
xageros à parte, na última déca-
da - e isto foi dito por muitos en-
trevistados para a matéria espe-
cial cm comemoração aos dez
anos de existência da revista

Pack - a indústria de bens de consumo per-
cebeu o valor da embalagem, constatando
que fazia muita diferença a apresentação
adequada, a que mais agradava aos olhos dos
consumidores, a que era mais inovadora, a que
agregava valor ao produto, a que facilitava a
vida do usuário, a que possibilitava otimiza-
ção de matéria-prima, enfim, a que propor-
cionava ganhos às indústrias usuárias e agra-
dava ao consumidor, seja por qual motivo fos-
se. Incontestável seu poder de atração c de-
cisão no ponto-dc-venda em um período em
que as margens de lucro foram diminuindo,
diminuindo, e o grau de competitividade au-
mentando, aumentando. Não só pela sofisti-
cação e diversificação da produção dos bens
de consumo, bem como pelo aumento de
players no mercado. As mudanças nos hábi-
tos de consumo são também importantes mo-
tores das transformações das embalagens no
Brasil c no mundo.
Prova disso foi a
crescente popula-
rização do micro-
onda, na década
de 80, que promo-
veu o desenvolvi-
mento das primei-

ras embalagens próprias para esse tipo de for-
no c o início de um novo tempo: da praticida-
de e da conveniência. O mercado mudou, res-
pondendo a uma demanda por mais facilida-
de e alimentos prontos para o consumo rápi-
do. Em 1992, a Ilikari foi a responsável pela
introdução da primeira pipoca para microon-
das no mercado brasileiro. E a Sadia anteci-
pou-se a uma verdadeira revolução nos hábi-
tos alimentares brasileiros nos anos 90, com
o lançamento de produtos à base de peixe,
vegetais, massa e doces, nas categorias dos
semiprontos e prontos congelados e de con-
veniência. Até o início dos anos 90, os pratos
prontos eram preparados por cozinheiras au-
tônomas ou encontrado em lojas especializa-
das. Hoje, as gôndolas dos supermercados es-
tão repletas de refeições diferenciadas.

Em 1998, a Sadia ingressou em dois novos
segmentos alimentícios: pizzas prontas con-
geladas e massas frescas refrigeradas. Em

1999, a empresa comprou a Miss Daisy que
permitiu a sua entrada no mercado de sobre-
mesas prontas congeladas. Para quem produz
produtos de consumo, segmentação quer di-
zer, entre outras coisas, também responsabili-
dade social. Em 2000, em mais uma iniciativa
pioneira, a companhia adotou inscrições em
braile em suas embalagens cartonadas, de olho
no seu consumidor com deficiência visual. Não
à toa, a Sadia foi eleita por quatro vezes con-
secutivas, de 2001 a 2005, como a marca mais
valiosa do setor de alimentos brasileiro. O re-
conhecimento ao valor da embalagem veio
com a conquista dos prêmios Abre de Design
(2005) como Inovação Tecnológica de Emba-
lagem; EI South America Award (2005), Pro-
duto Alimentício Mais Inovador; c Sial d 'Or
2006 como "o melhor do Brasil", todos para o
Hot Pocket, um lanche de preparo rápido, que
inaugurou uma nova categoria de produtos no

varejo brasileiro des-
tinado ao público jo-
vem. Lúcia Guedes,
gerente de desenvol-
vimento de embala-
gem da Sadia, anali-
sa retrospectivamen-
te que a linha de pro-
dutos mais reformu-
lados foi a dos de con-
veniência. Para ela,
as novas tecnologias :



cional e microondas, sem problemas. "A, nova
tecnologia de embalagem permitiu o lançamen-
to de produtos para microondas, mantendo o
produto crocante, característica até então só
obtida em forno convencional", elucida.

