
A mensagem embutida nas
embalagens menos comuns

om o inegável status que alcan-
çaram nos dias atuais para a
apresentação e o posiciona-
mento de produtos, as embala-
gens são berço de criatividade

e sobram motivos para que despertem no
consumidor um sentido de extravagância,
sensações de diversão ou, até mesmo, de
aventura.

Também observamos embalagens, como
os dois exemplos mostrados nesta edição,
inspiradas em outras categorias de produtos,
mas com alterações em sua funcionalidade.
Essas embalagens apresentam visual fami-
liar, mas trazem modificações em relação ao
seu uso original, criando um senso de diver-
são e familiaridade.

O primeiro produto apresentado é um kit
da fabricante de produtos para animais de
estimação Cain & Able, dos Estados Unidos,
o Dog Spa Take Out!. Ele foi desenvolvido
com a premissa de que "Cada Cachorro tem
o seu Dia", e a embalagem, destinada à mon-
tagem de um kit de higiene que inclui um
xampu, um condicionador e um spray para
aplicar entre os banhos, assemelha-se a uma
caixa utilizada para acondicionamento de
comida chinesa para entregas em domicílio
(para verossimilhança do kit com a idéia da
comida chinesa, o fabricante agregou ainda
ao box um biscoito da sorte, acondicionado
em uma embalagem flexível), com formas
mais quadradas e uma alça de arame.

Fabricada em papel cartão, a embalagem
tem uma trava manual na parte superior
e uma alça metálica integrada para pos-
sibilitar a pega. Os produtos desse kit
são decorados com rótulo wrap around
impresso em offset sobre substrato plás-
tico, e tampa produzida por processo de
injeção. A embalagem contém produtos
de higiene nas versões com cerca de 59
mililitros - no total, somando todo o con-

teúdo, obtém-se 177 mililitros de produto
-, por um preço em torno de 15 dólares
(cerca de 35 reais).

Avaliando o segmento de produtos para
animais de estimação, constata-se que encon-
tramos no mercado produtos cada vez mais
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indulgentes, luxuosos e exclusivos. Com
freqüência, esses produtos imitam o que os
donos dos bichinhos comprariam para si
próprios: aliás, esse é um recurso comum no
mercado americano.

Outro exemplo de embalagem bem inco-
mum que ajuda a transmitir uma mensagem-
chave sobre o produto foi utilizado pela
Global Gift, empresa americana que cria
presentes com nomes licenciados de mar-
cas fortes. Recentemente, a empresa lançou
uma vela aromática batizada de Snapple
Luminations.

O que faz essa embalagem se destacar é,
justamente, sua semelhança com a garrafa de
sucos Snapple. Os sucos Snapple começaram
a ganhar popularidade nos Estados Unidos
no início dos anos 1990, quando o fabricante
usou a personagem Snapple Lady como parte
de uma conhecida campanha de marketing.

Nas duas últimas décadas, a Snapple tem
feito um excelente trabalho ao se manter
na vanguarda em termos de tendências em
bebidas. Além de sua extensa linha de sucos,
a empresa está expandindo sua atuação para
o segmento de bebidas funcionais, oferecen-
do benefícios imunológicos, metabólicos e
hidratantes, e adicionando a elas ingredientes
como vitaminas e minerais essenciais. Para
fortalecer sua linha de sucos e manter-se à
frente da concorrência, a empresa lançou,
ainda, diferentes tipos de chás e de águas
saborizadas.

A embalagem para a vela aromática é de
vidro e está dividida em duas partes. A por-
ção inferior contém a vela propriamente dita,
com aroma de frutas. Já a parte superior, um
frasco, transforma-se em um aromatizador de
ambientes. Um anel de borracha encaixa-se
entre as duas partes da embalagem para aju-
dar a proteger as superfícies do atrito.

Para utilizar o produto, o consumidor
deve desrosquear a tampa do frasco da parte
superior para permitir que o cheiro do aro-
matizador, contido em pequenas imitações de

framboesas, se espalhe pelo ar.
A embalagem deste produto, que faz a

"dobradinha" vela-aromatizador, auxilia a
Snapple a perpetuar de maneira inusitada
sua marca e seu visual distinto na mente dos
consumidores (share of mind). A empresa
tem ação semelhante de licenciamento de seu
nome para uso em batons protetores e outros
itens de cuidados pessoais.

A dobradinha vela-aromatizador (à direita, desmontada em duas partes):
associação à garrafa de sucos Snapple reforça o share of mind da marca
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