
ESPECIAL

INOVAÇÕES ANALISADAS FRENTE E VERSO
EMBALAGENS AUTOFUNCIONAIS,VIDROS MAIS LEVES, PLÁSTICO DEGRADÁVEL,TECNOLOGIAS DE EXPANSÃO EM AÇO, FILMES

COM AGENTES ESPECIAIS LIBERADOS PROGRESSIVAMENTE,TRATAMFNTOS DIFERENCIADOS PARA PAPÉIS, RÓTULOS QUE RE-

VESTEM QUALQUER FORMATO, SISTEMA DE tagging PARA RASTREAMENTO DE CARGAS, MATERIAIS COM MOLÉCULAS VEGE-

TAIS... EM MEIO A tantas novidades DO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, REPRESENTANTES DE EMPRESAS USUÁ-

RIAS, FORNECEDORES E ESCRITÓRIOS DE design APRESENTAM SEUS principais projetos, DISCUTEM QUANTO AS ino-

vações NA ÁREA, AGREGAM, DE FATO, valor à marca, E REVELAM QUAIS FATORES estimulam — E inibem — o

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS, MATERIAIS E PROJETOS VISUAIS NO SETOR.

by MARA VEGSO

É fato que o aumento da competitividade, que parece

ter perdido o freio nas últimas duas décadas, vem con-

tribuindo sobremaneira para o desenvolvimento do

setor de embalagens no pais. Há muito, a indústria, os

fornecedores, os convertedores e as agências de design

deixaram de atentar apenas para suas funções básicas,

posicionando-as como ferramentas eficazes na busca

pela diferenciação no ponto-de-venda e alcance de van-

tagens reais no mercado.
O

Dessa forma, de simples invólucros, elaborados para

conter, transportar c proteger os produtos, as emba-

lagens atingiram o status de agentes determinantes na

comunicação com o público consumidor, prestando

uma contribuição fundamental nos processos de cons-

trução e fortalecimento de marcas.Tanto é que, como

assinala Fábio Mestriner, presidente da Abre e da Pa-
cking Design, estamos presenciando uma verdadei-

ra proliferação de campanhas publicitárias com foco

na apresentação de novas embalagens, exploradas em

situações que vão muito além do tradicional pack shot.

"As empresas estão aprendendo a utilizar melhor a em-

balagem como ferramenta de marketing, procurando in-

tegrá-la aos planos de comunicação',' sustenta o espe-

cialista, lamentando apenas o fato de as companhias ain-

da não terem adquirido plena consciência de que a em-

balagem c um veiculo de mídia extremamente eficien-

te, visto que atinge 100% dos consumidores e, por sua

própria natureza, está sempre presente nos momen-

tos de decisão de compra. "Além disso, pode ser utili-

zada, a custo zero, na inserção de mensagens que, de-

pendendo da tiragem do produto, alcançam milhões

de unidades ao mês','esclarece.

Este cenário ganha relevância ainda maior quando ava-

liado pelo ponto de vista de Gilberto Strunck, sócio-di-

retor da Dia Design: "No Brasil, menos de 5% das

marcas administram algum tipo de comunicação de

marketing para seus produtos, índice que nos Estados

Unidos está aquém de 1%. Assim, na grande maioria das

vezes, a embalagem é sua única 'publicidade' e, quando

colocada nas gôndolas lado a lado com os concorren-

tes, pode se tornar o diferencial capaz de provocar a

compra','completa o executivo, lembrando que a última

pesquisa realizada pelo Popai Brasil — no final de

2003 —, sobre o comportamento dos consumidores

em super e hipermercados, apurou que 81% das esco-

lhas das marcas são decididas nos pontos-de-venda.

Tendo cm vista este panorama, o mercado brasileiro

vem, dentro de suas possibilidades, injetando recursos

no desenvolvimento de inovações na área de emba-

lagem, contemplando a viabilidade de novas técnicas,

materiais e conceitos gráficos, imprescindíveis para

saciar os anseios do público por novidades. Porém, co-

mo alerta Marco Antônio Amaral Rezende, diretor da

Cauduro Martino, de nada adiantam tantas inova-

ções se as mesmas não estiverem perfeitamente sinto-

nizadas com o posicionamento estratégico do produto.