Lúcia ressalta também que produtos tra-
dicionais da empresa como os apresuntados
saíram da embalagem cm saco branco e hoje
são empacotados automaticamente com fil-
me transparente. As embalagens de fatiados
- que usam sistemas de fácil abertura alia-
dos à transparência, dando máxima exposi-
ção dos produtos à avaliação do consumidor
- são outro destaque. "Tivemos de uma ma-

neira geral, melhoria de performance
de materiais (flexíveis, eelulósicos)
que permitiram reduzir sua
quantidade, mantendo perfor-
mance e reduzindo custos."
Além disso, essa evolução nos
materiais trouxe para as em-
balagens da empresa melhori-
as no caminho da sustentabili-
dade, no quesito redução de
fonte. "Nos cartuchos fizemos
a substituição da estrutura la-
minada com plástico, por car-
tão com verniz barreira; redu-
zimos a gramatura conseguin-
do maior rigidez; e obtivemos
embalagens flexíveis com me-
nor espessura". O consumidor
aprovou e hoje a linha de con-
veniência é uma das principais
categorias de produtos da Sadia.

dências mercadológicas e das
alterações de shape, de mate-
riais ou outras variantes. Mais
que isso, a embalagem faz par-
te da sua personalidade. Como
por exemplo, a garrafa da vo-
dka Absolut, que lançada em
1879, na Suécia, como Absolut
Rent Brànvin (Absolute Purê
Vodka), mantém o mesmo for-
mato. O primeiro protótipo foi
feito em plástico, com gargalo
extremamente curto e corpo
bojudo. A tampa era de metal
colorido, porém a.idéia inicial
era de apenas ser uma rolha. O
texto impresso na garrafa foi
escrito à mão por Kotte Jõnsson.

No início da década de 80, a vodka ganhou
uma campanha publicitária mundial com
o slogan The Absolut Bottlc, que tem na
garrafa a sua protagonista. A campanha já
tem mais de duas décadas e o seu conceito
continua forte. Erika Gelinder, analista de
marketing da Absolut, conta que um século
depois, o empresário Lars Olssom Smith co-
locou a marca no mercado como Absolut Vo-
dka. "Com um novo método de destilação,
contínua, a bebida desde então mantém a
mesma fórmula e embalagem". Com design
da agência sueca Carlsson & Broman, de
1979, a forma final aprovada foi a inspirada
nos frascos de remédios, vendidos em far-

Atualmente há muito mais consumido-
res — de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas (IBGE), a popu-
lação brasileira em 1996 era de pouco mais
de 157 milhões e a de hoje, estimada, é de
quase 190 milhões de habitantes - mas a di-
versidade de produção se não acompanhou
a proporção demográfica, chegou bem per-
to. As gôndolas dos supermercados atestam
a necessidade crescente de atração e poder
de decisão atribuída à embalagem. Entre-
tanto, em alguns casos, a embalagem, incó-
lume, resiste às mudanças da moda, das ten-
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Uma garrafa mundialmente famosa e que
embora tenha materiais e formas agregadas
desde sua primeira aparição, em 1916, é a
contour de vidro, com 237 ml, da Coca-Cola.
Inspirada na forma sugerida pelo soprador de
vidro sueco, Alexander Samuelson, funcioná-
rio da Root Glass Company, de Indiana, nos
Estados Unidos, a garrafa é muito mais que
uma simples embalagem. A idéia era criar
uma gairafa única e especial, que pudesse ser
instantaneamente reconhecida, até mesmo
no escuro. E devido às suas curvas, foi apeli-
dada de Mae West, famosa atriz de cinema,
conhecida na época por sua sensualidade. Em
1960, o U.S. Patent and Trademark Office
concedeu à garrafa o status legal de marca
registrada, uma honra conferida a poucas em-
balagens. E até hoje a embalagem Contour é
uma celebridade que simboliza a Coca-Cola.

