


O sucesso no lançamento de um produ-
to não depende apenas de oferecer algo que
satisfaça uma necessidade do público-alvo.
Tão importante quanto o conteúdo, a emba-
lagem é o que chamará a atenção do cliente
logo no primeiro olhar. Por isso, as empresas
investem cada vez mais em inovação tec-
nológica e em design funcional para fisgar
o consumidor e se posicionar no mercado
com agilidade e eficiência.

O segmento de cosméticos, cujos artigos
passam por um crivo minucioso principal-
mente das mulheres antes de deixarem as
prateleiras, é um bom exemplo da busca por
inovação. A ProLife - fabricante de linhas de
tratamento voltadas às áreas médica, estética
e a usuários finais - comemora o sucesso de
um produto cujo grande diferencial é a em-
balagem. Em um frasco duo de PVC estão
acondicionados dois produtos de tratamento
facial: um creme anti-rugas e um gel tensor
(lifting) de efeito imediato. Ambos podem ser
utilizados em conjunto ou isoladamente, gra-
ças a um sistema de válvula com duas saídas
que permite dosar a quantidade desejada de
cada produto. "A consumidora paga um preço
único por dois itens acondicionados em em-
balagem única e leva para casa três benefícios:
a redução de rugas com o uso contínuo do
creme, o efeito de lifting imediato do gel e
uma hidratação extra no caso do uso combi-
nado dos dois", explica a diretora comercial
da empresa. Fernanda Sanchez.

O lançamento do Definitive Up 3, da linha
Biomarine, ocorreu em março, mas em dois
meses superou o antigo carro-chefe da em-
presa (um gel anti-sinais para o rosto) e é lí-
der de vendas. Segundo a diretora comercial,
cerca de 5 mil frascos são importados mensal-
mente da Alemanha. O envase é feito na fá-
brica da empresa, no Brasil. "Buscamos uma
embalagem de alta tecnologia que trouxesse
um benefício diferente e praticidade para as
mulheres, e o retorno veio mais rápido do
que esperávamos. Por isso, já estamos pen-
sando em outros recipientes inovadores para
itens que comercializamos", diz Fernanda.
Sem aumento de custo no processo produti-
vo, a única mudança que a empresa precisou
fazer foi adaptar os rótulos utilizando etique-
tas transparentes para melhorar a visualização
do frasco e do produto.

A preocupação em deixar o conteúdo à
mostra, facilitar a exposição na loja e na hora
de levar o artigo para casa são as motivações
do desenvolvimento de novos' recipientes
para os chuveiros da Botega Eletrônica. As
duchas Multitemperatura 8T e a Eletrônica
Thermo System vêm em maletas plásticas
transparentes que dispensam o uso de sacolas
no caixa e permitem formar pilhas de diferen-
tes formatos dentro das lojas. "O objetivo é
diferenciar nosso produto no ponto-de-venda
sem utilizar o blister comum que todos os fa-
bricantes de chuveiros costumam usar", afirma
o coordenador de P&D da empresa, Libni da
Silva. A antiga embalagem necessitava de uma
lâmina de papelão com informações sobre o
produto, feita em gráfica e colocada dentro do
blister transparente envolvendo os chuveiros.
O novo design simplifica e baixa o custo do
processo produtivo. Com o uso da flexografia
todas as informações obrigatórias (modelo,
marca, características técnicas, etiqueta de con-
sumo, voltagem, composição do produto, SAC,
endereço do fabricante, selo do Inmetro) e adi-
cionais (como garantia, selo da certificação ISO
9001 e benefícios oferecidos ao consumidor)
são impressas ao longo do recipiente, direta-
mente no polipropileno, que já vem com corte
e vinco para montagem da maleta.

