
A Target Business Design realizou a arte de 

duas embalagens para marca própria de 

de balas e de caju exportada para uma 

das maiores redes de varejo dos 

EUA: a Walgreens 

Tudo converge 
Na globalização, é 

imprescindível a 

internacionalização da 

empresa. Mas, para 

exportar, a embalagem 

cumpre papel 

fundamental no sucesso 

do produto em qualquer 

mercado do mundo 

Margaret Hayasaki 

N ós vivemos na era da global ização em que 

a integração dos mercados é explorada pe

las corporações como motor de crescimen

to e desenvolvimento para os países na eco

nomia mundia l . Ela favoreceu a difusão de produtos 

e a transferência de tecnologia, criando um novo mapa 

produt ivo. E isso nada mais é que o efeito da conver

gência universal, resultante da global ização, no pro

cesso de produção de um bem de consumo durável 

ou não-durável. Imagine comprar um automóvel de 

marca norte-americana, montado no Brasil, com pe

ças fabricadas no Japão, que foi projetado na França, 

e vendido na Alemanha. Mas, qual é o papel da em

balagem na globalização? Af ina l , ela não só protege 

o produto exportado, como também cumpre uma im

por tante função : é uma exce lente fer ramenta de 

marketing que comunica a percepção de valor do pro

duto brasileiro para o consumidor estrangeiro. Quem 

dá o exemplo é a Ypióca, pioneira na exportação de 

aguardente para além das fronteiras brasileiras. A em

presa enviou a pr imeira remessa da bebida, em 1968, 

para a Alemanha. Dois anos depois, em 1970, de

sembarcou nos Estados Unidos, e hoje a marca está 

presente em mais de 50 países. Por trás desse bem-

sucedido negócio, a embalagem tem um papel funda

mental para a valor ização dos produtos brasileiros no 

mercado internacional. A l ine Telles, diretora comer

cial do Grupo Ypióca, expl ica: "A aguardente Ypióca 

Empalhada Ouro e Prata é mui to apreciada pelo con

sumidor estrangeiro e nos diferencia como um produ

to único devido à sua embalagem artesanal de palha 

de carnaúba que é feita por 6 000 mulheres. Com re

lação aos demais produtos, procuramos nos adequar 

com novas embalagens de 700 ml exclusivas para os 

supermercados, rótulos com idiomas variados (grego, 

chinês, russo) e informações legais específicas para 

cada país". E preciso ter p leno entendimento da cu l 

tura do consumidor f inal para garantir o êxito do seu 

produto. A Ypióca sabe bem disso. A l ine comenta: 

"Nossa empresa data de 1846, sendo a mais antiga 

empresa 100% brasileira em operação. Acredi to que 

evoluímos com o mercado". Ela complementa: "A em

balagem empalhada foi criada na década de 40 e hoje 

é patenteada em todo o mundo, já as demais embala

gens evoluíram com as tendências e a d isponib i l ida

de dos fornecedores nacionais". Há aproximadamen

te dez anos, a Ypióca tem investido nas embalagens 

PET que conta com uma extensa l inha de 190 a 500 

m l . "Para essas embalagens, ousamos. Adotamos tam

pas sport lok que foram uma novidade no segmento 

de aguardente. E há, alguns meses, buscamos uma em

presa líder no setor de rótulos sleeve para o desenvol

v imento de um rótulo totalmente inovador. Nosso pro

jeto foi desenvolvido na matriz na França, com o su

porte da f i l ia l no Brasil, que adotou o rótulo preto com 

dourado na total idade do produto. O efeito visual é 

imediato. Esse produto será comercia l izado somente 

em junho, mas já o enviamos para os representantes, 

importadores e pr incipais clientes como br inde e a 

aceitação é algo que mostra a força que uma embala

gem pode ter na atração e decisão de compra de um 

produto" , conclu i A l ine. 

Na área de al imentos, um dos pr inc ipais players 

do mercado é a Perdigão, que exporta para mais de 

100 países em vários continentes como, por exem

p lo , Europa, Or iente Méd io e Ásia. No ano passado, 

a companh ia expor tou 695,5 mi l toneladas de car

nes, segundo Agnaldo Cripa, coordenador de pes

quisa e desenvolv imento de embalagens da Perdi

gão. Ele também acredita na força da embalagem. 

