
Raio-x da embalagem 
Duas pesquisas trazem um panorama desse setor no Brasil. Uma 

das conclusões: mais de 54% das agências obtiveram 
receita anual entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões 

FERNANDO HAUSSER 

O Comitê de Design Estratégico da ABRE (Associa-
ção Brasileira de Embalagem) divulgou recentemente 
a Pesquisa Anual sobre o Panorama do Mercado de 
Design de Embalagem no Brasil. Entre as principais 
conclusões, ela mostrou que cerca de 90% das agên-
cias participantes do comitê estão localizadas em São 
Paulo e 77% delas atuam no mercado 
há mais de 15 anos. Além disso, pelo 
menos 72% dessas agências estão 
há mais de dez anos no segmento de 
embalagem, dado que comprova a 
experiência nesse setor. Mais de 54% 
obtiveram uma receita anual entre 
R$ 1 milhão e R$ 3 milhões, sinali-
zando o investimento que grandes 
empresas têm realizado no design 
brasileiro, com o objetivo de desen-
volver produtos mais adequados 
para seus clientes. "Nos últimos 
tempos, temos assistido ao cresci-
mento desse setor, com as empre-
sas entendendo a importância do 
design como forma de agregar valor 
aos produtos", afirma Carlos Zardo, 
coordenador do comitê de design da 
ABRE, ressaltando que, em termos 
de criatividade, o design brasileiro 
nada deve ao de outros países. 
Assim como no ano anterior, pelo me-
nos 45% das agências têm a embala-
gem como fonte majoritária de receita, 
evidenciando, assim, a importante re-
presentatividade do design de emba-
lagem no faturamento anual dessas 
agências. Cerca de 60% do faturamen-
to das empresas, por sua vez, cresceu 
no período estudado, 16% manteve-se 

estável e 21 % teve uma queda em relação ao ano de 2009. 
Outro dado importante para o setor de embalagens reve-
la que, entre os projetos realizados no ano de 2010, 33% 
são de design de embalagem, 15% de design gráfico e 
11%, de design estrutural. Entre os projetos concluídos 
de design de embalagem, a maioria engloba o mercado 

brasileiro, sendo 77% dos produtos di-
recionados a esse mercado. Tais infor-
mações foram coletadas por meio de 
questionário enviado às agências par-
ticipantes do comitê, tendo como base 
de informações o desempenho delas 
durante o ano de 2010. 
Outra pesquisa, realizada pela ESPM 
(Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), mostrou que os lança-
mentos mundiais de embalagem ti-
veram redução de 5,4% no primeiro 
trimestre deste ano em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Foram 
lançadas 127.630 embalagens, ante 
134.918 em 2010. No Brasil, a situação 
é semelhante. Por aqui, foram produ-
zidas 5.916 embalagens em 2011. Em 
igual período do ano passado, foram 
6.367, redução de 7,08%. Segundo Fa-
bio Mestriner, coordenador do núcleo 
de estudos da embalagem da ESPM, 
a crise de 2008 e as eleições de 2010 
no Brasil, que costumam gerar um 
cenário de incerteza, contribuíram 
para esse resultado. "Mas, para o se-
gundo semestre, a perspectiva é que 
isso melhore, já que, quando há um 
resultado ruim, as empresas passam 
a reorganizar seu planejamento", res-
salta ele. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 82, ago. 2011.