Afinal, como relata Mário Narita, o ser humano é cria-

tivo por natureza e, desde seus primórdios,tem bus-

cado maneiras de viver melhor."Dentro desse contex-

to, o homem moderno está sempre sedento por no-
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UM. A SUZANO PAPEL E CELULO-
SE TEM INVESTIDO EM UMA

SÉRIE DE LANÇAMENTOS, MAIS
RESISTENTES AO ENVELHECI-

MENTO E QUE AINDA PERMITEM
UMA INFINIDADE DE RECURSOS

GRÁFICOS. É O CASO DO TP
POLAR, CARTÃO TRIPLEX RECICLÁ-

VEL, ESPECIALMENTE DESEN-
VOLVIDO PARA OS SEGMENTOS

DE ALIMENTOS PRONTOS E
CONGELADOS.

DOIS. A EMBALAGEM DOS AB-
SORVENTES ÍNTIM0S SYM. DE PO-
LIETILENO GOFRADO, CONFE-

RIU MAIOR DELICADEZA AO
TOQUE E MINIMIZOU OS RUÍ-
DOS DURANTE O MANUSEIO.

TRÊS. O GRUPO ORSA ACABA
DE LANÇAR O ORSA PLATÔ SYS-
TEM. SISTEMA DE TRAVAS QUE

GARANTE MAIOR SEGURANÇA
NO ACONDICIONAMENTO DE
FRUTAS, PROTEGENDO-AS DOS
CHOQUES MECÂNICOS,ALÉM

DE ASSEGURAR ALTA RESISTÊN-
CIA À UMIDADE, FAVORECER A
REDUÇÃO DE CUSTOS E PRO-
PORCIONAR MAIOR HIGIENE E
MELHOR APRESENTAÇÃO DOS

PRODUTOS NO PDV.

vos produtos, novos sabores e novas embalagens. Ca-

da vez mais, as pessoas tendem a procurar uma em-

balagem que se encaixe exatamente ao seu perfil, que

converse com elas.Já não é possível adotar um mesmo

frasco para todas as bebidas',' exemplifica o diretor da

Narita & Associados, agência responsável, entre ou-

tros projetos, pelas formas surpreendentemente sinuo-

sas que agregaram personalidade à cerveja Skol Beats.

MADE IN BRAZII

Este c apenas um dos vários exemplos do que a cria-

tividade brasileira, aliada à competência de nossa in-

dústria de embalagem, é capaz de oferecer. Combina-

ção que, segundo Mestriner, alcançou padrão interna-

cional."Das vinte maiores empresas mundiais dessa

área, dezessete já contam com fábricas no país. Além

disso, a exemplo do que ocorre com a nossa propa-

ganda,o design de embalagem nacional vem ocupando

posição de destaque nas principais premiações inter-

nacionais do setor',' orgulha-se o executivo, chamando

a atenção para as ações encabeçadas pelo Comitê de
Design da Abre, implantado — em caráter inédito

no mundo — para promover sua integração com a in-

dústria de embalagem.

Da rnesma opinião. Lúcia Rolla. gerente de marketing

da Santher, garante que, com relação às inovações na

área, o Brasil não deixa nada a desejar aos demais paí-

ses."Com o advento da globalização, os lançamentos

tornaram-se mundiais e simultâneos, proporcionan-

do-nos acesso a toda sorte de materiais e de tecno-

logias','sustenta a executiva da Santher, empresa res-

ponsável pela produção dos absorventes íntimos Sym,

cuja embalagem de polietileno gofrado conferiu maior

delicadeza ao toque e minimizou os ruídos durante o

manuseio.

Mas,de acordo com a visão crítica de Narita, ainda exis-
te, sim,uma visível diferença entre o desenvolvimento
tecnológico presente no Brasil cm relação ao chama-

do Primeiro Mundo."Infelizmente, nossos parques grá-

ficos não têm o mesmo padrão de países como Japão,

Alemanha ou Inglaterra. Somos muito criativos, mas

não temos um mercado capaz de pagar o preço pelo

processo de desenvolvimento de uma embalagem real-

mente inovadora" lamenta.

Em resposta ao raciocínio do designer, Sérgio Matias Fi-

gueiredo observa que as inovações dependem do ama-

durecimento do mercado."Todo produto tem um ci-

clo, seu próprio ritmo. Não adianta andar mais rápido

do que a necessidade ou o poder de compra dos clien-

tes e consumidores finais",pondera o gerente de mar-

keting do Grupo Orsa, que acaba de lançar o Orsa Pla-

tô System, sistema de travas que garante maior seguran-

ça no acondicionamento de frutas, protegendo-as dos

choques mecânicos comumente provocados nos pro-

cessos de transporte e empilhamento. Além disso, a no-

vidade assegura alta resistência a umidade,favorece a

redução de custos em logística c proporciona maior

higiene e melhor apresentação dos produtos no pon-

to-de-vcnda.