tória de embalagens marcantes e inovadoras
como a primeira cerveja em lata (folha de
flandres, em 1971); a primeira latinha em alu-
mínio (1979); garrafa long neck 500 ml com
tampa de rosca (1993); e, em dezembro de
2002, uma embalagem especialmente proje-
tada para o evento musical patrocinado Skol
Beats, a garrafa em "S". Leandro Pignataro,
gerente de marketing da Owens-Illinois, for-
necedora de embalagens de vidro para a Skol
desde o ingresso no Brasil, afirma que, com
design importado, a garrafa em S foi criada
para atrair o consumidor, jovem e freqüenta-
dor de shows, que, ao vê-la, imediatamente de-
sejaria tocá-la. "A embalagem sinuosa", expli-
ca Pignataro, "foi projetada totalmente ergo-
métrica, transparente, com 330 ml, com de-
sign revolucionário em formato de 'S', de Skol,
com o nome projetado em alto relevo." Ven-

Em 1998, a Castelo Alimentos, anterior-
mente Vinagre Castelo, automatizou a linha
de produção, ao mesmo tempo em que passou
a envasar vinagre em frascos de PET. Gislaine
Pavani, gerente de marketing da Castelo re-
lata que a mudança teve como base as ten-
dências de mercado e a valorização de atribu-
tos do material como transparência (o con-
teúdo fica à mostra, atestando a pureza e a
qualidade), brilho (torna atraente e nobre o
frasco), resistência (segurança, mesmo quan-
do manipulada por crianças), ecologicamente
correto (recicláveis e com o mínimo de im-
pacto na produção e descarte) e redução de
custos a longo prazo. Gislaine conta: 'A Caste-
lo precisava investir em maquinário e teve de
decidir entre continuar com o PVC ou partir

"E um ícone", afirma Natasha Brasil, sócia-
diretora da Ana Couto Branding & Design,
responsável pelo lançamento de alguns pro-
dutos do grupo Coca-Cola, como o Guaraná
Kuat e o suco Minut Maid. "Poucas marcas
são tão fortes como a Coca-Cola; junto com
a maçãzinha da Apple c a garrafa da Absolut
são representações visuais riquíssimas, que fa-
lam por si só".

Guardadas as devidas proporções, a Skol
possui elementos para entrar neste seleto rol.
Desde a introdução no mercado brasileiro de
cervejas, em 1967, a Skol ostenta uma traje-

cedora do Prêmio Abre de Design para Emba-
lagens de Bebidas Alcoólicas, em 2003, a gar-
rafa alcançou tanta repercussão que garantiu
um lugar na história recente da embalagem.

Mário Narita, diretor geral da Narita De-
sign - na época a agência de design da Skol,
mas não a autora da embalagem premiada -
comenta que, embora importado, o design tem
características muito brasileiras: 'A embalagem
sai da multidão pelo fato de apresentar o ines-
perado, o bom humor e de ter algo de 'descons-
truir' com ergonomia. Foi uma sacada fantás-
tica", elogia.

para o PET. Levando em conta os atributos da
resina, optou-se pelo PET". Além do material
diferente, a empresa evoluiu o shape do fras-

co. "Adquirimos um novo molde e mudamos

toda a categoria", salienta. Recentemente, a

embalagem do Vinagre Castelo passou por al-

terações no sistema de fechamento, com du-

plo lacre de segurança e tampa translúcida,
que permite visualizar o anel dosador.

macias suecas. Há uma
relação entre os fatos, pois
nos séculos 17 e 18, a vodka
era indicada como remédio
para tudo, desde eólicas até
as pragas da época".

Os últimos dez anos foram marcados tam-
bém pelo aumento da consciência ambiental.



Muito antes do relatório que alarmou o
mundo sobre o aquecimento global, a

Natura havia incorporado a preocu-
pação em minimizar o impacto am-
biental de seus produtos. "O respeito
ao meio ambiente faz parte do nosso
DNA", afirma Joel Ponte, diretor de
inovação da Natura. O executivo re-
força que, desde a década de 80, a
companhia procura conscientizar o
consumidor por meio de embalagens
com refil, recicláveis, de material re-
ciclado, uso de ativos certificados.

