
Em tempos de restrições à publicidade e ao
orçamento, soluções inteligentes e criativas de
embalagem são diferenciais altamente competitivos

O cerco à publicidade se aperta nos últimos anos, nos seg-
mentos mais variados, dos cigarros e bebidas aos medica-
mentos e produtos para crianças. Desde a proibição total de
propaganda, no caso dos cigarros, a restrições como o veto

de temas que relacionem o produto à mulher erotizada, no caso
das cervejas, apenas para ficar em alguns exemplos, os profissionais
de marketing e publicidade estão tendo que reinventar vários con-
ceitos para promover seus produtos. Nesse contexto, a embalagem
vem ganhando espaço, concordam os designers.

"Com a crescente restrição imposta pelas autoridades à publici-
dade de cigarros, medicamentos e bebidas, assim como a redução
das verbas de propaganda, os gestores de marketing estão desco-
brindo o enorme potencial de comunicação da embalagem e en-
contrando meios de utilizá-la como uma poderosa ferramenta de
marketing. A indústria de cigarros, tradicional detentora de verbas
milionárias, foi a primeira a perceber que a embalagem é um ins-
trumento muito eficaz para ações promocionais e passou a produ-
zir sistematicamente embalagens com estas características, adotan-
do inclusive, embalagens que tradicionalmente não são utilizadas
por cigarros como o stand-up pouch com alça e shape", afirma o
designer Fábio Mestriner, Coordenador Acadêmico de Pós-Gra-
duação do Núcleo de Estudos da Embalagem.

"Medidas que por um lado são educativas para a sociedade, e
principalmente para os jovens, por outro, são desafiadoras para as
empresas, pois causam mudanças que envolvem todo o negócio",
diz Maurício Speranzini, à frente da Speranzini Design. "No entan-
to, tal mudança também criou novas oportunidades, pois o foco
passou de investimento em mídia (publicidade) para outras ativida-
des mais focadas na essência dos produtos. Com isso, a embalagem

Lata promocional do cigarro
Lucky Strike, instrumento
eficaz num mercado que

possui espaço de mídia zero.

passou de um mero insumo a um
grande protagonista nestes segmen-
tos, recebendo crescentes investi-
mentos e atenção da indústria." A
Speranzini Design atende a José
Cuervo International, multinacional
mexicana, 5a maior indústria do
mundo na categoria de destilados e
líder mundial na categoria tequila. Segundo Speranzini, as restrições
ao segmento têm sido cada vez mais rigorosas, e isso, em todos os
países. "Alguns países determinam a inserção de um box especial
com texto e formatos padronizados alertando os consumidores. Fa-
zem um controle das imagens e mensagens de suas embalagens. Fo-
tos com pessoas dirigindo ou menores na sua ambientação não são
permitidas de forma alguma, por exemplo. Por precaução, a empresa
sempre contrata especialistas nos países nos quais seus produtos são
distribuídos para possíveis adaptações de textos legais para evitar
multas e dificuldades no desembaraço da mercadoria."

Para Marco Aurélio Kato, um dos sócios da Rex Design, as res-
trições na publicidade acabam impactando também no design, em
uma escala menor. "Se, por exemplo, não se deve mostrar o consu-
mo da cerveja nos filmes e anúncios impressos, o mesmo acontece
com as embalagens. Logo, soluções criativas, em que há migração
do foco de assunto do produto em si para o valor e percepção de
marca, ganham mais peso e importância, assim como ações pro-
mocionais, packs regionais e lançamentos de oportunidade, que re-
forçam a presença de marca junto ao consumidor."

