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Especial | Pequenas e médias empresas

Embalagens Setor de alimentos responde por 50% dos projetos na área

Investir na apresentação
para turbinar as vendas

REGIS FILHO/VALOR

Cíntia Motta, da Sierra: “Contratei um designer e pedi socorro ao Sebrae, as vendas aumentaram mais de 100%”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Investimentos em embalagens
podem trazer aumento no volume
de vendas, com melhor aceitação
no mercado, crescimento da mar-
gem frente ao valor agregado do
produto e aumento da vida útil da
mercadoria, além de redução de
perdas em processos de distribui-
ção. Quem afirma é Luciana Pelle-
grino, diretora executiva da Asso-
ciação Brasileira de Embalagem
(Abre). “As estruturas devem con-
ciliar design, eficiência e viabilida-
de econômica”, diz.

Entre as pequenas empresas, o
setor de alimentos é dono de 50%
dos projetos na área. Além de um
visual atraente, as embalagens
podem explorar outras vanta-
gens das mercadorias, como da-
dos de origem, tradição familiar
no modo de fabricação e curiosi-
dades sobre o produto para
atrair mais consumidores.

Segundo Luciana, a grande va-
riedade de itens e volumes puxa a
demanda por embalagens no
segmento de alimentos. “Há
oportunidades na produção re-
gional, como pescados, geleias,
mel e laticínios, além de sucos,
frutas e biscoitos”. Para a especia-
lista, os pacotes devem ser usa-
dos para “contar a história” do
produto, com dados sobre a ori-
gem, forma de preparo e ingre-
dientes. “Ao mesmo tempo, de-
vem ser trabalhados pensando
na eficiência da distribuição e na
inviolabilidade do conteúdo”.

Na Sierra, que produz e indus-
trializa cogumelos, a sócia Cíntia
Motta investiu cerca de R$ 30 mil
para reformular a logomarca e
embalagens da empresa. “Con -
tratei um designer e pedi apoio
ao Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae)”, afir-
ma. Com a ação, a fabricante apo-
sentou potinhos plásticos e pas-
sou a vender o produto em sa-
chês coloridos. “As vendas au-
mentaram mais de 100%”.

A fabricante, baseada em Biri-
tiba Mirim (SP), área conhecida
pelo cultivo de cogumelos, entre-
ga, em média, 60 mil volumes ao
mês. “Quando percebi que tinha
uma produção superior à da re-
gião, comecei a pensar como po-
deria comunicar isso aos clien-
tes”, afirma Cíntia. “Vi que as em-
balagens antigas não transmi-
tiam confiabilidade, nem mos-
travam que somos uma empresa
responsável não só pelo cultivo,
mas pela industrialização do
produto. Com a mudança, deixei
de ser mais um ‘champignon’ nas
gôndolas para virar uma indús-
tria de cogumelos”.

A repaginação incluiu um no-
vo selo nos invólucros, atestando
que a marca existe desde 1997 –
um dado importante para mos-
trar que o produto tem história e
é confiável. A empresa passou a
oferecer ainda uma linha de co-
gumelos em conserva, com vali-
dade de seis meses.

O desenho das embalagens
deixou espaço ainda para desta-
car o site da empresa, que reúne

dicas e os benefícios alimentares
dos cogumelos. A marca fornece
produtos para 14 Estados, além
de ocupar as prateleiras de gran-
des redes, como Pão de Açúcar,
Extra e Wa l m a r t .

“A iniciativa nos colocou à
frente dos importadores que en-
vasam champignons vindos da
China e representam 90% do
m e r c a d o”, diz. “Agora, estamos
trabalhando na impressão de no-
vas receitas no verso das embala-
gens”. A ideia é apresentar suges-
tões de pratos além do conheci-
do estrogonofe, com o objetivo
de estimular um consumo mais
frequente da mercadoria e atin-
gir mais usuários.

Segundo Ricardo Mayer, de-
signer especializado em embala-
gens que cuidou do reposiciona-
mento da marca Sierra, é preciso
deixar de ver o recurso como um
custo e passar a explorá-lo como
um instrumento de marketing.
“Deve-se buscar uma personali-
dade para o fabricante, com co-
res marcantes e um logotipo de
fácil leitura”, ensina o especialis-
ta, que finaliza projetos para pe-
quenos fornecedores de barras
de cereais e chocolates. “Se hou-
ver necessidade de usar imagens,
elas devem ser objetivas e bem
impressas”.

