
O conteúdo é
um detalhe

A história das embalagens no Brasil
prova que não há receitas universais
para agradar ao consumidor e revela
como a criatividade de algumas
empresas vem perpetuando o sucesso
dos "vendedores silenciosos"

Sina! dos tempos:
antigamente, os
rótulos de
bebidas vinham
lotados de
informação,
muitas vezes de
cunho político.
Com o passar do
tempo, os
panfletos deram
iugar a desenhos
mais dean, feitos
para agradar à
primeira vista

Aníes e depois: nos
antigos armazéns,

tudo era vendido no
balcão, a granel. Nos

supermercados de
hoje, as embalagens
assumem a tarefa de

"vender" o produto

Andreas Muller e Eduardo Lorea si

Não é difícil entender por que as
embalagens, elas mesmas, estão

se tornando um dos principais veícu-
los de venda das empresas. Basta vas-
culhar a história: esse novo padrão,
que se manifesta em embalagens cada
vez mais "inteligentes", é apenas a eta-
pa atual de um longo processo de evo-
lução que teve início no Brasil dos
anos 40 - quando os únicos "super-
mercados" eram os armazéns de se-
cos e molhados. É o que mostra o li-
vro História da Embalagem no Bra-
sil, dos jornalistas Pedro Cavalcanti e
Carmo Chagas. Lançado pela Associa-
ção Brasileira de Embalagem (Abre),
o estudo mostra como o crescimento
da população urbana no país deu ori-
gem a um ambiente de consumo in-
dividualista e dinâmico - no qual as
embalagens passaram a ter diversas
outras funções além de proteger pro-
dutos. Hoje, a embalagem também
ajuda a racionar custos de distribui-
ção e venda. E um veículo de comuni-
cação da marca com o consumidor.
Mais do que isso, é uma espécie de
"vendedor silencioso" - que, às vezes,
pesa mais na escolha do consumidor
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do que o produto propriamente dito.
Mas como foi chegar a esse ponto?

"Mais de 90% dos produtos dispo-
níveis no mercado não contam com
nenhum apoio de propaganda ou
marketing. Para esses, o único recur-
so de comunicação é a própria emba-
lagem", explica o designer Fábio
Mestriner, ex-presidente da Abre e
um dos idealizadores do livro. Atual-
mente, diz ele, existem mais de 50
estratégias conhecidas de marketing
via embalagem. Uma delas, já clássi-
ca, é a de utilizar os próprios rótulos
ou caixas para propagandear outros
produtos de uma mesma linha. Foi o
que fez a Kellogg do Brasil, a fabri-
cante do Sucrilhos, ao lançar a sua
própria versão de barrinha de cereais
no país. Por um certo tempo, a em-
presa distribuiu amostras gratuitas da
novidade dentro das caixas de
Sucrilhos. Por fora, uma ilustração
mostrava o tigre Tony, o mascote ofi-
cial da marca, segurando a barrinha
e convidando o consumidor a expe-
rimentá-la. "Eles usaram uma emba-
lagem para comunicar o lançamento
de um novo produto e, é claro, para
vender mais Sucrilhos", resume
Mestriner.



Os próprios designers ainda estão
se adaptando aos novos tempos. Lin-
coln Seragini, um dos mais respeita-
dos especialistas brasileiros, destaca
que a embalagem está se tornando um
elemento cada vez mais dinâmico.
"Ela está se transformando no princi-
pal diferencial competitivo para a
maioria das marcas. Até porque os pro-
dutos já não apresentam tantas ino-
vações no conteúdo em si", defende
ele. Nesse contexto, formas, cores e
tamanhos mudam o tempo todo, e

cada produto chega ao consumidor
empacotado de uma maneira adequa-
da à ocasião - seja ela um desfile de
Carnaval, um jantar romântico ou
uma reunião de negócios. Essa ten-
dência aparece nas embalagens de
marcas consagradas como Coca-Cola
e Omo, ou nos kits promocionais de
operadoras de telefone celular como
Oi, Claro e Vivo, que trocam de roupa
conforme a estação. "E impossível de-
senhar uma embalagem universal,
capaz de satisfazer a todos os consu-

midores em todas as situações", de-
fende a americana JoAnn Hines, dona
da consultoria Packaging Diva, em en-
trevista a AMANHÃ.