A Rex Design desenvolveu o projeto criado para a Bavária Pre-
mium, em comemoração aos 200 Anos da Chegada da Família
Real Portuguesa no Brasil - uma ação totalmente capitaneada e di-
recionada pelo design das embalagens e material de PDV. "Para
desenvolver um design que refletisse a tradição da Bavária e que ao
mesmo tempo permitisse uma comunicação inovadora, diferente
do que estamos acostumados a ver (com mulheres consumindo
cerveja), tivemos um novo input criativo, associando a cerveja -
que, reza a lenda, era altamente apreciada por D. João - com a che-
gada da família Real. A partir desse insight, criamos latas com tipos
caligrafados e um selo comemorativo que remete aos antigos selos
reais. A nova embalagem evoluiu para uma verdadeira campanha
de ponto de venda, na qual desenvolvemos todo o material promo-
cional, com peças tematizadas com os tradicionais azulejos portu-
gueses, especialmente desenhados pela Rext

A campanha de comemoração dos 200 anos da Bavária foi um
sucesso, e como prova disso foi feita uma segunda edição da lati-
nha, carinhosamente chamada de "Latinha do Fico". Para essa ver-
são, a Rex criou um texto específico, interagindo com os consumi-
dores da querida cerveja: "você pediu, ela ficou".

Já na opinião de Manoel Müller, sócio-diretor da agência Müller
& Camacho, a propaganda convencional foi longe demais. "Em
muitos casos abusou da ética, das meias verdades e da falta de com-



Embalagem stand-up pouch com
alça, z/per e shape produzida
pela Tradborpara o cigarro Free.

promisso com a sociedade de
uma maneira geral. Daí não ser
uma surpresa as restrições impos-

tas aos mais diversos segmentos.
Por outro lado, esta situação leva a
uma maior utilização do design de

embalagem para as marcas se comu-
nicarem com os consumidores", ressalta.

Um exemplo, desenvolvido pela agência Müller &
Camacho, explica bem a força da comunicação através
da embalagem. São as garrafas e rótulos-desenhos cria-
dos para a Água Crystal, em cases voltados para o pú-
blico infantil e esportista. "A partir da nossa metodo-
logia dos 4Es - estética, ergonomia, emoção e econo-
mia - foram criadas embalagens que se comunicassem
com o seu consumidor-alvo. Assim a garrafa Crystal
Sport 600 ml dirigida aos esportistas simpatizantes
usa o brand equity dos cristais para passar uma idéia
de "barriga tanquinho". Para incentivar o consumo de
água mineral pelo público infantil foi criada a Crystal
Mundi, um projeto que inclui o branding, naming e
design de embalagem. A garrafa Crystal Mundi, que
além dos cristais incorpora máscara e snorkel, é o veí-
culo de acesso ao Crystal Mundi. O personagem Su-
per Crystal, guardião da pureza e da cristalinidade,
inspira carinho e proteção. As crianças, retratadas nos
rótulos tipo sleeve em cenas aquáticas, sempre diverti-
das, geraram empatia com os pequenos consumidores.
Tudo isto é comunicação com o consumidor através
do design de embalagem", diz Müller

um outro nível de preocupação, mas também está
obrigando as empresas a saírem da zona de conforto.
"Em tempos de crise, naturalmente há desaceleração
em investimentos e cortes nas verbas de comunicação
das marcas, sendo o canal publicitário o mais afetado",

Na garrafa Crystal Sport, brand equity dos cristais passa
a idéia de 'barriga tanquinho', e Crystal Mundí - além
os cristais, incorpora máscara e snorkel,
e rótulo que se comunica com as crianças.
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Fábio Mestriner é Coordenador do Núcleo de Estu-
dos da Embalagem da ESPM, que está apresentando

uma nova metodologia desenvolvida exclusivamente
para inovar no Curso Design & Inovação que começa
no mês de março. "Faltava uma metodologia mais
simples e objetiva que não se baseasse unicamente no
brainstorm como recurso de geração de idéias. Nossa
preocupação foi desenvolver uma metodologia passo a

passo que pudesse ser aplicada pelas empresas brasileiras com resultados prá-
ticos não importando seu tamanho ou sua localização nas diversas regiões do
país." A Metodologia parte do estudo do consumidor e não de idéias criativas.

