
Das monoporções aos
pacotões tamanho-
família, indústrias
buscam na adaptação
das embalagens
a estratégia para
satisfazer ao novo
perfil de consumidor

Famílias mais enxutas, aumento da longevida-
de da população, mais pessoas morando so-
zinhas e os impactos do cenário econômico

do País. Estes dados não apenas ilustram as pesquisas
e as páginas dos jornais, mas também se refletem em
mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro.

Segundo o último levantamento realizado pelo Comi-
té de Estudos Estratégicos da ABRE - Associação Bra-
sileira de Embalagem a respeito da relação consumidor/
embalagem, as embalagens vêm desempenhando, cada
vez mais, um papel de destaque na vida dos produtos e
na escolha pelos consumidores. Atributos como facili-
dade, rapidez, praticidade e conforto aparecem como as
principais características procuradas pelo consumidor.

As principais diferenças de percepção do consumidor
aparecem entre as classes A, B e C, e entre o público
single e o casado. No primeiro caso, é a questão do preço

que rege as distinções, sendo que a relação custo/benefi-
cio é mais valorizada pela classe C, enquanto as classes A
e B aceitam pagar um pouco mais, desde que esse custo
seja compensado pela praticidade. A ênfase no tamanho
é o que divide o perfil single do perfil casado. "Os de-
senvolvimentos e as inovações em embalagem sempre
acontecem por causa de uma demanda da sociedade. A
embalagem, além de desempenhar as funções básicas,
precisa estar em sintonia com aquilo que os consumido-
res querem, e eles querem coisas diferentes, dependendo
da sua idade, tamanho da família, classe econômica e há-
bitos de consumo", observa Isabella Salibe, gerente de
Marketing da ABRE.

De acordo com dados obtidos pela Kantar World
Panei, as menores famílias do Brasil, formadas por
casais, representam hoje cerca de 33% da popu-
lação. Há dez anos, essa participação alcançava
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pouco mais que 20%, isso sem falar no número de
pessoas que moram sozinhas, e que cresce significa-
tivamente no País, com públicos muito heterogéne-
os, que vão dos jovens à terceira idade.

Com esse movimento, aumenta a demanda por
embalagens menores e que contêm monoporções,
seja por causa do número reduzido de pessoas, seja
para satisfazer diferentes hábitos de consumo sob o
mesmo teto, influenciados por fatores como conve-
niência e salubridade.

CONSUMIDOR EXIGENTE
As opções individuais cresceram expressivamente nos
últimos anos. E o caso da Yoki. Com 80% do mercado de
pipocas para micro-ondas no País, há três anos a empresa
começou a comercializar o produto em embalagens de
50 g, no formato minibag. A demanda veio do SAC (Ser-
viço de Atendimento ao Consumidor) da companhia, a
pedido do próprio consumidor. "Vimos que havia muitos
lares de recém-casados ou com um filho só em que os
pacotes de 100 g eram considerados muito grandes", ex-
plica Gabriel João Cherubini, presidente da Yoki.

O formato, que é vendido em todo o País, hoje se
concentra em lojas de conveniência e no varejo mais
sofisticado, alinhando a oferta ao perfil do consumi-
dor mais exigente.

Outro nicho para embalagens menores que a
Yoki descobriu foi o de especiarias, categoria em
que o armazenamento do produto depois de aberto
pode comprometer o sabor e o frescor das ervas. A
empresa oferece versões em 4 g (em vez de 10 g),

próprias para uma receita. A proposta é investir em
variedade de temperos oferecidos em pacotes me-
nores para que o consumidor possa comprar mais,
com menos perda, e, além disso, ter em sua cozinha
um sortimento maior de especiarias, sem que a em-
balagem seja um fator limitador.