Sustentabilidade

Além da funcionalidade, o empreende-
dor deve prestar atenção à Sustentabilidade
na hora de escolher o material e de definir
o design dos recipientes. Segundo Marcos
Sebben, diretor da Design Inverso, empresa
especializada em projetos de design, as pes-
soas querem ver o que estão comprando, mas
deve haver cuidado para não criar embala-
gens que dificultem a separação de materiais
na reciclagem. O projeto também deve ser
adequado ao tipo de produto (alimentos, ele-
trônicos, etc.) e privilegiar o uso de materiais
retornáveis ou recicláveis, que não agridam o
ambiente. "Um bom design não leva em con-
ta apenas a estética, mas a racionalização de
todo o processo, o que inclui reduzir o vo-
lume dos recipientes, usar menos material,
preservar a função primordial de proteção
durante o transporte e distribuição e dimi-
nuir o impacto ambiental", afirma Sebben.

Apesar de atender habitualmente grandes
indústrias, a Design Inverso participou de um
projeto em parceria com o Sebrae e a Associa-



ção Brasileira de Embalagens (Abre) para aju-
dar micro e pequenas empresas a aumentar a
competitividade através do desenvolvimento
de embalagens. "O convênio abre possibilida-
des reais de empresas pequenas competirem
com grandes organizações, seja pela otimiza-
ção logística de transporte, fortalecimento
da marca ou aumento da produtividade", diz
o empresário. O trabalho rendeu um prêmio
no World Star. considerado o Oscar mundial
do design, em maio deste ano, com o pro-
duto Lasanha Pastagnolli, de uma pequena
empresa sediada em São Francisco do Sul
(SC). O novo design da marca e as novas
embalagens também para molhos, minipiz-
zas e massas frescas mantiveram a idéia de
culinária caseira e tradicional italiana, mas o

diferencial está mesmo na facilidade de uso:
os alimentos agora podem ir direto ao forno
convencional e ao microondas para cozimen-
to ou aquecimento. Em junho, a criação re-
cebeu a medalha de bronze no Prêmio idea/
Brasil, edição brasileira do maior prêmio de
design dos Estados Unidos.

Também recebeu o World Star o redese-
nho do clareador dental Whiteness Perfect, de
uso domiciliar, que ao privilegiar a exposição
vertical economiza espaço no ponto-de-venda
e no consultório odontológico. Fabricado pela
FGM, maior indústria de clareadores dentais
da América Latina, o item é voltado para as
classes A e B. Para valorizar o produto sem
perder de vista a preocupação desse público
com a saúde e os cuidados pessoais, a De-

sign Inverso optou por um visual clean, com
transparência e aplicação de verniz sobre po-
lipropileno, o que permite ver o produto sem
abrir o recipiente. Sebben afirma que não há
uma receita pronta para aliar boa embalagem
(a que protege o produto) a um bom design.
"É preciso entender todo o processo, desde
a função de proteção, a cadeia produtiva do
cliente incluindo o envase, até a comunicação
com o consumidor." No entanto, alguns itens
devem ser observados, segundo o designer:
proteção durante o transporte e distribuição;
adequação do visual à cultura dos consumido-
res (a cor vermelha, por exemplo, remete a
significados diferentes dependendo do país);
comunicação entre marca e consumidor; fun-
cionalidade e custos, entre outros.
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Quando tudo isso é observado, fica mais
fácil vencer a concorrência, principalmente ao
entrar em um mercado altamente competiti-
vo. O sucesso da cerveja Sol Shot resulta da
observação desses aspectos e da identificação
de uma lacuna no mercado; a inexistência de
um frasco menor que mantenha a cerveja ge-
lada do início ao fim e possa ser consumida
de uma só vez. A dose de 250 mililitros (ml),
menor do que uma latinha (350 ml) e do que a
long neck (355 ml), permite praticar um preço
mais convidativo. Isso é importante porque os
consumidores de cerveja costumam ter suas
preferências e relutam em trocar de marca.
"Se a pessoa acostumada com sua cerveja tra-

dicional vê um produto novo, em uma emba-
lagem bacana e cujo preço não é um bloqueio,
há maior probabilidade de que ela o experi-
mente", diz o diretor de Marketing da Femsa
Cerveja Brasil, Riccardo Morici. Ele conta que
o design da garrafa virou moda e a campanha
publicitária com o bordão "gelaaada" caiu no
gosto popular ajudando a elevar as vendas.
'Tenho visto a Sol Shot até em baladas, luga-
res em que a bebida tradicionalmente é mais
cara, mas aí o que vale é o menor volume, o
apelo fashion."

