
// Desenho de embalagem não é

design gráfico". Alguns desig-

ners dedicados a outros seg-

mentos, como identidade corporativa,

por exemplo, insistem na afirmação.

Polêmica à parte, os escritórios

de design que trabalham para o seg-

mento de embalagens não têm do que

reclamar. É o segmento de mercado

gráfico que mais movimenta o setor de

design no Brasil e no mundo.

Cerca de 85% da decisão de

compra ocorrem no ponto de venda.

A ABRE realizou uma pesquisa junto

aos consumidores para conhecer sua

relação com as embalagens, e desco-

briu que o consumidor não separa a

embalagem do produto, os dois for-

mam uma entidade indivisível, uma

referência cada vez mais relevante no

processo de compra. Além disso, a

embalagem agrega valor e significado

ao produto, contribuindo para a for-

mação e afirmação da imagem.

A embalagem pode ser usada

para conquistar novos nichos de mer-

cado. Luís Bartolomei, proprietário da

B+G Design, cita o leite condensado

Moça, da Nestlé, cuja marca foi esten-

dida a outras categorias de produto,

como sobremesa Moça, por exemplo.

Outro exemplo é o mercado de

produtos destinado aos consumidores

que vivem sozinhos. "A embalagem

não 'criou' o mercado single, mas o

viabilizou tecnicamente. Hoje existe

uma infinidade de produtos voltados

a este público, que precisa de em-

balagens menores e mais práticas",

afirma Fábio Mestriner, coordenador

do núcleo de design de embalagem da

ESPM e membro da Abre.

O Comitê de Design da Abre (As-

sociação Brasileira de Embalagem)

agrega escritórios que se dedicam,

exclusivamente ou não, a desenvolver

embalagens, e promove diversas ações

para impulsionar o mercado de design

de embalagens. Entre as ações do co-

mitê (www.abre.org.br) está o acordo

com o Sebrae para levar o design às

pequenas e médias empresas, além de

outras iniciativas. "Muitas empresas

atendidas pelo convênio Abre/Sebrae

tiveram aumentos de vendas superio-

res a 50%", afirma Fábio Mestriner.

Novas funções
Graças ao design bem cuidado a em-

balagem ampliou suas funções e já

não é apenas um recipiente para acon-

dicionar o produto. "A embalagem

transformou-se em um negócio com



valor agregado percebido não só pelo

consumidor final, mas também por

vários profissionais dentro e fora da

empresa, como a diretoria, o adminis-

trador, o financeiro, o profissional de

marketing, o comercial", afirma Mar-

got Takeda, da A10 Design.

Nos países desenvolvidos, a ex-

periência mostra que os designers não

são apenas criadores de embalagens,

eles agregam valor à marca através

de um planejamento estratégico que

engloba também o entendimento de

toda cadeia produtiva e do negócio do

cliente como um todo.

Existem profissionais de embala-

gem, como o designer management

que faz parte da diretoria da empresa,

e também o profissional responsável,

dentro da empresa, por tudo que se

relaciona à embalagem, verificando,

por exemplo, que aquela pequena

alteração de medida na embalagem

sugerida por uma empresa pode au-

mentar o faturamento. "A tendência é

o designer ser cada vez mais responsá-

vel pelas conseqüências (boas e más)

que a criação de uma embalagem

pode trazer", afirma Margot.

Estrutura
Quando o assunto envolve a capaci-

dade dos brasileiros em criar embala-

gens, o Brasil chama a atenção pelo

grafismo feito pelos designers gráficos

que às vezes interferem também na

estrutura das embalagens. A criativi-

dade no grafismo merece louvores,

mas a estrutura, que poderia ser feito

com os processos de fabricação dos

produtos, transporte e logística. Mui-

tas vezes para utilizar uma embala-

gem com nova estrutura é necessário

mudar os equipamentos da linha de

produção, a forma de armazenar e

transportar o produto e isso implica

aumento de custos que poderá invia-

bilizar o produto.

