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Luciana PeLLegrino

A embalagem 
como mídia
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Considerada pelos especialistas em economia como forte indicadora dos rumos da economia e um dos principais 
clientes do setor gráfico, a indústria de embalagens começa a sentir os efeitos da crise. Em 2008 a produção 
física de embalagens caiu 0,6% e a receita bruta dos fabricantes chegou a R$ 36,6 bilhões. Para Luciana Pel-
legrino, diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagens (Abre), ainda não é possível saber o rumo 
que os negócios vão tomar nos próximos meses. Ela também fala sobre o uso da embalagem como mídia e a 
importância da adoção de medidas de proteção ao meio ambiente.     

José Paulo Sant’Anna
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“Existem produtos dinâmicos, que 
permitem às empresas explorar 
diferentes nichos de mercado. As 
gráficas precisam estar preparadas 
para atender a esses tipos de 
encomenda da indústria”

Meio & Mensagem — A indústria de embalagens é aponta-
da como termômetro eficiente do desempenho da economia. 
Diante disso e dos resultados do setor no início do ano, quais 
as perspectivas para 2009? 

Luciana Pellegrino — Acho que ainda é cedo para entender 
o que de fato vai acontecer neste ano. Até o fim de 2008 as 
encomendas estavam em níveis normais, e não chegamos a 
sentir queda significativa nas vendas. É preciso ressaltar que, 
para o setor de embalagens, os bens não duráveis, em especial 
alimentos e bebidas, representam 70% dos negócios. E nesse 
nicho da economia não houve desaceleração significativa das 
vendas. A crise econômica afetou o ramo dos bens duráveis, 
como imóveis e automóveis, mais sensíveis às dificuldades de 
crédito geradas pelas condições do mercado.  

M&M — Existe uma estimativa sobre o que vai acontecer?
Luciana — Está muito difícil fazer qualquer previsão. Exis-

tem alguns fatores positivos, que podem ajudar a economia, e 
alguns negativos. O governo tem tomado algumas medidas que 
podem ajudar o mercado interno a se desenvolver. Podemos 
citar a recente adoção de alíquotas mais baixas de imposto 
de renda para os trabalhadores de faixas salariais menores e 
a ampliação do programa social Bolsa Família, que passou a 
englobar mais pessoas. São medidas que geram aumento de 
consumo. Por outro lado, os setores afetados pela crise estão 
demitindo trabalhadores. As demissões geram perda de renda. 
Os desempregados, em um primeiro momento, deixam de 
comprar as marcas líderes. Depois, deixam de consumir. Va-
mos ter de esperar alguns meses para ter uma idéia clara da 
dimensão da crise.

M&M — O mercado externo é uma alternativa para os 
problemas do mercado nacional? Somos exportadores de 
embalagens?

Luciana — Em termos de matérias-primas o Brasil é 
grande exportador. Em relação às embalagens prontas, a 
exportação é pouco significativa. Nossa balança comercial 
é positiva, vendemos mais embalagens para outros países 
do que compramos. Mas exportar é difícil, brigamos com a 
indústria de todo o mundo, todos os países querem o mesmo. 
Estar próximo do mercado comprador significa competitivi-
dade, por isso enfrentamos problema geográfico para atuar 
nos mercados norte-americano e europeu. Nossos maiores 
mercados são os países do Mercosul — a Argentina, para 
nós, é um cliente muito forte. Um dado interessante: estamos 
exportando para a China muitas garrafas de pet usadas. Os 
chineses investem bastante em reciclagem dessa matéria-
prima, pois com ela podem ser fabricados plásticos e tecidos 
para a confecção de roupas. 

M&M — A embalagem está ganhando valor como mídia, 
está sendo valorizada pelas empresas? 

