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0 foco e
base do
consumo de
embalagens
As notícias indicam que há forte
retomada o negócios, dos que

vem reforçar quanto é importante
um bom projeto de embalagem

Oano começa lentamente, devido ao
ritmo de férias e de tantas incerte-
zas que circularam durante 2009.

O efeito dominó, espera para ver o que vai
dar, foi grande. Muitas empresas de consu-
mo ficaram paradas em uma posição para
proteger o seu caixa. Felizmente, em diver-
sos segmentos, a diminuição dos negócios
aconteceu de forma branda e muitas empre-
sas ainda não fecharam o planejamento de
suas ações e investimentos, mas, ora, inde-
pendente de qualquer cenário, as empresas
precisam manter e ampliar suas operações,
pois a concorrência não espera, tampouco os
consumidores.

Temos um mercado competitivo em pra-
ticamente todos os setores, de produtos ou
serviços. As principais empresas transnacio-
nais que ocupam posições de liderança atu-
am no país e as novidades antes tão distantes
chegam com a velocidade da internet. Por
isto, exceto poucos nichos que lidam com
petróleo, minério de ferro, alumínio, cimen-
to, dentre outros, a busca permanente por
participação de mercado é enorme.

Supermercados
O setor supermercadista é bastante interes-
sante. Algumas redes têm incorporado em-
presas e a cada dia são maiores. Os consu-
midores, ao frequentarem seus corredores,
escolhem seus produtos prediletos, alguns
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nem tanto, nos quilométricos espaços de
vendas que chegam a ter em média 60 mil
itens comercializados e que nos sugere que o
consumidor veja alguns milhares de produ-
tos de forma invisível, já que para lá vai com-
prar produtos para seu dia a dia e não para
passear. E a atenção para estes produtos, às
dezenas ou centenas de itens concorrentes,
é cada vez mais escassa, o que chamamos
de "paisagem de gôndola" ou seja, o produto
está lá, mas as pessoas não o enxergam de-
vido a falta de atributos, cores, imagens que
se comunicam com estes consumidores que
não resistem a seus apelos silenciosos, mas
que estão em sua memória.

Se a concorrência é grande no ponto-de-
venda, não é menor na recepção destes esta-
belecimentos. Aqueles produtos que conse-
guiram ser "cadastrados" com os super bem
informados compradores de suas categorias,
o assédio para introduzir ou manter produ-
tos em linha é enorme. Para se ter uma ideia,
a recepção de uma rede dessas chega a ser
parecida com uma sala de embarque de um
aeroporto, tamanha movimentação de pes-
soas falando com seus celulares, operando
netbooks, carregando malas e pacotes.

Por estas e por outras vemos que as em-
presas, e seus profissionais, precisam de foco
porque o mercado é amplo e sempre existem
oportunidades, sejam estas por troca de for-
necedores, preços, pelas novidades, aten-

dimento, dentre outras. Não é possível ser
eficiente ou atender toda a demanda de seu
negócio, por maior que seja. Ao falar de um
médico, sempre as pessoas procuram saber
de sua especialidade, afinal uma pessoa pode
ser atendida por um médico, mas ciente da
grandeza da ciência procura indicar quem
lida com certa enfermidade.

Os designers e criativos não ficam imu-
nes ao mal da concorrência, também fazem
parte do progresso da sociedade e engana-se
que o melhor profissional seja capaz de ser
eficiente no universo da comunicação. Fazer
uma campanha de mídia em massa não é fa-
zer marketing direto, tampouco embalagem.
Cada qual com suas características, valores,
dificuldades e, méritos.

A importância da embalagem
As notícias indicam que há forte retomada
dos negócios, anterior à crise como a que
passamos há pouco, e vem a reforçar o quão
é importante um bom projeto de embala-
gem: o "alicerce" de um produto, a base pela
qual irá ter vantagens competitivas entre os
seus centenas ou milhares de concorrentes.
Ainda tenho visto empresários falarem tan-
to de seu produto e pouco se preocuparem
com as embalagens - são estas que ficam nas
gôndolas interagindo com os consumidores,
funcionando como mídia focada e da melhor
qualidade, com seu preço já incorporado no



seu próprio meio, que ficam no ponto-de-
venda ocupando um espaço caro e decisi-
vo para seus resultados 24 horas por dia. E
ainda, as pessoas vão procurar, se lembrar e
desejar seus produtos.

Projeto Inteligente de embalagens
É fácil fazer um projeto inteligente de
embalagens para conquistar e seduzir os
milhões de consumidores brasileiros, me-
lhor ainda, se considerados também os
estrangeiros. A percepção dos atrativos e
importância da embalagem tem aumen-
tado, todavia existe um longo caminho a
ser percorrido especialmente na realidade
brasileira de micros e pequenas empresas.
Este investimento deve estar presente no
início do desenvolvimento de um produ-
to. Engana-se, porém, que seja rápido.
Dependendo do projeto, são consumidas
semanas ou meses. Sua base fundamental
consiste em pesquisar informações sobre
a marca, empresa, mercado, tendências
no Brasil e exterior, tecnologia, materiais
e aspirações dos consumidores. Muitas
empresas contratam pesquisa qualitati-
va ou quantitativa para melhor explicar e
fundamentar os projetos de embalagens, o
que é uma ferramenta muito oportuna ao
utilizar esta informação de forma adequa-
da para iniciar os estudos de conceituação
e desenho. Após a definição dos caminhos
criativos e refinamentos, a embalagem será
a base da comunicação integrada. Além de
ser responsável por atender os requisitos
básicos de proteger e manter a saudabili-
dade do conteúdo, garantir a vida útil, faci-
litar o trabalho da logística e de exposição,
oferecer uma boa relação custo-benefício,
informar seus atributos de forma clara e
objetiva e, sobretudo, gerar conforto e sa-
tisfação ao consumidor final.

Sem percepção de valor e identidade de
marca, o produto vira commodity e qualquer
um serve. As empresas desejam que seu pú-
blico se identifique, consuma e acredite na
sua marca e a integre no seu dia a dia, como
se fosse alguém necessário e importante para
seu convívio e confiança. Todo este processo
se inicia e termina com foco na embalagem,
plena integração entre designer, cliente e for-
necedores, sobretudo, nas aspirações e dese-
jos dos consumidores sempre em harmonia
social e com o meio ambiente.
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