
a sua palestra no ExpoSystems 2008, o consultor

do Senac-SP e produtor de eventos corporativos

Caca Ribeiro apresentou o case do evento Chivas

Studio, realizado no ano passado na capitai paulista para a

Pernod Ricard, detentora da marca de uísque Chivas Regai.

Ao falar da cenografia, ele destacou o quanto a embalagem da

bebida inspirou as cores do espaço e como o volume da garrafa

foi utilizado na fachada para chamar a atenção do público.

Estratégias semelhantes, que usam a embalagem como

inspiração, são freqüentemente adotadas em eventos e nos

estandes, principalmente em feiras de alimentação e demais

produtos fie consumo que têm nas embalagens um dos seus

principais atrativos na hora da compra. Ao mesmo tempo

em que incorpora elementos de outras áreas, corno a moda

e o design, por exemplo, e segue as tendências culturais

da sociedade, a embalagem influencia o marketing e a

comunicação dos produtos. Podem ser desenvolvidos a partir

dela: campanhas promocionais, de sampling e de fidelização

de clientes, divulgação da linha de produtos, estandes, eventos.

Comprovadamente, as próprias decisões do consumidor

são bastante influenciadas pelas embalagens. Segundo dados

da pesquisa sobre comportamento do consumidor no super e

hipermercado, realizada pelo Popai Brasil - Global Association

for Marketing at Retail em 2004, 81 % das vendas concretizadas

nesses pontos de venda são decididas na hora da compra. Ou seja,

a forma como a embalagem se comporta na gôndola, a quantidade

de informações relevantes que apresenta e como ela atrai a pessoa

podem determinar a aquisição ou não de um produto.

É preciso considerar ainda que a maioria das empresas

não tem verba para investir em marketing e publicidade. Na

realidade, elas contam unicamente com o próprio invólucro

do produto para se comunicar com o consumidor final, o

que só reitera a importância das embalagens para a indústria,

principalmente em tempo de crise, quando os cortes de verba

invariavelmente atingem a publicidade e ações de marketing.

"Em períodos de dificuldades, quem quer preservar um

mínimo de visibilidade acaba valorizando a única ferramenta

exposta 365 dias por ano e que não pode deixar de ser utilizada:

a embalagem", avalia Fernando Sommer, diretor da agência

de design Team Créatif, responsável pelo desenvolvimento

de embalagens para produtos da Sadia, Danone, Kraft Foods

Brasil, entre outras.



SALTO QUALITATIVO

De acordo com a Abre - Associação

Brasileira de Embalagens, dos anos 1970

para cá, uma das principais tendências

do setor é a produção de embalagens

com características especiais, como o

uso em fornos de micro-ondas, tampas

removíveis manualmente, proteção

contra luz e calor e evidência de

violação. A indústria também têm se

aprimorado na conveniência de uso, na

aparência, portabilidade e, pensando nas

questões ambientais, na possibilidade

de reaproveitamento dos materiais

utilizados,

Outra tendência é a exploração

intensiva de novos materiais, pigmentos

e Fecursos de impressão por parte dos

designers, que serão exigidos cada

vez mais pelas empresas que estão

competindo no novo cenário de negócios.

A globalização, a hipercompetição

e a similaridade tecnológica entre os

produtos fazem com que o design seja

um fator decisivo no novo cenário

competitivo.

Em função disso, o design de

embalagem vai dar um grande salto

qualitativo nos próximos anos, pois

cada vez mais a indústria de produtos

de consumo verá nele a solução para

conquistar e manter posições num

ambiente que se move em grande

velocidade. Na visão da Abre, em

resposta a essas exigências, os designers

terão que se mobilizar na busca da

integração com a indústria, pois sem ela

não terão acesso às últimas tecnologias

nem saberão ut i l izá-las a favor de

seus clientes. A indústria por seu lado,

aprenderá a ver nos designers a forma

mais eficiente de fazer com que suas

novas tecnologias conquistem clientes e

façam sucesso no mercado, pois existe

uma grande diferença quando uma

nova tecnologia é apresentada de forma

correta ao consumidor.
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