


INTRODUÇÃO

Na recente feira de embalagens de
Frankfurt, realizada em maio último,
os visitantes foram atraídos por uma
novidade aparentemente singela:
um s e l i n h o colorido que muda
de cor se o produto é submetido
a uma temperatura inadequada. É
fácil imaginar a vantagem que isso
representa para o consumidor, na
compra de produtos perecíveis.
Este é apenas mais um exemplo do
papel inovador das embalagens,
na busca constante por novas van-
tagens competitivas. Na verdade,
embora o mundo esteja cheio de
exemplos como esse, muitas vezes
nós nem sequer nos apercebemos da
existência das embalagens.

Muitos empresários e executivos che-
gam mesmo a considerá-las como
uma espécie de mal necessário,

isto é, um custo adicional a que são
obrigados para levar o produto até
ao consumidor. Mesmo quando as

empresas compreendem o valor da
embalagem, cometem, às vezes, o

erro de analisá-las isoladamente sob
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a ótica do mercado ou da produção,
em vez de encará-las como um fator
estratégico de competição no mer-

cado, que é preciso avaliar de forma
integrada. Recentemente a ESPM criou

o novo Núcleo de Estudos da Em-
balagem que tem por objetivo justa-
mente o estudo das embalagens como
fator estratégico de competição no
mercado através de cursos e estudos.
O novo Núcleo pretende promover a
necessidade de encarar a embalagem

sob 4 aspectos diferentes:

Como se percebe, identificamos
acima aspectos ligados à própria es-
tratégia corporativa, além da estratégia
de marketing e de produção. Como
denominador comum de todos esses
aspectos surge a inovação. As em-
presas nem sempre se dão conta do
potencial inovador das embalagens e
da revolução que elas podem provocar
no posicionamento do produto. Cite-
mos apenas alguns exemplos.

A embalagem longa-vida, os
aerossóis, a latinha de cerveja,

as embalagens descartáveis para
bebidas etc.



AS GRANDES NOVIDADES
AINDA ESTÃO PORVIR

De início, podemos afirmar que esse
novo profissional terá a seu dispor,
aqui no Brasil, uma das indústrias
mais modernas do mundo em seu
gênero. Dos 24 maiores fabricantes
mundiais de embalagens de todos os
tipos, ,em papel, plástico, vidro, aço

ou alumínio, nada menos que 22 já
estão instalados entre nós. As fábricas
brasileiras produzem todos os anos
embalagens comparáveis às melhores
do mundo, no valor de U$ 18 bilhões
em 2007, o que coloca o Brasil entre

os dez maiores •produtores mundiais
de embalagens. Existem no Brasil
modernos centros de pesquisas, de
natureza pública e privada, buscando,
continuamente, o aperfeiçoamento e

a diversificação das embalagens. Os
produtores das embalagens longa-
vida, por exemplo, desenvolveram,
no Brasil, um método inédito de re-
ciclagem que será agora utilizado em
todo o mundo. O consumidor não se

dá conta disso, mas as embalagens
de hoje são mais práticas, resistentes
e funcionais, próprias para as neces-

sidades das famílias. Além disso, o
custo proporcional da embalagem,
no custo final do produto, tem caído
continuamente, embora ainda repre-
sente entre 20 e 30% do custo final
do produto, mercê dos avanços tec-

nológicos e das escalas de produção.

mentalidade conservacionista.

Os fabricantes de embalagens estão
conscientes dos danos que as em-

A LATA VIROU SINÔNIMO DE
JUVENTUDE E CARREGOU A
MARCA COM ELA.

balagens usadas podem causar ao
ambiente e investem grandes somas na
busca de novas técnicas de reciclagem
dos materiais.

