
Embalagem será o diferencial competitivo do século XXI 
 
Com a explosão de marcas que se tem acompanhado nos últimos anos, o maior desafio das 
empresas de bens de consumo é conseguir encontrar elementos que façam o seu produto 
literalmente saltar aos olhos do consumidor no ponto-de-venda. A embalagem, sem dúvida, já foi 
eleita como uma das principais ferramentas para atingir este objetivo. 
 
Durante o seminário “Embalagem: será este o diferencial competitivo do século XXI?”, promovido 
pela ABRE durante a Fispal Tecnologia, no Anhembi (SP), ficou claro que, “além de vender, a 
embalagem agrega valor ao produto e o torna um bem desejável”. 
 
Segundo o vice-presidente da Copernicus Brasil, Thomaz Yazima, nem mesmo os famosos 
comerciais de televisão têm conseguido a façanha de conquistar o consumidor moderno. “Para se 
ter uma idéia, somente 7% dos 340 comerciais veiculados no horário nobre nos Estados Unidos 
comunicavam a razão do produto existir.” 
 
Como reflexo direto desta falta de foco, Yazima diz que em 70% destes comerciais, o retorno gira 
entre 1% a 2% sem contar que 80% dos programas de marketing mostram resultados 
desapontadores. Apenas 10% dos produtos lançados em um ano sobrevivem ao segundo ano. 
“Portanto, mais importante que ser top of mind, é saber o quanto o consumidor considera a sua 
marca.” 
 
Para ilustrar, o consultor citou o caso da cerveja Skol que em 1994 era considerada a 4ª marca no 
ranking nacional e hoje já é líder, com 32% de market share. “Este ganho de posição foi 
conquistado com a embalagem e com o posicionamento do produto propriamente dito.” 
 
Yazima alerta para o fato de nenhuma organização ter condições e recursos para vender para 
todo mundo. “É economicamente inviável. O importante é segmentar o mercado e ver onde a 
empresa tem mais competência e onde conseguirá maiores lucros.” Outra dica importante: não é 
a empresa que tem que dar os atributos ao produto, é o consumidor que deve senti-los e, a partir 
daí, a empresa os comunica ao mercado. 
 
Cases que comprovam - Esta mensagem parece ter sido perfeitamente captada pela Indústria 
Reunidas de Bebidas Tatuzinho - 3 Fazendas, detentora da marca Velho Barreiro que é 
reconhecida pelo consumidor como a melhor aguardente da categoria. Segundo o presidente da 
empresa, César Rosa, o tempo para explorar um bom negócio não passa de uma semana, “depois 
disso a concorrência já está a postos com produtos e embalagens semelhantes”.  
 
A situação torna-se ainda pior quando não se tem verba para publicidade, como a Tatuzinho. 
Neste caso, César Rosa conta que a saída é apelar para a diferenciação da embalagem e para a 
eficiência da distribuição, sempre baseado em produtos com valor agregado. 
 
Foi assim que ele coordenou o lançamento de alguns sucessos como a Velho Barreiro Gold, que 
chegou a representar 10% do faturamento da empresa, da Velho Barreiro PET, que hoje 
representa 25% do faturamento com apenas 6 pessoas cuidando da operação, e da linha de soda 
alcoólica First One, a primeira 100% nacional que desencadeou a criação de um mercado que hoje 
conta com 60 marcas. 
 
No caso do primeiro energético brasileiro, o Atomic Energy Drink, o pulo do gato da Tatuzinho foi 
justamente a embalagem: primeiro um frasco plástico com tampa de rosca, que facilitava a 
dosagem do produto nos bares e boates para a preparação de drinks e segundo o 
desenvolvimento de uma lata exclusiva de 250 ml. “Em pouco tempo, conquistamos o 2° lugar no 
Brasil.” As linhas First One e Atomic já chegaram a render US$ 22 milhões para a empresa. 
 



Ainda na linha First One, César Rosa acrescentou as águas aromatizadas e os chás saborizados. 
“Toda esta nova divisão já ocupa 3% da estrutura industrial e comercial da Tatuzinho e responde 
por 28% dos resultados da empresa”, comemora o executivo. Existem ainda produtos específicos 
para exportação como a Caipirinha Velho Barreiro, presente em 10 dos 42 países que já têm 
cachaça. Neste caso, novamente a embalagem teve um papel fundamental. “Criamos uma lata de 
200 ml que é a única aprovada em todas as legislações internacionais.” 
 
A Tatuzinho exporta ainda a Capirinha Ice Velho Barreiro - o objetivo é alcançar 30 mil garrafas - 
e a Batida de Coco Velho Barreiro - cujo universo está estimado em 500 mil caixas/ano. Como 
novos projetos, que deverão ser lançados nos próximos 90 dias, César Rosa citou a Bebida 
Cosmética e o Jubileo Velho Barreiro, ambos centrados na embalagem como diferencial. 
 
A posição do varejo - E como o varejo encara todas estas ações dos produtos e de suas 
embalagens? Segundo Edgar Menezes, presidente da DPA Consultoria, uma recente pesquisa 
realizada com executivos e operadores de 10 grandes supermercados, a influência da embalagem 
para a produtividade do varejo foi considerada “grande” e “muito grande” por 80% dos 
entrevistados. 90% dos entrevistados também disseram que a embalagem “faz muita diferença” 
ou “faz diferença” na hora da escolha do produto pelo consumidor. 
 
Desta pesquisa puderam ser extraídas algumas recomendações para a indústria de embalagem: 
fazer caixas displays sempre que possível, desenvolver novos visuais, melhorar o transporte 
cobrando mais atenção por parte das transportadoras especialmente quanto ao empilhamento, 
entregar mercadorias com expositores adequados para reduzir as perdas, fazer mais pesquisas 
junto aos supermercados e junto aos repositores dos pontos-de-venda. 
 
Em função do que foi apresentado e discutido neste Seminário, o presidente da ABRE, Fábio 
Mestriner, já iniciou conversações com o presidente da APAS (Associação Paulista de 
Supermercados), Sussumu Honda, para a realização de uma pesquisa conjunta sobre as 
impressões do varejo em relação às embalagens. 
 
O evento foi patrocinado pela Sinimplast (patrocinador ouro) e Petroquímica Triunfo (patrocinador 
prata). 
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