
O mercado de design de 

embalagem 
Comitê de Design da Abre 
realiza pesquisa entre seus associados, 
traçando um perfil do setor 

U m panorama sobre o mercado de design de embalagem 
em 2010 foi o resultado da pesquisa inédita realizada 
pelo Comitê de Design da A B R E - Associação Brasilei

ra de Embalagem. O levantamento teve como base as informa
ções cedidas pelas agências participantes do Comitê. De acordo 
com os dados, 90% das agências estão localizadas em São Paulo 
e 77% atuam no mercado há mais de 15 anos. Entre as entre
vistadas, 72% atuam há mais de 10 anos no segmento de em
balagem. Em 2010, mais de 54% das agências obtiveram uma 
receita anual entre R$ 1,01 e R$ 3,0 milhões, indicando o inves

timento de grandes em
presas no design de em
balagem. No ano, 45% 
das agências tiveram 
as embalagens como 
fonte majoritária de re
ceita. O faturamento de 
60% das agências cres
ceu em 2010, enquanto 
16% mantiveram-se 
estáveis e 21% registra
ram queda em relação a 
2009. Entre os projetos 
realizados, 33% foram 
de design de embala
gem, 15% de design 
gráfico e 11% de design 
estrutural. Mais de 
50% das agências reali
zaram até 400 projetos 
em 2010. Os projetos de 
design de embalagem 
foram majoritariamen-
te desenvolvidos para 
o mercado brasileiro, 
sendo 77% dos produ
tos direcionados a este 
mercado. No Brasil 
prevaleceu o redesenho 
dos produtos disponí
veis no mercado. Do 
total de projetos para 
o mercado brasileiro, 
56,18% referem-se ao 
design de embalagem. 
Na maioria dos casos, 
os clientes permanecem 
dentro das agências en
tre 3 e 10 anos. 
www.abre.org.br 
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http://www.abre.org.br
Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 21, n. 257, p. 48, ago. 2011. 