Lançada em outubro do ano passado no
Sudeste e Sul do Brasil e em fevereiro deste
ano nas regiões Norte e Nordeste, a cerveja
recebeu vários prêmios, como o de Produto
do Ano eleito pelos consumidores no Grande

Prêmio de Marketing Brasil/Tbope e o de bebi-
da alcoólica do ano pela Associação Brasileira
de Supermercados (Abras). A garrafa é feita
no Brasil, e a fórmula do produto adequada
ao gosto do consumidor brasileiro. Conforme
o diretor de marketing, esse público adora
novidades e o melhor meio de comunicação
com ele é a embalagem. Além disso, o vidro
ainda tem o apelo da reciclabilidade. O custo
para adaptação das linhas produtivas foi rela-
tivamente pequeno. "Começamos a produção
na fábrica em Araraquara (SP), mas em abril
atingimos o máximo da capacidade produ-
tiva dessa linha, pois as vendas estão muito
maiores do que esperávamos", diz Morici. A
solução foi adaptar linhas em mais duas uni-
dades: Ponta Grossa (PR) e Feira de Santana
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(BA) para atender a demanda. ilEsse volume
adicional é bem-vindo porque dilui e barateia
os custos de produção", afirma Morici.

Saindo na frente

O pioneirismo marca a estratégia da Na-
tura no quesito embalagens. A empresa é a
primeira fabricante brasileira de cosméticos a
desenvolver produtos com refis, lançados em
1983. A prática reduz o consumo de recursos
naturais em média em 30% quando compa-
rada à embalagem regular e contribui com o
conceito ecologicamente sustentável dos três
erres: redução, reutilização e reciclagem. Em
2006, a empresa lançou sua primeira linha de
maquiagem com refil, após dois anos e meio
de pesquisa para chegar a um modelo que
permitisse a troca prática e diária, possibili-
tando à consumidora diversas opções de co-
res em refis e apenas um recipiente regular.
''Maquiagem é a categoria que mais provoca o
acúmulo de embalagens, pois as consumido-
ras compram movidas pela moda e impulso
e a recompra não ocorre apenas quando o
produto acaba, Por isso, foi um desafio desen-
volver um mecanismo que respeitasse essa
necessidade e reduzisse significativamente a
utilização de recursos naturais", afirma Victor
Fernandes, diretor de Desenvolvimento da
Natura. Atualmente, cerca de 150 produtos da
marca oferecem refil. A venda de artigos nes-

ses recipientes representou 21,3% do total de
itens comercializados pela empresa em 2007,
com redução de 12% no impacto ambiental,
comparado ao ano anterior.

O uso de refil é uma opção mais econômica
tanto para as empresas como-para os consumi-
dores, mas ainda não se popularizou no Brasil.
Segundo a diretora-executiva da Associação
Brasileira de Embalagens (Abre), Luciana Pelle-
grino, há poucos itens desse tipo no mercado
porque não há uma cultura de consumo de
refis por parte da população. "É preciso au-
mentar a demanda para que haja mais oferta",
opina. Mas a Natura ataca em várias frentes: na
redução da quantidade de recursos naturais
utilizados na fabricação da embalagem regular
ê no controle do custo ambiental. Os cartu-
chos de papel são produzidos com 78% de
material reciclado e os frascos da linha Ekos
utilizam 30% de PET reciclado, produzido a
partir de garrafas usadas, fios, fitas e outros
produtos plásticos cujo destino é o lixo. Se-
gundo o diretor de pesquisa Daniel Gonzaga,
o material é reciclado pela empresa parceira
BahiaPet, que usa tecnologia alemã (Stehning
Bottle to Bottle Process) para descontaminar
totalmente o plástico após o consumo. Outra
iniciativa, mais recente, é a adoção da tabela
ambiental nos rótulos dos produtos, levando
ao consumidor dados técnicos sobre a escolha
e obtenção da matéria-prima desde a origem
até o descarte, visando despertar o consumo

consciente, Essa estratégia está alinhada com
a Análise do Ciclo de Vida, cuja metodologia
leva em conta todo o processo de fabricação,
desde a extração de recursos naturais até a
devolução na forma de resíduos, emissões e
efluentes. A ferramenta ajuda a determinar o
custo ambiental de cada produto.

