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DE INVÓLUCROS
A INSTRUMENTOS
DE MARKETING
Foi-se o tempo EM QUE AS EMBALAGENS ERAM ELABORADAS apenas PARA CONTER,TRANSPORTAR E PROTEGER os-
PRODUTOS. HOJE, CONSOLIDADAS COMO AGENTES DETERMINANTES NA COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO CONSUMIDOR,

contêm valores, transportam emoções E protegem marcas, CONTRIBUINDO SOBREMANEIRA PARA o FORTALE-

CIMENTO DO brand equity.TAMANHA COMPLEXIDADE TEM EXIGIDO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA evoluções ininter-

ruptas EM RECURSOS TÉCNICOS E CRIATIVOS, COMO APONTAM OS REPRESENTANTES DE UM MERCADO QUE CRESCE

VERTIGINOSAMENTE, MOSTRANDO-SE MAIS embalado DO QUE NUNCA.

by MARA VEGSO

"Para lavar 'tôda' sua roupa, até mesmo em água fria','
elucidava a embalagem de Rimo, em 1953, quando o sa-
bão em pó (ou sabão granulado de molho espumoso,
como era definido na época) foi lançado, com pionei-
rismo no país, pela Unilever.
A informação foi extraída do livro História da embalagem

no Brasil — uma iniciativa da Abre —, que registra o
desenvolvimento dessa ferramenta ao longo do século
XX, associando-o às transformações socioeconômicas
ocorridas no mercado nacional durante esse período.
Afinal, como relata Fábio Mestriner — presidente do
conselho da entidade e idealizador do projeto — no
texto de apresentação da obra, o estágio atual da indús-
tria e do nosso design de embalagem só foi alcançado
porque o mercado soube acompanhar a evolução e as
transformações da sociedade brasileira e atendê-la em
suas necessidades e exigências.

O resultado deste esforço continua bastante promis-
sor. Segundo estimativas da Lafís Consultoria e Aná-
lises Setoriais, este ano a indústria de embalagens
poderá faturar 11% a mais do que em 2005 e atingir a
cifra de R$ 35 bilhões, contra os R$ 31,3 bilhões conta-
bilizados no exercício passado. Na avaliação de Lucia-

na Pellegrino, diretora executiva da Abre, boa parte do
crescimento do mercado advém dos setores de cos-
méticos e cuidados pessoais, bem como bebidas e ali-

mentos, sendo que este último tem injetado fortes in-
vestimentos em atributos como conveniência, higiene
e segurança, centrando foco nas necessidades de cada
grupo consumidor.

Sua constatação é atestada pela série de cases apresen-
tados nesta matéria, que revelam o que de mais expres-
sivo foi realizado na área durante o último ano. Dos
vinte projetos de embalagem divulgados por escritó-
rios de design e empresas anunciantes, dezenove pro-
vêm justamente desses segmentos econômicos.
Para Renata Melman Pasmanik, sócia da 100% Design,
o crescimento do mercado de embalagem está direta-

mente relacionado ao do papel das marcas na vida dos
consumidores."O mercado cresceu não apenas cm
volume de produtos e vendas, mas também em valor
percebido pelos diferentes targets. Estabelecendo c de-
terminando grupos com os mesmos desejos e estilos
de vida, a embalagem age como fator coadjuvante na

definição de valor do brand, proporcionando experiên-
cias de relacionamento tanto no ato da compra como

durante o consumo do produto',' constata. Ela lembra
que, evidentemente, esses aspectos devem ser traba-

lhados cm sintonia com a funcionalidade, acondicio-
namento, segurança e logística, entre outros pré-re-

