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O produto
encolheu
Empresas reduzem as embalagens e mudam
as fórmulas de produtos para cortar custos.
A questão agora é convencer o consumidor
de que isso também é vantajoso para ele

Um olhar atento às gôndolas dos
supermercados brasileiros revela
a tendência: as embalagens dos
produtos de consumo têm passa-

do por um sucessivo processo de enco-
lhimento. Primeiro elas diminuíram
para atender à necessidade das novas
famílias brasileiras, com menos filhos.
Depois, encolheram para se encaixar nos
orçamentos mais apertados dos consu-
midores emergentes da classe C. Agora,
vivemos uma espécie de terceira onda
de redução. Motivadas pelo apelo eco-
lógico e pela necessidade de corte de
custos, as empresas voltaram a diminuir
as medidas de suas embalagens, que che-
gam a ocupar apenas um quarto do vo-
lume que ocupavam antes. Em alguns
casos, a redução acontece com uma so-



lução de design, sem que as quantidades
sejam alteradas. Em outros, o produto é
reformulado de tal maneira que. mesmo
em versão compacta, tem o mesmo de-
sempenho do original. Na vanguarda
desse processo estão algumas das maio-
res empresas de bens de consumo do
mundo, como Unilever e Procter&Gamble.
Ambas já colocaram sua estrutura de
inovação a serviço da redução e, recen-
temente, lançaram os produtos "lilipu-
tianos" no Brasil. Até o início de 2010,
cinco grandes fabricantes de bens de
consumo devem colocar nos supermer-
cados brasileiros versões mais compac-
tas de seus produtos. "Os fabricantes
que já haviam reduzido suas embalagens
ao limite mínimo passaram a alterar a
formulação dos produtos para que ocu-
pem menos espaço", diz Luciana Pelle-
grino, diretora da Associação Brasileira
de Embalagens.

Por trás dessa tendência há uma cres-
cente preocupação com a eliminação do
desperdício de matérias-primas. A fren-
te desse movimento, estão colossos co-
mo o maior varejista do planeta, a rede
Wal-Mart, que desde 2005 adotou o dis-
curso verde como peça de resistência de
sua estratégia de marketing. Há dois me-
ses, a operação brasileira do Wal-Mart
convocou alguns de seus fornecedores a
diminuir em 5% o uso de material em
caixas e pacotes até 2013. "Como con-
trapartida, damos mais visibilidade a
esses produtos", diz Daniela de Fiori.
vice-presidente de sustentabilidade da
rede no Brasil. A demanda de varejistas
como o Wal-Mart está de certa forma
casada a políticas ambientais de vários
de seus fornecedores globais. É o caso

Para as grandes empresas, embalagens
reduzidas significam maiores ganhos

COCA-COLA 290 ml,
THE COCA-COLA COMPANY
Mudança: redesenho da embalagem
de 290 ml sem, no entanto, reduzir o
volume do produto

Resultado: com o novo design,
as garrafas têm uma redução de
25% na quantidade de vidro utilizada

da Coca-Cola. A empresa acaba de lan-
çar no país uma versão compacta de sua
garrafa de vidro com capacidade de 290
mililitros. Apenas com mudanças no de-
senho da embalagem, a Coca-Cola con-
seguiu reduzir 25% da quantidade de
vidro utilizado sem alterar o volume de
bebida oferecido ao consumidor.

HÁ O APELO ECOLÓGICO. E há tam-
bém, por trás da redução das embala-
gens, uma disputa cada vez mais acirra-
da por espaço no varejo. As prateleiras
continuaram as mesmas, enquanto o
número de produtos oferecidos pela in-
dústria não parou de aumentar nos últi-
mos anos. Apenas na categoria xampus,
o número de marcas e variações dispo-
níveis no mercado brasileiro passou de
3 000, em 2006, para quase 5 000 hoje,
segundo dados da consultoria LatinPa-
nel. Em um cenário assim, cada centí-
metro é precioso. A Procter&Gamble
enfrenta um problema de espaço espe-
cialmente complicado. A empresa é uma

das principais fabricantes de fraldas des-
cartáveis, produto volumoso e cuja pre-
ferência do consumidor recai justamen-
te por pacotões econômicos, com mais
de 20 unidades. No final do ano passado,
a P&G lançou uma versão 20% mais
compacta de sua marca Pampers Notur-
na, graças ao desenvolvimento de um
gel superabsorvente que eliminou parte
do recheio das fraldas. "Com isso, con-
seguimos colocar mais produtos no mes-
mo espaço", diz Paulo Koelle, diretor de
marketing da multinacional.

O entusiasmo das empresas com as
versões compactas dos produtos se ex-
plica pela combinação de vantagens que
a redução proporciona. Garrafas, caixas
e pacotes menores significam menos
gastos com insumos para produzi-los e
mais economia com transporte e estoca-
gem. No ano passado, a Unilever lançou
uma versão concentrada do amaciante
de roupas Comfort, que permitiu a redu-
ção de sua garrafa de 2 litros para 500
mililítros. Segundo os cálculos da em-
presa, o novo produto permitirá uma
economia anual de I 600 toneladas de
plástico e a utilização de apenas um ter-

ço dos caminhões anteriormente
usados para o transporte. O gran-
de esforço da Unilever, após o
lançamento, tem sido convencer
o consumidor de que o novo po-
tinho é melhor do que o velho
garrafão. A empresa já investiu
15 milhões de reais em market-
ing para explicar que o Comfort
Concentrado rende o mesmo
que o amaciante tradicional
e, até o final ano, investirá
outros 17 milhões de reais
para explicar as economias
geradas pela embalagem
diminuta e mostrar que o
produto custa menos que o
tradicional. "Estamos intro-
duzindo um conceito novo
e sabemos que levaremos
tempo para educar o consu-
midor", diz Priya Patel, dire-
tora de marketins da Unile-
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