Um exemplo de emprego tático das embalagens cartotiadas e das flexíveis plásticas, sem o
emprego de uma no lugar da outra, é dado pelo
mercado de sabões em pó. Apegado há décadas
aos cartuchos de papel cartão, esse segmento
foi tomado por uma propagação, mais ou menos
cinco anos atrás, das bolsas plásticas - até então
utilizadas somente em ações isoladas dos fabricantes, principalmente no Nordeste. Ana Decot.
gerente de marketing corporativo da Dixie Toga,
importante fornecedora de embalagens plásticas
e cartonadas, explica que as flexíveis caíram
nas graças dos fabricantes e dos consumidores
de sabão em pó devido à capacidade de baixar
custos produtivos e preços finais - um trunfo dos
plásticos.
No entanto, a ascensão das bolsas plásticas
não varreu os cartuchos de papel cartão das gôndolas de lava-roupas. Mais ou menos na mesma

Matinais seguem a trilha dos sabões
Uma iniciativa nos moldes da que sucedeu com os detergentes em pó no Brasil
está ocorrendo nos Estados Unidos, numa outra categoria tradicionalmente apegada ao cartucho de papei cartão. Lá, a multinacional Kellogg acaba de introduzir,
em rnercados-piloto, cartuchos mais baixos e largos para seus cereais matinais.
Como no caso dos sabões em pó nacionais, não houve alteração de volumes entre
as embalagens antiga e nova. "A variação dos formatos tem ainda como objetivo
reduzir o uso de matéria-prima, gerando menos material para descarte", informa,
por meio de assessoria de comunicação, a área de marketing da subsidiária brasileira da Kellogg. A empresa avisa que, por ora, acredita na força do papel cartão
corno embalagem vendedora de seus produtos. Mas avisa que acompanha a evolução do mercado, "disposta a se adaptar a novos desafios impostos por embalagens alternativas como as flexíveis".
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época, em 2005, o cartucho clássico de sabão
em pó, com formato de paralelepípedo estreito e
alto, começou a ser substituído por uma versão
"horizontalizada", mais baixa e larga. Essa "racionalização" criou um novo padrão de cartucho
para sabões em pó, que se popularizou por permitir o acondicionamento dos mesmos volumes
das versões antigas (l quilo e 500 gramas) com
economia de material e ganhos logísticos (um
estudo da Sociedade Brasileira de Matemática,
disponível em http://www.rpm. org.br/eonheca/60/
embalagens.pdf, demonstra a economia alcançada
com esse tipo de redimensionamento).
"Com o cartucho horizontal ganhamos maior
exposição nos pontos-de-venda e até 30% mais
espaço para estoque nas gôndolas", diz Priya
Patel, diretora de marketing da área de Higiene
e Limpeza da Unilever. "É uma embalagem mais
fácil de manusear e de armazenar que a antiga, e
garante que o sabão em pó fique 'soltínho' por
mais tempo."
' '
Embora tenha diminuído a disparidade de
preço em relação às econômicas bolsas plásticas,
o formato "horizontalizado" não surgiu para ser
uma redenção do cartucho de sabão em pó. A
marca líder Orno. da Unilever. adotou o novo cartucho com sucesso (fruto de um projeto chamado
Vitrine, conduzido em parceria com a Dixie Toga
no ano de 2005), mas também ganhou versões em
bolsas plásticas (produzidas pela Plastifica), com
volumes de 1,6 quilo a 4 quilos. "Os formatos
diferentes atendem canais de vendas específicos e
perfis variados do consumidor", explica Patel.
Entre muitos outros, segmentos como os de
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cervejas, cafés, sabonetes e chocolates também
evidenciam como se tornou inadequado colocar
na balança as adoções de embalagens cartonadas
e flexíveis, interpretando-as exclusivamente sob a
óptica do "toma lá, dá cá" entre materiais. No caso
das cervejas, houve quem decretasse o fim do uso
do papel cartão em multipacks (embalagens para
múltiplas unidades) de bebidas, devido à escalada
dos shrinks (multipacks produzidas com filme
plástico termoencolhível) a partir do fim dos anos
90. Até aquela época, o papel cartão era o material
hegemônico para a produção de multipacks.
A popularização dos shrinks navegou na corrente do crescimento das vendas de cervejas em
lata. "Comparado ao papel cartão, o shrink garante resistência na formação segura de multipacks
com maior número de latinhas, proporcionando
exposição diferenciada do produto no ponto-devenda", ressalta Douglas Costa, gerente de marketing da Cervejaria Petrópolis. "Porém, não se pode
negar que seus maiores atrativos são o baixo custo
e a alta velocidade que possibilita à produção, fun-
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EM OUTUBRO DE 1999...