quisitos básicos.
Tamanha complexidade está sintetizada nas novas em-

REVISTA DO ANUNCIANTE - ANO IX N° 86 - AGOSTO DE 2006



ESPECIAL

UM. CONCEBIDAS PELA
100% DESIGN, AS EMBALA-

GENS DAS BARRAS DE CHO-
COLATE ARCOR DESTACAM

A QUALIDADE DO PRODUTO
E ATRIBUEM JOVIALIDADE

À MARCA

DOIS/TRÊS. AS EMBALA-
GENS FLOW-PACK — DESEN-

VOLVIDAS PELA OTTO DESÍGN
— ASSEGURARAM À UNHA
DE MACARRÃO INSTANTÂ-

NEO RENATA UM INCREMEN-
TO DE VENDAS DA ORDEM

DE 40%

QUATRO. PRODUZIDAS
EM AÇO E EXPANDIDAS NO
FORMATO DE PERTINENTES

BALDINHOS,AS EMBALAGENS
DO LEITE NINHO — IDEALI-

ZADAS PELA PANDES1GN —
CONTAM AINDA COM DIVER-
SAS ESTAMPAS COLECIONÁVEIS

balagens das barras de chocolate Arcor, concebidaso

pelo escritório, que, com estes cuidados, assegurou o

devido destaque à qualidade do produto, atribuindo à

marca mais jovialidadc e appetíte appeal — diferenciais

que garantiram significativo aumento de vendas ainda

na fase de lançamento.

Também na visão de Mara Molinari, sócia-diretora da

Otto Design, a cada ano o mercado de embalagem

ganha maior dimensão e importância, transformando-

se numa ferramenta essencial para impulsionar vendas

e posicionar marcas."Mais do que nunca, a embalagem

comprova sua força como veículo de comunicação,

exercendo forte poder na definição do brand, especial-

mente em um momento de parcos investimentos em

mídia de massa" constata a dirigente do escritório, res-

ponsável, entre outros projetos recentes, pela elabora-

ção das embalagens flow-pack da linha de macarrão ins-

tantânco Renata, comercializada pelo Pastifício Selmi.

Neste caso, o cliente obteve um resultado recorde, re-

gistrando um incremento de vendas da ordem de 40%.

"Notamos que, finalmente, o mercado começa a per-

ceber a embalagem como um importante canal de co-

municação. É a marca na gôndola e na casa do consu-

midor", observa Lais Carvalho, diretora de planejamen-

to c atendimento da Pandesign, que responde pelo

desenvolvimento dos inusitados baldinhos do leite Ni-

nho, da Nestlé. Produzidas em aço e expandidas no

formato dos antigos baldes de leite, com diversas es-

tampas colecionáveis, as novas embalagens atraíram

a atenção do público e conquistaram um dos raros

ouros no Festival Brasileiro de Promoção, Embalagem e De-

sign, promovido pela revista About.

Ainda de acordo com Lais, o aumento da concorrên-

cia tem incitado as empresas a manter suas embala-

gens sempre atrativas para estimular a compra, inclu-

sive por impulso.

Mostrando-se bastante satisfeito com o projeto, o es-

pecialista em embalagens da Nestlé, Eduardo Yugue,

revela que a expectativa inicial da empresa com rela-

ção às embalagens c a de que ofereçam total proteção

aos produtos, mantendo sua qualidade c integridade.

"Mas também esperamos que atendam às necessida-

des do consumidor (considerando, entre outros pon-

tos,tamanho, ergonomia, facilidade de abertura e re-

fechamento), informem o público sobre os aspectos

nutricionais e forma de consumo e, além disso, ainda

possam servir como instrumento de marketing, divul-

gando a marca e destacando-a nos pontos-de-venda"

detalha.

O relato de Yugue mostra que as grandes empresas

anunciantes já estão devidamente cientes quanto à im-

portância da embalagem na conquista de vantagens

competitivas no mercado, ao contrário do que vinha

ocorrendo tempos atrás, quando esta visão ainda pre-

cisava ser exaustivamente promovida pelos escritórios

de design.