O uso de equipamentos tecnologicamente
mais avançados é outra estratégia que pode
melhorar a qualidade das embalagens e aumen-
tar a produtividade nos processos de envase. A
SIG Combibloc, uma das líderes mundiais em
fornecimento de recipientes cartonados assép-
ticos e máquinas de envasamento para alimen-
tos e bebidas, ajudou a Cooperativa Central Mi-
neira de Laticínios (Cemil), de Patos de Minas
(MG), a aumentar sua competitividade no mer-
cado com novas embalagens e equipamentos
de envase. Os investimentos de R$ 5 milhões
da cooperativa serviram para adotar novo for-
mato do recipiente e mudar o sistema de aber-
tura das caixas de leite UHT - agora por meio
de tampa, O projeto incluiu ainda a instalação
de duas máquinas CFA 812, capazes de enva-
sar, cada uma, 12 mil caixinhas longa-vida de
um litro por hora. Essas duas linhas produtivas
são as mais velozes e modernas da América do
Sul e substituem quatro equipamentos da con-
corrente Tetra Pak que funcionavam na planta
industrial da Cernil. O resultado é um produto
com melhor aceitação do consumidor, redução
nos custos operacionais e maior flexibilidade:
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caso a Cemil decida utilizar outra tampa na
mesma embalagem, basta trocar o aplicador,
não sendo necessário substituir a máquina
inteira. 'As caixinhas ficaram mais higiênicas,
mais fáceis de abrir, pois não é preciso utilizar
tesouras ou facas e ocupam menos espaço na
geladeira", afirma o presidente da Cerni], João
Bosco Ferreira.

De acordo com a gerente de Marketing
da SIG para a América do Sul, Luciana Gaivão,
um dos principais diferenciais da CFA 812 em
relação às máquinas existentes no mercado
é sua alta velocidade. Além disso, podem
trabalhar com dois formatos e três volumes
(500 ml, 750 ml e 1000 ml). Outro atrativo é
o exclusivo sistema de sleeves (embalagens
pré-formadas) que elimina o uso de bobinas
que precisavam ser cortadas e soldadas para
formar a caixinha. "Excluímos uma das etapas
mais críticas do processo de envase: a solda
longitudinal, que demanda tempo e pode
causar perda de embalagens, quando realiza-
da na planta dos clientes. Portanto, isso sig-
nifica muito mais economia e dinâmica para
os parceiros da SIG", explica a gerente. A SIG
trabalha junto aos clientes para definir qual o
melhor formato, volume e sistema de abertu-
ra da embalagem e a capacidade do equipa-
mento a ser instalado. Dessa forma, consegue
oferecer projetos e soluções personalizados,
As caixinhas com tampas plásticas - hoje co-
muns em embalagens de leites, sucos e ou-

tros itens - foram lançadas em 1993. Desde
então, a empresa tem desenvolvido sistemas
cada vez mais práticos, não apenas com novas
tampas plásticas como outros tipos de aber-
tura (o pré-picote em "V", por exemplo, que
permite que a embalagem seja aberta com as
mãos, sem necessidade de tesoura).