"A embalagem, a lém dos aspectos de proteção, tam

bém promove a venda do produto. Do ponto de vis

ta estrutural da embalagem, para atender ao mercado 

externo, é necessário considerar pr inc ipa lmente as 

diferentes formas de manuseio e d ist r ibuição que são 

peculiares de cada destino. Para os produtos premium 

exportados, a embalagem deve condizer com o seu 

conteúdo, entretanto, independente do t ipo de pro

du to , a embalagem precisa atender às expectativas 

dos cl ientes". Cripa cont inua: "Dev ido à relativa lon

ga cadeia de d is t r ibuição, o sistema de embalagem 

projetado para a armazenagem, transporte, d is t r ibu i 

ção e venda do produto é bastante ex ig ido em ter

mos de desempenho. Caso as variá

veis envolvidas não tenham sido ade

quadamente consideradas durante o 

desenvolvimento das embalagens, as 

avarias condenam à incineração não 

apenas o produto, mas toda a maté

r ia-pr ima selecionada, os processos 

de alta tecnologia e a mão-de-obra 

especia l izada ut i l izados durante a 

I produção. Mais que isso, a embala-

A abordagem do conceito criativo da 

embalagem da lingerie Liz assinada 

pela 100% Design atende aos 

mercados interno e externo 



Projetos de exportação para o 

crescimento do setor de embalagens 
No Brasil, também existem parcerias bem-sucedi-

das que promovem as exportações brasileiras do se-
tor gráfico e de plásticos. Um bom exemplo disso é a 
sinergia da aliança entre as empresas do setor gráfico 
que participam do projeto de exportação Graphia (Gra-
ohic Arts Industry Alliance), bem como do convênio 
firmado entre a Abigraf (Associação Brasileira da In
dústria Gráfica) e a Apex-Brasil (Agência de Promo
ção de Exportações e Investimentos) do governo fede
ral. "Isso gerou credibilidade internacional ao projeto 
?. desta forma, permitiu o acesso a diversos merca
dos, muitos deles inexplorados até então, pois a união 
de recursos, esforços e de diferentes perfis de empre
sas capacitou a Graphia a oferecer excelente padrão 
de qualidade e atendimento para as mais variadas de
mandas pela junção de 'know-how' e tecnologia para 

produzir uma grande diversidade de embalagens im-
r-'essas nos mais variados materiais", conta Wagner J. 

project manager da Graphia. Ele acrescenta: 
m disso, gráficas brasileiras que estavam perden-

do contato com alguns clien
tes multinacionais devido à 
centralização de compras 
em outros países, puderam 
por meio do Graphia reto
má-los e ainda participar 
de concorrências de cará
ter globalizado, ou seja, 
para diversos países simul
taneamente". 

A Grahpia é composta 
de três unidades de negó
cios: editorial e promocio
nal, papelaria, e embala
gem (caixas de cartão e mi-
cro-corrugado, displays, ró
tulos, cartelas blister e skin, 
etc). Esta última é compos
ta de oito empresas. "Com 
relação às conquistas da 
Unidade de Negócios Em

balagem, é importante destacar a confiabilida
de obtida junto aos clientes dos países para os 
quais as exportações foram realizadas (Colôm
bia, Equador, Peru e Argentina), visto que, por 
envolver embalagens que são, na maioria dos 
caso essenciais ao escoamento da produção, a 
questão logística possui importância fundamen

tal na exportação do setor. O valor total dos negócios 
gerados alcança mais de R$ 1,3 milhões (cerca de 
US$ 600 mil)", afirma Silva. Ele complementa: "Ini
cialmente, por questões estratégicas optou-se por 
atender a América do Sul, no entanto, já estamos re
alizando prospecções e contatos com diversos clien
tes de outros mercados como México, Estados Uni
dos, Cuba, Angola e África do Sul". Quanto às ex
pectativas para este ano? Silva acredita que são as 
melhores possíveis, visto que, apesar da dificuldade 
gerada pela depreciação da nossa moeda (Real) fren
te ao dólar americano, os resultados alcançados nos 
primeiros meses são superiores aos projetados inici
almente. "Outra questão importante para tal otimis
mo decorre do grande número de ações previstas pela 
Unidade de Negócios Embalagem neste ano, tais 
como: Participação com expositores em 2 (duas) fei
ras internacionais do segmento de embalagens, uma 
nos Estados Unidos e outra no México, 3 (três) Mis
sões Comerciais ao Exterior e 1 (um) Projeto Com
prador que consiste na vinda de clientes do exterior 
para visita às fábricas no Brasil com posterior rodada 
de negócio, além de outras diversas ações de propa
ganda e comunicação". 