VALOR PERCEBIDO

A sócia da 100% Design ressalta que, hoje, os gestores
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das marcas já enxergam claramente o verdadeiro pa-

pel da embalagem e, até mesmo, definem metas e po-

sicionamentos específicos para alcançarem vantagens
competitivas no PDV. "Os anunciantes que almejam

uma rápida interface de sua marca com o universo con-
sumidor valorizam a embalagem c investem continua-

mente na tangibilidade dos valores emocionais" escla-

rece Renata.
Também na percepção de Mário Narita, titular do es-

critório que leva seu nome, as empresas já possuem

plena consciência da relevância desta poderosa ferra-
menta mercadológica."Com a tendência de segmen-

tação das mídias e conseqüente migração para novos

canais, as embalagens se reafirmaram como um veícu-

lo importantíssimo na divulgação da marca",reforça o

designer, que este ano incluiu cm seu portfólio, entre

outros trabalhos, o redesenho da linha de aveias Qua-
ker, produzidas pela Pepsico.
Trabalhadas cm papel-cartão, as embalagens exploram
imagens impressas no sistema of fset ,que privilegiam os

contextos de consumo. A fórmula agregou moderni-

dade à marca, preservando sua tradição de qualidade
e confiança.

Porém,nem todos os profissionais da área comparti-

lham a mesma opinião. Adriano Pantani, sócio-diretor
da SPO+Pantani,reconhece que a cultura do design

de embalagem mostra-se forte nas empresas de gran-
de c médio porte, com o chamado marketing oriented.

Como faz questão de colocar,nestas companhias,novas
sugestões de packaging, posicionamento de produtos
e branding são sempre bem-vindas.A construção de

marca é contínua c acontece todos os dias, a cada mi-
nuto. Por outro lado, na grande maioria das empresas

de médio e pequeno porte, sem cultura de marketing
e, muito menos, de branding, ainda é preciso fazer um

trabalho de aculturamento,visando auxiliá-las nas ba-
ses de planejamento, construção e fortalecimento de

marcas.

"É por isso que iniciativas como as da Abre junto ao

Sebrae,por exemplo, que possibilitam o acesso ao de-
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SEIS. O SÓCIO-DIRETOR DA
SPO + PANTANI — RESPONSÁ-
VEL PELA ELABORAÇÃO DAS

LATAS E GARRAFAS DA CER-
VEJA SEM ÁLCOOL CRYSTAL
— APOIA OS PROJETOS DA

ABRE JUNTO AO SEBRAE, QUE
POSSIBILITAM O ACESSO AO

DESIGN ÀS EMPRESAS MENOS
ACULTURADAS NA ÁREA

SETE. A SPO + PANTANI RE-
FORMULOU AS EMBALAGENS

DA BATAVO, APOSTANDO
NAS DIFERENTES NUANCES
DE AZUL — COR QUE CA-
RACTERIZA A MARCA — E

EM NOVOS PADRÕES VISUAIS,
QUE GARANTIRAM UNIFOR-

MIDADE E CONTEMPORANEI-
DADE ÀS LINHAS

OITO. ALÉM DE CONTAREM
COM UM LAYOUT SOFISTICA-
DO PARA A CATEGORIA. OS

BALDES PLÁSTICOS —ADAP-
TADOS PARA O SISTEMA"MIX-

MACHINE" — ELABORADOS
PELO GAD BRANDING E DESIGN

PARA AS TINTAS KISACRIL
AINDA GERARAM MELHORIAS

OPERACIONAIS NA PLANTA

sign aos menos instruídos, são tão importantes" incen-

tiva Pantani, destacando entre os diversos projetos rea-

lizados por seu escritório no ultimo ano, a criação das

latas e garrafas long-neck da cerveja sem álcool Crystal,

produzida pela Cervejaria Petrópolis,bem como

do conjunto de linhas de embalagens Batavo, da Per-

digão.

Neste caso, tanto os cartuchos como as embalagens

flexíveis apostaram nas diferentes nuances de azul (cor

que caracteriza a marca) e em novos padrões visuais,

que conferiram uniformidade e contemporaneidade

às linhas.As fotos também foram refeitas, com dose nos

produtos e a dose necessária de appetite appeal, am-

pliando a percepção dos consumidores, o que favore-

ceu diretamente a equipe de vendas da Batavo.

