais bem percebido pelos consumido-
res do Norte e Nordeste.

Esse tipo de exigência dos visitantes, ele acre-
dita, é conseqüência da preocupação que o em-
presário está começando a ter com a embalagem
e a observação de que esse é um item fundamen-
tal para os produtos.

tem alta resistência mecânica, baixa absorção de
umidade e problemas fitossanitários. O plástico, por
sua vez, também oferece alta resistência mecânica
e nenhum problema fitossanitário. Já o papelão pro-
picia baixa resistência mecânica, facilidade de re-
ciclagem e baixo custo", informa.

O seminário Embalagem e Consumo: Rumos do
Desenvolvimento contou com o patrocínio da Papi-
rus, Tetra Pak, Pengráfica, Alcan, Unibrac, Plascony
e o apoio institucional da Abeaço, Abipet, Plastivi-
da, Abflexo, Abiplast, Anave, ABPO, Abividro, Abi-
ea, Abraflex, Abief, IPT, Bracelpa, Afipol, Cetea, Ins-
tituto do PVC, e Ital.B
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