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Inovação em números
Núcleo de Estudos da Embalagem da ESPM
divulga resultados de seu levantamento
sobre os números de inovação

Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países que
J mais lançaram embalagens em 2009, de acordo com
| os dados do levantamento mensal realizado pelo La-
boratório de Monitoramento Global de Embalagem

do Núcleo de Estudos da Embalagem da ESPM - Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing, com dados da ferramenta
Global New Products Database- GNPD, da Mintel, que cobre
os principais mercados do mundo, com apoio da Associação
Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (Abi-
vidro). "Enquanto os lançamentos mundiais de embalagem
cresceram 18% em 2009, no Brasil, o aumento foi de 30%",
contabiliza o coordenador académico do Núcleo de Estudos
da Embalagem da ESPM, Fábio Mestriner. Os indicadores
revelam que o Brasil, ao contrário do resto do mundo, acele-
rou seus lançamentos no primeiro semestre de 2009, quando
ficou em segundo lugar no ranking, no momento mais críti-
co da crise financeira internacional. "Isso demonstra a forte
dinâmica do mercado de consumo e a cultura do marketing
que existe no Brasil, em que as embalagens são redesenha-
das a cada dois ou três anos para se manterem atualizadas
e competitivas", destacou Mestriner. Além do ranking de
países, o relatório mostra as marcas com maior número de
lançamentos, produtos, design, tamanhos, formatos, sabo-
res, segmentos e os materiais mais utilizados. Em 2009, o
ritmo de lançamentos mundiais se reestruturou e registrou
a marca de 274.273, sendo 22.856 embalagens por mês, o
equivalente a 761 por dia ou 32 por hora. Em 2008, o total
registrado foi de 232.323.

Ranking mundial

Entre 2005 e 2009, o Brasil foi o único país que acele-
rou o lançamento de novas embalagens. O país saltou do
oitavo lugar, em 2005, para o quarto lugar em 2009, e foi o
único país entre os Top 10' que cresceu de maneira consis-
tente. Em 2009, uma das novidades foi a entrada da índia
no ranking mundial, ocupando a 8- posição. Os três líderes:
EUA, Japão e Reino Unido voltaram às suas posições origi-
nais. A França e o Canadá caíram e ocupam o quinto e nono
lugar, respectivamente. A China ficou em sétimo lugar.

Segmentos mais inovadores
Os cosméticos e os produtos para o cuidado com o cor-

po ocuparam sete entre as dez categorias com maior número
de lançamentos no Brasil em 2009. Em relação aos alimentos,
ganharam destaque, no ranking, os produtos práticos e de
fácil preparação, além dos produtos de grande durabilidade.
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Entre 2005 e 2009, as refeições foram substituídas por sna-
cks. Em 2005, refeições prontas, bolos e massas, vitaminas
e carnes, lideravam o ranking. Em 2009, estas categorias fo-
ram substituídas por produtos para os olhos, unhas, banho e
shampoo. Durante os últimos cinco anos, as quatro primeiras
categorias do ranking: produtos para lábios, rosto, biscoitos e
produtos para o corpo mantiveram suas posições. Há ainda
a proeminência da mulher como público-alvo das inovações.
Embalagens mais "amigáveis" ao meio ambiente entraram
pela primeira vez no "Top 10". www.embalagem.espm.br
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