Mas, a despeito de cases como este, Antônio Raupp, di-

retor de criação responsável pelos projetos de embala-

gem do GAD Branding e Design, adverte que, ape-

sar de estarem cientes da importância da embalagem,

os clientes ainda relutam em investir em projetos mais

qualificados.'A grande maioria continua percebendo a

questão meramente como custo, sem considerar os be-

nefícios que poderiam alavancar suas vendas" ressalta.

Por esta razão, o profissional chama a atenção para a

necessidade de os escritórios de design promover mais

intensamente a vantajosa relação custo/benefício das

embalagens elaboradas a partir de estratégias bem de-

finidas, como é o caso dos baldes plásticos de dezoito

litros,idealizados para as tintas Kisacril, da Killing, adap-

tados para o sistema mix-machine. Além de contarem

com um layout bastante sofisticado para esta categoria

de produtos, otimizando a exposição da marca nos

pontos-de-vcnda, as embalagens —reaproveitáveis —

garantiram melhorias operacionais na planta industrial.

Também no parecer da diretora da Pandesign, a em-

balagem ainda é vista como parte integrante do custo

do produto, e não como investimento em mídia."Po-

rém, aos poucos, devido à proximidade e tempo de
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convívio das embalagens com o consumidor, as em-

presas vêm inserindo esta ferramenta em seu marke-

ting mix"pondera Lais.
Mais radical, Ronald Kapaz, sócio-diretor da OZ De-
sign, acredita que muitos anunciantes ainda sequer
têm consciência do papel de uma marca e menos ain-
da da embalagem como instrumento estratégico na
construção da mesma."Esses empresários,menos acul-
turados, não recorrem à embalagem para servir como
um canal de divulgação para a marca, para dar suporte

à eficiência logística e nem para prestar um serviço
agregado aos consumidores. Entre eles, o que prevale-

ce realmente c apenas a dimensão estética" lamenta o
porta-voz do escritório responsável pelos elegantes

sachês individuais da linha de sopas de preparo instan-
tâneo Vono, da Ajinomoto — que, evidentemente, não
se encaixa neste exemplo.
"A embalagem exerce papel fundamental na constru-

ção da marca e nas vendas. Ela fala com o consumidor
exatamente no momento da decisão de compra, trans-
mitindo-lhe informações e sensações. Por esta razão,
deve ser pensada como um veículo de comunicação,
que expressa claramente o conceito do produto" defi-
ne com propriedade o gerente de marketing da empre-

sa, Alexandre Moraes.
Mas, para as companhias que ainda não atentaram pa-
ra este fato, Mestriner, que concilia suas atividades na

Abre à presidência da Packing Design e Inteligên-
cia de Embalagem, deixa um recado:"Os anuncian-
tes precisam incorporar esta ferramenta em suas es-
tratégias de comunicação, pois além de ser um forte

instrumento de marketing, pode também ser utilizado
como veículo de apoio aos esforços publicitários. Des-
ta forma, o investimento é potencializado já que mui-
tas vezes a embalagem conta com tiragens superiores

a uma dezena de milhão',' complementa, citando como
esemplos as embalagens (desenvolvidas em seu escri-
tório) dos leites especiais Elege e a que ficou conhe-

cida entre o público jovem como"lata da balada','con-
cebida para os sucos Del Valle.

RAZÃO E EMOÇÃO

Tendo em vista a crescente complexidade que cinge
o processo de desenvolvimento das embalagens nos
dias atuais, Mestriner recomenda ainda fundamentar

as linhas criativas, sempre que possível,por meio de
pesquisas, o que propiciará maior embasamento ao
projeto.
O diretor de criação do GAD vai além, considerando
a utilização de pesquisas,imprescindível para minimi-
zar riscos, consolidar o briefing e orientar o projeto. E
lamenta o fato de muitos clientes continuarem ques-

tionando esta necessidade, em função dos custos."Sem
dúvida, a experiência dos profissionais da área é deter-
minante, mas resolver trabalhos complexos, orientan-
do-os somente pelo feeling, é muito arriscado','adverte,