Na
prática, as embalagens estão ocupan-
do o espaço que, antigamente, perten-
cia ao vendedor de armazém. No iní-
cio do século passado, quando não
havia embalagens e tampouco rótu-
los com merchandisingy cabia aos fun-
cionários atrás do balcão a tarefa de

O primeiro engradado
A foto ao lado mostra

aquilo que, certamente,
foram os primeiros

engradados de cerveja do
Brasil. As garrafas eram

acomodadas em espigas de
palha e, depois, agrupadas
em sacos. O trabalho cabia
basicamente a mulheres -
em geral, mais cuidadosas
do que os homens. A foto é

do início do século 20 e
mostra a antiga Fábrica

Santa Marina, hoje Saint
Gobain, em São Paulo.
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dar ao cliente todas as informações
sobre cada produto — de preferência,
convencendo-o a encher a sacola. Um
trecho de A História da Embalagem
no Brasil resgata os detalhes mais
pitorescos do ambiente que vigorava
no comércio daquela época. E recor-
da como as pessoas levavam suas com-
pras para casa num tempo em que
quase tudo era vendido a granel:

Muitas mercadorias penduradas
no teto, grandes caixas de madeira con-
tendo milho, quirera, arroz, feijões,
farinha-d'água etc, que eram retiradas
com uma medida cónica de lata e pe-
sadas na grande balança Filizola ver-
melha, com mostrador branco, ou na
balança antiga, com dois pratos de
bronze e os pesos de latão. (...) Se a
quantidade era pequena, era embru-
lhada em um cartucho parecido com
um pastel ou cone, como os de amen-
doins, feito de jornal ou papel pardo.
As compras eram marcadas em
caderninho, para pagamento no fim
do mês. (...)

Sobre o balcão havia invariavel-
mente um suporte de ferro com três
bobinas de larguras diversas. O ven-
dedor separava a quantidade de papel
que julgasse necessária, cortando-a do
rolo com o auxílio de uma lâminapre-
sa à estrutura. Depois, fazia o embru-
lho, amarrando-o com barbante. Não
havia, ainda, as fitas adesivas e a úni-
ca cola disponível, além do "grude" de
farinha de trigo feito em casa, era a
goma arábica.

Esse modelo funcionou bem até
os anos 40, época em que o poder de
compra da classe média costumava se
esgotar em necessidades básicas - ali-
mentos, roupas etc. Terminada a Se-
gunda Guerra Mundial, porém, o rá-
pido crescimento económico do país
provocou uma virada radical nos pa-
drões de consumo do brasileiro. As in-

dústrias de base se consolidaram, as
grandes montadoras de veículos se ins-
talaram no país e Juscelino Kubits-
chek assumiu a presidência com a mi-
lagrosa meta de fazer o Brasil avan-
çar 50 anos em cinco. Em pouco tem-
po, o consumidor começava a apare-
cer nos armazéns exigindo algo mais
do que cartuchos de papel para levar
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as compras para casa. "Foi aí que hou-
ve o grande boom na indústria da em-
balagem", conta Fábio Mestriner, hoje
coordenador do curso de pós-gra-
duação em Gestão Estratégica da Em-
balagem da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM). "Ao
contrário do que se imagina, o bra-
sileiro é um comprador educado para
o consumo, com um nível de exigên-
cia alto."