'Agora, decidimos inovar e deixá-lo vivência!
essa escolha", completa. Ponte explica também
que a diretriz, na área de inovação, é desenvol-
ver e utilizar formulações biodegradáveis, em-
balagens recicladas e recicláveis e ampliar o
uso de tecnologia de refil. A Natura foi pioneira
ao lançar refis de produtos cosméticos, com re-
dução de 30% no impacto ambiental, em 1983.
'Atualmente, 19,8% de todos os produtos co-
mercializados são refis, que consomem em mé-
dia 50 % menos recursos naturais que as emba-
lagens regulares", diz Ponte. Na linha Natura
Chronos, a empresa passou a usar cartuchos
produzidos com celulose de plantios certifi-
cados pela Forest Stewardshíp Council (FSC),
selo que comprova que a madeira utilizada c
proveniente de florestas manejadas, segun-
do rigorosos padrões que garantem o respei-
to ao meio ambiente e aos trabalhadores en-
volvidos. Já o lançamento da linha Natura
Ekos, em 2000, iniciou um novo ciclo na his-
tória da companhia, usando a biodiver-
sidade brasileira para produtos formu-
lados à base de ativos obtidos de forma
sustentável, que promovessem o desen-
volvimento social e econômico de co-
munidades produtoras de matérias-pri-
mas. Na mesma linha, a companhia in-
troduziu o uso de PET reciclado em emba-
lagens. Os frascos de PET virgem, utilizados
no envase de produtos da linha Ekos, começam
a ser substituídos por recipientes que têm cm
sua composição 30% de PET reciclado, aten-
dendo ao conceito ecologicamente sustentá-
vel dos 3Rs, redução, reutilização e reciclagem,
que norteia o desenvolvimento de embalagens
da empresa. O desenvolvimento da nova em-
balagem levou três anos e a redução do impac-
to ambiental será de cerca de 15%. "Esse nú-
mero é significativo, mas estamos trabalhan-
do, junto com nossos parceiros, para aprimorar
o processo de reciclagem de forma a utilizar
uma resina com 100% de PET reciclado. Desta
forma, conseguiremos alcançar 50% de redu-
ção", afirma Victor Fernandes, diretor de de-

senvolvimento da Natura.
Os envases de produtos da marca são sub-

metidos a uma ferramenta de análise de de-
sempenho ambiental, o ACV-Análise do Ci-
clo de Vida. A metodologia, desenvolvida na
Europa, leva em conta todo o processo de fa-
bricação, desde a extração de recursos natu-
rais até a devolução na forma de resíduos,
emissões e efluentes. O material das novas
embalagens de óleos trifásicos é produzido
com garrafas de PET já usadas, fios, fitas e
outros produtos plásticos cujo destino é o lixo.
Para reciclar o PET, a empresa brasileira
BahiaPet, parceira da Natura no desenvolvi-
mento desse projeto, utiliza uma tecnologia
alemã chamada Stehning Bottle to Bottle Pro-
cess, testada e aprovada por órgãos interna-
cionais como o FDA (Food and Drug Adminis-
tration), dos Estados Unidos, e o Instituto Frau-
nhofcr, da Alemanha. 'A BahiaPet é a única em-
presa brasileira com essa tecnologia que via-
biliza a descontaminação total de PET após o

consumo, assegurando a qualidade do materi-
al que utilizamos", explica Daniel Gonzaga, di-
retor de pesquisa da Natura.