NOVE/DEZ/ONZE.
A OZ DESIGN FOI A RESPON-
SÁVEL PELOS ELEGANTES SA-
CHÊS INDIVIDUAIS DA LINHA
DE SOPAS DE PREPARO INS-
TANTÂNEO VONO, DA
AJINOMOTO

DOZE. O PRESIDENTE DA
PACKING DESIGN — RESPON-
SÁVEL PELAS EMBALAGENS
DO LEITE ELEGE — LEMBRA
QUE ESTA FERRAMENTA, ALÉM
DE SER UM FORTE INSTRU-
MENTO DE MARKETING, AINDA
PODE SER UTILIZADO COMO
VEÍCULO DE APOIO ÀS CAM-
PANHAS PUBLICITÁRIAS
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TREZE. A OITO DESIGN
DEFINIU O COLOR CODE, LO-

GOTIPO E AS IMAGENS CON-
CEITUAIS ADOTADAS NAS

EMBALAGENS DOS BISCOITOS
BREAK UP COM BASE EM PES-
QUISA QUALITATIVA, REALIZA-

DA PELA MANGABEIRA
ASSOCIADOS

QUATORZE. A A/0 DESIGN
TAMBÉM APOIOU-SE EM ESTU-

DOS — REALIZADOS PELOS
INSTITUTOS SINAL, VOLTAGE E
INTERSCIENCE — PAPA DEFl-'

NIR O POSICIONAMENTO DA
LINHA PLAY MAX E FORMATO
DE SUAS EMBALAGENS. CUJA

IRREVERÊNCIA FOI MUITO
BEM ACEITA NO MERCADO

QUINZE. NAS MÃOS DA
A1ODESÍGN,A LINHA DE

PRODUTOS CULINÁRIOS
LÁCTEOS DA PARMALAT —
INTEGRADA POR CREME DE
LEITE. CHANTiLY, LEITE CON-

DENSADO E MOLHOS
PRONTOS — GANHOU

UMA IDENTIDADE PREMIUM

DEZESSEIS. FEELING E PES-
QUISA SÃO PONTOS COM-
PLEMENTARES NA OPINIÃO

DA DIRETORA DA PANDESIGN
QUE, FUNDAMENTADA NES-
TES FATORES, REDESENHOU

AS EMBALAGENS DOS
AZEITES DELÍCIA

com o aval da sócia da Otto Design, que definiu d co-

lor code, logotipo e todas as imagens conceituais adota-

das nas embalagens dos biscoitos Break Up, da Arcor,

com base na pesquisa qualitativa, realizada pela Man-

gabcira Associados.

Margarete Takeda, sócia-diretora da a10 Design, res-

salta que a pesquisa é, de fato, rnuito importante e foi

por meio dela que a Del Valle pôde apurar alguns da-

dos de suma relevância para o lançamento da linha Play

Max. Realizado pelos institutos Sinal,Voltage c In-

tcrscience, o estudo ajudou a definir desde o públi-

co-alvo (pré-adolescentes) aos sabores preferidos por

este target, passando pelo nome do produto, caracte-

rísticas dos personagens adotados e formato das em-

balagens, cuja irreverência obteve grande aceitação no

mercado.

Entretanto, Margarete constata que, devido à falta de

tempo e de verba disponíveis, os profissionais de design

precisam desenvolver e recorrer, cada vez mais, à sua

percepção."Ofeelling, se ernbasado em uma criteriosa

observação do mercado e do público-alvo,pode per-

mitir o alcance da solução mais precisa possível quan-

do não há recursos para se investir em pesquisas',' argu-

menta a sócia da a10 Design, também responsável

pelo desenvolvimento das novas embalagens da linha

de produtos culinários lácteos da Parmalat, integrada

por creme de leite, chantilly, leite condensado c molhos

prontos.

