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Abre e Sebrae custeiam 70% do projeto de design, elaborado por agências de todo o Brasil, filiadas à entidade

Parceriafacilitaacessoadesenhos
EMBALAGEM

Maria Teresa Marques

Um certo dia, o microempresá-
rio Luciano Marinho Ferreira,
dono de uma fábrica de meias
para recém-nascidos, a Luqui
Meias, resolveuque tinha de re-
novaraembalagemdeseuspro-
dutos.

“Sentia que estava já batida,
meio ultrapassada, e quis reno-
vá-la”, lembra Luciano. Para
conseguir auxílio em algo que
sozinho não conseguiria facil-
mente, ele procurou o Sebrae
de Santo André (Grande São
Paulo). E lá soube que havia
umaparceriaentreoSebraena-
cional e a Associação Brasileira
de Embalagens (Abre), justa-
mente para auxiliar pequenos
empresários a renovarem ou
mudaremtotalmenteaembala-
gem de seus produtos.

Luciano de imediato resol-
veu encaminhar seu projeto,
que um mês depois foi direcio-
nado a uma agência de propa-
ganda para o trabalho de reno-
vação. O processo todo come-
çouemnovembrode2005eter-
minou em fevereiro de 2006.

Aembalagemcontinuou sen-
do de plástico, mas foi criado
um logo, mudaram as cores e
reestilizaram o desenho de ca-
sal de bebês, que vinha sendo
utilizado desde 1998.

O resultado da mudança não
poderia ter sido melhor: quase
40% de aumento nas vendas de
meias. “Para mim o projeto foi
essencial, já que sem isso eu es-
tagnarianasvendasesteano ou
até diminuiria meu índice.”

Luciano pagou R$ 3 mil pelo
projeto, que custou ao todo R$
10 mil. O restante foi absorvido
pela parceria, que arca sempre
com 70% dos custos.

O coordenador do Comitê de
EstudosEstratégicos daAbre e

coordenadordoNúcleodeEstu-
dos de Embalagem da Escola
SuperiordePropagandaeMar-
keting (ESPM), Fabio Mestri-
mer, explica que o objetivo da
parceria com o Sebrae nacio-
nal, criada há dois anos, é jus-
tamente dar ao pequeno e
microempresário a
oportunidade de usar
a embalagem como
ferramenta de marke-
ting e publicidade, de diferen-
cial mesmo.

“Tudofoidirecionadonosen-
tido de facilitar o acesso desses
empreendedores a um serviço
que normalmente está distante
deles”, explica Mestrimer, res-
saltando que, além da contra-
partida de 70% dos custos dos
projetos, feito pela parceria, as
agências de todo o Brasil (que
fazem parte do Comitê de De-
sign da Abre) elaboraram tabe-
la de preços já reduzida, especí-
fica para atender a pequenas e
microempresas.

“Já realizamos mais de cem
projetosparaempresasquepu-
deram ter o benefício do bom
design, com resultados signifi-
cativosdeaumentodasven-
das, de 100%, 200% e até
300%”.

Os produtos, diz
Mertimer, são os
mais va-
riados:
“De fru-
tas secas a ca-
deiras ou equipamentos
odontológicos”.

NOVO NÚCLEO
No âmbito da ESPM, também
houve uma iniciativa que pre-
tendeatenderàsmicroepeque-
nas empresas. Trata-se do Nú-
cleo de Estudos para Embala-
gens,queenvolvepesquisas va-
riadas.

No momento, segundo Mestri-
mer, está sendo realizado um
estudosobregestãodeembala-
gem, com o objetivo de identifi-
car quem nas empresas está

com essa responsabilidade. No
âmbito das pequenas empre-
sas, o núcleo destá desenvol-
vendo um curso intensivo para
fornecer o passo-a-passo para

obter boas embalagens. (ver
quadro na pg. 3).

DIFERENCIAL
Parao pequenoempresárioJu-
lio Suzuki, de São Paulo, a nova
embalagem virou um diferen-
cialcompetitivo,enãoporenfo-
que estético, mas sim técnico.
De inovação.

Ele é proprietário da empre-
sa Fumito, que fabrica máqui-
nas e equipamentos para desi-
dratação de alimentos. Além
disso, por meio de um fomento
conseguido com a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp), ele
está desenvolvendo pesquisas
para novas técnicas de conser-
vação de alimentos via seca-
gem. “É a técnica de conserva-
ção mais econômica que exis-
te”, diz ele.

O que Suzuki conseguiu, uti-
lizando a parceria Senai nacio-
nal/Abre, foi desenvolver uma
embalagem que impedisse a
ação da umidade externa em
frutas desidratadas, para evi-
tar degradação. “Junto com a
agência, estudei o que já exis-
tia e fizemos adequações espe-
cíficas para frutas desidrata-
das”. O trabalho demorou cer-

ca de sete meses até a entre-
ga da embalagem pronta.

Todoo cuidadoquees-
pecialistasreco-
mendamnacria-

ção e execução das
embalagens não é sem ra-

zão. Esse é um item que tem
alto poder de atração com o
consumidor. E as pesquisas
realizadas só atestam essa rea-
lidade. O diretor-presidente
daGFKeprofessordeCompor-
tamentodo ConsumidordaES-
PM, Paulo Carramenha, expli-
ca que a embalagem vem fun-
cionando muito bem como

item de comunicação da mar-
ca.

Carramenha diz que no Bra-
sil, segundo pesquisa feita pelo
site americano Popi, em 2004,
81% das decisões de compra
são feitas no ponto-de-venda
(no mundo hoje o índice é de
85%). E a embalagem é a gran-
de referência. Ele acha impor-
tante fazer duas considera-
ções sobre as embalagens:

●impacto de visibilidade - a em-
balagem não pode fazer parte
da“paisagem”noponto-de-ven-
da, não pode ser só mais uma,
mas sim destacar-se;

● comunicar os benefícios ope-
racionais e emocionais da mar-
ca. Operacionais, explica, são
as virtudes práticas do produto
e emocionais são itens que to-
cam a sensibilidade, o coração
do consumidor, que podem ser
lembranças, reminiscências ou
sentimentos atuais.

Um exemplo que ele dá desse
último conceito é uma embala-
gemdebolinhosdechuva,atual-
mente no mercado, que traz o
desenho de uma cestinha, com
os doces pulverizados de açú-
car. “Já ouvi muitos dizerem
queessedesenholembraosboli-
nhos que a avó fazia”.

*www.abre.org.br; www.senai.
com.br; www.fapesp.br; www.es-
pm.br

PRODUÇÃO2006
●Madeira - R$ 672milhões
●Papel/Papelão- R$ 8,8 bilhões
●Plástico -R$ 10,05 bilhões
●Vidro - R$ 2,10 bilhões
●Metal - R$ 6,8 bilhões
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