
Embalagem
Pesquisa realizada pela GfK Indicator para a
ABRE, revela a importância da embalagem na
construção das marcas.

A valorização do produto, segurança e praticidade são
as principais contribuições da embalagem para o cliente
final, apontam os gestores do processo, segundo pesquisa
da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) divulgada
no final de maio de 2008. Realizado pela GfK Indicator, o
estudo "A percepção da indústria usuária de embalagem
em relação à cadeia fornecedora" revela praticamente
unanimidade sobre a importância da embalagem na
construção da marca. Em uma escala de concordância
de l a 10, a afirmação ganhou média 9,27 no geral.

Por outro lado, um número menor de entrevistados
(média de 8,81) acredita ser um fator estratégico
para a empresa. Apenas na indústria de bebidas, a
função de conservação do produto é mais valorizada.
É alta também a média (9,08) dos que acham que a
embalagem tem que combinar com a marca.

Perfil do gestor
Outro paradoxo apontado pela pesquisa está no fato de
pequenas e médias empresas terem, na média, maior
percepção sobre o atributo de construção de marca das
embalagens, embora, em geral, nas grandes empresas
os sistemas de comunicação e marketing sejam mais
desenvolvidos.

Os objetivos da pesquisa foram entender e mapear a
relação da indústria usuária com seus fornecedores
e, através dos resultados, conhecer o perfil do gestor
de embalagem da indústria usuária, entender suas

percepções em relação à cadeia de embalagem,
identificar eventuais áreas de conflito e áreas de
sinergia com os fornecedores e apontar oportunidades
para melhorar o relacionamento.

O estudo da ABRE é amplo e faz um diagnóstico do setor
de embalagens no Brasil, mostrando o atual momento
desse segmento e apontando necessidades não atendidas
dos profissionais das indústrias fabricantes de produtos
bem como os serviços mais valorizados. Segundo
Fábio Mestriner, coordenador do Comitê de Estudos
Estratégicos da ABRE, "a principal conclusão do estudo
mostra que a indústria usuária percebe o fornecedor de
embalagem como um. parceiro estratégico".

Ativo estratégico
A pesquisa foi desenvolvida, em duas etapas - uma
qualitativa, por meio de entrevistas presenciais e outra
quantitativa, por meio de entrevistas telefônicas. Teve
como universo pesquisado cerca de 200 gestores de
embalagem nas empresas fabricantes de produtos
de consumo como alimentos, bebidas, cosméticos e
higiene e limpeza,

Todos os profissionais entrevistados, oriundos das
áreas de compras, marketing, desenvolvimento de
produtos e qualidade, estão envolvidos com o processo
de desenvolvimento e escolha de fornecedores de
embalagens nas suas empresas, sendo imprescindível
terem autonomia total ou parcial sobre o assunto.



Análise por segmento empresarial
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O CEO da GfK, Paulo Carramenha, acentua que "se
poderá criar aos poucos uma cultura corporativa
que tenha na embalagem um ativo estratégico para
a construção da marca e não somente um custo na
produção de seus produtos".

Os gráficos apresentados aqui representam apenas
uma pequena parte da pesquisa, que engloba questões
relativas a toda a cadeia produtiva do setor de
embalagem. A pesquisa integral está disponível apenas
para associados. Contatos devem ser feitos direto com
a entidade www.abre.ors.br.*
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