Evolução
"Vejo evolução no mercado de design

de embalagens, mas não revolução,

apesar de a indústria de embalagem

pelo próprio designer gráfico ou por

um designer de produto, não evolui na

mesma velocidade.

Alessandra Baronni Garrido, dire-

tora de marketing da Design Absoluto,

chama atenção para isso. Segundo ela,

no caso do design gráfico da embala-

gem o Brasil está entre os melhores do

mundo em termos de criatividade, en-

tendimento do consumidor e eficácia

de comunicação, mas no que se refere

à estrutura das embalagens o país ain-

da é muito tímido.

"Essa falta de inspiração é típica

de países pobres nos quais cada vez

mais temos de cortar os custos da em-

balagem para viabilizar um produto.

Nos segmentos em que o desembolso

do consumidor não é um fator tão crí-

tico na decisão de compra, como o das

águas minerais, as empresas investem

mais na estrutura da embalagem", diz

Alessandra.

A timidez dos designers com rela-

ção à criação de estruturas de embala-

gens mais ousadas tem a ver também



estar preocupada com as inovações

e de os clientes estarem começando

a entender que design de embalagem

não é apenas fazer uma embalagem

com layout bonitinho.", afirma o Mar-

cos Sebben, da Design Inverso.

Ele acredita que a revolução das

embalagens vai chegar com aplicação

da nanotecnologia. Essa solução ain-

da está longe de atingir as massas na

maioria dos países, mas já é aplicada

na Inglaterra, onde é possível encon-

trar embalagens inteligentes, capazes

de interagir com o consumidor es-

quentando ou resfriando a bebida, por

exemplo.

Outra novidade são as embala-

gens shelf-ready, que funcionam tanto

para o transporte quanto para exposi-

ção. "Essa estrutura híbrida possibilita

ganhos na logística de transporte, re-

duz o custo final do produto e diminui

o tempo de colocação e organização

na gôndola", afirma Marcos.

Ele vai mais longe, fazendo previ-

sões sobre as embalagens para daqui

a 30 anos. Prevê um mercado saturado

de informações, da variedade de tipo-

logias e da quantidade de material que

se converterá em lixo. Isso provocará

a volta das embalagens às funções

básicas de proteção e conservação,

não funcionando mais como suporte

de informação. "As informações serão

digitais e o consumidor poderá decidir

quando acessá-las, no momento de

compra ou de uso".

Luis Gustavo Bartolomei, da B + G

Designers, também visualiza a supres-

são do excesso de informações em um

futuro próximo. "Hoje a evolução da

embalagem está no 'menos é mais'. Os

consumidores estão cansados de tanta

informação e, a exemplo do que pode-

mos observar na evolução de revistas,

websites, tablóides de supermercado e

comerciais de TV, as embalagens estão

caminhando para uma comunicação

mais objetiva e limpa, com poucas e

precisas informações decisivas".

Os designers chamam a atenção

também para a preocupação com o

desenvolvimento sustentável das em-

balagens, que já começa a influenciar

nos conceitos de criação e na definição

dos materiais.

Embalagem global
"Defendo a idéia de que não há pro-

duto global. Além da língua, existem

repertórios culturais diferentes e esse

é o fator de maior peso ao se pensar

no design de embalagens para outros

países", afirma Marcos Sebben.

Ele cita a sua própria experiência.

Desenvolveu uma embalagem de pró-

polis para exportação para o Japão e,

esta embalagem não poderia ser se-

melhante à vendida no Brasil por que

aqui a própolis é comparada com me-

dicamento, enquanto no Japão é vista

como símbolo de saúde. Os japoneses

costumam levar pequenas lembranças

quando visitam os amigos e muitas

vezes levam a própolis, simbolizando o

desejo de saúde. "Por isso, desenvol-

vemos uma embalagem que navega

mais próxima do design para perfumes

do que para medicamentos".



