
Migração e transformação
reqiientemente vemos emba-
lagens que têm suas géneses
numa determinada categoria
serem traduzidas para categorias
adicionais. Algumas vezes essa

transmutação ocorre simplesmente para atrair
o olhar dos consumidores, mas, por outras,
embalagens singulares podem prover mais e
melhores benefícios aos consumidores do que
as embalagens antigas.

No Japão, por exemplo, a Rohto
Pharmaceutical lançou recentemente uma
loção corporal no formato spray. Não obstan-
te esse conceito possa parecer pouco usual,
a aposta é que os consumidores fiquem mais
propensos a experimentar o produto porque
ele possui também ação desodorante - e o for-
mato spray não é incomum em desodorantes.

Cabe ressaltar, no entanto, que o produ-
to é dotado de um gatilho similar àqueles
utilizados em embalagens de produtos de
limpeza doméstica. É
um tipo de embalagem
que raramente vemos
em personal care, mas
que poderia ganhar mais
aplicações.

Gatilho, associado
a produtos

de limpeza, é
utilizado pela

japonesa Rohto
em loção corporal

Xampu com
"frasco siamês":

novidade americana

Outro formato de embala-
gem razoavelmente comum é o
frasco bi-compartimentado, com
dois receptáculos separados de
produtos unidos por um meca-
nismo dispensador comum, que
libera os produtos ao mesmo
tempo. Originalmente visto em
produtos para bronzeamento, o
conceito migrou para alimen-
tos - molhos, por exemplo.
Contudo, seu espaço preferi-
do é o mercado de personal
care, em bronzeadores, cremes
dentais, redutores de rugas e
bases.

Agora, vemos esse conceito
mover-se para outra categoria
de cuidados pessoais: haircare.
Nos Estados Unidos, a Nexxus
lançou um xampu chamado Dualiste que pro-
porciona não apenas benefícios extremos de
hidratação, mas também proteção de tinturas
aplicada nos cabelos. Os ingredientes que
propiciam tais benefícios são mantidos sepa-
rados, combinando-se quando a embalagem
é acionada. A fabricante diz que o método
de embalagem e liberação do xampu resulta
numa retenção de coloração 40% melhor.

Esse tipo de embalagem é uma que pode-
ria avançar em outros itens de cuidado capilar,
incluindo modeladores, tratamentos leave-in,
e talvez até em tinturas. Devemos prever
a expansão desse tipo de embalagem em
novas categorias, uma vez que os benefícios
são claramente entregues ao consumidor e a
embalagem em si proporciona funcionalidade
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bastante específica.
Uma terceira embalagem que é mais

comum a uma categoria, mas que agora surge
numa outra, pode ser vista nos Estados Unidos
no caso da Yogurt Technologies. A empresa
comercializa sua bebida de iogurte num stand-
up pouch com tampa de rosca. Os consumido-
res abrem a bolsa plástica, adicionam água e
colocam a embalagem no freezer para fazer
um "frozen yogurt".

Normalmente, stand-up pouches são uti-
lizados como refis em muitos países para
molhos, produtos de limpeza doméstica e
itens de higiene pessoal. Vemos também, é
verdade, pequenas bolsas serem utilizadas em
alguns países para purés de frutas e sucos. No
entanto, o conceito de um pouch em que os
ingredientes são misturados é novo e único.

Algumas vezes vemos a embalagem refor-

Yogurt Technologies propõe o uso
do stand-up pouch como uma

espécie de coqueteleira
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Água energética japonesa
propõe o reuso da

embalagem como haltere

çar os benefícios do produto acondicionado.
Isso pode ser trabalhado por meio da rotula-
gem e da arte, mas, por vezes, é feito especifi-
camente por meio do formato da embalagem.

É o caso de uma água da Suntory, no
Japão. A água é adicionada de proteína de soja
e outros ingredientes para ajudar os consumi-
dores a manter a silhueta e, em geral, manter
a saúde em dia. O formato da embalagem faz
um belo trabalho em auxiliar o consumidor a
entender o benefício do produto, e também
tem uma funcionalidade pós-uso. O shape da
garrafa simula a forma de um haltere, aju-
dando a comunicar o conceito de resistência
e força. Além disso, os consumidores podem
utilizar a garrafa após o consumo da bebida,
enchendo-a com água ou areia e utilizando-a
como um haltere de verdade.

Não é muito frequente vermos concei-
tos completamente novos de embalagem.
Entretanto, é com isso que a Verstegen, na
Holanda, acaba de nos presentear. A empresa
introduziu uma linha de molhos para serem
servidos à mesa. Para ajudar a manter os pro-
dutos quentes, como devem ser consumidos, a
embalagem inclui uma base na qual o recep-
táculo do molho se encaixa. Dentro dessa base
há uma pequena vela que, acesa, mantém o
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molho candente à mesa. É um conceito que
muitos consumidores improvisam em casa ou
que vemos em alguns restaurantes. Este pro-
duto, no entanto, possui todos os componentes
para proporcionar o benefício.

Essa embalagem, única, eleva o conceito
a um novo nível. O produto não é apenas
um molho para se servir em uma refeição:
transforma-se em algo especial, por causa
da embalagem. Ela transforma um produto
comum em algo a ser servido em momentos
de congregação, ou num jantar a dois.

Por último, temos um produto que ilustra
que, por vezes, é muito mais que apenas a
embalagem que faz um produto ser único e
interessante para o consumidor. No Reino
Unido, a Britvic lançou uma nova embalagem
para seu refrigerante Tango. A rotulagem da
lata é feita propositalmente ao contrário, de
ponta cabeça.

A Britvic fez uma parceria com a Bragster,
uma comunidade da Internet, para criar uma

Embalagem de molho
traz vela embutida,

transformando-se em
réchaud para ir à mesa

campanha de marketing de vanguarda que
combinasse embalagem apelativa com media
buzz, em um esforço para melhorar a notorie-
dade da marca Tango tanto nas lojas quanto
on-line. A campanha "Do you dare?" ("Você
ousa?", em tradução livre do inglês) come-
çou depois que a Bragster, numa brincadeira,
desafiou a equipe de marketing da Tango a
imprimir os rótulos das embalagens de suas
bebidas de cabeça para baixo.

Desde a introdução da edição limitada de
latinhas "invertidas", a Tango experimentou
um aumento da demanda, levando alguns
consumidores a leiloar embalagens vazias no
eBay. A iniciativa de embalagem criou alvo-
roço entre os consumidores e definitivamente
aumentou vendas para a empresa.

Lynn Dornblaser é diretora da divisão CPG Trend
Insight da consultoria Mintel International, com
escritórios em Chicago e Londres. Com mais de
vinte anos dedicados a análises de tendências glo-
bais de consumo, ela pode ser contatada pelo
e-mail lynnd@mintel.com

Internautas desafiaram a Britvic a
inverter a decoração da lata

do refrigerante Tango. Fabricante
respondeu à"provocação"
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