'A pesquisa é importante para o embasamento do pro-

jeto e a elaboração correta do briefing, o que represen-

tará ganhos em tempo e eficiência. Mas o feeling, fruto

de um conjunto de dados provenientes de uma pes-

quisa que o profissional de design faz no seu próprio

repertório e em suas experiências,também é funda-

mental','explica Pantani.Elc compara um bom designer

a um bom clinico geral, que examina seu cliente, pede

para tossir, dizer trinta e três c dá o diagnóstico, que

será comprovado pelos exames solicitados,"Na nossa

área, o designer dá o diagnóstico, e as pesquisas ajuda-

rão a comprová-lo',' ilustra.

Portanto, como relata Lais, feeling e pesquisa são pontos

complementares."A percepção emocional do primei-

ro, aliada a visão racional do segundo, fundamental pa-

ra entender o comportamento do consumidor e seus

drives de decisão, resultam em um trabalho consisten-

te e completo,' avalia a diretora da Pandesign. A espe-

cialista declara que tem tido experiências muito edi-

ficantes desenvolvendo projetos com base em estudos

realizados junto aos consumidores, como foi o caso,

por exemplo, da linha de embalagens do azeite Delí-

cia.'A pesquisa apontou a percepção do produto co-

mo soturno c sofisticado.Fundamentados nessas infor-
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mações, reestudamos o logotipo da marca" revela.

Sem desmerecer a importância das pesquisas na área

de embalagem, Narita acrescenta apenas que, em mui-

tos casos, ela não chega a detectar a dimensão com-

pleta do problema."Pode apontar o caminho, mas nem

sempre a solução','alerta, convicto de que a probabili-

dade de acertos é potencializada quando estes estudos

são suportados pelo know-how do designer.

Dessa forma, a Narita Design obteve um excelente

desempenho na re-elaboração das embalagens da li-

nha de margarinas Qualy, da Sadia, às quais conferiu

maior jovialidade,proximidade com o consumidor e

sintoma com a comunicação da marca."Este projeto

foi endossado por pesquisas quantitativa, qualitativa e,

até, pela análise semiótica dos rótulos','detalha seu di-

rigente.

Esclarecendo que as pesquisas são ideais para definir

c explorar as percepções, preferências e valores do

target,Renata,por sua vez, chama a atenção para a ne-

cessidade de direcioná-las com muito cuidado,no sen-

tido de que as informações colhidas cm campo não

sejam utilizadas como dirigentes de ações, mas como

insights para o embasamento do trabalho.

Insights, aliás, que não faltaram nos dados coletados pe-

la Research International no estudo encomendado

pela Pernod Ricard para o RonMontilla. Aliando as

informações da pesquisa ao talento e conhecimento

técnico da 100% Design, a imagem da tradicional be-

bida ganhou modernidade e sofisticação. O projeto en-

volveu o redesenho do pirata — personagem-símbolo

da marca, ao qual foi atribuída uma atitude mais des-

contraída, aproximando-o dos consumidores —lo-

gotipo, rótulos e até mesmo do shape das garrafas, que

agora ostentam um formato orgânico e anatômico, fa-

cilitando o manuseio do produto.

"A reformulação das embalagens — premiadas no Fes-

tival Brasileiro de Promoção,Embalagem e Design — foi mui-

to importante para difundir o novo posicionamento

da marca','endossa o diretor de marketing da Pernod

Ricard,Michael Merolli. Ele cita como destaque da li-

nha a variante Montilla Limão, com sua garrafa transpa-

REVISTA DO ANUNCIANTE - ANO IX Nº 86 - AGOSTO DE 2006



ESPECIAL

rente e arredondada, rótulo auto-adesivo com aplica-

ção em hot-stamping e contra-rótulo estampado com

diversas fatias de limão estilizadas, visualizadas dentro

do frasco."O projeto Montilla proporcionou uma maior

proximidade da marca com o público jovem e um au-

mento de três pontos percentuais em market share"

quantifica Renata.

TÉCNICA E CRIATIVIDADE

Os profissionais de design são unânimes na constatação

de que o mercado atingiu um patamar satisfatório no

que diz respeito aos materiais e processos tecnológi-

cos desenvolvidos pela indústria de embalagem.

