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De encher os olhos
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Segmento de embalagens é um dos termômetros da economia e seu design segue crucial na decisão de compra

o

é

revela muito sobre a evolução dos hábitos
de um determinado grupo populacional.
Funcionalidade, facilidade de manuseio,
de armazenamento e aspectos relativos
ao transporte e descarte de forma sustentável são variáveis que cada vez mais ga-
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setor de embalagens é muito dinâmico e o seu desenvolvimento acompanha o próprio desempenho da sociedade,
tanto sob a perspectiva social e econômica
como cultural. A forma como um produto de consumo é embalado e apresentado
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setor já bem consolidado. E, por se tratar
de mercado majoritariamente voltado às
embalagens de produtos de consumo, não
se espera que seja beneficiado por medidas macroeconômicas como queda das taxas de juros ou estímulo ao crédito — que
afetam mais o consumo de bens duráveis.
A indústria busca refletir nas embalagens dos seus produtos os hábitos e anseios do público, avalia Luciana Pellegrino, diretora executiva da Abre. A tendência no segmento, conta ela, está nas respostas que as empresas vêm dando diante
de um consumidor muito mais ativo na
sua comunicação. "O que percebemos
no Brasil é a demanda calcada nas novas tecnologias de informação" aponta.
As novidades na tecnologia fazem com
que mude muito a relação entre empresa e
consumidor, visto que agora se fala de uma
sociedade que quer participar mais. "E a embalagem é a plataforma de comunicação da
empresa diretamente com o consumidor"
afirma. Esse será um dos assuntos abordados no Congresso Brasileiro de Embalagem,
que acontece nos dias 14 e 15 de agosto, em
São Paulo. Uma das metas do evento é analisar a nova dinâmica da sociedade calcada
na colaboração, participação e interação,
e como a embalagem pode se tornar uma
plataforma estratégica nesse novo cenário.
Num contexto em que o consumidor também influencia mais o seu grupo de amigos,
a forma como a empresa se comunica tem
de estar atenta a esta mensagem. "O que percebemos nos produtos e nas embalagens é
que as empresas estão se aproximando de

nham pontos na hora de o fabricante determinar como vai embalar seu produto.
A previsão de crescimento do setor estimada pela Associação Brasileira de Embalagens (Abre) para 2012 é de 1,6% em
volume. Vale ressaltar que se trata de um
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anos já foi absorvido de uma forma geral
—, o que se tem é que, individualmente,
as marcas precisam se renovar, atualizar,
diante de uma indústria cada vez mais
competitiva na ponta do cliente final.
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"Existe hoje uma competitividade para
melhor" afirma Luciana Pellegrino. Um dos
exemplos de mudança pode ser atestado por
um produto tradicional do mercado, o bombom Sonho de Valsa, que teve o design de
sua embalagem alterado para preservar seus
principais atributos, num investimento total
de R$ 15 milhões e três anos de pesquisas.
Numa linha menos sensorial que a do
bombom, há também o case de desenvolvimento de design de embalagem em
produto de uso corriqueiro como óleo de
cozinha. O exemplo é a remodelação da
embalagem do óleo Liza, para embalagem PET, com metas de sustentabilidade.
A linha de produtos do dia a dia é onde há maior pressão sobre o custo, e onde as empresas buscam desenvolvimento
para se diferenciar. "O foco é muito mais
em eficiência, em efetividade no processo e em transporte para ser competitivo
na gôndola" conta Luciana.
De modo geral, o segmento de embalagens está bastante consolidado no País.
"Sem dúvida nenhuma temos um dos maiores parques produtores da região. E com o
mercado globalizado, pode-se buscar os demais mercados também" afirma Luciana,
referindo às potencialidades para empresas
nacionais do segmento aluarem no exterior.
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cada público. E cada empresa tem de ter uma
identificação para cada público, oferecer a
cada um a comunicação da embalagem clara
e específica" diz Luciana. Daí que cada produto requer uma apresentação mais ou menos sofisticada. Para alguns públicos, muito
voltados para rede social, faz-se um maior
uso das tecnologias, por exemplo, com uso
de realidade aumentada, direcionando para sites específicos.
Outrora principal assunto da pauta desta
indústria, o conceito de sustentabilidade já é
inerente ao setor. De fato, segundo Luciana,
o conceito foi absorvido tanto pela indústria
— que viu uma otimização de processos de
produção — como pela sociedade, e o consumidor percebe na embalagem a adequação ao conteúdo. O uso de refis, ou das chamadas embalagens simplificadas, tem maior
aceitação por parte do consumidor. Surgiu
ainda uma série de novas tecnologias que
tomaram o seu uso mais amigável.
A Abre vem disseminando a simbologia do descarte seletivo, desenvolvida junto ao Ministério do Meio Ambiente, para educar o consumidor na separação. A
simbologia técnica começa a ser incluída,
e a busca é por uma linguagem harmonizada e padronizada para embalagens. "É
todo um processo de mudança de comportamento; essa é a grande questão. O
descarte seletivo já predispõe uma nova
política" afirma a diretora da Abre.
Ainda que o setor de embalagens já tenha se estabelecido em seus patamares
— como diz respeito a bens de consumo,
o crescimento da economia nos últimos
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