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O setor de design de embalagens — que movimenta R$ 110 milhões em 2003 e já equivale a 40% 
de todo o mercado de design — estima uma alta de 20% este ano em seus negócios, após 
amargar 6,7% de queda no faturamento ao longo de 2003. Segundo Fábio Mestriner, vice-
presidente da Associação Brasileira de Embalagens (Abre ), em 2005, o mercado deve apresentar 
um desempenho ainda melhor em comparação a 2004, como resultado de uma realidade 
econômica mais favorável no País. 
 
Tal otimismo é impulsionado pela melhora percebida no setor, a partir do terceiro trimestre deste 
ano, quando foi registrado um acréscimo de 5,9% na receita, em relação ao mesmo período no 
ano anterior. O fim de ano representa ainda uma melhora sazonal para as consultorias que 
operam nesse segmento, já que as empresas investem em embalagens comemorativas de Natal e 
também em novos produtos para o período. 
 
De acordo com Mestriner, o segmento de design de embalagens está muito relacionado à 
produção imediata na indústria, já que antecede o que irá para as prateleiras das lojas e dos 
supermercados. Em função disso, a melhora do setor calculada neste terceiro trimestre é um 
reflexo do aquecimento da produção industrial nacional que, segundo  relatório divulgado 
recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ), acumulou 9% entre 
janeiro e setembro de 2004, em comparação ao mesmo período em 2003. 
 
Outro fator que tem impulsionado a demanda é a inserção das pequenas e médias empresas no 
mercado, durante os últimos dois anos. “O design de embalagens deixou de ser considerado um 
artigo de luxo pelos produtores nacionais”, diz Luis Castellari, coordenador do Comitê de Design 
da Abre. 
 
O motivo é o baixo custo dos projetos, que gira em torno de R$ 12 mil para uma embalagem, 
quando comparado à verba investida pelas empresas em estratégias de marketing e publicidade.  
Portanto, o design de embalagens passou a representar uma alternativa para as empresas no 
campo de divulgação de seus produtos. Uma inovação no layout (aparência) das embalagens pode 
impulsionar as vendas do produto em até 20% no período imediato após sua introdução no 
mercado, que pode durar até três meses. 
 
“O design é o vendedor silencioso”, conceitua Castellari. 
Martin Olaso, gerente de marketing da empresa Helios Carbex , também compartilha da mesma 
idéia de unir o design de embalagens a uma estratégia de comunicação eficiente com o 
consumidor. 
 
A empresa acaba de destinar cerca de R$ 3 milhões na remodelagem das embalagens de 
aproximadamente 250 produtos, após descobrir que seus consumidores tinham dificuldade em 
distinguir as diversas categorias da marca — que incluem materiais para escritório, informática e 
utensílios escolares.  
 
Olaso garante que o projeto já influenciou um aumento de até 30% nas vendas. Na sua opinião, o 
fato está ligado diretamente à comunicação estabelecida com o consumidor, a partir do novo 
modelo de embalagem. Esta busca por novos nichos de mercado para seus produtos é o que 
impulsiona a Ripasa Celulose e Papel a investir cerca de R$ 250 mil anualmente em projetos de 
criação das embalagens. 
 
Segundo Arthur Assumpção, gerente de marketing da divisão de consumo da Ripasa, a 
reformulação das embalagens, realizadas pela empresa a cada dois anos, alavanca por volta de 
10% o volume das vendas, como um resultado de parceria com a comunicação estabelecida pela 
publicidade dos produtos. 



A maioria das empresas que contrata agências de design para desenvolver suas embalagens 
renova o projeto a cada dois anos. Essa realidade pode ser considerada um reflexo do 
desenvolvimento do setor. 
 
Segundo Giovanni Vannucchi, sócio diretor da Oz Design , um projeto atingia a saturação após 
cinco anos de seu lançamento, atualmente, esse período não ultrapassa dois anos. 
 
O segmento que mais procura a agência para remodelar suas embalagens é o de alimentos e 
bebidas, que representa 70% dos projetos de design de embalagens, que rendem à empresa por 
volta de R$ 2 milhões ao ano. 
 
No mesmo patamar de faturamento está a Segmento Comunicação e Design , que espera crescer 
até 20% neste ano, já que 2003 a empresa registrou uma queda no faturamento. Para este ano, 
Roberto Fleury, sócio diretor da agência, acredita que a receita deve atingir R$ 5 milhões. 

 
 
Leia Mais 
 
Escritórios ajudam a criar marcas 
 
De acordo com a Associação Brasileira de Embalagens (Abre) , a nova tendência no segmento de 
design de embalagens é a assimilação do processo de branding, ou seja, a formulação de uma 
marca aos projetos. 
 
Como resultado direto do aumento da competitividade no mercado durante os últimos anos, os 
profissionais e escritórios especializados em design de embalagens se tornaram mais capacitados 
e estabilizados. 
 
Cerca de 40% das embalagens criadas são lançamentos, ou seja, as empresas estão confiando 
cada vez mais a criação de suas marcas e conceito dos produtos ao profissional de design. 
 
Assim, os escritórios especializados têm investido mais em equipamentos e capacitação para 
atender à demanda crescente, o que se reflete em uma maior estabilidade do setor. Atualmente, 
mais de 50% dos escritórios de design de embalagens têm um período de atuação médio de entre 
cinco e 10 anos no mercado. 
 
Atualmente, há cerca de 20 mil profissionais formados em design nas 130 instituições que 
oferecem o curso no País. 
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