
embalagem é um acessório 
do produto que envolve, pro-
tege e identifica. É ela quem 
se comunica com o consu-

midor. Para os profissionais respon-
sáveis pelo seu desenvolvimento, o 
processo criativo passa por uma cons-
tante observação de tendências, um 
constante brainstorming em busca 
de novas idéias e inovação. O que se 
deve ter em mente durante este pro-
cesso é que, para fazer sucesso, além 
de adequada às suas funções primá-
rias, a embalagem deve ser prática e 
conseguir chamar a atenção do con-
sumidor no ponto de venda. 

Por exemplo, quais são os pro-
cessos criativos pelos quais passam 
aqueles perfumes de marcas famosas 
que tanto nos atraem a atenção? De-
vemos nos lembrar que eles nos atra-
em pela marca (ou pelo nome do esti-
lista atrás dela) e pela apresentação, 
porque só conheceremos o aroma no 
ponto de venda. E que tal uma caixa 
de balas ou chocolates bem projetada, 
com as cores e o material certo? Não 
desperta nosso apetite? 

Uma boa embalagem pode trans-
mitir ousadia, carinho, paixão ou 
outros sentimentos arrebatadores 
e, finalmente, o desejo de compra. 
Mas, quando o consumidor final vê 
um produto exposto no ponto de ven-
da, nem imagina todo o trabalho que 
está por t rás de sua elaboração — e 
da embalagem que o protege e o tor-
na mais atraente. 

Ent rando um pouco mais no 
mundo das embalagens para enten-
der melhor o processo de desenvol-
vimento, podemos dizer que muitas 
vezes um produto ou embalagem de 
determinado mercado pode servir 
de referência para o desenvolvimen-
to de um produto ou embalagem de 

um nicho diferente; é necessário ter 
sensibilidade aguçada para perce-
ber estas oportunidades. 

Nossa missão é apresentar alterna-
tivas de embalagens ao Marketing, fa-
zendo uma ponte ent re as á reas de 
Market ing e Industr ial , a judando a 
t r ans fo rmar um desejo em uma re-
alidade possível a um custo viável. 

Dadas as diversas opções ofere-
cidas pelo mercado e o ritmo acele-
rado de desenvolvimento do setor, é 
imprescindível que o especialista de 
desenvolvimento de embalagens es-
teja atualizado sobre estas opções, 
através da leitura de revistas espe-
cializadas e participação em feiras 
nacionais e internacionais, simpósios 
e cursos de atualização. 

E, nos dias de hoje, estar atuali-
zado significa pensar em Sustenta-
bilidade — a capacidade de utilizar 
os materiais sem agredir a nature-
za, preservando-a para as gerações 
fu turas —, pois o consumidor está 
mais atento e prefere produtos com 
apelo ecológico e sustentável. Assim, 
a embalagem deve causar o mínimo 
impacto ambiental e, para tanto, o 
ideal é que ela seja facilmente biode-
gradável ou, ainda melhor, que seja 
reciclável ou reutilizável, sem tam-
bém desconsiderar o aspecto social. 

Para atender ao quesito Susten-
tabilidade, surgem materiais reciclá-
veis de baixo custo e baixo impacto, 
tanto na produção como no descarte. 

É possível obter resultados impres-

sionantes com materiais muito sim-
ples, obtidos diretamente da natu-
reza, sem ofendê-la. Infelizmente, 
materiais obtidos da natureza, de 
forma sustentável, ainda são pouco 
utilizados, apesar do grande diferen-
cial que é possível criar a partir deles. 

Exemplo de tais materiais é o 
capim dourado, originário da região 
do Jalapão, no estado do Tocantins, 
que, por sua cor (que lembra o ouro), 
dá origem a produtos de artesanato, 
semijóias e bijuterias muito aprecia-
dos. Há também os derivados da fibra 
e da palha da bananeira, que possui 
uma fibra altamente resistente e ma-
cia, textura única e possibilita múlti-
plas aplicações, seduzindo designers, 
decoradores e art is tas plásticos dos 
mais diversos pontos do planeta. 

No Vale do Ribeira, região que 
possui os mais baixos índices de De-
senvolvimento Humano (IDH) dos 
estados de São Paulo e Paraná, ob-
servamos iniciativas que exploram 
o uso destes materiais e consideram 
o desenvolvimento sustentável, ou 
seja, buscam conciliar o desenvolvi-
mento econômico com a preservação 
ambiental e a geração de renda para 
as comunidades produtoras. 

Em resumo, o importante é estar 
atualizado, atento às inovações e às 
alternativas oferecidas pelo mercado, 
sintonizado com a Sustentabilidade. 
Um exercício de bom-senso e criati-
vidade, no qual se podem encontrar 
resultados surpreendentes! 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 21, n. 256, p. 48, jul. 2011. 