Strunck, por sua vez, reconhece que a grande defasa-

gem que existia há cerca de uma década diminuiu

muito, mas não há como desconsiderar que o poder

de compra do brasileiro caiu de forma drástica nos

últimos três anos, o que provocou grande migração

para o consumo de marcas baratas, em detrimento das

lideres de suas categorias, que usualmente são as que

mais inovam."Como conseqüência, os investimentos

expressivos em novos equipamentos para a produção

de embalagens vêm sendo realizados em menor velo-

cidade, abrindo um intervalo entre as últimas tecno-

logias disponíveis no exterior e no mercado nacional",

detalha o executivo.

Ainda assim, como assinala Mestriner, o consumidor

brasileiro é muito antenado c o mercado bastante so-

fisticado, fatos que vêm impulsionando alguns avanços

significativos no setor."Os cartuchos confeccionados

em plástico transparente, por exemplo, têm apoiado

diversos lançamentos no Brasil, e as embalagens de aço,

que há muito permaneciam estagnadas, vêm apresen-

tando sucessivas inovações, principalmente no que diz

respeito ao shape e aos dispositivos de abertura", exem-

plifica, ressaltando que as tampas de requeijão em co-

po e das latas de refogados de tomate — ambas pro-

duzidas pela Metalgráflca Rojek - ganharam, este

ano, o"Cans of the Year"('promovido pela revista norte-
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QUATRO. A NOVA EMBALA-
GEM FLOW PACK (TRABALHADA
EM FILME LAMINADO TRANS-
PARENTE) DA LÃ DE AÇO BOM
6R/L, APRESENTADA EM TAMA-
NHO MENOR QUE ATRADI-
CIONAL FOI ADOTADA COM
BASE EM PESQUISAS QUE DE-

TECTARAM O HÁBITO DOS
CONSUMIDORES EM CORTAR

AS ESPONJAS AO MEIO.

CINCO. BOM EXEMPLO DE
INOVAÇÃO EM VIRTUDE DAS
NECESSIDADES DOS CONSU-
MIDORES É O QUE VEM OCOR-
RENDO COM AS EMBALAGENS
DE SHAMPOOS E CONDICIO-

NADORES. A AVON ADOTOU A
NOVA POSIÇÃO NA LINHA DE

CUIDADOS PARA CABELOS
ADVANCED TECHNIQUES PARA
FACILITAR A EXTRAÇÃO DO
CONTEÚDO DO PRODUTO.

americana The Canmaker), principal prêmio mundial do

setor de embalagens metálicas.

AGITE ANTES DE USAR

De acordo com os especialistas da área, as inovações

responsáveis por agitar o mercado nacional de emba-

lagem advêm, principalmente, das categorias de pro-

dutos alimentícios, com ênfase nas embalagens indivi-

duais — elaboradas para atender às necessidades do

crescente número de pessoas que moram sozinhas,

bem como das famílias tradicionais, que já não conse-

guem reunir todos os seus membros na hora das re-

feições.

Lado a lado com o segmento alimentício, a categoria

de higiene e beleza, que historicamente mobiliza as

novidades no setor, vem atuando de forma ainda mais

agressiva. Segundo o executivo da Dia Design, o fato

está diretamente associado ao surgimento de um enor-

me mercado de produtos étnicos e os que visam o pú-

blico masculino, targets que até alguns anos atrás não

contavam com produtos tão específicos.

"Não há dúvida de que a indústria, os fornecedores de

matérias-primas, os transformadores e as agências de

design estão investindo muito na inovação, buscando

novas técnicas, formas inusitadas e diferentes proces-

sos de decoração" observa Lígia Regina Haddad Baru-

que Farias, gerente de desenvolvimento de embalagens

de O Boticário, citando como exemplos recentes a

dupla anodização em materiais metálicos, pinturas em

vidro, sistemas de decoração gráfica tridimensional e

os oportunos aditivos biodegradáveis em resinas plás-

ticas.

Márcio Pinheiro, gerente de embalagens da Nestlé,
por sua vez, admite que, de forma genérica, o mercado

vem inovando, mas cm uma escala muito menor do

que ocorre no setor alimentício."Isto porque os inves-

timentos dos fornecedores, que já eram pequenos em

2001 e 2002, simplesmente pararam no ano passado,

devido à baixa atividade econômica"analisa,projetan-

do, contudo, uma situação mais confortável a partir do

final deste ano."Já é possível sentir, por parte das agên-

cias e fornecedores, um otimismo muito maior neste

segundo semestre, que deverá se traduzir em novos

projetos para fins de 2004 e ao longo de 2005", prevê.