Na esteira do crescimento, vie-
ram as indústrias de matérias-primas
para embalagens. No volume IV da
coleção História da Vida Privada no
Brasil (Cia. das Letras, 856 págs.),
Fernando Novais e João Manuel Car-
doso narram como a transformação
se tornou evidente: "A indústria de
alumínio era uma realidade. A do ci-
mento, a do vidro e a do papel cresce-
ram e se modernizaram; e as tradi-
cionais também, como as de alimen-
tos, têxtil, confecções, calçados, bebi-
das, móveis". Estava dado o ambien-
te ideal para o desenvolvimento das
embalagens no país. Havia apenas um

problema: como colocar essa
montoeira de produtos ao alcance do
consumidor? A solução acabou sendo
importada dos Estados Unidos. Des-
de o crack da Bolsa de Nova York, em
1929, os norte-americanos vinham se
habituando aos "mercados de auto-
serviço", como eram conhecidos os
armazéns de baixo custo nos quais o
próprio consumidor pegava tudo de
que precisava já embalado - tendo
apenas o trabalho de passar no caixa
para pagar a conta. No Brasil, o siste-
ma foi adotado primeiramente em
1947, pelo frigorífico Wilson, de ori-
gem americana. Na entrada de sua
loja, em São Paulo, a empresa dispu-
nha cestinhas de vime para que os fre-
gueses fizessem as compras por con-
ta própria.

Nesse novo cenário, não demorou
muito para que a embalagem se tor-
nasse vital na venda de qualquer pro-
duto. Dispostas a conquistar o freguês
- ou, ao menos, evitar que ele pas-

Quanto mais
antiquado, melhor

Nem sempre o rejuvenescimento
da embalagem é bom para as

vendas de um produto. Foi o que a
Pharmacia Granado constatou no

início desta década, quando decidiu
promover uma renovação na sua
linha mais antiga - a do Polvilho

Antisséptico Granado. A velha
embalagem cor de bronze já

estava no mercado desde 1870 e,
por isso, a empresa lançou o

produto também em uma versão
mais moderna, com apelo

esportivo. E assim nasceu a linha
"Sport" do polvilho antisséptico

Granado, o tradicionalíssimo talco
que chegou a ser usado por Dom

Pedro II e por outras ilustres
figuras do Brasil imperial. A

novidade, porém, não decolou.
"Era até engraçado. Pela primeira

vez, tínhamos o polvilho
perfumado, com uma embalagem
bem moderna. Mas o produto não

fazia sucesso", recorda Sissi
Freeman, atual gerente de

marketing da Granado. Amparada
nos resultados da linha original,
que continuavam

sólicjps, a empresa
decidiu voltar

atrás. Todas as
embalagens da

versão Sport
foram

"envelhecidas" e
ficaram com

uma cara mais
antiquada,

semelhante à do
talco tradicional.

"Aí as vendas
dobraram",

descreve Sissi.
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Uma embalagem para ser escondida
Numa época recheada de pudores e preconceitos, a
Johnson & Johnson precisava se desdobrar para
vender o Modess, sua linha de absorventes femininos.
Muitas mulheres tinham vergonha de pedir o produto
em voz alta e até de sair à rua carregando-o na mão.
A embalagem tinha de ser discreta e não podia, em
hipótese nenhuma, chamar a atenção. Como garantir
que as consumidoras identificariam o produto nas
gôndolas? O jeito era falar com o consumidor pela
publicidade. Até 1950, eram comuns os anúncios que,
repletos de eufemismos, buscavam esclarecer as
vantagens do Modess para as mulheres que estavam
"naqueles dias". Atualmente, sem precisar ser
escondido, o produto vem embalado em plástico rosa,
com linhas delicadas e caráter feminino.

sasse batido em frente ao seu produ-
to -, as empresas agora investiam em
caixas, recipientes e rótulos cada vez
mais coloridos ou elegantes. Até as
tradicionalíssimas cervejas entraram
na onda. Antes, a prática comum era
a de utilizar o rótulo de cada garrafa
como uma espécie de certificado de
qualidade. No século anterior, a Im-
perial Fábrica de Cerveja Nacional -
precursora da atual Bohemia - havia
caído nas graças dos botecos de São
Paulo com um rótulo que trazia uma
pequena biografia com os predicados
de Henrique Leiden, um de seus do-
nos (veja a reprodução no início desta
reportagem).