Para o designer, na maioria
das vezes, o consumidor “perce -
b e” a embalagem e o produto co-
mo um bem único. “Dessa forma,
o pacote pode beneficiar ou pre-
judicar a ideia que o comprador

faz da mercadoria”, diz. “É im-
portante estar atento também às
necessidades dos distribuidores
e varejistas, que esperam emba-
lagens resistentes, fáceis de ar-
mazenar e expor, com prazos de
validade condizentes com o giro
das compras”.

A marca de sementes de árvores
brasileiras Signus Vitae, no muni-
cípio de Volta Redonda (RJ), bus-
cou uma solução diferente para
deixar a produção mais conhecida.
Agora, novos envelopes sem cola-
gem permitem abrir e fechar os
pacotes sem rompê-los. Por ter
uma estrutura “s a n f o n a d a”, pode

Designers criam
serviços para
novos públicos
De São Paulo

Empresas de design de móveis
e objetos investem em novas ati-
vidades para ganhar mercado. A
André Cruz Design & Ideias está
oferecendo serviços de criação
para fabricantes de mobiliário; o
Estúdio Amélia Tarozzo quer de-
senvolver peças para quartos de
crianças, enquanto o escritório
da arquiteta Fernanda Marques
criou um site de decoração para
entregar bancos de metal e lumi-
nárias sob encomenda.

Os planos de expansão dos
empresários preveem um au-
mento de até 20% nos negócios,
em 2012, por conta de novos
contratos de exportação, repre-
sentação e licenciamento de
marcas. A premiação em concur-
sos de design serve de chancela
para conquistar novos clientes.

O designer André Cruz, que
mantém uma linha de mobiliá-
rio com seu nome, resolveu am-
pliar atividades, oferecendo ser-
viços de inovação, criação e con-
sultoria para outras marcas. “A
proposta de trabalho envolve
desde a montagem de uma estra-
tégia de mercado até o desenho
do produto final”, afirma o em-
presário, com contratos nos seto-
res moveleiro, de iluminação,
embalagens e eletrodomésticos.

Cruz conquistou concursos de
design como o prêmio Abilux, de
design de luminárias, e o Senai-SP
Excellence Design, voltado a em-
presas estabelecidas em São Paulo.
Na área de movelaria, ajudou a
criar o grupo Design OK, com mais
12 escritórios que lançam novos
itens a cada mês de novembro. Se-
gundo ele, dependendo da com-
plexidade do desenho, os projetos
podem demorar de 15 dias a dois
anos para saírem do papel.

Hoje, a André Cruz Design &
Ideias, com três funcionários di-
retos, trabalha no reposiciona-
mento de uma marca de móveis e
estofados e na criação, sob enco-
menda, de linhas de produtos pa-
ra clientes fixos. “Em um mercado
competitivo, a construção de es-
tratégias inovadoras em design é
um diferencial que assegura o
crescimento e a fidelidade dos
clientes”. Em 2013, o plano é au-
mentar a participação do escritó-
rio em novos mercados e investir
no treinamento de pessoal. Parte
das peças produzidas já seguiu
para América do Sul e França.

Para Cruz, o potencial dos es-
critórios de gerar mais fatura-
mento para os fabricantes ainda é
pouco conhecido. “Falta mais
percepção por parte dos negócios
para entender que o designer é o
elo entre a empresa e o consumi-
dor ”, diz. “Podemos compreen-
der a potencialidade da indús-
tria, saber o que o usuário quer e
entregar melhores resultados”.

No Estúdio Amélia Tarozzo, de
móveis autorais, a fabricação é ter-
ceirizada e chega a 40 unidades ao
mês. A ideia é entregar peças fabri-
cadas artesanalmente, seguindo
técnicas de marcenaria e inspira-
das em temas brasileiros. “Meus
principais clientes são lojistas, ar-

quitetos e decoradores”, diz Amé-
lia. “Há vendas diretas e indiretas
por meio de fabricantes licencia-
dos que revendem às lojas”.

Uma das estratégias para se des-
tacar no mercado é lançar sempre
novas coleções. Um dos carros-
chefe da marca é uma mesa de jan-
tar, feita de madeira maciça. O
cliente pode escolher o tamanho
desejado e o tipo de material para
o tampo, entre laca, madeira ou vi-
dro. Desde a criação, passando pe-
lo projeto técnico à prototipagem,
as peças de Amélia podem levar
até oito meses para ficarem pron-
tas. Com um faturamento de R$
450 mil ao ano, a designer prevê
um aumento de 20% nos negócios,
em 2012, por conta de novos con-
tratos de representação e licencia-
mento. Ela vende para clientes na
Inglaterra desde 2010 e participa
de concursos de design.

