
faz propaganda e agrega valor ao produ-
to. É responsável também por transmitir
histórias, valores, características e atribu-
tos do produto.

A embalagem deve ser desenvolvida
e integrada com o produto para causar
impacto, competir com os concorrentes e
substituir o vendedor no ponto de venda.
Pode ser um fator decisivo no lançamen-
to de um produto no mercado.

Criatividade, design, inovação e tec-
nologia podem ser utilizados pelas gran-
des e pequenas empresas, transformando
embalagens em produtos diferenciados.

No mercado competitivo, vários pro-
dutos tornam-se aparentemente "iguais"
e se diferenciam somente no preço. Preço
é importante, mas não é uma boa estraté-
gia. O ideal é investir em design, inova-
ção e qualidade.

Segundo Henry Petroski, em recente
entrevista à revista Veja, o design incor-
pora o espírito de aperfeiçoamento ine-
rente ao ser humano, a vontade de tor-
nar o mundo mais prazeroso e divertido.
O design eficiente não precisa ser uma
obra de grandes proporções. Um obje-
to simples e pequeno, como o dispositi-

vo de plástico que se espeta no meio da
pizza para impedir que seu recheio grude
na caixa durante o transporte é, segun-
do Petroski, um bom design, resolvendo
um problema comum de maneira eficien-
te e econômica.

O planejamento
O bom projeto de design identifica as ne-
cessidades do público alvo, soma valores
emocionais ao produto, além da funciona-
lidade, personalidade, identidade e fideli-
dade à marca. Produtos com embalagens
atraentes são mais fáceis de comercializar
e são mais competitivos no mercado.

Os consumidores atribuem segurança,
praticidade e conveniência fundamen-
tais na escolha do produto. Além destas
características, no planejamento da em-
balagem a empresa deve se beneficiar
também de fatores como: evitar falhas
elementares, redução de custos, confiabi-
lidade, proteção, facilidade de uso, con-
forto, aumento do tempo de vida do pro-
duto, expansão das vendas e preservação
do meio ambiente.

Para o presidente da Associação Brasi-
leira de Embalagens (Abre), Fábio Mestri-
ner, as embalagens são grandes diferen-
ciais competitivos. As grandes empresas
usam a embalagem na comunicação e na

embalagem traduz em conceitos
a imagem da empresa que repre-
senta, auxilia o posicionamento,



mídia para apoiar seus produtos na con-
quista do mercado.

A empresa deve usar a embalagem
como principal fonte de inovação e de-
sign, agregando o conceito ao produ-
to e a sua marca. Muitas embalagens
se transformam em ícones e acabam di-
tando tendências mundiais. A Apple é
uma das empresas que aposta em de-
sign, qualidade, inovação e diferencia-
ção. Com o slogan "Think Different", a
empresa conseguiu um novo posiciona-
mento no mercado, melhorando o con-
sumo, criando demanda, respeito, lide-
rança, mudança de hábitos e costumes,
entre outros fatores.

Funções da embalagem, segundo Fábio
Mestríner
A embalagem está submetida a riscos
como: temperatura, choque, vibração,
aceleração, esmagamento, oxidação, com-
pressão, perfuração, entre outros fatores.

Inicialmente, foi criada para proteger,
conter e transportar produtos. Hoje, as-
sume valores e funções diferenciadas. Os
avanços tecnológicos permitiram que a
embalagem se transformasse em uma po-
derosa ferramenta de marketing, sendo,
muitas vezes, decisiva para a competitivi-
dade de seu produto e da empresa. Veja-
mos, a seguir as funções das embalagens:
- Funções primárias: contém, protege e
transporta;
- Econômicas: participa do valor, do cus-
to da produção e da matéria-prima;
- Tecnológicas: permite novos sistemas
de acondicionamento, novos materiais e
conservação de produtos;
- Mercadológicas: chama a atenção,
transmite informações, desperta o desejo
de compra e vence a barreira do preço;
- Conceituais: constrói a marca do pro-

duto, conceitua o fabricante e agrega va-
lor significativo ao produto;
- Comunicação e marketing: é a princi-
pal oportunidade de comunicação do pro-
duto e dá suporte a ações promocionais;
- Sóciocultural: expressa a cultura e o es-
tágio de desenvolvimento de empresas e
países;
- Meio ambiente: é componente do lixo
urbano, devendo ser reciclável.