Desde que os brasileiros passaram
a ter geladeiras em casa, tanto as cer-
vejarias como outras fabricantes de
bebidas desenvolveram não só garra-
fas, mas também latas mais simpáti-
cas. Apartir daí, a evolução nunca mais
parou. "Em 1995, fizemos um estudo
prevendo a adoção da garrafa plástica
de cerveja até 2005. Mas a previsão
não se confirmou", exemplifica Luis
Madi, pesquisador do Cetea, o braço
de estudos em embalagem do Institu-
to de Tecnologia em Alimentos (Ital),
uma referência no assunto no Brasil.
Na Europa e nos Estados Unidos, a
PET de cerveja é bastante comum.
Por aqui, os fabricantes ainda relu-
tam em adotar esse material devido
à concorrência das marcas tubaínas,
que tendem a utilizar a PET, e tam-
bém por causa de uma vulnerabilidade

socioambiental - a reciclagem do plás-
tico não é tão rentável para os cata-
dores quanto a do alumínio.

Para onde vamos - Hoje, qual-
quer aposta que se faça sobre o futu-
ro das embalagens está necessaria-
mente alinhada à velha necessidade
de se conquistar o consumidor num
piscar de olhos - e ainda facilitar o
uso do produto. Segundo Lincoln
Seragini, já existe uma "hierarquia
da embalagem" que estabelece quais
são as áreas em que as inovações
devem, em tese, ocorrer primeiro.
"No topo está o tipo de embalagem.
Abaixo, pela ordem, vêm material,
processos [de produção], design es-

trutural e gráfico e conveniência [para
o consumidor]", detalha. Na prática,
os avanços são bem mais frequentes
na área de design. Mas há novidades
que também enchem os olhos no
campo de tecnologia. Muitos especi-
alistas já falam em "embalagens in-
teligentes", capazes de alterar o pro-
duto, prepará-lo para o consumo ou
preservá-lo por mais tempo. "No
mundo todo, o mercado está exigin-
do conveniência", resume Paulo
Peres,,presidente da Associação Bra-
sileira de Embalagem.

No Brasil, o que existe de mais
avançado são as embalagens de mi-
croondas, que não só acondicionam
o alimento como também servem de

Uma moça nascida em 1921
Desde seu lançamento no Brasil, em

1921, o Leite Moça é comercializado em
latas de aço cujo rótulo exibe uma moça

com um balde de ordenha. A Nestlé
esperou mais de 80 anos para realizar a

primeira e única mudança no formato da
embalagem - que ganhou contornos mais

anatómicos em 2004. O rótulo também
mudou, mas de forma gradual, sempre

respeitando a identidade original da
marca {como se pode ver abaixo). A moça,

é claro, continua desfilando no rótulo.
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bandeja para cozimento - e já são
utilizadas por empresas como Sadia
e Perdigão, por exemplo. Mas há no-
vidades bem mais interessantes em
uso pelo mundo afora. Em Israel, a
fabricante Stern & Polvino vem ob-
tendo bons resultados com as "retort
pouches", embalagens que aquecem
alimentos no momento em que são
abertas. Além da praticidade, a
tecnologia permite que os produtos
embalados em plástico tenham uma
vida útil quase tão longa quanto a
dos enlatados. O resultado é um
custo menor para o consumidor fi-
nal. Ao mesmo tempo, no Japão, vêm
sendo comercializadas latas que re-
frigeram bebidas depois de retirada
a tampa - uma maneira simples de
dispensar a geladeira. "Embora o
nosso mercado de bebidas seja mui-
to grande, esse sistema ainda não foi
implantado por aqui, talvez por ser
muito caro. O Brasil não desenvolve
tecnologia de embalagem, ele com-
pra", avalia Celso Negrão, professor
de Desenho Industrial das Faculda-
des Oswaldo Cruz.

Tbdas as inovações buscam resol-
ver problemas que já existem há bas-
tante tempo. Algumas delas parecem
saídas de um filme de ficção científica
- outras são simplórias. De qualquer
forma, basta conferir os casos em des-
taque nestas páginas de AMANHÃ
para perceber que o sucesso das em-
balagens não depende só de tecnolo-
gia, e sim de criatividade. •

Text Box
     Fonte: Amanha, ano 21, n. 228, p. 60-65, jan./fev. 2007.




