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A redução de custos a qualquer custo custou a imagem que a Toyota levou 70 anos para 
construir 
 
Entre as principais razões que levaram a Toyota a sua atual crise de confiança, está a redução 
drástica de custos levada a cabo por seu ex-presidente Katsuaki Watanabe. Como bem sabem 
todos aqueles que trabalham com embalagem, a redução de custos tornou-se uma espécie de 
“mantra” do setor. Parece que reduzir os custos da embalagem é o único caminho possível 
para uma empresa manter-se competitiva no mercado. 
 
Tenho sido muito enfático ao abordar os perigos que este tipo de visão traz para a imagem dos 
produtos e mesmo para as empresas e suas marcas, mas quero deixar claro que não culpo 
diretamente os profissionais responsáveis por embalagem por esta situação, mesmo porque, 
como ficou claro no “Diagnóstico da Gestão de Embalagem nas Empresas Brasileiras” realizado 
pela GFK para o Núcleo de Estudos da Embalagem ESPM, a embalagem não é considerada um 
componente estratégico do negócio sendo relegada às áreas operacionais e sem poder de 
decisão sobre o tema na grande maioria das empresas do nosso país. 
 
Compreendo a necessidade e os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras para 
existirem num cenário cada vez mais competitivo, mas quero ressaltar que a redução de 
custos de suas embalagens não é, repito, não é a única saída nem o único caminho para 
melhorar o desempenho dos produtos no ponto de venda. Muito pelo contrário, ela traz riscos 
que muitas vezes não são percebidos até que os problemas se manifestem como aconteceu 
com a Toyota. 
 
Meu artigo, portanto, não tem por objetivo acusar os profissionais de embalagem pelas 
práticas que muitas vezes são obrigados a adotar.  
 
Não se sintam ofendidos. Todos nós compreendemos que os profissionais precisam cumprir os 
objetivos de suas empresas e desempenhar tarefas que muitas vezes vão contra suas 
convicções pessoais, e das quais eles não sentem orgulho, pois não consigo acreditar que um 
profissional de RH sinta-se orgulhoso em demitir pessoas num momento de crise que sua 
empresa esteja atravessando, assim como não acredito que profissionais de embalagem 
sintam-se orgulhosos em prejudicar a qualidade dos itens sob sua responsabilidade. Ou 
alguém acha que quando reduzimos o custo de uma embalagem sua qualidade melhora? 
 
O ponto que desejo abordar neste artigo é o risco que existe neste tipo de atividade, riscos 
estes que muitas vezes passam despercebidos até que seus resultados negativos apareçam. 
 
Redução de custos traz riscos 
 
O Comitê de Estudos Estratégicos da ABRE lançou recentemente a Cartilha “Diretrizes 
Estratégicas para a Indústria de Embalagem”, um documento fundamental reunindo o trabalho 



de profissionais e especialistas que durante anos se dedicaram a estudar os temas estratégicos 
para o nosso setor. 
 
Uma das conclusões mais importantes desse trabalho é a constatação obtida em pesquisa, que 
“O Consumidor Não Separa a Embalagem de seu Conteúdo”. Para ele, os dois constituem uma 
“única entidade, indivisível”. Assim, ficamos sabendo que a embalagem é responsável por 
grande parte da percepção que o consumidor forma do produto. Portanto, se a embalagem é 
ruim, o produto também é! 
 
Temos, então, um risco concreto de prejudicar a percepção geral do produto com a redução da 
qualidade de sua embalagem, sem que isso seja considerado na maioria dos casos. A redução 
de custos na embalagem está muitas vezes alicerçada na crença que o consumidor brasileiro 
na sua maioria é constituído por uma massa de pessoas de baixa renda e formação 
educacional ainda mais baixa, que aceita justamente por isso comprar qualquer coisa desde 
que seja barata. Isto é uma mentira que não se sustenta nos fatos! 
 