EMBALAGEM E
POSICIONAMENTO

No marketing de hoje, extremamente
competitivo, as estratégias consistem
quase sempre em segmentar e posicio-
nar, isto é, concentrar todos os nossos
esforços para atender ao segmento

escolhido, melhor do que os concor-

rentes o fariam. Neste processo,a
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embalagem pode desempenhar um
papel decisivo que vai muito além da

costumeira troca de rótulos. Veja-se o
exemplo da cerveja Skol, a marca mais

vendida no Brasil. Quando foi lança-
da, há mais de quarenta anos, a Skol

encontrou um mercado dominado
pelas marcas tradicionais e buscou o
seu nicho entre os jovens. Fará reforçar

a sugestão de modernidade da marca,
a Skol foi a primeira a ser oferecida em
latinhas, hoje tão populares.

A lata virou sinônimo de juventude e
carregou a marca com ela. Quando

as outras cervejas adotaram também
a lata, já era tarde para ameaçar a
identidade da Skol. Ainda no setor de
cervejas e refrigerantes, foi o advento

da garrafa descartável (de vidro e de

plástico) que tornou possível o au-
mento das vendas em supermercados,
ao acabar com o transtorno causado
pelo retorno do vasilhame.

Mas há outros exemplos de vanta-

gens competitivas obtidas graças
à embalagem, como é o caso da

embalagem longa-vida, responsável
pela popularização do consumo de
leite in natura no Brasil. E o que dizer

então dos aerossóis que revolucio-
naram os mercados de produtos de
higiene, inseticidas, aromatizantes
e tantos outros. Não há limite para
a inovação, mas para isso o gestor
responsável pelas embalagens deve
combinar um conhecimento íntimo de
seu mercado e das novas tecnologias
de produção.

Os fornecedores de embalagens
brasileiros estão capacitados a desen-
volver novos materiais e novas apli-
cações, em parceria com os seus
clientes. A Companhia Siderúrgica

Nacional, por exemplo, está lançando
uma nova família de embalagens de
aço que já ajudaram a modernizar a
imagem de muitos produtos, como o

Leite Moça.

No futuro, os fabricantes de produtos
de consumo, vendidos em supermer-
cados, terão de enfrentar outro desafio:

como tornar as suas embalagens mais
lúdicas e assim contribuir para criar o
clima de festa, carregado de emoção,

que desarma as consumidoras e as faz
soltar os cartões da bolsa. Esta será uma
excelente oportunidade de parceria

entre a indústria e o grande varejo.

A EMBALAGEM NA
COMUNICAÇÃO
COM O CONSUMIDOR

Como é natural, falaremos das em-
balagens de produtos de consumo
diário, como alimentos processados,
artigos de higiene e limpeza, be-
bidas etc. Já houve época em que

a comunicação entre a empresa e
os compradores dependia basica-
mente da propaganda em mídia,
complementada pela exibição de

cartazetes e outros materiais no
posto de venda. Hoje, a situação é
bem diferente.

Por muitas razões, a propaganda não
exerce mais a função informativa e
persuasiva que sempre lhe coube.
Por outro lado, tornou-se praticamente
impossível colocar materiais de ponto-

de-venda no varejo. As grandes redes

de supermercados e outras lojas são
hoje altamente profissionalizadas e
usam o espaço de acordo com seus
próprios interesses. Portanto, na maioria»



absoluta dos casos, a comunicação com
o consumidor passou a depender basi-
camente da embalagem. Cabe a esta,
entre a profusão de cores e formas nas
prateleiras e gôndolas, atrair a atenção da
compradora, informá-la e predispô-la à
compra do nosso produto.

Não é uma tarefa fácil, mas é perfeita-
mente possível, como atestam muitos
casos de sucesso devido principalmente
à embalagem. Nesta edição da Revista
da ESPM aparece o "case" do Carrefour,
que aumentou as vendas de suas marcas
próprias entre 150 e 300%, depois de

uma mudança radical nas embalagens.

