
Do interior para fora 
Para ganhar novas praças, marca regional adota frascos 
com alto grau de polietileno reciclado e atualiza o visual 

BEM-SUCEDIDA no Vale do 

Paraíba, região situada a meio cami-

nho entre São Paulo e Rio de Janeiro, 

a Higiex, fabricante de materiais de 

limpeza de São José dos Campos (SP), 

decidiu ampliar seu raio de atuação. 

Para poder fazer frente aos grandes 

players em novas praças, como a Gran-

de São Paulo, a empresa decidiu atu-

alizar as embalagens de sua principal 

linha, a Tay. Os frascos dos campeões 

de venda da marca - alvejantes com e 

sem cloro, água sanitária e cloro desin-

fetante - sofreram revisões estruturais 

que lhes garantiram expressivos alívios 

de peso e um importante apelo de 

sustentabilidade: agora são 75% com-

postos por polietileno reciclado pós-

consumo, índice elevado e incomum 

para os recipientes da categoria. 

A resina reciclada provém de duas 

fontes: a Campo Limpo Reciclagem 

e a Dinoplast, que processam predo-

minantemente embalagens vazias de 

defensivos agrícolas. Ao contrário do 

que costuma ocorrer com materiais 

reciclados, o custo do polietileno repro-

cessado, segundo Silvia Delgado, sócia-

proprietária da empresa, "fica abaixo 

do produzido com resina virgem". 

GANHOS FINANCEIROS foram 

também obtidos com a redução do 

peso dos recipientes. Os frascos de 

1 litro tiveram massa reduzida de 38 

gramas para 33 gramas. Os de 2 litros 

passaram de 70 gramas para 62 gra-

mas. Mais drástico foi o enxugamento 

dos frascos de 5 litros: de 183 gramas, 

o peso baixou para 145 gramas, um 

decréscimo de 23%. "Os aliviamentos 

empreendidos não afetam a qualidade 

das embalagens e as mantêm dentro 

da legislação de produtos clorados, que 

determina pesos mínimos para os invó-

lucros", comenta Paulo Pereira, geren-

te de desenvolvimento da agência que 

coordenou o projeto, a ProDesign. 

Além do redesign estrutural, as 

embalagens ganharam nova identida-

de, com aplicação de um novo logotipo 

da marca Tay, um código de cores defi-

nido e elementos visuais mais moder-

nos. Os rótulos dos frascos de 1 litro, 

antes confeccionados em papel, foram 

modificados e passaram a ser feitos 

de filme de polipropileno biorientado 

(BOPP), material resistente à umi-

dade. 

Para implantar as mudanças, a 
Higiex desembolsou aproximadamen-
te 900 000 reais em aprimoramen-
tos de seu parque interno de sopro, 
impressão e envase. Não obstante o 
aporte, Silvia Delgado acredita que 
será possível repassar aos preços dos 
produtos a economia de escala propor-
cionada pelo redesign. A expectativa é 
de que a competitividade da linha Tay 
aumente ainda mais com um esperado 
reforço das vendas. "A nova identidade 
facilita a identificação dos produtos 
e amplia sua visibilidade no ponto de 
venda", acredita a sócia-proprietária da 
indústria. 

Frascos dos 
produtos Tay 

agora apresentam 
novos rótulos, 
novo logotipo, 

estão mais leves e 
incorporam 75% de 

resina reciclada 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 7, n. 148, p.22, dez. 2011.




