
Pesquisa revela características das empresas
de design de embalagem no Brasil

mercado de design de embalagem em 2009 foi tema de
quisa realizada pelo Comitê de Design da Associação
de Embalagem (Abre). O levantamento, com base nos

2008, foi feito com 35 agências de design, 92,11% das em-
presas participantes do Comitê de Design. Na pesquisa, fo-
ram apuradas informações como a localização das principais
agências, anos de mercado, tempo de atuação com design
de embalagem, número de profissionais envolvidos na ope-
ração, representatividade do design de embalagem no fatu-
ramento da empresa, número de projetos concluídos, tipos
de projetos realizados (novos ou redesign) e mercado-alvo
(mercado nacional, latino-americano ou global).

A pesquisa concluiu que 70,3% das agências estão insta-
ladas no estado de São Paulo, 71% das agências associadas
estão no mercado há mais de 10 anos e 40% desse total está
presente há mais de 15 anos em sua área de atuação. Em
relação à contratação do design de embalagem, foi apurado
que 57% dos escritórios atendem entre 16 e 20 clientes por
ano, com 66% dos clientes atendidos há pelo menos 3 anos.
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Outro dado mostra que 75% dos escritórios trabalham com embala-
gens há mais de 10 anos, com 31% desse total atuando na área há mais
de 15 anos. As agências têm em média 10 colaboradores envolvidos
em suas operações (dados de 2008), com 35% das agências empre-
gando entre 11 e 20 profissionais e 42% das agências empregando
mais de 20 profissionais com formação superior e multidisciplínar. De
acordo com a pesquisa, 53% das receitas das agências são oriundas de
serviços de design de embalagens. Em um ano, 51% dos escritórios
atuaram em mais de 31 projetos (itens isolados ou linhas de produtos)
e 77% dos projetos concluídos de design de embalagem se destinaram
ao mercado brasileiro (novos e redesign). Desse total, 47% dos pro-
jetos se referem a design de embalagem e estrutural. Em 2008, 77%
dos projetos concluídos de design de embalagem destinaram-se ao
mercado brasileiro. WWW.abre.org.br
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