O que vem por aí

Muitas outras novidades devem surgir nes-
ta área. Embora os principais materiais utili-
zados não variem muito (metais - flandres e
alumínio -, vidro, papel e plástico), há uma
forte tendência de mesclar. "A combinação
de vários materiais na mesma embalagem
vem sendo bastante utilizada: tampa metálica
com acabamento em plástico para proporcio-
nar manuseio diferenciado, embalagem de
papel-cartão com janelas de celofane ou plás-
tico para visualizar o conteúdo, e cartuchos
plásticos com revestimento em papel-cartão
para proporcionar barreira, aparência ou re-
sistência diferenciada são alguns exemplos",
afirma a diretora da Abre, Luciana Pellegrino.
A gerente de Marketing da SIG diz que no que-
sito conveniência, as principais vertentes são os
produtos para consumo em movimento (on-
the-go), os de preparação rápida (prontos e
semiprontos) e os substitutos para refeições
(quick snacks). Para ela, a individualização
de hábitos e preferências cria novos desafios
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para os que desenvolvem produtos e, conse-
qüentemente, para quem fabrica embalagens.

O acompanhamento da mudança nos há-
bitos de consumo também serve para avaliar a
demanda por novos materiais, novos sistemas de
abertura e fechamento, tamanhos diferenciados
e até novas funções, como a de aumentar a vida
útil de alimentos - são as chamadas embalagens
ativas, que já começam a chegar ao Brasil. Lucia-
na foi uma das integrantes da comitiva da Abre
em visita à Interpack, feira internacional reali-
zada em abril na Alemanha. Entre as novidades
apresentadas, a diretora da Associação cita as
embalagens Shelf Ready Packaging (SRP), uti-
lizadas no transporte e também no display em
gôndolas, na Europa. "li, a mão-de-obra é es-
cassa e cara, então as indústrias de bens de con-
sumo buscam otimizar a colocação e organiza-
ção dos produtos na gôndola. O varejo pega a
mesma caixa que recebeu com várias unidades
de um produto, picota essa caixa e põe direto
na prateleira expondo os itens", explica Lucia-
na. Segundo ela, essa é uma embalagem usa-
da muito esporadicamente no Brasil, porque
aqui as indústrias costumam ter seus próprios
repositores no varejo para organizar itens nas
prateleiras. "Outro motivo é que o transporte
de cargas é tão agressivo, com etnpilhamentos
inadequados, que as embalagens precisam ser
o mais resistente possível para agüentar os im-
pactos na fase de distribuição", afirma. -

A maior novidade, no entanto, são as em-
balagens inteligentes e ativas. Elas apresentam
rótulos que mudam de cor de acordo com a
temperatura de armazenagem; tintas que rea-
gem caso o produto não tenha sido mantido na
temperatura ideal; tampas que ajudam a con-
trolar a qualidade de fermentação de iogurtes,
aumentando sua vida útil, entre outras inova-
ções. "Essas novas funções ajudam o consumi-
dor a reconhecer o ponto ideal de consumo
do produto", revela Luciana. "Embora tendam
a elevar o custo do produto, compensam pelo
tempo maior de permanência nas gôndolas",
avalia. Há também as embalagens com absorve-
dores de oxigênio, utilizadas para acondicionar
bolos em pedaços: o oxigênio liberado pelo
próprio produto não fica em contato com ele,
melhorando a conservação.

Os rótulos também são importantes na
hora de comunicar ao mercado os benefícios
e as qualidades do produto, além de reforçar
o conceito das marcas. 'As informações sobre

as características do produto e o manuseio do
frasco devem ter um linguajar de fácil enten-
dimento, pois há uma camada nova de con-
sumidores formada por quase 20 milhões de
pessoas que só tiveram acesso a novos bens
de consumo nos últimos três anos", afirma
Luciana. Essas pessoas, segundo ela, ainda
estão se familiarizando com as informações
dos rótulos, mas já conhecem seus direitos
como consumidores. "O que a maioria busca
é poder consumir ao máximo o produto acon-
dicionado (evitar perdas) e voltar a fechar a
embalagem caso não utilize todo o conteúdo
de uma única vez", diz. "No caso de cosméti-
cos e produtos de limpeza isso já é comum,
mas na área de alimentos a demanda ainda é
grande por sistemas de fechamento que ofe-
reçam a possibilidade de consumo parcial",
acrescenta. A aparência pode ser tudo na hora
da primeira compra, mas são as funcionalida-
des oferecidas pela embalagem - entre outros
fatores, como custo e sustentabilidade - que
garantirão a fidelidade do consumidor.

Text Box
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