
Embalagens mais que presentes 
 
Lojistas investem em design e materiais sofisticados nos embrulhos dos produtos, mostrando 
que, para o varejo, hoje não vale não só o conteúdo. 
 
O que vale não é só o conteúdo. O visual pode pesar muito na escolha do consumidor. Tanto é 
que muitas empresas de varejo estão investindo nas embalagens para agregar valor às 
mercadorias. Algumas têm design e matéria-prima tão sofisticadas que são verdadeiros 
brindes. Caixas de papel reciclado, sacos em tela e sacolas em plástico resistente são algumas 
escolhas de lojistas na hora de embalar os seus produtos. Nos embrulhos são usados ainda 
artifícios extras, como o pirulito nas embalagens infantis e as frutas desidratadas nos pacotes 
de cosméticos. 
 
A preocupação com o visual das sacolas e caixas ajuda a engordar os números do setor. A 
indústria de embalagens faturou R$ 32 bilhões em 2006 no país, aumento de 2,13% em 
relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Embalagem (Abre), em estudo 
feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). “As empresas precisam diferenciar 
seus produtos e não ficar na disputa apenas de preço. É preciso agregar um serviço a mais 
para o consumidor. A embalagem leva o atestado de qualidade do produto”, afirma Luciana 
Pellegrino, diretora-executiva da Abre. 
 
No atual cenário, a embalagem é um fator de diferencial decisivo, segundo Fábio Mestriner, 
professor e coordenador do Núcleo de Estudos da Embalagem da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). “Essa indústria dobrou de tamanho em cinco anos. 
Poucos setores cresceram nessa mesma proporção”, diz Mestriner.  
 
O consumidor, diz, não separa a embalagem do conteúdo. “É um item de avaliação e 
referência cada vez mais relevante no processo de decisão de compra. E a importância da 
embalagem é maior para empresas pequenas, que não têm muito recurso para investir em 
marketing”, observa Mestriner. 
 
Na loja francesa de cosméticos L’Occitane a embalagem é um dos itens mais elogiados pelos 
consumidores da marca. São usadas caixas de papel reciclado, sacos em tela e frutas 
desidratadas nos embrulhos. “Para o tipo de produto que vendemos, a embalagem é 
importante. Mesmo se a pessoa está comprando para ela mesma, sempre pede para fazer o 
embrulho de presente. Usa depois para guardar alguma coisa em casa”, afirma Elaine 
Fernandes, gerente da loja. 
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