"Investimentos importantes têm sido injetados nesse

sentido, principalmente pelos grandes fornecedores.

Isto tem nos permitido criar com muito mais liberda-

de','afirma Mara, elogiando ainda o nível de desenvolvi-

mento das chamadas "embalagens inteligentes" que con-

ferem maior praticidade ao consumo dos produtos.

Igualmente atento a esta questão,Narita explica que os

principais avanços do setor vêm sendo alavancados por

algumas tendências atuais, como conveniência e pra-

ticidade. É o caso das embalagens com atmosfera mo-

dificada para a conservação de alimentos frescos e das

apresentadas cm porções individuais. O designer tam-

bém destaca a expansão do uso de rótulos termo-en-

colhíveis, que têm tornado as prateleiras de nossos su-

permercados mais atraentes, e as aplicações de mate-

riais inusitados em formatos tradicionais, como ocorre

com as garrafas cartonadas.

"Notei melhorias em materiais diferenciados, como

o PET, no desenvolvimento de shapes personalizados,

nas impressões metalizadas,roto e flexografia,bem

como nas impressões em superfícies diferenciadas,

como sleeves, por exemplo"pontua a dirigente da 100%

Design, observando que, muitas vezes, o próprio ma-

terial adotado na embalagem é responsável por agre-

gar valor à marca.

Mestriner chama a atenção, ainda,para os rótulos ul-

tratransparentes, tampas com membranas de silicone,

latas especiais para microondas e evolução das latas

expandidas, com novas tampas plásticas, além dos car-

tuchos produzidos em plástico transparente e stand-ups

de alto clave para carnes e molhos. Para ele, a indústria

de embalagem no Brasil encontra-se no mesmo pata-

mar da dos países desenvolvidos."É ela que tem apre-

sentado novidades no mercado e que puxa a fila do

desenvolvimento do setor" analisa.

Contudo, na opinião sempre rigorosa dos executivos
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das empresas anunciantes, este cenário poderia ser

melhor. E o que sugere Vanessa Gardano,gerente de

marketing da Revlon:"O mercado nacional de emba-

lagem ainda depende da tecnologia externa','alfineta,

revelando-se, por outro lado, bastante satisfeita com a

excelência alcançada pelos designers brasileiros. Entre

os projetos de embalagem implantados por sua em-

presa neste último ano, a profissional destaca o do gel

fixador de cabelos Bozzano — criado pela Ahhh! De-

sign —-, cuja adoção do novo pote e tampa antidcs-

lizamento otimizou o empilhamento do produto nos

pontos-dc-venda, além de conferir maior modernida-

de à marca.

Mcrolli, por sua vez, anseia por melhorias na indústria

de vidro, já que, segundo ele,há uma grande limitação

de shapes e deficiências para a produção em grandes

quantidadcs."Na categoria de destilados e vinhos, a gar-

rafa é um vetor de comunicação essencial, que deve

cncapsular os valores da marca, atribuindo-lhe foco

especial em aspectos como status e qualidade','justifica

o executivo da Pernod Ricard.

Já o especialista em embalagens da Nestlé lamenta as

dificuldades enfrentadas no Brasil para a implementa-

ção de novas tecnologias e na produção, em baixa es-

cala, de novos materiais, como é o caso dos biode-

gradáveis.

Os mesmos desafios também preocupam o gerente

de marketing da Ajinomoto."Em termos de materiais

e sistemas tecnológicos, as soluções adequadas são

aquelas que somam funcionalidade (oferecendo maior

comodidade de uso para o consumidor) e redução de

custos na linha de produção','recomenda. Sua preocu-

pação tem razão de ser. Como admite o executivo, em

virtude de problemas desta ordem, alguns projetos ain-

da não puderam ser desenvolvidos por sua empresa e

aguardam soluções.