Para Érica Stoll, o mercado fornecedor vem pecando

pela falta de pró-atividade."O desenvolvimento de novas

embalagens não tem sido muito motivado por eventos

externos. O que percebemos são as empresas solici-

tando novas tendências e materiais para testes inter-

nos, sendo ainda muito baixo o nível de informações

provenientes dos fornecedores",contesta a gerente de

produto da Bombril, que recentemente adotou uma

embalagem flowpack (trabalhada em filme laminado

transparente) para a lã de aço Bom Bril Fácil, apresenta-

da em tamanho menor que a tradicional."O novo for-

mato foi adotado com base em pesquisas que detec-

taram o hábito dos consumidores cm cortar as espon-

jas ao meio" complementa Adelice Moraes, chefe de de-

senvolvimento de embalagem e produtos da empresa.

A crítica de Érica é compartilhada por Olga Sérvulo,

gestora de comunicação da Embelleze: "Ao contrário

do que se espera, os fornecedores não têm investido

em inovações a contento, sendo que as principais cau-

sas dessa negligência abrangem desde prazos insufi-

cientes para a elaboração de moldes às parcas possi-

bilidades financeiras" procura justificar a executiva.

César Vinícius Mendes, gerente de grupo de produtos

da Suzano Papel e Celulose — líder nacional no

segmento de papéis para embalagem — defende-se,

lembrando que sua empresa tem injetado fortes re-

cursos em uma série de lançamentos, mais resistentes

ao envelhecimento e que ainda permitem uma infini-

dade de recursos gráficos. É o caso, por exemplo, das

já consagradas linhas Supremo Alta Alvura (com todas as

camadas branqueadas e produzidas a partir de celu-

lose virgem) e Supremo Duo Design (que permite a mes-

ma qualidade de impressão na frente e no verso das

embalagens), bem como do recém-lançado TP Polar, car-

tão triplex reciclável (especialmente desenvolvido para

os segmentos de alimentos prontos e congelados), úni-

co em sua categoria certificado pelo instituto Isega,

da Alemanha, e de acordo com as normas do ameri-

REVISTA DO ANUNCIANTE - ANO VII N" 66 - AGOSTO DE 2004



ESPECIAL

SEIS. O BOTICÁRIO TEM
ENCANTADO O CONSUMI-

DOR COM EMBALAGENS CO-
MO AS DOS PERFUMES CLASSIC,
DO AR80 FEMININO E DA PRÓ-
PRIA LINHA DE MAQUIAGEM
DA MARCA, CUJAS EMBALA-
GENS SÃO REVESTIDAS POR

UM VERNIZ ESPECIAL, QUE
EVITA RISCOS E MANTÉM UM

BRILHO DURADOURO.

SETE. A EMBELLEZE VOLTA A
SURPREENDER COM A FAMÍLIA
DE SHAMPOOS E PÓS-SHAAMPO-

OS SEMPREBELLA ENERGYA,
CONCEBIDA EM FORMAS OR-
GÂNICAS E ERGONÔMICAS,

CAPAZES DE PROPORCIONAR
EMOÇÕES SENSORIAIS AO

TATO, ALÉM, É CLARO, DA
PRATICIDADE DE USO.

cano FDA— Food and Drug Administration.
De sua parte, fornecedores e as agências de design tam-

bém se mostram ressentidos diante dos baixos inves-

timentos destinados pelas empresas usuárias."Na mi-

nha opinião, elas deveriam estar mais abertas às ino-

vações na área. Entretanto, salvo louváveis exceções,

parece-me que elas ainda não estão suficientemente

atentas aos diferenciais proporcionados por essas no-

vidades" afirma Maurício Groke, diretor comercial da

Antilhas, lembrando que a busca pela inovação pode

refletir diretamente na melhoria da relação custo/

benefício da embalagem, primeiro diferencial perce-

bido pelo consumidor na aquisição de um produto.

Entre as várias contribuições da Antilhas para este

fim está o fornecimento de bobinas técnicas para em-

balar a farinha e a tradicional erva-mate no mercado

alimentício argentino."Inovamos ao alterar a estrutu-

ra das embalagens destes dois produtos, que até então

eram fabricadas em papel laminado com polipropile-

no e, hoje, são impressas em papel com verniz UV" de-

talha o executivo, informando que o processo foi de-

vidamente certificado pelo Inal — Instituto Nacio-
nal Alimentício daquele país.