Recentemente, a APAS (Associação
Paulista de Supermercado) divulgou da-
dos de pesquisa que mostram que 57%
das compradores em supermercados

acabam mudando a marca que tinham
em mente e levam outra por causa do
preço. Sabemos também que é grande
a porcentagem de consumidoras que
entram no supermercado dispostas a
comparar diversas marcas, sem prefe-

rência prévia por nenhuma. Enfim, o
supermercado transformou-se em um
grande campo de batalha, onde milha-
res de embalagens competem entre si,
pela preferência da consumidora. E
não se diga que se trata de um jogo de
cartas marcadas pela propaganda, pois

as pesquisam revelam que 92% das
marcas vendidas em supermercados
não são anunciadas.

Em artigo anterior, falando das empresas
que não dispõem de muitos recursos para
o seu marketing, fizemos uma afirmação
enfática: Se você dispõe de poucos re-

cursos e pode utilizar apenas uma forma
de comunicação com o mercado, con-
centre toda a sua verba na embalagem.

Descontando o natural exagero retórico,
acredito nisso ainda hoje.

São inúmeros os casos de marcas se-
cundárias que se mantêm no mercado
graças ao seu bom produto, mas também
à embalagem, sem nunca ter usado
propaganda.

Hoje, a criação de uma embalagem de
sucesso não se resume em um novo logo-
tipo, ou um novo /ayout; a tarefa deve
envolver o estudo de novos materiais
e novos avanços tecnológicos e exige
a participação de consultores espe-
cializados. Do lado da empresa, como

já dissemos antes, o diálogo deve ser
conduzido por um executivo que leve
em conta não só a função informa-
tiva da embalagem, mas também

a estratégia de posicionamento, a
sustentabilidade e a tecnoeconomia
da embalagem.



ABRIE (Associação Brasileira da Indústria

de Embalagens) propôs a criação de um

selo mundial para certificar embalagens

sustentáveis, isto é, que respeitem o meio

ambiente. Isto, por si só, demonstra a

importância que as indústrias brasileiras

estão dando a esse problema. Ainda é

enorme a quantidade de embalagens

vazias que acabam nos lixões no fundo

dos rios, mas há muita coisa boa que já

está acontecendo. Por exemplo, o Brasil

é campeão mundial na reciclagem de

latas de alumínio, além de estar entre os

países que mais reciclam embalagens

plásticas e de papelão. Um dos pro-

blemas mais sérios é o da reciclagem de

embalagens longa-vida, cuja estrutura

em camadas sucessivas de alumínio

e plástico torna a separação extrema-

mente complexa. Mas, trabalhando

com pesquisadores brasileiros, a TetraPak

desenvolveu recentemente um processo

inédito de reciclagem que será agora

usado em todo o mundo. Há poucos

dias, outro exemplo marcante chegou

ao nosso conhecimento: graças aos

esforços de toda a cadeia de produção

e distribuição, o Brasil tornou-se também

recordista mundial na reciclagem das

perigosas embalagens de defensivos

agrícolas, recuperando no ano passado

A TETRAPAK DESENVOLVEU RECEN-
TEMENTE UM PROCESSO INÉDITO
DE RECICLAGEM QUE SERÁ AGORA
USADO EM TODO O MUNDO.

85% das embalagens vendidas. Isso

tudo não acontece por acaso. As

grandes empresas brasileiras já sabem

que o respeito ao meio ambiente é es-

sencial para garantir a sua boa imagem

corporativa, tanto quanto a qualidade

dos seus produtos. Até mesmo o prob-

lema das famigeradas garrafas PET já

começa a ser resolvido. Cerca de 40%

dessas garrafas já são recicladas no

Brasil. Por último, outro velho prob-

lema - as embalagens de isopor - está

em vias de solução. A UNICAMP

acaba de desenvolver uma biomassa

degradável no ambiente, capaz de

substituir o isopor com vantagens

econômicas. A partir de agora, nen-

huma embalagem deveria ser criada,

ou reformulada, sem levar em conta a

questão da reciclagem. Os materiais

usados não podem conter resíduos

perigosos, como metais pesados, por

exemplo, e quando esses materiais

não se decompõem na natureza, sis-

temas especiais deverão ser previstos

para recuperar as embalagens vazias e

dar-lhes um destino apropriado.

