
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ANALICE FONSECA BONATTO 

sadas em edições especiais, datas comemora
tivas, promoções com temas de filme, futebol, 
música, causas ambientais, entre outras ações, 
as embalagens temáticas são destaque na 
estratégia de muitas empresas para fortale
cer a marca e impulsionar o consumo. Hoje 
é possível encontrar inúmeros exemplos no 
ponto de venda e em campanhas específicas 

com ou sem público, sendo a oportunidade de negócio um dos prin
cipais motivos do investimento, sem perder de vista o acirramento 
da concorrência. 

Em todos os casos citados acima, a embalagem é trabalhada no ma
rketing mix do produto. Dessa forma, segundo Luciana Pellegrino, 
diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), esta 
embalagem vira uma ferramenta de promoção, valorização, interação 
e posicionamento do produto naquela ocasião específica. "E com isso 
se consegue contornar diversas limitações que há num produto tradi
cional de linha. Quando trabalhamos com esta embalagem, é como 
se o seu conceito já nascesse dentro dessa estratégia de marketing, 
tendo uma liberdade maior de atuação tanto na forma de design, de 
comunicação, como na sua estrutura e funcionalidade." 

Ela destaca que esta embalagem ganha cm dois aspectos em rela
ção aos produtos de linha: tempo de desenvolvimento mais rápido, 
porque tem uma data específica de lançamento, e também por ter 
um contexto emocional muito forte ligado à campanha. "Quando 
temos este aspecto emocional do produto, do seu posicionamento, 
é possível trazer um valor agregado maior a ele." • 
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Dessa forma, ela explica que é 
possível até um custo mais alto na 
fabricação, no posicionamento, 
no desenvolvimento tanto do 
produto quanto da embalagem, 
que é absorvido pela própria 
proposta da campanha, então o 
consumidor está disposto a pagar 
um pouco mais porque entende 
que é um produto com design, 
comunicação e às vezes até mes
mo de uma coleção específica. 
"Este valor emocional traz uma 
abertura para se explorar todo 
o potencial desta embalagem 
muito maior do que um pro
duto de linha em que já há uma 
concorrência de mercado muito 
maior, uma pressão sobre o 
custo e preço." 

CONSUMIDOR MAIS 
INFORMADO E EXIGENTE 

Datas como o Natal, a mais 
importante para o comércio 
no ano, Dia das Mães, Dia dos 
Namorados e a Páscoa norteiam 
o planejamento estratégico da 
maioria das empresas, além de 
fazer a festa dos varejistas que 
conseguem levar até o consumi
dor mais conservador às compras. 
"A data se torna uma fatia tão 
importante do faturamento 
anual destas empresas que elas se 
preparam cada vez melhor, com 
mais antecedência, processos 
e tecnologias", diz Aparecido 
Borghi, professor do Núcleo 
de Estudos de Embalagem da 

ESPM. As vendas são alavan
cadas de olho no consumidor 
mais suscetível às ofertas, mas, 
por outro lado, que também está 
mais informado e exigente, além 
de tradicionalmente esperar por 
produtos novos. 

Prova disso são os consumidores 
das empresas do setor de cosmé
ticos que já esperam por estas 
embalagens em datas especiais. 
Com isso, a cada ano as empresas 
têm necessidade de se superar. 
Uma embalagem personalizável 
foi a novidade de O Boticário 
para o Dias das Mães este ano. 
A Brainbox Design Estratégico 
desenvolveu estojos com espaços 
para o consumidor escrever uma 
mensagem e aplicar fotografias. 
"Tentamos criar um apelo muito 
forte entre mãe e filha. A emba
lagem dava a possibilidade de 
a consumidora dar a sua cara 
ao presente e transformá-lo em 
algo único. A personalização 
é uma t endênc i a bem forte 
dentro desse segmento", avalia 
Ludger Tamaoki, diretor de 
projetos especiais da Brainbox 
Design Estratégico. 

