
Em seu dicionário da língua portuguesa, o filólogo Antônio
Houaiss define "fetiche" corno objeto a que se atribui poder má-
gico. E, em conseqüência desse poder, acaba nos atraindo, nos se-
duzindo. Na atual economia de mercado, competitiva e globali-
zada, a embalagem deixa de ter somente a função básica de prote-
ger o produto, e assume papel importante no planejamento de
marketing das empresas: o de atrair, conquistar, seduzir os consu-
midores, para que, em seguida, seja efetuada a compra.

A
importância da embalagem no contexto mercadológico
é, hoje, tão significativa, que muitos especialistas em
marketing acrescentam um quinto P (packaging) aos
quatro Ps originais de preço, produto, promoção e praça

(distribuição). Philip Kotler, em seu livro Administração de Mar-
keting, ressalta que o desenvolvimento de
uma embalagem eficaz para um novo produto
exige muitas decisões. A primeira delas é esta-
belecer o conceito de embalagem, ou seja, o
que uma embalagem deve ser ou fazer para
um produto: oferecer proteção, introduzir
nova idéia de praticidade, agregar modernida-
de à marca, além de outras qualidades.

Nesse campo, a tecnologia e o design torna-
ram-se estratégicos. Com elas, o produto ga-
nha modernidade, atratividade e, um dos as-
pectos mais importantes, praticidade. São ele-
mentos que ajudam a constituir uma embala-
gem inovadora, competitiva, capaz de con-
quistar consumidores nos disputadíssimos
pontos-de-venda.

O caráter ambiental é outro aspecto que in-
fluenciará ainda mais a revolução da embala-
gem. Na atual economia de mercado, onde os consumidores es-
tão cada vez mais exigentes e conscientes, as empresas já assimila-
ram a preocupação em de-senvolver embalagens recicláveis,
acompanhando assim, rapidamente, determinações do público.

Nos últimos anos, o Brasil vem se transformando num impor-
tante centro de produção, consumo e exportação de embalagens
inovadoras. Na verdade, o grande salto do País nesse segmento
ocorreu a partir dos anos 90, com a abertura do mercado às expor-
tações. Isso fez com que a indústria brasileira ingressasse no pro-
cesso de sofisticação, assimilando modernas tecnologias e usando
novas matérias-primas, antes inacessíveis por causa dos preços.

Entre os mercados mundiais, o desenvolvimento do Brasil nessa
área aparece com destaque. De acordo com levantamento da Fun-
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dação Getulio Vargas, de São Paulo, a indústria brasileira de emba-
lagens dobrou de tamanho nos últimos quatro anos. Somente para
se ter idéia, em 2000 movimentava R$ 16,3 bilhões. Em 2006, se-
gundo dados da Abre (Associação Brasileira da Embalagem), o fatu-
ramento registrado foi de R$ 31,9 bilhões, valor que corresponde a
1,53% do PIB brasileiro no período. E apresentamos enorme po-
tencial de crescimento, pois nosso consumo ainda é baixo.

Os segmentos de alimentos processados e de bebidas ainda
continuam sendo os mais importantes para esse setor, porém, a
agricultura vem gerando novas oportunidades de progresso para
a indústria brasileira de embalagens. Isto porque uma significa-
tiva parcela da produção agrícola do País está sendo processada
e embalada. Outro fator que impulsiona o crescimento desse
mercado é o aumento das exportações, principalmente de pro-

dutos manufaturados, e as exportações diretas
de embalagens, que segundo pesquisa da
Abre apontou crescimento de 23,54% em
2006, em relação ao ano anterior.

O potencial de crescimento da indústria
brasileira de embalagem fez do País um pólo
atrativo para os negócios nesse ramo e, ao
mesmo tempo, abriu oportunidades para a
expansão de feiras comerciais relacionadas a
esse mercado. A Brasilpack - Feira Interna-
cional da Embalagem, e a Brasilplast - Feira
Internacional da Indústria do Plástico, even-
tos organizados e promovidos pela Alcântara
Machado, são exemplos disso.

Feiras de negócios são fundamentais para o
desenvolvimento da indústria de embalagens
no País. Na Semana Internacional da Embala-
gem, Impressão e Logística 2008 - de 10a 14

de março, no Anhembi, em São Paulo (SP) -, serão apresentadas
as tendências mundiais em termos de embalagens acabadas, má-
quinas, processos, insumos e design. O evento reunirá as feiras
Brasilpack (Feira Internacional da Embalagem), Fiepag (Feira In-
ternacional de Papel e Indústria Gráfica), Flexo Latino America,
Salão Embala e a Brasil Sign & Digital Show.

A Semana Internacional da Embalagem, Impressão e Logística
2008 funcionará, na verdade, como um grande "salão de beleza"
das embalagens, onde poderão ser encontrados elementos impres-
cindíveis para torná-las cada vez mais atrativas, mais sedutoras e
competitivas. No mercado atual, as embalagens fazem parte da
"personalidade" dos produtos e agregam a eles valores e sensa-
ções. Vivemos na era do fetiche da embalagem.
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