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Porções reduzidas. Não é difícil
entender porque esses temas estão
em evidência no mundo das emba-

lagens. Fáceis de carregar e inseridas em situa-
ções de consumo fora do lar, as apresentações
menores ainda permitem que marcas consagra-
das se aproximem da baixa renda, segmento até
então esquecido por boa parte da indústria.

A despeito do papel central conquistado
pelas portion packs, uma tendência oposta a essa
também tem demarcado seu espaço. Trata-se da
multiplicação de lançamentos envolvendo emba-
lagens com volumes maiores. É difícil encontrar
dados que mensurem esse fenômeno. Mas um
olhar mais atento nas gôndolas não deixa dúvi-
das. As chamadas versões big size podem ser
vistas tanto em apresentações familiares quanto
em estratégias em que o aumento do tamanho
da embalagem não altera o foco no consumo
individual. Seja como for, a pergunta é quase
inevitável: com tantas atenções voltadas ao cele-
brado consumo "on-the go", o que explica essa
renovada atração por apresentações expandidas?

Nos tempos de inflação galopante, a função
básica das embalagens com volume superior
ao padrão da categoria era ajudar a manter as
despensas abastecidas até o final do mês. Com
preços estabilizados, as apresentações big size
deixaram de se limitar a esse antigo propósito.
Ao agregar novos consumidores ao público-alvo
de marcas consagradas, os tamanhos maiores
passaram a simbolizar uma evolução dos fabri-
cantes de produtos de consumo em detectar e
atender perfis específicos de público e de situa-
ções de consumo.



"O sucesso dos tamanhos grandes mostra
que considerar segmentos com necessidades
diferentes é o caminho mais inteligente para
aumentar a presença e a relevância dos produ-
tos na vida dos consumidores", constata Zilda
Knoploch, antropóloga e professora de pesquisa
de mercado do MBA Comunique-se. Para ela, a
crescente importância da portabilidade no varejo
mundial não impediu que as indústrias enxer-
gassem as oportunidades que vicejam no outro
lado do balcão. "Não se trata de um paradoxo,
mas de uma ação muito inteligente", avalia a
professora, também sócia da Enfoque Pesquisa
de Marketing, empresa que já fez pesquisa para
a Associação Brasileira de Embalagem (Abre)
sobre a preferência dos consumidores por emba-
lagens (racionadas. miuMiimii.um..ij}ii.



No atual panorama do varejo brasileiro não
faltam exemplos demonstrando a atração exer-
cida pelos tamanhos grandes. Na maioria deles,
o que se vê são estratégias bem sucedidas con-
trariando padrões preexistentes. Essa é a história
do Chamyto Big, versão do leite fermentado da
Nestlé que vem alcançando sucesso em frascos
plásticos com capacidade para 120 gramas. Os
profissionais responsáveis pela marca percebe-
ram que, dessa maneira, poderiam se diferenciar
numa categoria composta apenas por embala-
gens de 65 gramas a 80 gramas. A inovadora
capacidade ajudou a linha a arregimentar segui-
dores entre o público pré-adolescente, amplian-
do o foco original na faixa etária infantil. Para
alguns analistas, a cartada contribuiu ainda para
acirrar a disputa entre Nestlé e Yakult pela lide-
rança do setor, que em 2005 movimentou cerca
de 340 milhões de reais (mais de 45 000 tonela-
das), segundo dados da ACNilesen.

Giro Rápido
Outro conhecido fator por trás da disseminação
das versões big size é a economia oferecida
ao consumidor. Ao entregar maior quantidade
de produto por embalagem, as indústrias têm
condições de trabalhar com preços proporcio-
nalmente menores, compensando quedas nas
margens com giro rápido na linha de produção.
Veja-se o caso da Coca-Cola em garrafas PET
de 3 litros. Com aspecto "super size", pegando
emprestada a expressão que designa os lanches
gigantes típicos das cadeias de fast food ame-
ricanas, essa garrafa oferece preço médio por
litro de 1,20 real, contra 1,35 real calculado na

apresentação tradicional de 2 litros.
Outro exemplo em que apresentações maio-

res permitem oferecer preço mais atraente pode
ser visto no mercado de atomatados. Dona da
marca Etti, a Hypermarcas acaba de lançar no
setor o Salsaretti Especial em embalagem de
vidro de 500 gramas fornecida pela Owens-
Illinois do Brasil. Buscando disponibilizar um
produto com qualidade similar à dos molhos
importados, a empresa optou por um volume
quase 50% maior que os tradicionais 340 gra-
mas das latas de aço e potes de vidros standard
usados na categoria.

"Com embalagens ideais para uma refeição
familiar, esse produto alia qualidade premium
a um preço muito atrativo", ressalta Gabriela
Garcia, diretora da unidade de negócios de
alimentos da Hypermarcas. Com formato ligei-
ramente sinuoso, os potes da linha Salsaretti
Especial também chamam atenção pelo uso
de rótulos termoencolhíveis produzidos pela
Zanniello e dotados de amplas janelas de visu-
alização. Metálicas e de rosca, as tampas do
produto são da Rojek.

