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Empresas como Adams, Ceras Johnson e Quaker mudam caixas e frascos para ganhar mercado. 
Amarela, quadradinha e pequena, a caixinha do Chiclets Adams de hortelã é praticamente a 
mesma há 60 anos. "A caixinha é um símbolo e reflete a tradição de um produto que acabou 
virando sinônimo da categoria", afirma o diretor de marketing da Adams, Marcel Sacco. "Por isso, 
as poucas mudanças feitas nessa embalagem ocorreram de forma muito sutil”. 
 
Mas a filosofia aplicada ao Chiclets não é dominante. Nem na própria Adams. A empresa líder de 
mercado no setor de confeitos está mudando as embalagens de três dos seus produtos - Trident, 
Clorets e Vita-C - de olho na possibilidade de ganhar mais mercado. Trata-se de uma mudança 
com risco calculado e razões consistentes. Uma nova cara, caso seja bem percebida pelo 
consumidor, é capaz de renovar produtos e aumentar vendas. Em seis meses, as vendas da linha 
Optimum, por exemplo, fabricada pela Ceras Johnson, cresceram 27% com novos frascos e 
rótulos. O brandy Domecq, depois de uma sensível renovação visual, passou a vender 25% mais.  
 
Formatos inovadores 
"Os consumidores são particularmente sensíveis às alterações das embalagens porque interagem 
com elas", diz Eliane Lunardi, diretora de marketing da Packaging Design, empresa que 
desenvolveu a nova cara da cera e do brandy. "O invólucro é um veículo de comunicação 
constante, presente e tangível de qualquer produto". Segundo Eliane, alguns formatos inovadores 
podem representar um ganho de mercado decisivo, como foi o caso do Pato Purific. "Hoje, 
qualquer competidor que queira entrar neste segmento terá que utilizar um bico que tenha o 
mesmo desempenho", diz.  
 
Pioneiro no mercado de gomas de mascar sem adição de açúcar, o Trident reina absoluto na 
posição de líder há 15 anos. E nesse tempo todo, sua embalagem não mudou. "Os consumidores 
se mostram muito contentes com ela", diz Sacco. Apesar disso, a partir de março, a embalagem 
do Trident vai trazer novos desenhos. A mudança ocorrerá em todo o mundo, mas o Brasil será o 
primeiro mercado em que será implementada. "A embalagem ajudará a reforçar a questão do 
sabor." O diretor diz que o consumidor tende a associar a presença de açúcar à intensidade de 
sabor. "É um engano. Na verdade, sem açúcar, o sabor do chiclete dura mais".  
 
A empresa aposta que vendo o desenho, as pessoas passem a associar melhor as cores da 
embalagem com os sabores. Por enquanto, o consumidor identifica o Trident muito mais pela cor 
do que pelo sabor, embora ele venha escrito. "Essa é uma mudança de embalagem feita para 
enfatizar o produto", diz.  
 
Nos próximos dez dias a pastilha Clorets chega aos pontos de venda de cara nova: em formato 
"blister" (folhas de plástico e alumínio parecidas com as dos remédios) e envolta em um envelope 
de papelão. Segundo a Adams, a nova embalagem custa mais caro, mas tem maior apelo junto ao 
público alvo por sua higiene e praticidade. Com isso a empresa pretende dotar o produto de maior 
funcionalidade tanto para o consumidor quanto para o varejo. "Foi uma mudança inspirada pelo 
fator comportamental", diz Sacco. "Há uma tendência mundial de aumento no mercado de 
pastilhas e o formato blister combina melhor com esse confeito".  
 
A terceira mudança de embalagem na Adams será no Vita-C e foi motivada por uma promoção 
que utiliza a embalagem como veículo. No rótulo de cada sabor virá o ícone de um esporte 
radical. Do lado de dentro, estarão os vale -brindes. Juntar embalagens, dará direito a concorrer 
por prêmios. Essa promoção visa aumentar a visibilidade do produto, atrair novos consumidores e 
aumentar a freqüência de consumo e, por fim, ampliar as vendas destes drops enriquecidos com 
vitamina C. "Embora seja líder de mercado, a Adams só faz ações visando crescimento da 
participação", afirma.  
 



Mudanças no Toddy  
Há cerca de oito meses, a Quaker lançou uma nova embalagem de Toddynho, que sem canudo e 
com 50 ml a mais, foi batizado de Toddy Pronto. Para que a nova apresentação conquistasse os 
adolescentes, a Quaker do Brasil investiu R$ 12 milhões no desenvolvimento de produto e 
embalagem, e na comunicação que se seguiu a novidade para reposicionar o Toddy como uma 
marca jovem e dinâmica. Embora o produto seja o mesmo, o fabricante espera que a embalagem 
contribua para aumentar o prestígio da marca junto a outras faixas de consumo.  
 
Segundo o presidente da Associação Brasileira de Embalagem, Fábio Mestriner, a indústria de 
embalagens fechou 2002 com faturamento de R$ 20 bilhões e vem mantendo um ritmo de 
crescimento de 10% ao ano nos últimos 5 anos. "A perspectiva é de, no mínimo, manter esse 
ritmo em 2003", afirma.  
 
Gazeta Mercantil - 14/2/2003 