Com base em seu cotidiano, Gisela Schulzinger, presi-

dente da Haus Design, constata que, quando o as-

sunto é inovação, a maioria das empresas mostra-se

interessada, julga-a muito importante e compreende

seus benefícios tangíveis e intangíveis para a percep-

ção da marca."É quando entra a pergunta:'Quanto cus-

ta?'. Nesse momento, tudo muda e o assunto acaba mor-

rendo por aí" revela, chamando a atenção para a neces-

sidade de maiores investimentos no setor, processo

que, como ela própria reconhece,vem acontecendo,

paulatinamente, liderado pelas companhias de grande

porte, nacionais e internacionais.

PESO LÍQUIDO

Entre estas empresas estão as representantes dos se-

tores de perfumaria e cosméticos, como O Boticá-

rio, Avon e Embelleze, que investem pesado em

pesquisas e desenvolvimento,visando levar em consi-

deração as solicitações de um público cada vez mais

exigente, como assinala João Hansen:'Abusca por ino-

vação é uma constante neste mercado, que procura

atender as contínuas mudanças e necessidades espe-

cíficas do segmento. Um bom exemplo de inovação em

virtude das necessidades dos consumidores é o que

vem ocorrendo, por exemplo, com as embalagens de

shampoos e condicionadores, que estão recorrendo a

um novo formato de tampa para que os frascos ganhem

estabilidade quando mantidos de cabeça para baixo','

observa o diretor de gestão da qualidade e engenharia

de produtos da Avon, ressaltando que a nova posição

— adotada na linha de cuidados para cabelos Advan-

ced Techniques — facilita a extração de todo o conteúdo

do produto.

"Os fatores que estimulam o desenvolvimento de em-

balagens estão sempre atrelados no sentido de buscar

encantar o consumidor. Até porque a primeira impres-

são é a que antecede a primeira compra',' coloca Lígia,

citando alguns lançamentos de O Boticário, entre os

quais os perfumes Classic, cuja tampa recorre à deco-

ração gráfica tridimensional (projeto realizado em con-

junto com a Augros); Arbo feminino, com bocal descen-

tralizado, inédito no Brasil (viabilizado em parceria com

a Wheaton); e a própria linha de maquiagem da mar-

ca, cujas embalagens são revestidas por um verniz es-

pecial, que evita riscos e mantém um brilho duradou-

ro (desenvolvido a quatro mãos, com a Rexon).
A Embelleze, por sua vez, que já havia lançado a linha

de coloração Natucor em uma embalagem similar à tra-

dicionalmente utilizada para acondicionar filmes foto-

gráficos, iniciativa que permitiu a colocação do produ-

to nos check-outs das farmácias e supermercados,volta

a surpreender com a família de shampoos e pós-sham-

poos Semprebella Energya, concebida em formas orgâni-

cas e ergonômicas, capazes de proporcionar emoções

sensoriais ao tato, além, é claro, da praticidade de uso.

"O setor está sempre em desenvolvimento,procuran-

do atender não apenas as necessidades dos consumi-

dores, mas também dos pontos-de-venda','ressalta Ju-

liana Oliveira, gerente de grupo da Colgate-Palmo-
live que, atenta a essas questões, investiu na adoção de

envoltórios transparentes para alinha de sabonetes Bo-
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OITO. ATENTA ÀS NECESSI-
DADES DO PONTO-DE-VEN-
DA, A COLGATE-PALMOLIVE ESTÁ
INVESTINDO NA APLICAÇÃO
DE HOT MELT (COLA QUENTE)
NAS ABAS DOS CARTUCHOS
DOS CREMES DENTAIS, RECUR-
SO QUE EVITA A VIOLAÇÃO

DOS MESMOS.

NOVE. A CADBURY ADAMS
ESTÁ LANÇANDO AS BALAS

HALLS CREAMY EM EMBALAGEM
BLISTER, INÉDITA NO SEGMEN-
TO. O OBJETIVO É ATENDERA
DEMANDA DO CONSUMIDOR
NO DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS INOVADORES E

QUE SE AJUSTEM AO SEU
COTIDIANO.

tanicals, tornando-os mais atraentes no PDV, bem co-

mo na aplicação de hot melt (cola quente) nas abas dos

cartuchos dos cremes dentais, recurso que evita a vio-

lação dos mesmos.

Nas categorias de alimentos e bebidas, tem sido igual-

mente fácil encontrar embalagens que efetivamente

valem quanto pesam, seja em termos de tecnologias,

emprego de novos materiais ou projetos visuais dife-

renciados.

Somente este ano, a Nestlé — que já havia introduzi-

do com pioneirismo no mercado os pudins prontos

em embalagens Tetrapak, os econômicos stand-uppou-

ches para o tradicional Nescqfé e as práticas membranas

de alumínio acrescidas como sobretampa para as latas

de Nescau, Neston e Farinha Láctea — lançou sticks para

as porções individuais de Leite Moça, voltadas ao públi-

co infantil, e para os novos temperos Maggi, o que fa-

cilita a dosagem do produto.