Facas especiais e outros recursos
O designer envolvido na criação da em-
balagem deverá conhecer e entender da
produção gráfica com os seus recursos,
materiais e acabamentos, evitando pro-
blemas e desperdício. Algumas gráficas
ministram palestras e workshops, permi-
tindo a atualização por parte dos desig-
ners quanto a acabamentos diferenciados,
utilização, durabilidade e custo/benefício
dos materiais.

Os cortes especiais (facas especiais)
permitem produzir projetos que se des-
tacam visualmente com uma ampla va-
riedade de formas, modelos e materiais.
Devem ser criados com a preocupação
da produção do material. Se a embala-
gem for de difícil fabricação, vai exigir
muitas horas de acabamento manual e,
conseqüentemente, irá aumentar o cus-
to do projeto. Para solucionar este pro-
blema, podemos recorrer aos livros japo-
neses que vêm com os desenhos das facas
prontas em formatos CDR ou AI. Normal-
mente, estes formatos já foram testados e
aprovados em diversas situações. Mesmo
não sendo originais, as embalagens que
utilizam estes "modelos" sempre se desta-
cam das demais e poupam bastante tem-
po na fase de projeto.

Inowar para ser lembrado
Com as possibilidades tecnológicas exis-
tentes, muitas empresas criam embala-
gens inovadoras destacando-se entre as
outras do mesmo segmento. Na tentati-
va de seduzir consumidores e levá-los à
compra do produto, o investimento no
acabamento é alto. Facas especiais, lami-
nação, relevo, texturas, cores especiais,
vernizes, cheiros e sons permitem que o
designer crie projetos diferenciados, agu-
çando os diversos sentidos destes consu-
midores. O primeiro que inovar será sem-
pre lembrado.

Muitas vezes, o consumidor compra o
produto somente pela aparência ou por
alguma promoção junto à embalagem.
Pode ir muito além de sua finalidade ini-
cial, servindo como objeto de arte, deco-
ração ou para guardar outro produto.
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As facas especiais permitem produzir projetos que se destacam visualmente, com uma ampla variedade de formas

Quando o McDonalcTs criou a caixa do
McLanche Feliz, com o formato do Peixe
Nemo, foi um ótimo diferencial competi-
tivo. Imagine quantos pais foram "obriga-
dos" a comprar lanches para seus filhos...

O Bob's também seguiu a novidade
e tem lançado embalagens com forma-
tos especiais, como é o caso da Máquina
Mistério, o furgão utilizado pela equi-
pe do Scooby Doo. Não são só as crian-
ças as privilegiadas com formatos ino-
vadores. A champagne Veuve Clicquot
tem uma embalagem que se transforma
em balde de gelo. Provavelmente, a pes-

soa que compra uma garrafa tão cara,
tem vários baldes de gelo. Porém, o va-
lor agregado de criatividade e glamour
seduz a todos.

Importância dos testes
Um bom acabamento depende de fatores
técnicos e, principalmente, da mão-de-
obra humana.

Fazer testes e ensaios com o projeto
aperfeiçoa as possíveis falhas. E impor-
tante verificar cortes indesejados, mar-
gens de corte, processo de dobra, sangria,
qualidade da cola, qualidade da impres-

são, tamanho de lombada e facilidade de
uso do material.

Devemos fazer um "mock-up", ou seja,
um modelo de um produto ou embalagem
em qualquer escala, utilizado para avalia-
ções de dimensões, texturas, materiais, co-
res, dispositivos de abertura, lacre e en-
caixes, evitando equívocos na criação, no
desenho técnico e na produção. O "mock-
up", muitas vezes, é utilizado somente para
produção fotográfica publicitária. QD
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