Ice Packs já
garantiam bebida gelada
As multipacks que funcionam como uma geladeira
portátil, permitindo a adição de gelo, já faziam sucesso
há dez anos. Em sua edição n° 5, de outubro de 1999,
EMBALAGEMMARCA abordou iniciativas da Kaiser e da
Coca-Cola corn embalagens desse gênero (à dír.).

damentais para manutenção da competitividade
frente à concorrência acirrada."
No caso das cervejas em garrafas de vidro
long neck, as multipacks cartonadas mantiveram
popularidade devido ao apelo premium desses
produtos, comercializados a preços maiores que
os das versões em lata. Mesmo assim, não estão
livres da concorrência: a Schincariol, por exemplo, utiliza shrinks para agrupar long necks de
cerveja. Em contrapartida, algumas iniciativas
têm buscado reafirmar o valor do papel cartão em
multipacks para latinhas através de atributos de
funcionalidade. É o caso da Petrópolis. que lançou
ern 2008 uma multipack cartonada especial para
a cerveja Itaipava Premium. Produzida pela Graphic Packaging, ela possui dimensões adequadas
para o armazenamento na geladeira, funcionando
como dispenser para dez latinhas da bebida. Por
sua vez, a Femsa adotou multipacks cartonadas
do tipo fridge pack, produzidas pela Rigesa, para
sua cerveja Sol. São caixas cartonadas capazes de
se transformar em recipientes térmicos para o resfriamento, com gelo, de latinhas. O papel cartão
empregado leva revestimento impermeabilizante.
Riccardo Moríci, diretor de marketing _ .
da Femsa, argumenta que esse
tipo de conveniência é o
que mantém o papel cartão "vivo" como multipack para cervejas. Ele
lembra que o segmento

Papel cartão e
flexíveis dividem

espaço em
embalagens de
cafés a vácuo

26

premium, responsável por cerca de 6% do total de
cervejas consumidas no País e que tem crescido
nos últimos anos, é ura canal de escoamento propício para o material. A Femsa, destaca Morici.
promoveu uma recente migração das latas de
Heineken dos shrinks para uma multipack cartonada com formato de maleta, buscando revigorar
a apresentação da marca.

O apelo de enobreci mento vem também cavando
espaços para o papel cartão no mercado de cafés mas não em substituições de embalagens flexíveis,
que reinam absolutas nessa área. As oportunidades
compreendem usos conjugados com as embalagens flexíveis a vácuo, responsáveis por acondicionar 42% dos cafés brasileiros (só perdendo em
participação para as flexíveis conhecidas como
almofadas, nas quais são acondicionados 43% da
produção destinada ao varejo). "O papel cartão
vem sendo utilizado como sobre-embalagem para
ocultar a rugosidade característica das flexíveis