Outra novidade da empresa é a caixa de bombons,

cuja faca especial leva a embalagem a assumir o for-

mato do próprio produto. Idealizado pelo departamen-

to de design da FutureBrand, o projeto já foi adota-

do na Europa e chega, agora, ao mercado nacional.

A expertise internacional dessa consultoria ajudou a

Nestlé da Inglaterra a desenvolver uma embalagemo o

bastante irreverente para os chocolates Smarties (con-

correntes dos M&M's), apresentados em uma peque-

na lata que remete às de refrigerantes. Segundo Alexo o

Sugai, diretor de design da unidade brasileira da Futu-

reBrand, a idéia foi concebida com base em estudos

do comportamento infantil, que apuraram o hábito dos

baixinhos em despejar os doces diretamente na boca.

Ainda na área de confeitos, a Cadbury Adams — que

comemora seis décadas de presença no mercado na-

cional — está lançando as balas Halls Creamy em em-

balagem blister, inédita no segmento."Cada vez mais, oo o

consumidor demanda o desenvolvimento de produ-

tos inovadores e que se ajustem ao seu cotidiano, exi-

gindo que o mercado como um todo se adapte a essa

realidade',' reforça Mareei Sacco, diretor de marketing

da companhia.

Ciente da necessidade das marcas em buscar na for-

ma ou estrutura da embalagem maior valor agregado,

a 100% Design elaborou um shape inovador para a

água mineral premium Via Natural (lançamento da Tri-

rnax), apresentada em três tamanhos distintos, para

mercados diferentes. A partir dos traços que com-

põem a inicial do nome foi criada uma gaivota estili-

zada, cuja disposição no rótulo — inserido na parte

inferior da garrafa — provoca uma interessante ilu-

são de ótica, capaz de conferir movimento ao simbolo

gráfico. O vôo da gaivota, impresso em alto-relevo no

shape das garrafas, foi adotado, ainda, para solucionar

as questões técnicas, responsáveis pela sustentação do

frasco, trabalhado em formato anatômico.

"O trabalho envolveu estudos estruturais de molde,

ferramentas e produção, que resultaram na unicidade

da imagem visual','esclarece Renata Melman, sócia da

agência, definindo tecnologia estrutural como sinôni-

mo de modernidade, praticidade, agilidade c seguran-

ça para as marcas que buscam resultado e presença

diferenciada.

A cervejaria Petrópolis também está saciando a sede

de novidade dos consumidores, inserindo um selo pro-

tetor de alumínio — produzido pela alemã Hüeck

Folien — na parte superior das latas das cervejas Pe-

tra c Itaipava, destinadas à classe A.'A iniciativa inova no

segmento, protegendo os consumidores contra even-

tuais contaminações provocadas nos processos de ar-

mazenamento ou transporte" explica Adriano Pantani,

sócio-diretor da Mediterrânea Pantani, agência res-

ponsável pela concepção do design e desenvolvimento

de arquitetura das marcas.

Evidenciando em seu formato o sol que caracteriza

a marca, as embalagens dos aparelhos de telefone ce-

lular Claro também não poupam ousadia ou moder-

nidade. Criadas pelo GAD'Design, as peças foram

produzidas com encaixes especiais em plástico inje-

tado transparente, que além de leve, permitem a per-

feita visualização dos aparelhos."Neste caso, procura-

mos desenvolver um visual clean, moderno, prático e

que, principalmente, traduzisse a marca conceituai e

formalmente, colocando a embalagem no mesmo pla-

no da telefonia móvel, que adota inovações cada vez

mais arrojadas na tecnologia e no design de apare-

lhos',' comenta Luciano Dcos, diretor-prcsidente da

empresa de design e branding.
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ESPECIAL

DEZ. COM ALGUNS RECOR-
TES ESPECIAIS'E IMPRESSÃO

NA PARTE INTERNA.A CAIXA
DE PAPEL-CARTÃO DAS FRAL-

DAS PAMPER'S ASSUMIU, NO
FINAL DO ANO PASSADO, AS
FORMAS DE PRESÉPIO PAPA

ENTRETER OS BAIXINHOS.

ONZE. AS EMBALAGENS DA
COLOMBAJODDYNHO (PEPSICO)
TRANSFORMARAM-SE EM UM

SURPREENDENTE CENÁRIO
PASCAL PRESENTEANDO COM
OS CONSUMIDORES-MIR1NS
COM BRINDES INUSITADOS,
SEM, CONTUDO, ADICIONAR

CUSTOS AOS CLIENTES.

