
prática se chama marketing etno-
gráfico. Consiste em observar
como consumidores se relacio-
nam com produtos in loco, em
situações de uso, para cap-

tar oportunidades de inovação. Foi o
que fez a Mercur, grande fabricante
de artigos de borracha. O recente
ingresso da empresa no negócio de
géis condutores, aquelas soluções
pastosas utilizadas no corpo em
exames clínicos, fisioterapia e fisi-
culturismo, foi estimulado por uma
constatação de seus profissionais
durante pesquisas de campo: a insa-
tisfação de um grande número de
usuários com as embalagens típicas
do produto.

Géis condutores são tradicional-
mente acondicionados em frascos
aplicadores recarregáveis. Ocorre
que a recarga é geralmente pouco
prática, baseando-se no derramamento do con-
teúdo de bombonas nos recipientes menores.
"Além disso, constatamos que os frascos mais
comuns, dotados de bicos estreitos e compridos
para a aplicação, não permitem vedação após
a abertura", conta a gerente de comunicação
da Mercur, Karin Kulpa. "Isso acaba causando
contaminações do produto". Decidida a capi-
talizar essa situação, a empresa investiu na
produção do gel e contratou a Gad' Packaging
para desenhar embalagens que considerasse
adequadas.



a exposição do produto a contaminações. Para
o reabastecimento, foram criadas bolsas plás-
ticas (pouches) com capacidade para l quilo e
5 quilos. Essas embalagens são dotadas de um
bico dosador, com fechamento flip-top, que se
conforma ao bocal das embalagens menores,
evitando desperdícios e proporcionando reposi-
ções mais convenientes.

Com o novo sistema de embalagem, a Mer-
cur espera conquistar os consumidores mais
afeitos a novidades. Para os usuários mais con-
servadores, ou com dificuldade de percepção
das vantagens do novo conceito, a empresa
oferece uma versão de refil numa bombona com
capacidade para 5 quilos. A embalagem, porém,
apresenta um diferencial: um bocal menor, com
tampa flip-top, para também facilitar a reposi-
ção dos aplicadores. (AES)
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