Luciana — Está sendo valorizada, sim. É preciso ressaltar 
que em torno de 85% dos produtos são comercializados 
sem o apoio dos meios de comunicação. Para esses produ-
tos, a embalagem é o veículo utilizado pela empresa para 
atingir o consumidor. Nos corredores de um supermercado, 
as pessoas têm entre três e seis segundos para observar os 
produtos expostos. Nos pontos-de-venda a embalagem é 
muito importante para captar a atenção, para fazer alguém 
se decidir pela compra. Além disso, ela é uma mídia per-
manente. O comercial tem duração de alguns segundos, 
a mensagem é vista pelo leitor de uma revista em alguns 
segundos. A embalagem é vista no ponto-de-venda, é 
levada para casa, está nas mesas dos consumidores. Acho 
até que podemos dizer que ela é mais do que uma mídia. É 
a imagem da empresa, traz impressos os valores, os prin-
cípios da empresa, a origem das matérias-primas utilizadas 
no produto.  

M&M — Os empresários estão conscientes disso? Ao 
criarem embalagens pensam no retorno que ela pode dar ou 
pensam mais no preço?

Luciana — Procuramos sempre conscientizar o mercado so-
bre o valor agregado que a embalagem pode oferecer. Queremos 
que eles aceitem pagar um pouco mais por ela, que tenham a 
percepção de valor que ela dá à imagem do produto perante o 
consumidor. Os grandes clientes estão cada vez mais atentos e 
exigentes, sabem que a embalagem é a mídia mais barata e que 
valoriza o produto. Muitos já estão investindo em sofisticação há 
cinco ou sete anos, aproveitando que as tecnologias de produção 
avançaram, que as matérias-primas evoluíram.  

 M&M — Isso explica o fato de ter aumentado a velocidade 
de renovação das embalagens nos últimos tempos?

Luciana — O tempo médio de renovação tem sido acelerado. 
No caso de alimentos e bebidas a rotatividade é maior: a cada 
dois anos se renova a comunicação. O mercado é dinâmico, 
e o consumidor é suscetível às novidades. É preciso sempre 
atualizar a linguagem, chamar a atenção do consumidor. Novas 
pessoas saem de casa, entram no mercado. Um ponto sensível 
dessa questão é o dos produtos muito tradicionais, que fazem 
parte da vida das pessoas há muito tempo. As renovações 
precisam ser sutis, para não ferir sentimentos.  

M&M — A segmentação de produtos da mesma marca é 
uma tendência?

Luciana — Sim. Existem produtos mais dinâmicos, que 
permitem às empresas explorar diferentes nichos de mercado. 
São os casos, por exemplo, de marcas de achocolatados, ven-
didas em versões light, de diferentes sabores, reforçados com 
vitaminas. As gráficas precisam estar preparadas para atender 
a esses tipos de encomenda da indústria.  

M&M — A necessidade de renovação e de sofisticação das 
embalagens tem valorizado o papel das agências de design?

Luciana — Tem. Cabe às agências de design elaborar e 
criar embalagens cada vez mais práticas, com mensagens 
mais claras e objetivas, e a indústria tem percebido isso. É 
importante ressaltar que uma boa embalagem pode re-
sultar até na criação de uma categoria de produto. Temos 
vários exemplos sobre isso. A venda de iogurte para beber 
só se viabilizou porque foi criado um pote que permite sua 
preservação. O mesmo ocorre com as barras de cereais: no 
passado elas eram impossíveis de serem vendidas. A emba-
lagem também abre mercados para o varejo. Ela se adapta 
às lojas, permite a comercialização de produtos sofisticados, 
de itens para pessoas que moram sozinhas ou que gostam 
de comprar em grandes quantidades.   

M&M — Como agradar ao consumidor por meio da emba-
lagem? 

Luciana — Ele está cada vez mais consciente de seus 
direitos. Baseado no Código de Defesa do Consumidor e por 
informações dos meios de comunicação, cobra formatos que 
ofereçam facilidades de manuseio. Para o público infantil 
há o uso maior de cores, de formatos lúdicos. Para os mais 
idosos, a facilidade de leitura. Para a dona de casa, maior 

praticidade. Os consumidores também cobram informações 
como tabelas nutricionais e melhores formas de consumo e 
armazenamento dos produtos. Uma questão interessante 
é a sensorial: hoje se usa a embalagem para trabalhar a 
emoção, o prazer. Existem tecnologias além do aspecto 
visual, que exploram texturas, o toque, e envolvem todos 
os materiais, do papel cartão ao vidro e plástico. Conforme 
o produto, por exemplo, uma superfície áspera pode se 
tornar atraente. 