O consumidor brasileiro não é assim. Tanto que uma pesquisa da AC Nielsen mostrou que 75% 
dos produtos líderes das principais categorias de consumo no Brasil, são justamente os 
produtos mais caros. É só lembrar de Omo, Hellmann’s, Nescau e uma infinidade de produtos 
líderes que são os mais caros e preferidos em suas categorias. 
 
Outra referência importante para derrubar esta tese equivocada, é o desempenho da marca 
própria dos supermercados no Brasil, pois apesar de ter apostado até agora nesta mesma 
concepção, detém uma participação de apenas 7% do mercado, enquanto as marcas próprias 
da Inglaterra respondem por 50% das vendas, as da Suíça por 47% e assim por diante... 
Depois de ver a proposta de preço baixo fracassar sucessivamente, os supermercados 
brasileiros descobriram o caminho do sucesso com marcas como Taeq que têm embalagens 
tão boas ou até melhores que as das empresas regulares e preços similares. Outro aspecto 
sobre a redução de custos das embalagens que merece ser considerado é o destino do valor 
obtido com a redução. Grosso modo, a empresa que obtém uma economia tem dois caminhos 
a seguir: ela pode ficar com o valor, melhorando assim sua margem ou pode repassar o valor 
obtido para o consumidor, tornando-o mais barato no ponto de venda e, portanto, mais 
competitivo. 
 
Ocorre que, na primeira opção, existe o risco do consumidor se sentir subtraído de algo que o 
produto entregava e reagir negativamente castigando o produto que o decepcionou. Existem 
inúmeros casos em que isso ocorreu que não mencionarei por respeito aos profissionais 
responsáveis por estas escolhas. Posso dizer apenas que alguns produtos perderam a liderança 
em suas categorias, que levaram anos para conquistar, devido a uma redução desastrada no 
custo de sua embalagem que acabou decepcionando os consumidores fiéis à marca. O fracasso 
no entanto é órfão e esses resultados são rapidamente apagados. 
 
No segundo caso, quero lembrar a todos que as empresas nem sempre controlam o preço final 
de seus produtos na gôndola pois esta prerrogativa é do varejo, que não abre mão de 
estabelecer os preços dos produtos que comercializa. 
 
Como vimos acontecer naquele episódio da “Maquiagem de Produtos” que tanto escândalo 
causou, quando alguns fabricantes reduziram a quantidade ou o peso de seus produtos sem 
reduzir necessariamente o preço. Não sabemos se os fabricantes reduziram também os custos 
finais para tornarem seus produtos mais competitivos e os supermercados ficaram com este 
valor deixando de repassá-los aos consumidores...  
 
Enfim, a redução de custos da embalagem pode não chegar ao consumidor nem tornar o 
produto mais competitivo, mas sim gerar sanções de todo tipo contra a empresa que a 
praticou, constituindo neste caso um risco que a empresa não tem como evitar. Concluindo, é 
importante que as empresas e os profissionais estejam conscientes dos riscos da redução de 
custos na embalagem e recorram a este expediente apenas na hipótese de não terem outro 
recurso para tornar seus produtos mais competitivos. 
 



Recomendo a todos que visitem regularmente o ponto de venda, observem com muito cuidado 
e atenção as embalagens da categoria em que seus produtos competem e se façam a seguinte 
pergunta: as embalagens dos produtos da nossa empresa são inferiores às embalagens dos 
nossos concorrentes?  
 
O objetivo principal dos profissionais de marketing e de embalagem é garantir que as 
embalagens de sua empresa não se apresentem perante os consumidores como sendo 
inferiores às embalagens dos concorrentes. A alternativa para a redução de custos que deve 
entrar na pauta de preocupação destes profissionais é a inovação na embalagem.  
 
Inovar na embalagem é a forma mais simples e efetiva de gerar diferenciação, agregar valor e 
melhorar a competitividade do produto. 
 
Esta coluna é dedicada ao Design, à Inovação e à Inteligência de Embalagem e, nos próximos 
artigos, abordaremos as formas de conduzir ações na embalagem que não aumentem 
necessariamente seus custos mas mudem a percepção do valor que ela tem para o 
consumidor. 
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