Segundo ele, o uso de embalagens 
retrós no lançamento de embala
gens comemorativas de empresas 
tradicionais, como a Coca-Cola e 
a Nestlé, é outra ação que mostra 
tendência de alta. • 
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PESQUISA 

que alavancam a venda do pro
duto em mais de 30%, o que 
é fantástico." 

Além da alusão a eventos, algu
mas marcas têm utilizado a lata 
temática para abordar paixões 
nacionais como times de fute
bol. "Já produzimos mais de 12 
rótulos por todo o Brasil que 
fizeram referência a times de 
futebol. Isso cria uma empatia 
com o consumidor que torce por 
aquele time", diz o gerente de 
marketing da Rexam. 

DESENVOLVIMENTO 

Na Rexam, vários projetos são 
realizados em parceria com os 
clientes para chegarem à solu
ção mais adequada ao evento. 
Segundo Nunes, o processo da 
empresa permite viabilizar um 
projeto em menos de 15 dias, 
entre adaptação, produção e en
trega. "Porém, dependendo do 
tamanho do projeto, podemos 
trabalhar com o nosso cliente 
com antecedência de três meses 
do lançamento no mercado", 
diz o gerente de marketing da 
empresa, que já chegou a intro
duzir 12 latas temáticas de uma 
só vez para um cliente de grande 
porte no mercado de cerveja. 

Segundo ele, o investimento 

Jaime Drummond, presidente 
do Laboratório Sklean, empresa 
detentora da marca Mahogany, 
conta que já desenvolveram 
produtos especiais, como a 
linha Belle France para o Ano da 
França, mas as datas que mais 
investem em lançamentos são o 
Dia das Mães e o Natal. 

Para apresentar esses lança
mentos fazem uma ação com 
todas as pontas de contato do 
consumidor, mas a decisão da 
compra se dá pela adequação da 
proposta do produto ao público-
alvo da data. Segundo ele, os 
recentes lançamentos do Natal, 
a linha Wild Cat, e do Dia das 
Mães, a Secret Kisses superaram 
expectativas de vendas c foram 
criados a partir de pesquisa 
visando a atender desejos e 
necessidades de suas consumi
doras. "Nossa consumidora está 
cada vez sedutora e tem uma 
autoestima elevada. O conceito 
animal print da linha Wild Cat 
e as rendas que estampam a 
linha Secret Kisses revelam a 
essência dessa mulher." 
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adicional por parte do cliente 
dependerá se ele optar por algu
ma tinta, verniz ou outra tecnolo
gia especial na lata, as chamadas 
inovações incrementais. 

As embalagens temáticas da 
Mahogany, muitas vezes, têm a 
colaboração do departamento 
de marketing na análise do 
potencial e da adequação do 
produto à data. Drummond ex
plica que os departamentos de 
compra e o de planejamento e 
controle da produção (PCP) são 
fundamentais nesse processo, o 
primeiro buscando os substratos 
e as matérias-primas ideais para 
alcançar a idealização do produ
to a custos que viabilizem o pro
jeto, o segundo para ajustar os 
prazos e processos, adequando o 
ritmo para o lançamento. 

Borghi lembra que para apro
veitar o estouro de vendas do 
Natal, por exemplo, as empresas 
trabalham com antecedência e 
hoje já estão com as embalagens 
finalizadas e começando a pro
duzi-las. "E para o consumidor 
não esbarrar durante a Páscoa 
com embalagens especiais que 
sobraram do Natal é preciso pla
nejar o volume. Para isso, entre 
outras medidas, as empresas 
tomam como base o histórico de 
vendas c analisam o calendário." 
Segundo ele, o varejo também 
é um grande termômetro. Por 
exemplo, se uma data cair perto 
do pagamento c próxima de um 
feriado prolongado, reavaliam 
algumas diretrizes e discutem 
com o varejo para calcular o 
volume cm função disso. E 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 14, n. 178, p. 34-39, jun. 2012.




