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Algo a mais que retidão
Selagens personalizadas, diferentes da convencional "barra reta",
podem dar mais carisma aos produtos acondicionados em bisnagas
Por Guilherme Kamio

mpulsionadas pela economia aque-
cida e pela maior oferta, com a
entrada em cena de novos fornece-
dores, as bisnagas (ou tubos, como
alguns preferem) multiplicaram-se

no varejo brasileiro nos últimos anos. Bisnagas
sào leves, inquebráveis, portáteis e, por sua capa-
cidade de compressão (squeezability), facilitam
a dosagem de cremes, géis e produtos pastosos

em geral. Mas, não obstante essas importantes
virtudes, as bisnagas nacionais padecem daquilo
que especialistas em marketing e em branding
definiriam como uma limitação: quase todas pos-
suem o mesmo formato, numa uniformidade que
cerceia as tacadas mais ousadas em construção
de imagem de marca por meio da embalagem.

Por princípio, não bá como projetar bisnagas
com perfis que fujam radicalmente da estrutura

Diversos produtos
internacionais já utilizam
selagens personalizadas
oferecidas pela Norden:

mais destaque às marcas
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tubular. Contudo, um artificio simples, cada vez
mais explorado em outros países e ainda subes-
timado por aqui, pode ajudar na criação de tubos
mais carismáticos: a selagem personalizada,
com cortes desenhados, diferentes da tradicio-
nal "barra reta", na extremidade de enchimento
(convém lembrar que as bísnagas são envasadas
pré-formadas, pelos fundos abertos, que em
seguida são selados e aparados.).

"As indústrias nacionais vêm crescentemente
demandando materiais, tampas e decorações
especiais para bisnagas, e isso é notável. Mas
as selagens especiais amplificam o poder dessas
embalagens como ferramenta de identidade de
marca", entende Guilherme Presa Arcuri. diretor
comercial da Simbios-Pack, representante para
o Brasil da sueca Norden. Referência em equi-
pamentos para o acondicíonamento de produtos
em bisnagas, sendo considerada a inventora da
selagem hot air (por ar quente), hoje um padrão
tecnológico nessa seara, a Norden desenvolve há
quase quinze anos desenhos diferenciados para

fundos de tubos - e as ferramentas l
próprias para suas selagens e refiles.

Os formatos variam dos arredon-
dados, poligonais e ondulados, simétri-
cos ou não, até a alguns extrovertidos,
como aquele que simula dedos dos pés,
já utilizado por loções estrangeiras. (A
foto que abre esta reportagem dá um
aperitivo dessas invenções). Só que,
perdoado o trocadilho, contam-se nos
dedos as bisnagas nacionais com esse
tipo de acabamento. Entre elas estão as que acon-
dicionam a linha de máscaras para hidratação de
cabelos da marca Garníer Fructis. recentemente
lançadas pela UOréal brasileira, com selagem
arredondada.

Comunicação de inovação
Outro desbravador dessa tendência no país é
o sabonete íntimo feminino Carefree Natural
Fresh, lançado em meados de 2007 pela Johnson
& Johnson local, também com selagem arre-

Bisnagas dos hidratantes
capilares de Garnier Fructis,
com selagem arredondada:
novidade nas gõndolas
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dondada, "para potencializar a comu-
nicação de um produto inovador", nas
palavras de Renato Wakimoto, diretor
de Desenvolvimento de Embalagens da
companhia. "O formato nos garantiu a
criação de um ícone de mercado, que
tem sido um sucesso de vendas com
ótimo feedback dos consumidores", afir-
ma Wakimoto. A J&J prefere não identi-
ficar a parafernália envolvida na produção
da embalagem.

Para as empresas do mercado de bis-
nagas, as selagens personalizadas ainda
sofrem no Brasil com o estigma do alto custo
de adoção e lento ROÍ (retorno de investimento)
freqüentemente associado aos incrementos tec-
nológicos. "O ferramental especial é acessível",
sustenta Arcuri. "Ademais, experiên-
cias em diversos países mostram que '
o impacto no ponto-de-venda e as con-
seqüentes elevações das vendas garan-
tem rápido retorno do investimento." A
situação também não implica em dores
de cabeça com as próprias embalagens.
"Cortes especiais exigem bisnagas um
pouco mais compridas, mas o aumento
de custo é desprezível", assegura Fábio
Yassuda, diretor comercial da fornecedo-
ra de tubos C-Paek.

"Aquilo que também temos busca-
do mostrar à clientela é que as sela-
gens especiais podem significar mais que
upgrades estéticos", diz Edman de Alcân-
tara Costa, diretor comercial da Unità
Tecnologia, representante para o Brasil

utiliza frascos", comenta Osni F. Júnior, da área
de marketing da Acrilex.

Nessa linha, Arcuri realça com entusiasmo
o caso da farmacêutica Mantecorp, que cerca

de dois anos atrás, com sua família
de protetores solares Episol, se tornou
pioneira mundial no uso daquilo que
a Norden denominou scoop seal, ou
"selagem pá", numa tradução livre do
inglês. "É um desenho côncavo, que,
além do visual atraente, reduz a diagonal
da selagem da bisnaga", descreve o dire-
tor da Simbios-Pack. "A diagonal menor
permite reduzir as dimensões das embala-
gens secundárias e terciárias para esse tipo
de bisnaga, ou seja, dos cartuchos de papel

cartão e das caixas de despacho, o
que resulta em significativa

economia." @fl

Selagem com furacão
permitiu à Acrilex levar
textura às gancheiras

Ao reduzir diagonais,
scoop seal, já utilizado
pela Mantecorp, pode
gerar economia no
encartuchamenío

(veja abaixo)
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da fabricante italiana de envasadoras de
bisnagas Comadis.

A fabricante de materiais para pintura
artística Acrilex investiu num ferramen-
tal especial da Comadis e implantou fura-
cões (euro slots) nos tubos de sua linha
de texturas artísticas Textura Criativa.
Resultado: a possibilidade de colocar os

produtos numa nova plataforma de exposi-
ção nas lojas, a gancheira. "Com bisnagas
organizadas em gancheiras ganhamos mais
visibilidade no varejo de auto-serviço em
relação à concorrência, que em sua maioria
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