Desde julho de 2008, a Piá, indústria de laticínios do
sul do País, resolveu apostar no lançamento das caixi-
nhas de leite de meio litro. O insucesso da experiência,
que já fora realizada anos atrás pela concorrente Elege,
não intimidou o investimento no novo formato. "Era
uma questão de maturidade do mercado, que preci-
sava de um certo tempo para que as pessoas absor-
vessem a novidade. Estávamos acostumados com o
leite vendido em pacotes de l litro, e de repente surge
a embalagem de 500 ml. Há uma quebra de paradig-
ma muito grande", justifica Eduardo Miguel da Silva,
gerente de Marketing e Vendas da Piá.

Segundo ele, os números mostram que sua aceitação
pelo consumidor é boa. O produto, em um ano, passou a
representar 8% das vendas de leite da empresa, apresen-
tando um crescimento de 350% no volume das vendas.
"Quem manda é o consumidor Se ele precisa de uma
embalagem menor, vamos oferecê-la", afirma Silva.
"Optamos pela embalagem menor por acreditar que ela
está mais de acordo com a nossa realidade, e também em
função do aumento do número desses lares diferentes.
As vezes, o marido só toma leite integral e a mulher só o
desnatado. Temos de atender às duas pontas."

Com essa embalagem, a Piá parte agora para um
plano de expansão nacional mais agressivo. Ela, que
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distribui predominantemente na Região Sul, começa
a entrar no mercado do Sudeste, principalmente em
São Paulo, por meio de grandes distribuidores, como o
Makro e o Atacadão, e também pela ZafFari, rede de
supermercados que já atuava como fornecedor.

No outro extremo, as embalagens económicas e
as de tamanho-família também mostram que vieram
para ficar. As donas de casa e o público transforma-
dor já vinham notando que podiam economizar mais
na compra dos produtos em embalagens maiores, mas
essa demanda por uma melhor relação custo/benefí-
cio ganhou reforços principalmente depois do estouro
da crise financeira de 2008.

Como esses bens são todos não duráveis e de
primeira necessidade, logo a demanda engrossou o
universo de consumidores que buscam embalagens
maiores para reduzir o tíquete médio de suas visitas ao
varejo ou atacado.

CUSTO E ESTRATÉGIA
O cálculo é simples. "A embalagem maior usa menos
material, o frete fica mais simples e barato, e há mais
produtos numa caixa só", aponta Alexandre Colom-
bo, diretor regional da Piraquê em São Paulo. Segundo
ele, estima-se que hoje o custo em embalagem repre-
senta cerca de 15% do preço do produto.

Embora atue nas duas frentes, com a presença, em
seu portfólio, de produtos voltados para o consumo
individual (como macarrão instantâneo e biscoitos
monoporcionados), a Piraquê foca sua estratégia no
mercado de embalagens tamanho-família, que hoje re-
presenta 20% das vendas.

"Estamos trabalhando principalmente na expansão
do setor de massas com os pacotes de 1 kg", diz Co-
lombo. De acordo com ele, não é só o consumidor que
economiza com a compra de produtos em embalagens

tamanho-família, pois também o fabricante muitas ve-
zes se beneficia com essa venda. E a lógica do buraco
maior no tubo da pasta de dente. "O pacote aberto
estimula o consumo rápido do produto e o consumidor
tende é a repetir essa compra."

Nas categorias de produtos de limpeza, o cresci-
mento da procura por embalagens acima do padrão
também é grande. Na Química Amparo (Ypê), desde
1998, embalagens de 5 litros de detergentes e ama-
ciantes, e, logo depois, de desinfetantes e sabão em pó
(3 kg e 5 kg) fazem parte do portfólio da companhia.

"O foco principal era atender os grandes usuários
de estabelecimentos comerciais, mas hoje esse limite
entre o consumo domiciliar e o comercial está se am-
pliando. A dona de casa já começou a fazer as contas e
a notar que a embalagem tem peso no custo, e por isso
compra embalagens maiores", afirma João Augusto
Geraldini, gerente de Marketing da Ypê.

O crescimento dessa venda doméstica foi tão ex-
pressivo que há dois anos a empresa lançou o sabão



em pó em embalagem de 3 kg com o intuito de ofere-
cer um meio-termo para as donas de casa.