Mário Narita, da Narita Design,

diz que as embalagens para exporta-

ção devem respeitar a cultura, os hábi-

tos e valores locais. "O que é bom para

nós muitas vezes não funciona nem

em outro país da América Latina".

O designer cita o exemplo das

embalagens de cerveja. Segundo ele,

o consumidor brasileiro valoriza os ró-

tulos de cerveja com elementos como

o lúpulo e a cevada, que transmitem o

cuidado na seleção dos ingredientes e

na elaboração do produto, mas na Ve-

nezuela, por exemplo, esses elementos

não são relevantes.

Ricos e pobres
A diferenciação ou não das embala-

gens de produtos voltados às diferen-

tes classes sociais continua gerando

polêmica. Alguns designers defendem

a diferenciação enquanto outros dizem

que as embalagens para as classes C e

D devem ter o mesmo tratamento -em

termos de design e material utilizado

para fabricá-la- dispensado às emba-

lagens para as classes A e B.

"O tratamento dado às emba-

lagens para as classes A e B deve ser

completamente diferente daquele

dado às classes C e D", afirma Sebben.

Ele explica que, além da questão clas-

se social, o repertório cultural de cada

nicho de mercado é diferente. Em sua

opinião, os consumidores das classes

C e D têm menor poder aquisitivo, por

isso, o custo final tem forte peso na

decisão de compra e a oferta de uma

embalagem classe AB poderia inviabi-

lizar a venda do produto.

"Esse público também deseja

adquirir produtos de marca, mas é

preciso que elas estejam adaptadas ao

seu poder aquisitivo. Isso não significa

que as embalagens para classes C e D

devam ser ruins. São apenas adapta-

das às preferências e à realidade deste

grupo", afirma Sebben.

Alessandra, da Absolut Design,

tem visão semelhante. Segundo ela,

dependendo do briefing e dos ob-

jetivos que se deseja alcançar com o

projeto de design e com o produto é

possível dispensar o mesmo trata-

mento e usar o mesmo material, mas

na maioria das vezes a embalagem é

totalmente diferente, tanto em termos

de cor e material quanto na facilidade

e clareza das informações.

Será que os que os lucros obtidos

pelas empresas com a venda de pro-

dutos para classes altas, em pequenas

quantidades, mas com margem de

lucro alta, não se equilibram com o

faturamento obtido com a venda de

produtos para as classes C e D, a baixo

custo, mas em grande quantidade?

Essa é a teoria defendida por

alguns designers. "O tratamento em

termos de design tem de ser o mesmo

para os dois grupos porque os volu-

mes de vendas poderão se equilibrar,

apesar das razões diferentes", afirma

Luís Bartolomei. Porém, é preciso levar

em conta as exceções. "Em termos

produtivos, se considerarmos um item

apenas, logicamente o item popular

continuará sendo obrigatoriamente

diferenciado em respeito à margem

de lucro normalmente achatada, mas



embalagem ruim não serve a nenhum

dos públicos. Talvez sirva ao lixo. Se for

reciclada, é claro",

Mário Narita defende o mesmo

tratamento em design, mas sugere cui-

dados com a escolha do material. "Às

vezes é preciso escolher materiais que

não onerem o produto final, porém, a

criatividade nas embalagens para cha-

mar a atenção do consumir C e D tem

de ser irrestrita".

Uma pesquisa feita pelo Comitê

de Estudos Estratégicos da ABRE, junto

às classes C e D, revelou que o sonho

desse público é ser tratado pela indús-

tria como um consumidor "de primeiro

mundo" e que as pessoas de baixo

poder aquisitivo valorizam muito as

embalagens com alto padrão. "Muitas

vezes os designers têm preconceitos e

acham que a embalagem também tem

que ser 'pobre', mas é justamente o

contrário", afirma Fábio Mestriner.
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