a vácuo", aponta Nathan Herszkowicz, diretor
executivo da Associação Brasileira da Indústria
de Café (Abic).
Já no caso dos sabonetes, o papel cartão experimentou um boom de utilização para as versões
em barra com posicionamento de maior valor
agregado. Marcas como Dovc e Lux Luxo, da
Unilever, e Francis e Hydratta, da Bertin, puxaram esse fenômeno nos últimos anos. "O cartucho
acondiciona o produto de forma segura, garantindo suas características até o momento da compra",
defende Fernanda Conejo, gerente de marketing
da Unilever para Dove e Lux Luxo (sabonetes que
utilizam cartuchos confeccionados pela Brasilgrafica). "Ademais, é uma embalagem que se destaca
das commodities no ponto-de-venda, o que se
alinha ao nosso objetivo."
As embalagens plásticas flexíveis, no entanto,
passaram a disputar espaços com os cartuchos há
mais ou menos quatro anos a partir da difusão dos
firmes de polipropileno bi-orientado (BOPP) com
acabamento fosco (mate), cuja aparência lembra
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a do papel. Cláudio Garcia, gerente comercial
da Peeqfíex Embalagens, fornecedora dos flow
packs produzidos com filme mate empregados
nos sabonetes da Nívea desde 2004, quando a
empresa optou por migrar da embalagem de
papel cartão para os flexíveis, destaca que, a seu
favor, eles conferem ar de nobreza à embalagem.
"A textura do material, acetinada, é agradável ao
toque", diz.
Flávia Carro, gerente das marcas Francis e
Hydratta da Bertin, compartilha da opinião de
Garcia, apontando que a empresa elegeu flowpacks de filme mate, produzidos pela Itap Bemís
e pela Inapel, como uma forma de inovar na
embalagem da linha Biogurt de sabonetes para
tratamento da pele, pelas características de modernidade e jovialidade que a embalagem empresta
ao produto. "O brilho natural das flexíveis plásticas seria inadequado ao produto, e o papel cartão
seria tradicional demais", analisa a gerente.

Já no segmento de chocolates, amplamente dominado pelas flow packs plásticas, tem se consolidado a tendência de utilização de envelopes
de papel cartão para linhas prernium, estratégia
candente entre fabricantes como Lacta., Nestlé,
Arcor e Hershey's. Trata-se de uma replicação do
que consagradas marcas européias já fazem há
muito tempo. Assim como os cartuchos europeus,

Flow packs predominam entre os
chocolates, mas papel cartão tem
abocanhado nacos no segmento premium

os empregados no Brasil apresentam impressão de
alta qualidade e acabamentos rebuscados, como
hot stamping (metalizacões) e gravações em alto
relevo.
"O papel cartão é a melhor tradução de embalagem para produtos premium, cada vez mais
consumidos pelos brasileiros", enfatiza Renata
Vieira, responsável pela área de marketing da
Hershey's - que em 2007 lançou a linha de chocolates Special Dark em cartonadas. "A tendência é
que a cartonada ganhe cada vez mais espaço, pois
proporciona ótima exposição no ponto-de-venda e
é um reforço na proteção", entende a profissional,
A Hershey's, porém, também trabalha com chocolates acondicionados em flow packs plásticas.

Praticidade agregada com
sistema de resselagem em
tabletes da Lacta
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Mas, ao mesmo tempo que alguns chocolates
se agarram ao atributo de enobrecimento do papel
cartão, uma linha demonstra como é também possível agregar valor utilizando-se embalagens plásticas flexíveis. No ano passado, a Lacta ganhou
destaque ao lançar tabletes de chocolate de 170
gramas, com sua própria marca, acondicionados
em flow packs com um sistema especial de abertura e resselagern, desenvolvido pela Alcan. O
dispositivo, baseado num adesivo especial aplicado à selagem longitudinal característica das flow
packs ("barbatana"), permite o consumo paulatino
e evita o rompimento do envoltório, garantindo a
preservação das qualidades do chocolate após a
abertura da embalagem.
A conclusão é que, dado o dinamismo das
empresas em suas estratégias de marketing, não
há como não relativizar o que se apregoa como
virtude infalível deste ou daquele material. "Pode
parecer óbvio, mas a escolha da embalagem deve
ser baseada no posicionamento do produto no
mercado e às necessidades de produção da empresa", afirma Marina Sanchez, diretora da agência
de design Dil Brands. "As oportunidades de
inovar surgem onde há domínio de um material, e
o end-user pode optar pela mudança, adotar uma
variável dentro de um mesmo material ou, ainda,
combinar dois ou mais deles para compor a solução final". Tudo depende da conveniência - da
indústria usuária e, é claro, do consumidor.

www.embalagemmarca.cotn.br

Anúncio

SANTO, Andréa E. Um (en)contra o outro, Embalagemmarca, São Paulo, a. 10, n. 116, p. 22-29, abr. 2009.