M anoel Müller, sócio da agência Müller & Ca-
macho, é também presidente da Abedesign -

Associação Brasileira de Empresas de Design. "O
principal desafio do design brasileiro é a sua maior
utilização como ferramenta estratégica para as em-
presas alcançarem resultados. A Abedesign, entida-
de representativa do setor empresarial do design,
busca a promoção do design e a sua formatação

institucional e econômica. Nesse sentido, a Assembléia Geral da Abede-
sign, marcada para março, irá referendar o Código de Ética e Auto Re-
gulamentação das Empresas de Design. Será um passo decisivo na cons-
trução de um design brasileiro mais forte, atuante e significativo para to-
da a sociedade", afirma Müller.
www.abedesign.org.br • www.mullercamacho.com.br

M arco Aurélio Kato é um dos sócios da Rex
Design, junto com Gustavo Piqueira. Há 12 anos

no mercado, a Rex Design tem atuação nacional e in-
ternacional nos mais diversos segmentos de design,
como embalagem, materiais promocionais, guias de
identidade visual, ilustração, ambientações 3D, dia-
gramação de livros, convites, pôsters, manuais corpo-
rativos, entre outros, atendendo desde clientes de

M aurício Speranzini, à frente da Speranzini De-
sign, possui 22 anos de experiência em projetos

no Brasil e no exterior. Foi eleito no final do ano
passado coordenador do Comitê de Design da
Abre - Associação Brasileira de Embalagem. "Nos-
so objetivo é buscar uma maior integração entre as
agências de design e a indústria. O Programa de

grande porte como Unilever e Kraft, passando por diversas editoras e esco-
las, até Projetos Experimentais/Autorais. A Enciclopédia Ilustrada Rex De-
sign traz uma boa mostra da história e dos trabalhos da agência.
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Suco Da Fruta, exemplo desenvolvido

pela Speranzini de como a embalagem
pode ser utilizada como mídia.
Os painéis lateral e traseiro possuem
informações institucionais da empresa,

que possui certificação ISO, é solidária
e divulga outros produtos de sua

linha de sucos prontos para beber.

afirma Kato. "Na medida em que estas marcas têm limitações não somente

na forma, mas no volume de mídia e exposição publicitária, as embalagens

ganham ainda mais força, pois são os principais veículos de contato, exposi-
ção e lembrança de marca junto ao consumidor. Há uma migração do foco

do assunto, do produto em si, para o valor e percepção de .marca. Nesse mer-
cado em que para cerca de 90% dos produtos expostos no supermercado, o

design de embalagem, sua localização na loja, pontos extras e materiais de
PDV são a única forma de divulgação - os produtos estão cada vez mais pare-

cidos e, por isso, soluções inteligentes e criativas de embalagem, mesmo sob
aspectos restritivos, são um diferencial altamente competitivo. Para quem

atua globalmente, como a Rex Design, há ainda uma grande oportunidade
de expansão e crescimento neste momento. Não há como negar que pode-

mos ser iguais, ou mais criativos que agências americanas ou européias, a cus-

tos muito mais atrativos. Para este ano, prevemos um potencial de crescimen-
to muito interessante nestes mercados", estima Kato.

Mestriner acredita que o desempenho do setor de embalagem pode até su-

preender este ano, pois a crise não é igual para todos, e as restrições de crédi-
to que influenciam as vendas de bens duráveis, normalmente acabam por di-

recionar a renda para a compra de alimentos e bebidas, que respondem por
mais de 60% do consumo de embalagem. "Uma informação concreta obti-

da pelo Laboratório de Monitoramento Global de Embalagem ESPM con-
firma essa tese. No Relatório Consolidado de 2008, o Brasil aparece em 6°

lugar entre os países que mais lançaram produtos e embalagens no período.
Já no primeiro mês de 2009 (janeiro) o Brasil saltou para o 2° lugar, ficando

