
"A embalagem incrementa
a funcionalidade"

videntemente, a afirmação con-
tida no título acima é óbvia - a
embalagem deveria sempre
incrementar a funcio-
nalidade do produ-

to. Nem sempre, contudo, isso
ocorre. Em incontáveis situações
deparamo-nos com embalagens
que são únicas apenas por serem
exclusivas, mas que não fazem
nada para mudar, incrementar ou
aprimorar a experiência dos con-
sumidores enquanto eles interagem
com os produtos.

Recentemente, entretanto, notamos algu-
mas embalagens interessantes, que oferecem
funcionalidades novas ou pouco usuais, aju-
dando a criar um vínculo maior com o con-
sumidor.

Muita coisa se fala e se escreve sobre o merca-
do de águas engarrafadas e a controvérsia no
descarte das garrafas plásticas nele emprega-
das. A maior parte das respostas a essa preocu-
pação vem de empresas que fabricam garrafas
reutilizáveis (a Nalgene, por exemplo). Mas
há um produto na Finlândia que oferece uma
alternativa diferente. Lá, a Plup vende água
acondicíonada numa garrafa com formato
inusitado, como mostra a foto ao lado.

O desenho da garrafa não apresenta nenhu-
ma funcionalidade adicional à embalagem,
além do fato de diferenciá-la completamente
na mente dos consumidores. A embalagem,
contudo, é feita de polietileno (PE), e não
de PET, o que estimula sua reutilização. Por
isso, a empresa incentiva seus consumidores a
encher novamente a garrafa, com água filtrada

ou mesmo da torneira, para reutilizá-la muitas
e muitas vezes.

Tal apelo, incomum, parece um desatino:
uma empresa que vende água engarrafada
instiga os consumidores a utilizar sua garrafa
de um modo que inibe a repetição da compra.
Aparentemente, porém, a companhia espera
que o benefício ambiental possa incentivar
aqueles consumidores a voltar a comprar a
sua água em garrafa reutilizável. Além disso,
a empresa doa parte se seus meros para ajudar
a proteger o ambiente: afirma que, para cada
garrafa de Plup vendida, destinará o equi-
valente a 10 centavos ao Baltic Sea Action
Group, uma organização dedicada a limpar
o Mar Báltico. A Plup custeia ainda outras
ações de limpeza ambiental fora das fronteiras
finlandesas.

As vezes, consumir os produtos necessários
para se manter saudável - alimentos, bebidas
ou suplementos - pode ser uma ação muito
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inconveniente. Com freqüência, os
formatos das embalagens são ruins
para transportar ou para consumir
fora de casa. Por isso, sempre é inte-
ressante olhar como as empresas
podem se utilizar das embalagens e
da tecnologia de uma categoria de
produto para aplicá-las em outra.

Foi isso o que a Novartis fez
com o seu Benefiber, um suplemen-
to de fibras solúveis que pode ser
adicionado a bebidas ou alimentosl
sem alterar seus sabores ou textu-
ras. O produto amplia o consumo
diário de fibras. Antes, o Benefiber

* era comercializado apenas em ura
pote plástico, de onde o conteúdo

era retirado com uma colher. Esse sistema
funciona muito bem em casa, possibilitando
aos consumidores adicionarem fibras às suas
bebidas quentes ou frias, aos seus cereais
matinais e ao que quiserem. A embalagem,
entretanto, impede que os consumidores a
utilizem com facilidade fora do lar.

A empresa, então, lançou, nos
Estados Unidos, o Bencfiber em
stick pack, embalagem perfeita
para misturas em pó para bebidas.
Essas misturas às vezes apenas

dão sabor a uma garrafa de água,
mas cada vez mais passam a incluir
também benefícios funcionais. O
Benefíber em stick pack se encai-
xa facilmente nessa tendência,
num formato que é compreendido
pelos consumidores e que pode ser
usado da mesma forma que outros
stick packs (sendo adicionado a
uma bebida).

No mercado de cuidados pesso-
ais, tem-se a impressão de que as

mulheres estão constantemente em busca da
"esperança numa garrafa". Elas esperam que
a loção ou creme que aplicam em seus rostos
lhes traga os benefícios mágicos prometidos.

Com esse mercado tornando-se cada vez mais
competitivo, as empresas buscam maneiras
de diferenciar-se da concorrência. Às vezes
isso se materializa em ingredientes exclusivos
ou incomuns, e às vezes em novos tipos de
embalagem.

Em algumas situações, porém, uma nova
embalagem simplesmente não agrega nada
em termos de funcionalidade ao produto,
limitando-se a criar a mística de ter cor ou
formato diferenciados.

A Garnier adicionou à sua linha Nutritio-
nist de produtos para cuidados com a pele um
dispositivo para combater o inchaço na região
dos olhos, batizado de Anti-Puff Eye Roller.
O formato compacto da embalagem torna o
produto mais portátil, o que pode interessar
principalmente para consumidoras que viajara
muito. Mas esse não parece ser o maior bene-
fício agregado. O produto vem num aplicador
cujo sistema assemelha-se ao de uma caneta
esferográfica. A esfera do apficador garante
que a quantidade correta seja dispensada, e a
sua ação não estica nem pressiona exagerada-
mente a delicada pele da região dos olhos. E
uma embalagem inteligente, que faz com que
o produto se destaque no mercado.

O Eye Roller foi lançado nos principais
mercados da Europa e das Américas. O con-
ceito do aplicador já havia sido usado antes
(em cremes anticelulite para as coxas, por
exemplo), mas é a primeira vez que alguém
o utiliza especificamente para aplicação nos
olhos.
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