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A conquista
PELOS OLHOS
Depois do posicionamento, a embalagem é o
item mais importante: garante primeiro contato
do cliente, seduz e faz a MP brilhar na gôndola

Q ue a embalagem fortalece e
valoriza o produto é senso
comum, ou seja, quase todo
mundo sabe. Mas quando o

assunto é MP, ela ganha ainda mais impor-
tância, porque a apresentação e a forma
vão causar o primeiro impacto no consu-
midor e estabelecer o laço de confiança na
rede que colocou a MP na gôndola.
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Por todo esse valor que a embalagem
agrega às MPs, ela é sim um item caro, que
exige bala na agulha do varejista para ad-
quiri-la em grandes quantidades. Pequenas
e médias redes, porém, podem ter uma MP
bem embalada e competitiva, gastando
menos. Aí entra o designer.

Independentemente do tamanho da
loja, não se esqueça: embalagem tem im-

portância estratégica para a Marca Pró-
pria, porque vai aferir o aval de qualidade
do produto. A boa embalagem, consegue
agregar valor e alterar a percepção em re-



na rede, segundo a diretora executiva da
Associação Brasileira de Embalagens
(Abre),Luciana Pellegrino. "Se a embala-
gem não cumpre direito o seu papel, pode
associar um fator negativo à loja", adverte
Luciana. Ela vai além, ao afirmar que é um
item crucial para mudar um estigma que a
MP enfrentou quando surgiu: o de produto
inferior. "As MPs ocuparam, nos últimos
anos, um novo posicionamento no Brasil.
Hoje, a qualidade é prioridade. Tem de ter
uma boa imagem", analisa.

Nessa recente e boa safra de MPs, a qua-
lidade e o design das embalagens estão se
equiparando aos de marcas líderes. Com o
preço mais competitivo para o consumidor,
a rede consegue investir mais no visual do
produto. "Em loj as voltadas às classes A/B
há um grande investimento em embalagens
de MPs. O varejista conta com o que há de
mais avançado em tecnologia. Nas linhas
Premium, há embalagens melhores do que
as tradicionais", compara ela.

Ao comprar uma MP, o consumidor
tem de ter certeza que a embalagem não
foi violada, que o produto está com as
características conservadas, bem acondi-
cionado e seguro. Também são importan-
tes as informações da rotulagem, porque
vão traduzir as preocupações da empresa
em informar tudo sobre o produto, como:
nutrientes, ingredientes, data de validade,
entre outros dados, segundo Luciana.

Quanto mais valor agregado a emba-
lagem garantir, melhor para a MP. Todas
essas informações, aumentam a percepção
de custo-benefício. A embalagem conse-
gue alterar, assim, a percepção do produto.
Segundo Luciana, ela pode convencer o
consumidor a comprar a MP, por exemplo,
se for mais fácil de manusear, reutilizável
ou reciclável.

A embalagem não deve ser vista ape-
nas como um dispositivo para acondicio-
nar a MP. A visibilidade da embalagem
na gôndola, a sua capacidade de chamar

a atenção do consumidor na loja e, final-
mente, a possibilidade de atender aos an-
seios do consumidor, que são segurança,
qualidade e conveniência de consumo e
preparo do produto, têm de ser obrigato-
riamente consideradas.

A Abre entende que o varejista re-
conhece, sim, que a embalagem atrativa
aumenta as vendas e reduz mão-de-obra,
porque facilita a estocagem e a coloca-
ção na gôndola, reduz perdas (não que-
bra, não rasga, não amassa por qualquer
motivo), e otimiza o espaço de armaze-
namento, além de, lógico, incentivar a
compra. "Hoje, é necessário surpreender
o consumidor. Existem, milhares de itens
de bens de consumo num supermercado.
De alguma forma você tem de se destacar
e a embalagem pode garantir esse desta-
que", diz Luciana.

QUANDO MAIS É MENOS - Aem-
balagem de qualidade e sofisticada tende
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Speranzini, da Speranzini Desigr: visual agrega valor à embalagem, destaca os atributos e conceitua

a ter um custo maior. Mas não é preciso
inventar e patentear um cilindro quadra-
do para envazar o molho de tomate. Ela
pode ser sofisticada na arte, no design, ter
um visual bom, sem uma estrutura muito
cara. Segundo a Abre, é possível baratear
o custo da embalagem, investindo mais
na beleza do que na estrutura. Exemplo:
o varejista pode usar um frasco de vidro
que já tenha molde disponível no mercado
e desenvolver um rótulo bonito, com ima-
gem diferenciada. "Em qualquer categoria,
quando se compra quantidade menor, o
custo unitário é maior. A saída é adotar
uma embalagem padrão e investir no vi-
sual", ensina a diretora da Abre.

Para cumprir essa receita, o varejista
deve contratar uma agência de design. A
Abre. que abrange 300 empresas de todo o
País. por exemplo, tem um programa com
o Sebrae, em vigor há três anos, no qual
um convênio subsidia 70% do valor de
projetos de designer de embalagem, para
micros e pequenas empresas.

Convênio importante pois, segundo o
diretor da Speranzini Design, Maurício
Speranzini. o visual agrega valor à embala-

gem, destaca os atributos
do produto, conceitua e
informa o consumidor.
Um produto, afirma o
especialista, faz parte
da vida do consumidor
e a decisão do consumo
acontece no próprio
PDV pela confiança,
embalagem, manuseio
e identificação dos atri-
butos.

Para o coordenador
de varejo do Comitê de
MPs da Abras, Marco
Quintarelli, o maior pro-
blema das Marcas Pró-
prias, é o volume mínimo
de embalagem, um em-
pecilho para varejistas
de pequeno porte. "Não
existe nenhuma empre-
sa focada especialmente
em embalagem de MP
no Brasil. O Grupo Pão
de Açúcar pode comprar

volume grande, já uma rede com cinco lo-
jas terá de investir muito na embalagem
básica. As centrais de negócios são uma
maneira de burlar os volumes mínimos e
ajudar o pequeno e médio varejo", afirma
Quintarelli.

O design também é uma saída mais em
conta para pequenos e médios varejistas.
E importante não sofisticar a embalagem
da MP num primeiro momento, mas sim
trabalhar o visual, usando formas já exis-
tentes, segundo Speranzini.

"O visual precisa ser usado como es-
tratégia de negócio. Tem de trabalhar a
favor da empresa, gerar negócio, recursos,
otimizar processo e logística. Enfim, agre-
gar valor". O design deve não só informar,
mas também seduzir o consumidor. "Em-
balagem não é despesa, é investimento",
conclui Speranzini. (V.O.)
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