
CONVENIÊNCIA 
Um campo a ser mais explorado por embalagens nacionais 

mbalagens oferecem diver
sas possibilidades para 
fortalecer a imagem de 
uma marca e fazê-la con
quistar a admiração das 

pessoas. Os responsáveis pelo desenvol
vimento de apresentações de produtos, 
nas empresas usuárias e nos escritórios 
de design, utilizam, em geral com efi
cácia, a maior parte desses recursos 
- formatos, design gráfico, decoração, 
demonstração de preocupação ecológi
ca. Mas ainda há em enorme potencial 
inexplorado, no mercado brasileiro, para 
o trabalho com embalagens mais práti
cas, funcionais e afinadas com hábitos, 
necessidades e desejos do consumidor. 

Muita coisa foi feita nos últimos 
anos, mas muita coisa ainda pode ser 
feita. "Nos Estados Unidos e na Euro
pa as embalagens em geral apresentam 
muito mais itens de conveniência do 
que aqui", afirma Cristina Sartoretto, da 
área de marketing e planejamento estra
tégico da fornecedora de embalagens 
Dixie Toga. "O gap tende a diminuir, 
pois a tecnologias estão ficando cada 
vez mais acessíveis e também porque o 
consumidor brasileiro está ficando mais 
exigente." 

Devido ao crescente aumento do 
poder de compra, a demanda por produ
tos mais convenientes vem se intensifi
cando - e promete se intensificar ainda 
mais. "Os hábitos do brasileiro estão 
se sofisticando", diz a americana Lynn 
Dornblaser, especialista em tendências 
de varejo da consultoria Mintel Inter
national. "Além da melhoria de renda 
registrada nos últimos anos, a compe

tição entre marcas nos supermercados 
está cada vez mais acirrada. Diante 
disso, qualquer atributo que facilite a 
vida do consumidor adquire um poder 
enorme." 

O fato é que o atributo da conveniên
cia pode render muito mais para as indús
trias nacionais. Por isso, EMBALAGEM-
M A R C A começa a publicar, a partir desta 
edição, uma série de reportagens focadas 

no tema conveniência. O primeiro capí
tulo, que se inicia a seguir, é centrado em 
dispositivos para facilitar a abertura e a 
resselagem de embalagens. Outros temas 
serão abordados em futuras edições. Com 
isso, o que se pretende é estimular indús
trias a rever conceitos, aproximar-se de 
fornecedores e iniciar ou reativar projetos 
baseados em embalagens que inovem 
pela praticidade. 
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