Outra importante iniciativa para promover as ex
portações é o Programa Export Plastic, que iniciou 
suas atividades em janeiro de 2004. Trata-se de uma 
iniciativa conjunta do INP (Instituto Nacional do 
Plástico), da APEX-Brasil (Agência de Promoção de 
Exportações e Investimentos do MDIC), da cadeia 
brasileira do plástico (Petrobrás, 4 centrais petro
químicas, 12 empresas produtoras de resinas termo-
plásticas e toda a indústria transformadora) com 
apoio da ABIQUIM, ABIPLAST, ABIEF e da AFIPOL. 
"Atualmente o Programa Export Plastic conta com 
100 empresas associadas produtoras de artigos plás
ticos transformados. Destas, aproximadamente 70 
são de embalagens plásticas", revela Wagner Dela-
rovera Pinto, gerente executivo do Programa Export 
Plastic. Ele prossegue: "É difícil falar somente de em
balagens plásticas, pois os resultados que temos re
ferem-se ao universo de 100 empresas. Em termos 
de volume exportado, todas as empresas associadas 
exportaram USS 155 milhões em 2006, represen
tando um salto de 147% quando comparado a 2003 
(US$ 62,7 milhões). Além disso, o Programa desen
volve várias ações de promoçãocomercial, prospec-
ção de negócios, capacitação e suporte operacio
nal". O setor de embalagem plástica exporta para 
vários países, entre eles Mercosul, Chile, Colômbia, 

gem é responsável por valorizar 
mente os produtos exportados com 
sas marcas, principalmente a Perd 
o nome do Brasil e, conseqüentemente 
dos nossos fornecedores de embala 
gem. Estes, por sua vez, devem pre 
ocupar-se cada vez mais em real
mente conhecer a forma de utiliza
ção e comercialização nos merca
dos de destino, bem como as le
gislações dos países envolvidos". 

Já no setor industrial, a Henkel 
tem uma história de 131 anos e está 
presente em mais de 125 países. Na 
integração de mercados e tecnolo
gias, a empresa introduziu no Bra
sil a cola em bastão Pritt, em 1971, 
acondicionada em uma embalagem 
desenvolvida na Alemanha, inspi
rada no conceito de praticidade do 
batom assim como a embalagem 
desenvolvida para o produto Locti-
te SOS Repair, lançado mundial
mente e exportado da unidade in
dustrial de Itapevi, em São Paulo, 
para os demais países do mundo, 
revela Fernanda Djanikian, gerente 
de marketing da unidade de Tech
nologies Adhesives para a categor 
Selantes da Henkel no Brasil. "Acre 
tância da embalagem para os prodi 
mercado interno e externo, oferecei 
mações necessárias ao consumidor, 
dições favoráveis de transporte e arrr 
servação, etc". Ela continua: "Algu 
nossas marcas e design respeitam 
nacionais, mas devemos levar em 
belecidas em cada país, assim cor 
dos mercados onde atuamos. Os me 
estão na utilização de marcas locai; 
per Bonder, Tenaz e Cascola, que p 
tória no mercado brasileiro, constru 
de conhecimento e reputação junt 
midores. Nós acreditamos que o ( 
compreensão do consumidor são f 
o bom desempenho dos seus prodi 

A Henkel exporta para a Amér 
palmente para Argentina, Chile, V 
bia e México. "No ano passado, e: 
madamente 18 milhões de euros, o 

11 % das vendas. Os produtos ma 
unidade brasileira são as soluções 

lantes e produtos para tratamento c 
ela Fernanda. 

oria de 
reditamos na impor-
dutos destinados ao 
endo todas as infor-
r, comodidade, con-
armazenamento, con-
guns elementos das 
m orientações inter-
n conta as leis esta-
omo peculiaridades 
melhores exemplos 
ais como Loctite Su
por sua longa traje-
ruíram elevado grau 
nto aos seus consu-
i conhecimento e a 
i fundamentais para 
dutos no mercado". 
érica Latina, princi-
Venezuela, Colôm-
exportamos aproxi-
o que correspondeu 
iais exportados pela 
es em adesivos, se-
i de superfícies", re-

não so
as nos-
ix, mas 



Perdigão exporta 

hambúrguer para o 

Oriente Médio e lasanha 

bolonhesa para a Rússia 

México. Estados Unidos, União Européia, entre ou
tros. "Os principais mercados atendidos são os ali
mentícios, químicos e petroquímicos, redes varejis
tas, higiene e limpeza, entre outros". 

s ações de prospecção internacional (inteligên
cia de mercado), o Programa Expor Plastic dá bastan
te ênfase à questão da cultura exportadora devido à 
-_ i -".; ortância na conquista de mercados externos. 
*As pesquisas de mercado que o Programa contrata 
indicam vários aspectos da cultura do país aliados às 
formas de comercialização mais usuais conforme cada 
produto plástico investigado. Quanto à questão do 
mercado consumidor, conforme o país, o produto e a 
estrutura de comercialização, muitas vezes é mais rá
pido utilizar um distribuidor que tenha um excelente 
canal de vendas que uma rede varejista (consumidor 
final). Outras vezes a escolha pelo cliente final é mais 
lucrativa porém demandará um volume maior de ser
viços a serem oferecido, como: estoque local, prazos 
de pagamento mais dilatados, seguro de performance 
do produto, entre outros", explica Delarovera. 

