
EMBALAGEM

O que merece destaque na sua loja

revoluciona o varejo

N ovas embalagens inspiraram novos produtos
e novos produtos inspiraram novas embala-
gens. Nos últimos dez anos o supermercado
roubou mercado de outros canais graças às

embalagens inovadoras. O leite e o café são dois exemplos
incontestáveis. Antes, o leite, em saquinho, e
o café moído na hora eram companheiros in-
separáveis do pãozinho nas padarias. Com as
embalagens longa vida para o leite, a almofa-
da e o vácuo para o café, a dupla migrou para
os carrinhos do supermercado.

O papel da embalagem também mudou. Seu
papel passou da simples função de embalar pro-
dutos para assumir a função de vender marcas,
comunicar diferenciais e surpreender. "Hoje
uma embalagem deve atender tanto aos anseios
de diferenciação, praticidade e personalização
do consumidor quanto às necessidades do va-
rejo em relação à longevidade, custos, espaço e
logística", assegura Guilherme Franklin, diretor
de desenvolvimento de negócios da Tetra Pak.

Luciana Pellegrino, diretora execu-
tiva da Associação Brasileira de Em-
balagens (ABRE), confirma: "Para a
indústria e o varejo, uma embalagem
atualizada proporciona agilidade na ope-
ração, facilidade de estocagem, manipula-

ção e reposição, racionalização do espaço nas gôndolas,
baixo índice de perdas. Para o consumidor, ela significa a
certeza de que o produto adquirido está bem acondiciona-
do, além de exercer o importante papel de despertar o de-
sejo pela compra do produto".

Daisy Zakzuk Spa-
o, diretora de novos
icgócios e marketing
da Sonoco For Pias,
acrescenta que" uma
embalagem pode au-
mentar em até 30% a
margem de lucro de
um produto, graças a
essas atribuições.

A fim de detectar a
percepção do varejo
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em relação às embalagens, a ABRE
notou, em uma pesquisa, que a em-
balagem ideal harmoniza design e
economia. Para o supermercadista, o
design está relacionado à aparência,
formato, funcionalidade, segurança,
conservação, higiene, leveza, faci-
lidade de manuseio e de transporte.

A economia está vincu-
lada a uma relação mais
proveitosa de custo/be-
nefício para fornecedo-
res, supermercados e
consumidores.

A indústria do setor
vem desenvolvendo ao
longo dos anos uma sé-
rie de soluções inovado-
ras, com vantagens lo-

gísticas, de transporte e exposição dos
produtos nas gôndolas. Um exemplo
clássico é a embalagem longa vida,
que revolucionou o mercado de leite
líquido, sucos, atomatados e molhos.
Atualmente, a novidade da Tetra Pak
é a Tetra Recart, uma solução para
diversos tipos de alimentos, como
vegetais, pratos prontos, molhos e so-
pas com pedaços. O sistema único de
abertura, com perfuração a laser, dis-

pensa tesoura, faca e abridor e garan-
te conveniência e segurança, tanto na
hora de abrir quanto na hora de manu-
sear e descartar a embalagem.

Para Daisy, da Sonoco For Pias, o
futuro das embalagens está apoiado
em quatro pilares: praticidade, reci-
clabilidade, sustentabilidade e segu-
rança. O primeiro pode ser traduzido
por facilidade na operação de envase,
armazenamento, logística e de con-
sumo. O segundo atende a uma ten-
dência mundial em que o consumidor
mais consciente exige o uso de emba-
lagens recicláveis. A sustentabilidade
está vinculada ao segundo pilar. São
embalagens que podem ser reapro-
veitadas para a fabricação de novas
embalagens. Por fim, a segurança,
que diz respeito à preservação de to-
das as qualidades do produto.

Lucíana, da ABRE,
observa que a tendên-
cia é ter cada vez mais
embalagens específi-
cas para perfis distin-
tos de supermercados.

Por exemplo, para hipermercados que
recebem consumidores nas compras
do mês, a expectativa é concentrar em-
balagens que comportam uma maior
quantidade de um mesmo produto,
dentro do conceito de agrupamento,
para facilitar a reposição e estimular
compras maiores. Para os supermer-
cados de vizinhança, caberão as em-
balagens com quantidades menores,
para atender às compras de reposição
ou emergência.

Quando se fala em tendências, as
tecnologias stand-up pouch e retort
pouch, dois nomes difíceis para os
saquinhos plásticos que param em pé
na gôndola, os especialistas acreditam
em sua expansão no mercado nacional,
como ocorreu na Europa. Sua versati-
lidade permite que sejam usadas para
o acondicionamento de alimentos só-
lidos, líquidos e pastosos. O grande
trunfo das embalagens retort pouch é a
conveniência. Elas permitem o aqueci-
mento de um produto no forno micro-
ondas ou em banho-maria,na própria
embalagem. Podem ser usadas, princi-
palmente, para cortes selecionados de
carne preparados com molhos e ingre-
dientes especiais. @

Text Box
Fonte: Giro News, ano 11, n. 127, p. 12, fev. 2007.