Mas, com a mesma segurança com que aponta os pro-

blemas do mercado, Moraes também reconhece os

trabalhos que atendem as expectativas da companhia,

citando como exemplo as embalagens"floppy"idealiza-

das pela 100% Design para os temperos em pó Sazon

Sabor do Nordeste, que chegaram ao mercado no final do

ano passado."Em menos de um ano de seu lançamen-

to, esta versão já se tornou um dos principais itens de

venda da linha Sazon. O projeto de embalagem foi fun-

damental para dar visibilidade a este item nos pontos-

de-vcnda e comunicar de forma competente o novo

conceito',' garante.

Na opinião de Aparecido Borghi, especialista de emba-

lagens da Kimberly ClarkKenko, este setor já está

bastante desenvolvido no Brasil e oferece opções tec-

nológicas que,há alguns anos, encontravam-se disponí-

veis apenas nos países de Primeiro Mundo."Entretanto,

a implementação destas tecnologias esbarra em um

mercado no qual o poder aquisitivo da população não

permite um dispêndio cm produtos com valores agre-

gados" analisa, cobrando dos profissionais de design um

maior entendimento de toda a cadeia de embalagens.
O

Tamanha exigência vem assegurando aos produtos da

empresa um alto valor agregado, como ocorre com a

linha de protetores diários Intimus Days. Redesenhadas

pela art3 Design, as embalagens recorrem a uma co-

municação visual essencialmente feminina c que per-

mite uma rápida identificação da marca e suas diver-

sas variantes nos pontos-de-vcnda."Aversão Decobox

ainda oferece à consumidora a vantagem de utilizar a

própria embalagem como peça decorativa em seu la-
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vabo, sem chamar a atenção, já que se trata de um tipo

de produto que algumas mulheres não gostam de exi-

bir. Lançamos também a versão DecoboxTeen, com uma

linguagem gráfica devidamente sintonizada com seu

público" explica Borghi.

Mais complacente, lorlev Lisboa, gerente de desenvol-

vimento de embalagens do Grupo Pão de Açúcar,

relata sua satisfação ao visitar os supermercados."O

setor de embalagens conta com excelentes profissio-

nais, que prestam um primoroso serviço para o mer-

cado e fazem de nossos pontos-de-venda verdadeiros

espetáculos"enaltece. Como não poderia deixar de ser,

as embalagens produzidas em lata expandida de SOO

ml, elaboradas pela Packing Design para a linha de

óleos especiais Pão de Açúcar, alimentam este show.

Dirigidas ao público single, que até este lançamento só

contava com opções de invólucros de 900 ml, as novas

embalagens — de design inovador — exigiram um in-

vestimento bastante alto. E, como faz questão de escla-

recer Lisboa, a viabilização do projeto só foi possível

ESPECIAL

graças ao comprometimento de toda a cadeia produ-

tiva (além da Packing, o trabalho envolveu a CSN,CBL

e o próprio Pão de Açúcar).

O resultado superou as expectativas mais otimistas do

Grupo: valorizou a imagem da marca própria Pão de

Açúcar, gerou fidelidade e, somente na primeira se-

mana do lançamento, bateu as vendas previstas para o

trimestre.

"Nesta área, só se chega ao sucesso quando todos se

sentam a uma mesa de reunião com o objetivo único

de alcançá-lo. Esta iniciativa fez toda a diferença',' com-

plementa o executivo, certo de que não há limites para

a criatividade, desde que se mantenham custos com-

petitivos e se trabalhe sempre com foco na superação

das expectativas dos consumidores e/ou clientes.

Embora admita que ainda há muito para ser aprimo-

rado neste mercado, Lisboa acredita que estamos no

caminho certo."Existe uma preocupação intensa de

toda a cadeia produtiva em oferecer melhorias.Todos

já compreenderam que devem ouvir e satisfazer os an-

seios do cliente final,coisa que,no passado,não acon-

tecia" compara.

Mas, antes de lavar as roupas sujas de épocas remotas,

é bom lembrar do exemplo de Rinso que, já em seu

tempo,buscava — com os recursos disponíveis —

atender as necessidades do público e comunicar seus

maiores diferenciais ao consumidor.
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