atrás apenas dos EUA em número de lançamentos, ou seja, o ritmo de lan-
çamentos no Brasil caiu menos que nos demais países, o que mostra que o
país está mantendo o ritmo de lançamentos por estar sendo menos afetado

pela crise que os demais. Empresas como Coca-Cola, Kellog's e Nestlé utili-

zam intensivamente suas embalagens como ferramenta de marketing, como

no caso em que figurinhas de personagens do cinema foram incluídas na
parte interna do rótulo", diz Mestriner. "Um outro exemplo é a utilização

da embalagem para levar os consumidores ao site da empresa através de
ações na embalagem. A integração da embalagem com a Internet em

ações promocionais abre uma nova
fronteira para a exploração da embalagem
como ferramenta de marketing", citando o

exemplo do código impresso no verso do

envoltório do papel cut size da Suzano.
Para Speranzini, que lembra que a perda

mundial do consumo com a crise, avaliada pe-
lo Fórum Mundial de Davos, na Suíça, é de

US$ l trilhão, o setor de design, sem dúvida, é

prejudicado nesse cenário. "Para as agências, a

Um código impresso no verso do envoltório
dá acesso a um curso vestibular on line.

Text Box
Anúncio



alta do dólar eleva os custos para aquisição de equipamentos
e softwares, em sua maioria, importados. Já os clientes ten-
dem a suspender os lançamentos de novos produtos e servi-
ços, até que tenham uma visão mais clara da extensão da
crise nos negócios", ele afirma. "Mas podem surgir oportu-
nidades, por exemplo, na revitalização de linhas de produtos
existentes, que requerem normalmente investimentos de menor
valor, e geram resultados com menor risco. "A embalagem, nesse
contexto, pode atuar como uma mídia 100% focada em seu público,
passando as mensagens que os seus consumidores buscam, pra-
ticamente com o mesmo custo. E só imaginar que alguns produtos
possuem tiragem de bilhões de embalagens por ano, com informa-
ções totalmente adequadas ao seu público", ele afirma.

Na visão de Manoel Müller, a grande oportunidade para o de-
sign é que o consumo e o consumidor mudaram. "Não acredita-
mos que o consumidor de 2009 será parecido com o de 2008,

exatamente devido à crise que me-
xeu com a sua segurança e com o
seu poder de consumo". Por isso, as
estratégias de marca terão que ser
repensadas e reposicionadas, o que
implica novos estilos, novas embala-
gens, novas formas de comunica-
ção. Um novo design enfim".

Figurinhas do filme "A Era do Gelo 2",
incluídas no verso do rótulo.

fronteiras dos produtos e serviços, introduzindo mudanças nos
negócios e ciclo de vida dos produtos em alta velocidade, num
caminho sem volta". Nesse contexto, a busca pela inovação da
embalagem deve ser a tônica, segundo Mestriner, além da ênfase
em um trabalho que integre o design e a indústria de embala-
gem, como ele explica. "Tanto as agências de design como a in-
dústria de embalagem devem agir proativamente, levando pro-
postas e sugestões a seus clientes, para encontrar e oferecer aos
clientes as melhores soluções".

"E importante observar que inovação não é apenas diferenciação. E
fundamental compreender que produtos e marcas inovadoras não são
apenas diferentes. Design pode ser diferente ou apenas igual, se as
companhias assim o buscarem. Mas inovação vem de muita pesquisa,
experimentação e até pioneirismo, na busca de algo melhor, ainda
que intangível. Uma coisa meio laboratório", ressalta Kato.

Müller concorda. "Nos últimos tempos a palavra inovação foi
evocada como um mantra. Uma resposta para tudo. E não é
bem assim. Não é possível inovar por inovar ou inovar o tempo
todo. Inovação requer gestão, formação de redes integradas de
empresas e capital para investir."
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