Recentemente, os produtos da Natura pas-
saram a trazer no rótulo informações sobre
sua composição e embalagem. A iniciativa visa
a conscientizar consumidor sobre suas esco-
lhas e contribui para meta da empresa de se
tornar carbono neutro até 2008. Inspirada na
tabela nutricional das embalagens de alimen-
tos, a empresa lançou a tabela ambiental, que
oferece informações que vão desde a escolha
e obtenção da matéria-prima até a origem e
o descarte da embalagem no meio ambiente.
Essa tabela apresenta dados técnicos sobre for-
mulações e embalagens de produtos, como o

monica
Text Box
Anúncio



percentual de ingredientes de origem vegetal
renovável e o percentual de ingredientes ve-
getais naturais na fórmula, se as matérias-pri-
mas utilizadas possuem certificação de ori-
gem, se a embalagem pede ser reciclada, per-
centual de material reciclável e número reco-
mendado de refilagens. Os indicadores refle-
tem a preocupação da empresa em fazer uso
mais consciente dos recursos naturais e é um
dos passos rumo a meta de tornar-se carbono
neutro até 2008. "Quanto mais informações
colocamos à disposição do consumidor, maio-
res são as chances de permitir que ele faça
uma boa avaliação dos impactos que suas com-
pras causam ao meio ambiente, à sociedade,
a si mesmo. A tabela vai permitir ainda que
nosso consumidor acompanhe a evolução das
nossas ações no desenvolvimento de produtos
e seu impacto ambiental", afirma Eduardo
Luppi, vice-presidente de inovação da Natura.

PET, inquebráveis e recicláveis com os rótu-
los plásticos resistentes à água. Depois, a em-
presa diversificou a sua linha de produtos Ypê,
com a introdução de lava-roupas líquido
(1994), desmfetante Pinho Ypê (2000), lava
roupas Tixan Ypê (2001), multi- uso Ypê Fá-
cil (2003) e sabonete Fleur de Ypê (2004). A
empresa investiu R$ 2 milhões para reformu-
lar a imagem da marca e criar novo slogan
voltado à responsabilidade sócio-ambiental:
"Ypê - cuidando bem da nossa casa".

Após três anos de pesquisas e estudos, a
Química Amparo decidiu renovar, moder-

nizar a marca e unificar a imagem da logo-
marca em todas as embalagens. Uma gota
de água azul com a marca Ypê destacada
em branco, simbolizando transparência,
confiança e pureza, substituirá a elipse na
cor vermelha. De acordo com o departa-
mento de marketing da companhia, a em-
balagem sempre foi vista como um impor-
tante elemento de comunicação. Por isso,
ao longo dos 57 anos de atividades, sempre
buscou a inovação; desde a mudança da cai-
xa de madeira para caixa de papelão para
embarque do sabão em barra até chegar à
primeira embalagem totalmente transpa-
rente (PET) para detergente líquido para
louça. Além dessas inovações, mais recen-
temente a Química Amparo inovou no de-
sign das embalagens para amaciantes, de-
sinfetantes e lava-roupas em pó, sendo esse
último em cartuchos com formato anatô-
mico e em embalagens plásticas com es-
trutura e materiais diferenciados que oti-
mizam a exposição e o uso. Outro diferen-
cial é a embalagem da esponja de lã de aço
brilho Ypê, metalizada, comunicando o be-
nefício do produto, com estrutura diferen-
ciada protegendo o produto das ações do
ambiente em que está exposto. E as emba-
lagens definitivamente deixaram de ser
parte para ser o produto. Podem, graças às
novas tecnologias, atender as necessidades
de diferentes consumidores. Aliás, existem
muitas oportunidades para as marcas que
entenderem a individualidade dos consumi-
dores e ajudarem na sua expressão, contri-
buírem com o desejo de mobilidade e dimi-
nuírem a distância entre a realidade e o de-
sejo, segundo um estudo da GFK Indicator,
realizado em 32 países de cinco continen-
tes. Esse é o próximo passo para a indústria
de consumo! (C.B.)

Na década de 90, a Química Amparo, fa-
bricante nacional de produtos de limpeza e
higiene, ampliou a linha de detergentes líqui-
dos para louças Ypê, com as versões maçã,
limão e coco, introduzindo o conceito clear,
primeiro detergente totalmente transparen-
te do mercado brasileiro, além dos frascos
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