Porém, num paradoxo ao senso comum
sobre porções maiores, as versões big size
nem sempre oferecem economia ao consumi-
dor. Nos exemplos coletados pela reportagem
de EMBALAGEMMARCA em suas pesquisas de
campo por supermercados de São Paulo, perce-
beu-se que muitas vez;es o custo de uma versão
grande acaba sendo equivalente ao da apresenta-
ção tradicional. No próprio caso do leite fermen-



tado Chamyto, 40 gramas do produto chegam a
custar mais caro na versão Big (31 centavos) do
que a mesma quantidade vendida no tamanho
convencional de 80 gramas (29 centavos). O
cálculo foi feito com base no preço de cada uma
das versões (5,64 reais e 3,52 reais) praticado
numa das lojas do hipermercado Extra para a
bandeja de seis unidades.

A ausência do benefício da economia indica
que o fator conveniência pode estar se sobre-
pondo em muitas das estratégias envolvendo
grandes volumes. Ou seja, o consumidor nem
sempre procura uma embalagem maior para
pagar menos, mas por que ela de fato atende
uma ou mais necessidades específicas.

Essa é a pedra de toque que não deveria
passar em brancas nuvens para quem consi-
dera lançar um produto em apresentação com
volume maior. Afinal, ao mostrar valor pela
via das embalagens expandidas, os fabricantes
de bens de consumo são duplamente beneficia-
dos. Primeiro porque conseguem vender mais.
Depois porque podem fazê-lo sem diminuir suas
margens de lucro.

Essa atraente equação aos poucos é con-
quistada pela Ferrero do Brasil, que lançou seu
tradicional creme de avelãs com cacau Nutella
em embalagem de 350 gramas. Trata-se de
quase o dobro da capacidade de 180 gramas que
caracteriza as embalagens convencionais lança-
das em 2005, quando a subsidiária da empresa
italiana decidiu passar a fabricar o produto para
o mercado brasileiro em sua indústria em Poços
de Caldas (MG). Para isso, desenvolveu à época,
em conjunto com a vidraria Nadir Figueiredo,



um copo diferenciado, que após o consumo faz
boa presença nas mesas dos consumidores para
outros usos. Dotado de tampa branca de polie-
tileno de baixa densidade (PEBD) selada com
lacre termoencolhível de PVC, o copo conta
com rótulo auto-adesivo impresso em quatro
cores em papel couché, ocupando a metade
superior da embalagem, que é lisa, enquanto a
parte de baixo tem ornamentos.

Essa embalagem fez estrondoso sucesso
na ocasião de seu lançamento, com pilhas de
Nutella desaparecendo dos supermercados de
um dia para o outro. Ao estendê-la a uma versão
maior, também fornecida pela Nadir Figueiredo,
a empresa busca repetir tal desempenho. Na
ponta do varejo, percebe-se que o preço do copo
de 350 gramas (9,30 reais) acaba equivalendo-se
ao da versão de 180 gramas (4,50 reais), em mais
um indicativo de que as apresentações maiores
nem sempre exploram o apelo do preço.

"Acredito que a relação custo x benefício
ainda seja o principal motivo para a escolha
desse tipo de embalagem", diz Mário Narita,
fundador da Narita Design, grande agência de
design de embalagem. "Mas o fator conveniên-
cia também vem sendo levado em consideração
em diferentes categorias. Comprando em maior
quantidade você não precisa freqüentar o super-
mercado tantas vezes", conta, citando os exem-
plos de papel higiênico e fraldas descartáveis.

Por outro lado, há segmentos em que é difícil
entender os motivos que levam o consumidor a
preferir tamanhos maiores. Veja-se o exemplo
do mercado de cervejas. Quem recebe amigos
em casa provavelmente conhece esse script de
cor. Na hora de recolher as latinhas, nota-se que
boa parte delas foi abandonada pela metade.
Apesar disso, é difícil encontrar nas prateleiras
da categoria embalagens menores, em teoria
capazes de minimizar esse tipo de desperdício.
Pelo contrário. Quem está ganhando fatias no
setor é a lata de alumínio de 473ml.

O "latão", como foi apelidado pelos apre-
ciadores de Skol, primeira cerveja a adotá-lo
no Brasil, foi nos últimos meses inserido no
mix de embalagens de outras marcas, entre elas
Brahma, Crystal e Itaipava. Tampouco nesse
caso o benefício oferecido ao consumidor é o da
economia. A Itaipava 473ml, por exemplo, custa
nos supermercados cerca de 1,50 real, contra
valor médio de 1,05 real da versão de 350ml.
Fazendo-se os cálculos, chega-se à conclusão de
que os preços são proporcionais.



Em tempos de preocupações ambientais
crescentes, produtos maiores também podem
ser bem avaliados pelos consumidores à medida
que ajudam a reduzir o consumo de materiais de
acondicionamento, oferecendo mais quantidade
acondicionada por unidade. Estaria aí outro fator
favorável às versões big size, embora apenas
pequena parcela dos brasileiros esteja disposta
a pagar mais por produtos ambientalmente sus-
tentáveis.

Numa outra linha de interpretação, também
contam pontos a favor das versões big size a
cultura brasileira de abundância. Para alguns, a
fartura à mesa contrabalanceia a falta de pers-
pectiva de segmentos sociais de menor renda,
que vêem na opulência a possibilidade de uma
compensação momentânea.

Afora os motivos, para a indústria de emba-
lagem a proliferação de volumes maiores é sem
dúvida mais uma tendência do varejo com bom
potencial de geração de negócios. E mesmo que
esse movimento não seja tão celebrado quanto
o da portabilidade e o das porções reduzidas, é
aconselhável acompanhá-lo de perto, com gran-
des doses de atenção. (LH)
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