
STEVE JOBS era obcecado por embalagem. Dedica
va-se com afinco ao packaging, não sossegando enquanto 
não encontrasse maneiras arrebatadoras de apresentar 
seus produtos. Na opinião do jornalista americano Lean-
der Kahney, autor de A cabeça de Steve Jobs (Agir Editora, 
2008), essa era uma manifestação evidente e emblemática 
do talento e do perfeccionismo do executivo, morto no 
início de outubro. "Para Jobs, o ato de tirar o produto de 
sua caixa é uma parte importante da experiência do usu
ário", assinala Kahney no prefácio do livro. "Como tudo o 
mais que ele faz, isso é pensado com muito cuidado." 

Para o lançamento do primeiro Macintosh, em 1984, 
o midiático dirigente da Apple decidiu acondicionar o 
então desconhecido dispositivo de comando que acom
panhava o computador - o mouse - num compartimento 
exclusivo e saliente. O objetivo era obrigar o usuário a 
desembrulhar o artefato e a manuseá-lo antes de qual
quer outra coisa, promovendo sua familiarização com a 
novidade. Dali em diante, tornou-se habitual a adoção 
de invólucros didáticos, criativos e instigantes pela grife 
da maçã. A caixa do iMac foi toda projetada de modo a 
deixar claro como conectar a máquina à internet. As pr i -
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meiras gerações do iPod eram entre
gues ao consumidor em embalagens 
repletas de dobras, encaixes e combi
nações, cujas aberturas demandavam 
rituais lúdicos (um exemplo é mostra
do na abertura da reportagem). Já as 
caixas do iPhone e do iPad recebem 
a aplicação de um verniz que retarda 
propositalmente a retirada das tam
pas, para gerar sensações de suspense 
e descoberta. 

Em princípio, tanto primor pode 
soar a exagero - ou até mesmo a tolice. 
Afinal, faz sentido investir tempo e 
dinheiro para planejar um componen
te que, diferentemente do que aconte
ce nas vendas de bens não-duráveis, 
exerce pouca ou nenhuma influência 
nas decisões de compra de eletroele-
trônicos? 

Na opinião do designer Fabio 
Mestriner, coordenador do Núcleo 

de Estudos da Embalagem da Esco
la Superior de Propaganda e Marke
ting (ESPM), faz - e esse cuidado 
com o acondicionamento de gadgets 
e demais artigos tecnológicos deve ser 
visto como um legado valioso de Steve 
Jobs. "Ele foi talvez o primeiro em 
sua área a perceber que a embalagem 
pode ser uma ferramenta de relaciona
mento, algo capaz de contribuir para 
engajar consumidores com marcas e 
produtos", diz. 

HOJE, EMBALAGENS de eletroe 
letrônicos que extrapolam o propósito 
de proteção para também cativar o 
consumidor no pós-venda - oportu
nidade que os teóricos de marketing 
definem como "segunda hora da ver
dade" (a primeira seria a da atração 
no ponto de venda) - já não são mais 
prerrogativa da Apple. Um número 
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gem requintada é capaz de prolongar 
a percepção de qualidade, especial
mente quando possibilita uma espécie 
de degustação do produto adquirido, 
revelando pouco a pouco cada detalhe 
do equipamento." 

Principal cliente da Congraf na 
área de telefonia celular, a Sony Erics
son ratifica o discurso do fornecedor. 
"Acreditamos que a embalagem é parte 
vital para a experiência total dos con
sumidores com seus produtos", afirma 
a diretora de marketing da empre
sa nipo-sueca, Ana Peretti. "Estamos 
constantemente testando conceitos 
e qualidades das nossas embalagens 
e temos um time de engenheiros e 
designers gráficos especializados 
nessa área. Clientes e consumidores 
têm uma grande expectativa com nos
sos produtos e é importante que suas 
apresentações não os decepcionem." 

DONA DE UMA longa ficha de 
serviços prestados a indústrias de 
eletroeletrônicos, atendendo atu
almente nomes como Philips, Sony, 
LG, AOC e NKS, a Nova Página vem 
também tendo de responder à tendên
cia de embalagens mais "vendedoras". 
Gerente comercial da gráfica, Célia 
Santos cita como exemplo as caixas das 
placas-mãe produzidas em Manaus 
pela Digitron. Para atrair aficionados 

por jogos de computador e "micreiros", 
como são chamados os adeptos do faça 
você mesmo na área de informática, as 
peças são acondicionadas em caixas 
com design apurado, que demandam 
impressão de alta qualidade. 

O viés de sofisticação das embala
gens do setor fez a Nova Página inves
tir - segundo a empresa, em caráter 
pioneiro no País - em tecnologias para 
a produção de papelão micro-ondula-
do de onda F, caracterizado pela baixa 
espessura (0,75 milímetro). "Caixas 

feitas desse material têm acabamen
to mais sofisticado, sem prejuízo da 
característica primordial de proteção 
do produto", argumenta Célia. "A in i 
ciativa contribuiu para mudar o perfil 
dos recipientes de micro-ondulado, 
elevando-os ao padrão de embalagens 
primárias." 

Também com base no uso do 
micro-ondulado de onda F, a Printbill 
Embalagens tem conseguido aprimorar 
a produção de invólucros para apare
lhos eletroeletrônicos. Superintenden-
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te geral da empresa, Rogério Junqueira 
destaca como exemplos de refinamento 
as caixas desenvolvidas para tablets da 
Multilaser - produzidas com acaba
mento em filme de BOPP fosco e verniz 
UV localizado - e para os notebooks da 
Megaware - dotadas de impressão em 
alta definição e de alça plástica, para 
facilitar o transporte. 

Tendo atualmente A cabeça de 
Steve Jobs em sua cabeceira, Junqueira 
antecipa que a empresa estuda a apli
cação de etiquetas RFID (baseadas em 
sistemas de identificação por radio
freqüência) em embalagens voltadas 
a eletrônicos e produtos de informá
tica. "Acreditamos que esse tipo de 
tecnologia de segurança pode agregar 
muito valor ao produto, à cadeia de 
distribuição, aos lojistas e ao próprio 
consumidor", afirma o profissional. 

RESPONSÁVEL pelo departamen
to de desenvolvimento e criação da 
Jofer, outra convertedora com negó
cios junto ao setor de eletrônicos, Sil
via Laluce ressalta serem variadas as 

possibilidades de desenvolvimento de 
embalagens para eletrônicos e outros 
bens duráveis. "A impressão em off-set 
já garante alta qualidade a soluções em 
micro-ondulado acoplado a papel car
tão. Mas podemos trabalhar também 
com laminação em BOPP fosco, relevo, 
hot stamping, verniz UV localizado e 
gofragem" diz a executiva. 

Segundo Silvia, o interesse por 
esses meios de enobrecimento tem 
eclodido não só em fabricantes de 
gadgets (a Motorola é atendida pela 
empresa), mas também em indústrias 
de eletrodomésticos (a Lorenzetti e 
a Karcher, por exemplo, estão entre 
os clientes da Jofer). De acordo com 
a profissional, a expectativa é de que 
a demanda por embalagens de ponta 
evolua não só em produtos mais gla-
mourosos, "mas no setor de aparelhos 
eletrônicos em geral". 

Perdoado o trocadilho, a previsão, 
enfim, é de que o que hoje ainda são 
jobs possam ser em breve um padrão 
de exigência do mercado. Resta aguar
dar o upgrade. 
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Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 24-29, dez. 2011.