Um berço de madeira freijó,
com palha natural trançada à
mão e estrutura em formato de
pés de pato foi finalista do prê-
mio Salão Design Movelsul, reali-
zado há 24 anos pelo Sindicato
das Indústrias do Mobiliário de
Bento Gonçalves (Sindmóveis). Já
uma estante de madeira maciça
com prateleiras em MDF foi sele-
cionada para o International Fo-
rum Design (IF), em Hannover,
na Alemanha. “Queremos inves-
tir mais em exportações, desen-
volver móveis infantis e para
áreas externas, além de atuar
com design em outros segmen-
tos, como brinquedos e utensí-
lios domésticos”.

Na Fernanda Marques Arqui-
tetos Associados, empresa de ar-
quitetura de interiores que leva o
nome da proprietária, uma das
novidades é um site de decora-
ção, onde o cliente pode encon-
trar móveis e objetos de projetos
recém-lançados. Segundo a dire-
tora de novos negócios, Renata
Marques Ruhman, a companhia,
que ficou conhecida por assinar
projetos para incorporadoras,
está fabricando peças em aço, lu-
minárias, bancos de madeira e
metal. “Também personalizamos
itens como geladeiras e cadeiras,
vendidos exclusivamente no en-
dereço eletrônico”. Fernanda
tem projetos residenciais no Bra-
sil e nos Estados Unidos.

Até o final do ano, por meio de
acordos com fabricantes, a empre-
sa vai oferecer uma linha de sapati-
lhas e lençóis, de parceiros como
Tatiana Loureiro e Trussardi. Uma
série de lustres de um fabricante
checo também fará parte das ofer-
tas. A empresa faturou R$ 10 mi-
lhões em 2011 e pretende alcançar
R$ 13 milhões de faturamento este
ano. “Estamos nos preparando pa-
ra atuar com mais ênfase no mer-
cado hoteleiro, desenvolvendo
mobiliário e enxoval para grandes
redes de hotéis”.

Em Belo Horizonte, a IV Bienal
Brasileira de Design recebeu 15
mil visitantes este ano. Realizado
pelos governos federal, estadual e
pela Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais, hospedou
a exposição “Jovens Designers” pa -
ra buscar novos talentos. (JS)

Pacotes devem ser
usados para “contar a
h i st ó r i a ” do produto,
com dados sobre origem
e forma de preparo

ainda guardar sementes de diver-
sos tamanhos. A embalagem rece-
beu, este ano, um prêmio do mer-
cado de embalagens.

“Começamos a investir em no-
vos pacotes há dois anos, com in-
vestimentos de mais de R$ 150
mil”, afirma Luiz Carlos Busato,
sócio da empresa que produz se-
mentes de 200 espécies, como ja-
carandá e cedro, vendidas em vi-
veiros ou usadas em projetos flo-
restais. O empresário afirma que
as vendas dobraram depois da
criação das embalagens e já estão
programados lançamentos de

até 20 sementes para o setor va-
rejista. A nova apresentação le-
vou a marca para mercados em
crescimento, como lojas de vare-
jo e de brindes promocionais.

“A Paramount Pictures com-
prou os produtos para distribuir
com o DVD do filme O Lórax-Em
Busca da Trúfula Perdida (dese-
nho animado que fala sobre pre-
servação ambiental)”, diz Luiz
Carlos Busato.

Para Mayer, os megaeventos
esportivos no país também vão
estimular o uso de embalagens
comemorativas. “A presença de
textos em línguas estrangeiras
deve aumentar nos invólucros,
para criar empatia com os visi-
tantes”, diz. “As empresas podem
atualizar os pacotes usando te-
mas e informações sobre as dele-
gações estrangeiras ou das cida-
des que vão receber os jogos”.

Outro nicho de consumo im-
portante são os idosos. O cresci-
mento da população com mais
de 60 anos no Brasil deve obrigar
os fabricantes a oferecer embala-
gens fáceis de manusear, com
textos legíveis sobre conteúdo e
prazos de validade.

“Antes de fazer investimentos
no setor, deve-se visitar os pontos
de venda para saber como as em-
balagens são expostas e analisar
os concorrentes”, afirma o desig-
ner. “As empresas devem desper-
tar o interesse dos varejistas por
produtos que, além do preço e da
qualidade, se destacam nas gôn-
dolas e geram vendas”.

Só SEDEX é SEDEX.

SUA ENCOMENDAMAIS RÁPIDA
DO QUE VOCÊ IMAGINA.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F7.