Design t ipo exportação 
Como a globalização influencia o desenvolvimento 

da arte da embalagem para exportação? Claudia Po-
dkolinski, proprietária da agência Target Business De
sign, afirma que a embalagem nacional é obrigada a 
seguir os padrões de exportação e exigências para se 
fixar competitivamente no mercado exterior, provocan
do mudanças. "Posso citar algumas dessas mudanças: 
melhorias na qualidade de embalagens (design, inova
ções, impressão, acabamento, materiais usados, fras
cos diferenciados, etc); integração de novos tipos de 
embalagem - tetrapack, vacuum seal, flow pack , etc. 
- que demanda novo design de embalagem; necessi
dade de adaptar-se a padrões internacionais de emba
lagem; necessidade de inclusão de dados nutricionais, 

ingredientes, etc, em várias línguas e for
matos na mesma embalagem; padroni
zação de precificação". Ela continua: "A 
embalagem acaba se tornando muito im
portante para a projeção do Brasil no ex
terior, principalmente em mercados de
senvolvidos como Estados Unidos, Eu
ropa, etc, por meio de uma diferencia
ção em relação a concorrência e valorização da marca 
e da origem, 'made in Brasil', além do uso de cores e 
aspectos tropicais e brasileiros". 

São indispensáveis pequenas adaptações para 
mercados específicos, mas não adianta apenas adap
tar uma embalagem, é importante questionar o seu 
design de acordo com a cultura, país e região para 
qual está sendo exportada, explica Cláudia. "Há a 
necessidade de estudar o perfil específico do consu
midor de cada mercado. Existem casos onde, no mes
mo país, existem perfis totalmente diferentes. Por 
exemplo, no sul dos Estados Unidos, a embalagem 
de café usa o brick pack a vácuo (tijolo) para não 
entrar umidade. Já no nordeste, se usa o vacuum stand 
bag com válvula, que é mais sofisticado. No centro-
Oeste onde a cultura é mais tradicional, se usa a lata 
com tampa de plástico, e no oeste (Califórnia, etc) é 
também sofisticado, mas adota-se a embalagem de 
vacuum bag. Ou seja, o mesmo produto, é adaptado 
para os diferentes mercados dentro de um mesmo 
país. Isso mostra que uma única embalagem não é 
capaz de atender às expectativas do mercado, po
dendo acarretar a perda de consumidores para al
gum concorrente. Ao criá-la, tenta-se criar uma arte 
condizente com o produto e, se possível com a cul
tura ou com o país", ressalta Cláudia. 

Já Lilian Chiofolo, diretora de criação da 100% De
sign, conta que a maior parte do trabalho desenvolvi
do pela agência tem como foco principal o mercado 
brasileiro, porém não são poucos os casos em que há 
a necessidade de se trabalhar enxergando também as 
necessidades do mercado exterior. "Por exemplo, a 
atenção e cuidados com detalhes burocráticos de re-

gistros e textos legais, respeitando 
as peculiaridades de leis de cada 
país, e também a preocupação com 
as ilustrações, fotos e cores, para 
que a abordagem do conceito cri
ativo atenda ao mercado interno e 
externo. Os tags e embalagens de
senvolvidos para a marca de linge-
rie LIZ são um bom exemplo, nes

te caso, a preocupação está na forma de exibir tanto o 
produto quanto o corpo da modelo que o usa". Ela 
continua: "Existem casos específicos onde a premis
sa básica é exportar um conceito nacional de pro
duto, traduzido pelos ícones e códigos locais, como 
é o caso da mistura para caipirinha '25 SECONDS 
onde as cores e a tropicalidade brasileira serviram 
como base criativa para o projeto gráfico". O fato e 
que a embalagem ganhou um papel muito valioso 
na globalização: a valorização dos produtos feitos 
no Brasil. E o sucesso da internacionalização de u~" 
produto está articulado com a produção, qualidade 
e desempenho da embalagem.• 

INFORMAÇÕES: 
100% DESIGN tel.: (11) 3032-5100 

www.100porcento.net 
AB1GRAF- GRAPHIA-ALLIANCE GROUP 

tel.: (11), 5087-7777 
www.graphia-alliance.com.br 

GRUPO YPIÓCA tel.: (85) 321 6-8888 
www.ypioca.com.br 

HENKEL tel.: (11) 3205-7000 
www.henkel.com.br» 

PERDIGÃO tel.: (11) 3718-5300 
www.perdigao.com.br 

PROGRAMA EXPORT PLASTIC . tel.: (11) 3814-8141 
www.exportplastic.com.bf 

TARGET BUSINESS DESIGN tel.: (11) 4688-1 
www.targetbus.con" 

Embalagem da Loctite SOS 

Repair, da Henkel, 

exportada da unidade 

industrial de Itapevi (SP) 
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