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inovação é ponto-chave para os negócios da in 
dúst r ia de higiene e limpeza. Na embalagem, 
principal elemento de in teração e comun icação 
entre produto, marca e consumidor, o design é 

decisivo para a vantagem competitividade das empresas. Para 
Iorley Correia Lisboa, gestor de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Embalagens, as soluções das empresas nos quesitos pratici-
dade e funcionalidade, em 2013, es tão no design e estruturas 
diferenciadas das embalagens e produtos. 

Dessa forma, ele ressalta que as empresas devem estar atentas 
a novos modos de consumo que podem ditar outro rumo nos 
projetos das empresas. "Nas embalagens isso se reflete no de
sign, que deve ser assertivo, pois no caso de higiene e limpeza, 
impacta na cons t rução de moldes de sopro e injeção e um 
erro pode gerar altos custos à empresa", avalia o gestor, que 
t a m b é m é responsável pelas embalagens de Marcas Próprias 
do Grupo Walmart Brasil. 
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Embalagens práticas, invioláveis e 
informativas são destaques desse 
mercado. Segundo Henr ique 
Melo, gerente da categoria da 
Kimberly-Clark, a busca por tec
nologia em produtos de parte dos 
consumidores t ambém influencia 
na escolha de certas cores usadas 
nas embalagens. "O Scott Dura-
max (pano de limpeza que pode 
ser descartado de acordo com o 
uso) traz agora o preto, o prateado 

e o vermelho como cores chamati-
vas e trazem à tona a sensação de 
inovação e desempenho." 

Segundo Lisboa, este ano des
tacam-se cores impactantes no 
ponto de venda para despertar 
a a tenção do consumidor. "Uma 
rota criativa (layout) que passe 
na embalagem tecnologia e per
formance, com destaque para os 
seus atributos principais." Para 
identificar essas tendências são 
realizadas mui tas pesquisas. 
Segundo ele, esse é o grande se
gredo. "Investimento t a m b é m na 
contratação de profissionais que 
façam a diferença e entendam da 
categoria com nível de excelência 
e profundidade. Além disso, eles 
devem ficar 'antenados' às ten
dências e aos acontecimentos do 
mercado nacional e mundial." 

Embalagens que t razem e f i 
ciência e praticidade ao uso é 
preocupação constante da marca 
Kiss. Para esse inverno, há duas 
novidades: os Lenços Umedeci-
dos Kiss Mult iuso e o Kiss Gel 
Antisséptico. "O gel antisseptico 
no formato compacto de 60 ml 
é ideal para bolsas e bolsos. Já o 
gel 200 ml , com válvula pump, se 
adequa perfeitamente a banca
das, seja em casa ou no escritório. 
A embalagem com 20 unidades 
dos lenços umedecidos é com
pacta e cabe bem em bolsas e 
mochilas", garante Carolina João, 
gerente de marketing das marcas 
Kiss (lenços de papel) e Personal 
Baby (fraldas). 

Tendências de consumo 
Para especialistas, o consumidor 
está em busca de inovação. Com 
o aumento da renda da chamada 
nova classe média, algumas em
presas apostam em produtos de 
maior valor agregado para crescer, 
além de, em alguns casos, emba
lagens maiores de melhor custo-
benefício. Segundo Diego Ribeiro 
de Souza, gerente de marketing 
Personal, da Santher, esse é o caso 
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do segmento de papel higiênico. 
Em 2012, a categoria folha dupla 
cresceu em volume 10,8% em 
relação ao ano de 2011. 

A melhora na renda t a m b é m au
mentou o consumo das toalhas 
umedecidas para b e b ê . "Assim 
como ocorreu com as fraldas des
cartáveis, este é um mercado que 
só tende a aumentar devido aos 
inúmeros benefícios, como pra-
ticidade e conforto", avalia Ca
rolina, gerente de marketing das 
marcas Kiss e Personal Baby, da 
Santher. O aumento da demanda 
por produtos em embalagens mais 
práticas e funcionais, que podem 
ser levadas em bolsas e mochilas, 
segundo ela, deve-se ao aumento 
do tempo das pessoas fora de casa. 
"Elas buscam qualidade em seu 
tempo na rua e demandam das 
indústrias produtos que atendam 
suas necessidades." 

Por outro lado, há t a m b é m so
luções para aproveitar melhor 
esse tempo menor em casa. "A 
empresa está 'antenada' às novas 
t endênc ia s internacionais e de 
como se adequariam ao estilo de 
vida e consumo dos brasileiros. A 
Santher aposta em produtos que 
entregam praticidade ao consu
midor. As toalhas Snob ajudam 
a descomplicar as tarefas do lar 
ao absorver mais l íqu idos sem 
esfarelar durante a limpeza", diz 
Isabella Brumatti Gomes, gerente 
de marketing Snob, linha de papel 
toalha da Santher. 

Para traduzir essas tendências , o 
gerente de marketing da marca 
Personal, explica que o contato 
com o consumidor é constante e 
próximo. "Trabalhamos com dois 
excelentes pontos de partida: o 'de 
olho no consumidor', programa 
que conta com a participação dos 
próprios colaboradores Santher e 
o SAC. Nos dois casos, produtos 
ativos, l ançamentos - extensões 
de linha ou novos conceitos - e 
percepções em relação à marca 
são avaliados." Recentemente, a 
empresa criou perfil da marca Per
sonal no Facebook para aumentar 

o relacionamento com o consumi
dor c divulgar sua marca. 
A Kimberly-Clark acompanha as 
tendências de mercado por meio 
da sua divisão de Cuidados com 
a Família. "Nos úl t imos anos, o 
trabalho doméstico, por exemplo, 
tem mudado rapidamente no 
Brasil. Hoje esse serviço tem sido 
feito pelo morador ou comparti
lhado com a família. Desse modo, 
as embalagens tornam-se impor
tantes fontes de comunicação de 
atributos do produto, como pra
ticidade e conveniência", ressalta 
Henrique Melo. 

Capital humano: da concepção 
ao consumidor final 

Para avançar, é importante envol
ver toda a cadeia produtiva. "A 
inovação bem feita só acontece 
com o envolvimento de todos. As 
empresas devem ser boas ouvin
tes, buscar as aspirações e neces
sidades de seus clientes", ressalta 
Lisboa. Para ele, funcionários, 
fornecedores e parceiros, muitas 
vezes por estarem na operação do 
dia a dia, são detentores de infor

mações extremamente valiosas 
em todo o processo. 
Segundo Melo , na Kimber ly -
Clark para qualquer inovação 
acontecer, a companhia abre 
espaço para a p a r t i c i p a ç ã o de 
colaboradores e fornecedores, do 
mesmo modo que busca insights 
dos consumidores e casos de su
cesso da empresa pelo mundo. "É 
importante a reunião de todas as 
informações que podem compor 
projetos de inovação." 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 188, p. 24-27, abr. 2013.




