
E
inegável a crescente importância da em-

balagem como forma de concretizar a
imagem pública da marca. Para enten-
der melhor a situação da embalagem no

Brasil e como ela vem sendo percebida e utilizada

pela indústria, o Núcleo de Estudos da Embala-
gem ESPM solicitou à GfK Indicator o estudo
Diagnóstico da Gestão de Embalagem no Brasil.

A pesquisa foi feita com uma amostra com-
posta por 150 entrevistas telefônicas com os
principais responsáveis por embalagens nas em-

presas, de diversas regiões do país, de diferentes
portes e que atuam nos mais diferenciados seg-

mentos de bens de consumo. Cerca de 43% das
empresas entrevistadas estão entre as três maio-

res de sua categoria.
Na pesquisa, 97% dos entrevistados vêem a

embalagem como importante c extremamente

importante. Outra informação é de que há um
certo descontrole quanto ao investimento das

empresas em embalagem. Cerca de 75% dos
pesquisados apuram os gastos anuais. Destes,

31% não conhecem a participação do custo da
embalagem no preço final de seu produto. Para
os que conhecem, 31% apuraram que o custo

da embalagem no preço final representa de 1%
a 10% e para 14%, o custo da embalagem fica
entre 11% a 20% do preço final.

No geral, as empresas trabalham com muitos

fornecedores (49% trabalham com mais de 10
fornecedores) e buscam parcerias estratégicas

(57% do total), sendo que essas parcerias acon-
tecem principalmente nos campos do desenvol-
vimento da embalagem e de contratos especiais.

Os investimentos em tecnologia e inovação
atingem bons índices, porém ainda há muito es-
paço para o desenvolvimento. Do total, apenas

39% têm projetos para a adoção de nova tecnolo-
gia e equipamento e 35% têm programas de ino-
vação. Destas empresas, 75% contam com profis-

om base no diag-
nóstico da gestão

atual da embalagem
nas empresas brasilei-
ras, o Professor Coor-

denador do Núcleo de Estudos da Embala-
gem ESPM, Fabío Mestriner, apresenta no

seu novo livro "Gestão Estratégica da Emba-
lagem" a metodologia que permite aos res-

ponsáveis por esta atividade atuarem com
uma nova abordagem, evoluindo da atuação
meramente operacional que tem hoje para

uma ação mais estratégica. "Nosso objetivo é
desencadear com esta obra um processo de
mudança de mentalidade e visão sobre a im-

portância estratégica da embalagem, levan-
do-a a ocupar um patamar mais elevado nas
empresas", afirma Mestriner. O livro será
utilizado pelos alunos do Curso de Pós Gra-

duação em Gestão Estratégica de Embalagem
da ESPM. Editora Pearson Prentice Hall.
www.pearson.tom.br
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sional responsável pelos programas de inovação.
Em aproximadamente dois terços das empresas há
um departamento responsável por embalagens,

porém, apenas 25% cuida exclusivamente desta
área. 71% dividem a embalagem com outros de-

partamentos, como o marketing, compras, P&D
e controle de qualidade.

Em 21% das empresas que possuem departa-
mento que responde pela embalagem, 21% se

reporta à diretoria geral; 12% à diretoria/gerên-
cia industrial; 12% à área comercial.

O estudo aponta ainda que as áreas ou cargos

ocupados pelos gestores de embalagem estão prin-
cipalmente nas áreas de compras, qualidade e
marketing, e que as principais responsabilidades
destes profissionais são pouco estratégicas. A pou-

ca autonomia dos gestores está relacionada com o

perfil "comprador" de embalagens, que aparece
com muita força no estudo. Foi revelado um alto

nível educacional dos gestores de embalagens,
sendo 92% graduados e, dentre eles, 41% são

pós-graduados, porém apenas 33% conhecem os
cursos específicos para a gestão de embalagens; e
que há pouco investimento na formação específi-
ca para os gestores de embalagem.
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