Técnica e criatividade também marcaram o trabalho

realizado pela Otto Design,no final do ano passado,
para as fraldas Pamper's, que recorreu a um forte ape-

lo lúdico. Com alguns recortes especiais e impressão

na parte interna, a caixa de papel-cartao assumiu as

formas de presépio para entreter os baixinhos.Recur-

so similar foi adotado em outra data festiva, quando as
embalagens da colomba Toddynho (Pepsico) transfor-

maram-se em um surpreendente cenário pascal."Os

projetos presentearam os consumidores-mirins com
brindes inusitados, sem, contudo, adicionar custos aos
clientes, visto que os brinquedos de papel integravam

a própria embalagem',' argumenta Mara Molinari, só-
cia da agência.

CUIDADO: FRÁGIL

Diante da fragilidade do meio ambiente, a grande preo-

cupação dos profissionais do mercado está nas escas-

sas — e caras — alternativas que norteiam o desen-

volvimento de embalagens ecologicamente corretas.
Tanto alarme tem sua razão de ser,visto que São Paulo

é uma das cidades que mais produzem lixo no mundo.

Para quantificar esse desastre ambiental, basta lem-
brar que cada paulistano gera, ern média, 1,2 quilo de

lixo ao dia, volume muito próximo ao de Nova York.

E para agravar ainda mais a situação, a coleta de lixo

não consegue acompanhar sua proliferação no país.
"Hoje, as palavras-chave são reciclagem c reutilização.

Reciclagem que deve ser feita por pressão da socie-
dade civil junto aos prefeitos, para que seja realizada

a coleta seletiva de lixo, o que onera bastante o pro-

cesso. Reutilização, com o crescimento da oferta de

produtos que empregam refis, gerando menos des-
cartes','recomenda Strunck,lembrando,com certo alí-

vio, que as embalagens fabricadas a partir de molécu-

las vegetais, que se degradam sem agredir a natureza,
já começam a ter utilização comercial.

O grande problema, como destaca Sugai, está nos cus-

tos dos materiais reciclados, ironicamente bem mais

caros do que os virgens."Isto acaba inviabilizando o uso

de embalagens recicladas em larga escala','denuncia,

elogiando a iniciativa e postura de dois clientes da

FutureBrand — Banco Real e Sul América Se-

guros — que já adotam reciclados emboa parte de
sua papelaria.

Com a mesma consciência ambiental, a Nestlé vem

embalando as sopas Maggi em envelopes totalmente
plásticos, que dispensam a inoportuna folha de alumí-

nio.'Além de facilitar sua reciclagem, a embalagem ain-

da é mais leve, agregando economia ao sistema logís-
tico", relata Pinheiro.

Para a executiva da Haus Design, a consciência da

necessidade de preservação do planeta é o grande

norte das ações e decisões das empresas direta ou
indiretamente ligadas ao universo da embalagem."É

preciso buscar soluções criativas e diferenciadas de

processos, materiais e estruturas em consonância com

as leis da preservação do meio ambiente", alerta Gisela.
Nesse sentido, um dos maiores avanços — amplamen-

te detalhado pela própria Revista do Anunciante, em ou-
tubro de 2003 — diz respeito ao emprego do plásti-

co degradável em embalagens."No final do ano passa-

do, lançamos com pioneirismo as embalagens de Natal

para O Boticário, que foram devidamente incorpo-

radas na linha atual da empresa.Dessa forma, o que le-
vava um século para se degradar, agora pode levar ape-
nas alguns meses",orgulha-se o representante da An-

tilhas, que viabilizou o emprego da tecnologia inglesa

no país, por meio de licenciamento da RES Brasil.

Outra forte contribuição para a preservação do rneio

ambiente pode ser conferida nas sacolas da Natura,

produzidas com papel 100% reciclado."Neste caso, o
papel precisou ser submetido a diversas alterações em

sua composição estrutural para viabilizar sua maqui-

nabilidadc,visto que o processo exigia uma resistência
à tração mecânica maior do que a originalmente per-

cebida nesse substrato",complementa Groke.

Como lembra o executivo do Grupo Orsa, outro as-
pecto que pode contribuir para minimizar as crescen-

tes agressões ao meio ambiente é a multiplicidade de

funções das embalagens. Exemplo disso são as emba-
lagens de micro ondulado, elaboradas para aliar a re-
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ESPECIAL

DOZE. AS EMBALAGENS
SUPERCOLORIDAS DOS

CALDOS PENINA CONFERI-
RAM UM NOVO TEMPERO

À CATEGORIA NOS MERCA-
DOS DE ATACADO E

FOOD SERVICE.