Caracterizado pela demanda por produtos de baixo
desembolso, o mercado nordestino apresenta grandes
contrastes quando o assunto é o tamanho da embala-
gem. "Algumas situações acabam apresentando uma
certa contradição. No Nordeste, é comum o uso do
detergente de 2 litros, mas, por outro lado, o maior
volume de vendas de amaciantes é o de embalagens
menores, de 500 ml", conta o gerente de Marketing
da Ypê. Outro produto da marca que tem boa saída na
região é o sabão em pó de 200 g, que também é ofere-
cido em embalagens menores do que o padrão.

Enquanto há uma tendência nacional de crescimen-
to das embalagens tamanho-família, atrelado ao quesito
economia, no Nordeste essa tendência se bifurca, com
algumas indústrias vendendo mais embalagens grandes,
ao mesmo tempo em que outras conquistam o consumi-
dor reduzindo o tamanho dos pacotes e tornando acessí-
vel a ele a compra de produtos de maior valor agregado.

PROPOSTA DE VALOR
Foi esse o atalho encontrado pela Perfetti van Melle,
dona das marcas Mentos e Fruittella, para aumentar
sua participação e atingir, neste ano, a meta de cres-
cer mais de 30% no mercado nordestino. A empresa
investiu na oferta de monopeças, com embalagens
unitárias dos produtos a preços acessíveis, entre 0,05
centavo e 0,10 centavo, para atender à baixa renda. A
iniciativa já deu resultado, e hoje a região é responsável
por 30% das vendas dos produtos unitários.

"Os produtos em monopeças nasceram da necessida-
de de oferecer ao consumidor uma proposta de produto
com menor valor. O consumo da monopeça também
diminui a fidelidade do consumidor, pois pode levá-lo a
buscar diferentes embalagens de diferentes produtos de-
pois dessa experimentação", diz Marco Seregni, diretor
de Marketing da unidade brasileira da Perfetti van Melle.

Será que o crescimento dessas duas frentes tão an-
tagónicas — o single e o tamanho-família — não estaria
sinalizando uma perda de espaço das embalagens tra-
dicionais? De acordo com as indústrias, não.

"O formato padrão não perde mercado. O que acon-
tece é o surgimento de novos segmentos que se agregam
ao volume de mercado", aponta o presidente da Yoki.

Para Seregni, um dos fatores que levam a crer que
as embalagens tradicionais ainda permanecerão no
mercado por muito tempo é o fato de elas estarem
consolidadas e fortes na mente do consumidor. "Po-
rém, é claro que existe um espaço substancial para o
incentivo a novidades por causa da diversidade das si-
tuações culturais e económicas do público-alvo."

E nessa onda da embalagem que facilita o dia a dia
do consumidor que marcas como o Guaraná Antárc-
tica, da Ambev, têm explorado diversos formatos para
atender cada um dos nichos. "A embalagem está cada
vez mais atrelada ao momento do consumo. Para um
lanche, uma lata de 350 ml tende a ser suficiente, e
para uma pizza com dois amigos é a embalagem de 1,5
litro. Para o almoço de domingo, que reúne a família,
a embalagem será a de 2 litros ou a de 3,3 litros", diz
Marcelo Abud, gerente nacional de Vendas de Refri-
gerantes da AmBev. A marca mantém atualmente em
seu portfólio embalagens desde a chamada caçulinha,
de 237 ml, passando pela garrafa de 290 ml e pela lata
de 350 ml, até as embalagens PET de 600 ml, 1 litro,
1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros e 3,3 litros.

Segundo a companhia, as múltiplas embalagens,
aliadas à sólida estratégia de marketing e vendas da
marca, seriam responsáveis pela conquista de 36% do
mercado de refrigerantes de guaraná. O reflexo dessa
iniciativa nas vendas também foi expressivo, mas, uma
vez que se trata de uma empresa de capital aberto, os
números não puderam ser revelados.
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