Algumas vezes, os problemas podem

ser resolvidos facilmente, como é o

caso das sacolas plásticas distribuídas

gratuitamente em supermercados. Em

muitos países isto já não é admissível.

Ou as sacolas são cobradas, ou são

substituídas por sacos de papel. É pre-

ciso que as próprias empresas, por meio

das suas associações, tomem medidas

para corrigir tais excessos, antes que o

governo imponha leis restritivas. O que

aconteceu recentemente em São Paulo,

onde a Prefeitura proibiu totalmente a

exibição de cartazes nas ruas, mostra»



que as empresas privadas deveriam
procurar antecipar-se ao poder público,
nas questões de interesse social.

TECNOECONOMIA
DA EMBALAGEM

Como sugere a ilustração (vide fig. 1),
a embalagem é sempre o resultado de
um compromisso entre a sua função

específica (proteção, manuseio etc.),
as vantagens competitivas que pre-
tendemos obter (posicionamento,

comunicação) e o seu custo. O ideal
seria que a embalagem refletisse tam-
bém o que o produto significa para

o consumidor. Assim, por exemplo,
a garrafa long neck da cerveja Skol

reforça o desejo de individualidade
que é próprio dos jovens. Da mesma
forma, a nova lati n ha do Leite Moça
lembra a forma dos baldes de leite
usados nas antigas granjas suíças. A
evolução dos anseios e expectativas
do consumidor é tão rápida, que mal
se pode prever como serão as embala-

gens do futuro. Em Nova York estão
surgindo açougues tipo butique onde

a carne não está embalada. O charme
consiste em fatiar o corte indicado
pelo cliente, como se faz ainda em
nossos açougues de bairro.

Claro, estamos falando principal-
mente das embalagens de produ-
tos destinados ao consumidor. A
inovação constante torna-se uma
segunda natureza, mas, no caso
de produtos tradicionais, é preciso

tomar cuidado. Há muitos produtos
desse tipo cujo rótulo mudou muito
pouco através dos anos.

Os rótulos de cerveja, por exemplo,
mantêm ainda muitas características
estéticas dos anos 50. A questão do custo

assume um papel relevante, principal-
mente nos mercados mais competitivos.

Já dissemos acima que as embalagens
apresentam, em média, de 20 a 30% do

custo final do produto. A busca de novos
materiais e novas tecnologias tem como
objetivo principal a redução desses cus-
tos, sem prejuízos para a qualidade da
embalagem.

CONCLUSÃO

Neste ano, as indústrias brasileiras de

embalagens de todos os tipos deverão
faturar cerca de R$ 36 bilhões, ou

1,2% do PIB. Parece ser uma partici-
pação relativamente pequena, quando
se leva em conta a sua importância
na economia e na vida das empre-

sas. As novas embalagens lançadas
nos últimos anos contribuíram para
reduzir os custos, facilitar o uso dos
produtos e alargar o mercado de con-

sumo. Por exemplo, foi a embalagem

longa-vida que tornou possível elevar

para 140 litros por ano o consumo
médio de leite no Brasil e foram as
embalagens não retornáveis que
permitiram a explosão das vendas

de cervejas e refrigerantes em su-
permercados. Restam ainda muitos
problemas a resolver e a questão da
sustentabilidade está entre eles. Não
podemos também esquecer que a
comunicação entre a empresa e o
consumidor dependerá cada vez

mais da embalagem. Por tudo isso,
voltamos a insistir, o assunto assume
importância estratégica e como tal
deve ser tratado.

Esta é a tese defendida pelo Núcleo
de Estudos da Embalagem, sob a
direção do Prof. Fábio Mestriner,
na ESPM.

FRANCISCO GRACIOSO
Conselheiro Associado da ESPM
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