TREZE. A RENOVAÇÃO
VISUAL DA LINHA DE PRO-
DUTOS MABEL CONTRIBUIU
PARA O EFETIVO REPOSICIO-

NAMENTO DA TRADICIO-
NAL FABRICANTE DE BIS-
COITOS NO MERCADO.

sistência do papelão ondulado à boa impressão pro-

porcionada pelo papel-cartão.'Ao mesmo tempo que

favorece o transporte, o microondulado pode servir

como display para a exposição dos produtos no pon-

to-de-venda", destaca Figueiredo.

Segundo os representantes do setor, se os processos

que envolvem o desenvolvimento de embalagens eco-

lógicas ainda deixam a desejar, seu aprimoramento é

apenas uma questão de tempo, pois, como enfatiza

Groke, o interesse da população brasileira nas emba-

lagens ecologicamente corretas tem se revelado maior

do que o do povo europeu e norte-americano,

NOVO!

Muitas são as novidades mundiais na área de emba-

lagem, visto que, mais do que nunca, o mercado está

atento à economia nos processos de fabricação, esto-

cagem, distribuição e exposição.

"Indiscutivelmente, o progresso tecnológico tem im-

pulsionado o setor. Marcas passaram a comunicar os

benefícios de seus produtos em embalagens mais efi-

cientes, utilizando, para tanto, toda sorte de recursos"

constata Adair Santana, sócio-diretor da Ás Design.

Mais específico, Mestriner lembra que cada material

representa um segmento independente, respondendo

por sua própria lógica. Para o vidro, por exemplo, já exis-

te uma tecnologia capaz de produzir embalagens mais

leves, o que favorece sua competitividade.

No aço, a tecnologia de expansão permite atribuir sha-

pes personalizados aos produtos, inclusive aos aeros-

sóis, historicamente apresentados em forma cilíndrica,

por meras questões técnicas. Os plásticos barreira e a

nova geração de resinas têm ganho diversas possibi-

lidades de aplicação."Já existem filmes com agentes an-

tibacterianos liberados progressivamente e uma resina

denominada glass polimer, que imita o vidro com per-

feição e pode ser aplicada, inclusive, na fabricação de

embalagens de perfumes e cosméticos sofisticados"

exemplifica o presidente da Abre.

Os papéis, por sua vez, adquirem novas apresentações

estéticas, com texturas e tratamentos de superfície,

bem como novos revestimentos com filmes plásticos

efoil de alumínio."Uma dessas combinações, denomi-

nada 'suceptores', permite aquecer pizzas congeladas

no microondas, deixando-as coradas e crocantes" anun-

cia Mestriner, ressaltando que, em meio a tantas novi-

dades, os segmentos de rótulos e tampas ainda são os

que vêm apresentando inovações em ritmo mais ace-

lerado — haja vista o rápido aprimoramento dos ró-

tulos sleev, que revestem qualquer embalagem como

uma pele, ou os de efeitos laser e holográficos, que bri-

lham nas prateleiras.

Mas, dentre os lançamentos do mercado mundial, o

que mais impressiona Narita — e possivelmente o

resto da humanidade — são as embalagens autofun-
O

cionais, capazes de aquecer ou resfriar o produto, em

poucos instantes, com um simples toque."Rcflexo da

busca pela conveniência nos dias corridos de hoje"

avalia o designer.

Já para o representante do Grupo Orsa, a maior no-

vidade do setor é o chamado RF1D — Radio Frequency

Identifier, sofisticado sistema de cagging para identifi-

cação e rastreamento de cargas."Trata-se de um chip

que, quando fixado à embalagem por meio de um selo,

permite melhor monitoramento das cargas, propician-

do maior agilidade no controle de sua movimentação,

menor nível de perda dos produtos e maior precisão

no rastreamento ao longo da cadeia" explica Figueire-

do, adiantando, entretanto, que esta funcionalidade to-

da ainda deverá levar no mínimo cinco anos para che-

gar ao Brasil. A razão é a de sempre: seu custo é ina-

cessível para a realidade do mercado nacional.

Segundo Ruy Tadeu Matsumoto, diretor da M Design,

todas as mudanças na sociedade e a explosão da in-

formação, que já não tem barreiras, acabam por for-

mar consumidores antenados, extremamente exigen-
O

tes e ávidos por novidades."Toda a cadeia de emba-

lagem segue em busca destas inovações. Resta saber

quem terá a intuição necessária para captá-las e ante-

cipar as tendências da área", finaliza.
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