M&M — Hoje se fala muito sobre integração dos meios de 
comunicação. As embalagens estão sendo usadas em estraté-
gias de interação com outros veículos?

Luciana — As embalagens deixaram de ser estáticas, 
tornaram-se ferramentas de interação. Por meio delas se pode, 
por exemplo, fazer promoções. Nelas, pode-se inserir códigos 
que remetam consumidores aos sites de produtos, onde podem 
participar de sorteios. Estratégias desse tipo têm se fortalecido 
muito, em especial entre o público jovem, embora também 
atinjam os públicos mais tradicionais. 

M&M — Alguns ambientalistas acusam as embalagens de 
serem poluidoras, de utilizarem matérias-primas de forma 
exagerada. Como conciliar a produção de embalagens com a 
defesa do meio ambiente? 

Luciana — Essa é uma questão que envolve a indústria 
de embalagens tanto no Brasil quanto no mundo. O de-
bate já resultou em muitos avanços. Em primeiro lugar, as 
embalagens são ferramentas de proteção, elas prolongam 
a vida dos produtos. Elas permitem levar os produtos para 
um número maior de pessoas dentro de padrões de garantia 
de qualidade, de segurança ao consumidor. Em resumo, 
evitam o desperdício. Também é preciso ressaltar o grande 
avanço da tecnologia. Com ele, tem havido a redução do 
volume de matéria-prima utilizada na embalagem, sem que 
ela perca sua eficiência em características como capacidade 
de proteção ou resistência ao impacto físico. Isso significa 
economia de recursos naturais, da energia usada para a sua 
fabricação, reduz o custo do transporte e, é lógico, represen-
ta um ganho econômico muito importante. O tempo dos 
exageros já terminou. 

M&M — Os processos de reciclagem podem amenizar o 
problema?

Luciana — Amenizam muito. As embalagens de vidro, 
aço e alumínio são totalmente recicláveis. No caso do 
alumínio, a recuperação ocorre na própria siderúrgica. No 
do vidro, na própria indústria vidreira. O papel e o papelão 
são reciclados pela indústria papeleira ou por empresas 
especializadas. No caso das garrafas e potes de pet, há 
uma indústria instalada especializada, capacitada e atuan-
te. Os plásticos polipropileno e polietileno, também muito 
usados, quando oferecidos em forma de materiais rígidos, 
contam com o trabalho das cooperativas de catadores. Já 
os flexíveis não são comercializados em volume suficiente 
para processos eficientes de reciclagem. 

M&M — Existe alguma iniciativa da Abre nesses progra-
mas? De que forma a indústria de embalagens participa desse 
esforço?

Luciana — Temos algumas iniciativas. Uma delas é esti-
mular projetos de coleta seletiva em cerca de 400 municípios. 
É importante ressaltar também o esforço da indústria em 
obter certificações de proteção ao meio ambiente. Existe toda 
uma cadeia de empresas que conquistaram o selo FSC (Forest 
Stewardship Council), certificação internacional que garante 
que toda a produção do papel utilizado pela indústria venha 
de florestas manejadas de forma ambientalmente correta.    

M&M — O cuidado com a natureza tem sido uma exigência 
dos clientes das gráficas?

Luciana — Algumas empresas estão se recusando a tra-
balhar com gráficas que não demonstram preocupação com 
essa questão. Os clientes estão cada vez mais exigentes em 
relação a isso.

M&M — O que o governo poderia fazer para ajudar nessa 
questão?

Luciana — O governo deveria ter um enfoque maior nos 
programas de coleta seletiva, assim como na implantação de 
usinas de incineração, onde ocorre recuperação de energia. E 
no incentivo do uso de materiais biodegradáveis.
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