
Traços da moda
Megatendências como downsizing
impactam o design de embalagens

O
enquadramento do design de em-
balagem brasi leiro às invenções
globais decorre, em certo aspec-
to, de uma adequação pratica-
mente imposta pela estabil ida-

de econômica. O exemplo mais contunden-
te desse cenário é a onda de redução de
embalagens, f lagrada em praticamente to-
dos os segmentos do setor de alimentos.
Enquanto em outros mercados o fenômeno
eclodiu de uma demanda localizada no con-
sumo individual (single) de porções meno-
res (monodose), por aqui ele pode também
ser atribuído à ascensão das classes C, D e
E. "Embora o downsizing, que é uma das
megatendências da virada do século, tenha
gerado por questões de competitividade e
logística a onda dos tamanhos reduzidos, no
Brasil, foi o ingresso das classes de poder
aquisitivo mais baixo no mercado de consu-
mo, com a estabilidade do real, que vem in-
fluenciando mudanças nas embalagens",
analisa Fábio Mestriner, presidente da Abre
(Associação Bras i le i ra de
Embalagem) e da

agência Packing de design. Foi em parte
para atender a uma demanda com baixo
poder de compra que a indústria precisou
adequar custos com tamanhos.

No final da década de 90, quando os
primeiros movimentos dessa tendência co-
meçaram a ser ensaiados, uma parcela dos
consumidores habituada ao conceito das
embalagens tamanho família, em voga até
então, considerou a redução nos tamanhos
um verdadeiro atentado contra o consumo,
rememora Dulce Liguori, diretora da Carac-
tere Design, agência especializada em em-
balagens de chocolates e candies. No re-
duto de alimentos, a diminuição das por-
ções de biscoitos recheados, antes em pa-
cotes de 200 gramas, para invólucros de
140-150 gramas gerou protestos gererali-
zados e algumas indústrias foram convo-
cadas a justif icar a manobra nos órgãos de
proteção ao consumidor. Mas passado esse
impacto inicial, a assimilação dessa ten-
dência pelo varejo implementou uma cul-

tura que hoje é vista até como moda e en-
globa uma vasta gama de itens, de candies
e confeitos a chocolates, biscoitos e sal-
gadinhos. Um exemplo recente parte da
Cadbury Adams que, para popularizar o
consumo de um dos hits do seu portfólio,
fracionou a embalagem do produto. Trata-
se da goma de mascar campeã do giro na
categoria sugar free Trident. À venda no
varejo a R$ 1,50 o stick com cinco unida-
des, desde o início do ano o produto tam-
bém é apresentado em caixas displays com
embalagens individuais comercializadas a
R$ 0,20 a unidade no balcão varejista.

Dulce sublinha que, além das minipor-
ções, adotadas principalmente na indústria
de candies para agregar valor e gerar ex-
perimentação, o design de embalagens
também tem se ocupado com questões que
remetem à aplicação dos materiais. "Uma
das preocupações nos projetos é o empre-
go de um único elemento na estrutura, para
facilitar a reciclagem", assinala a expert.
Ela acrescenta que o designer deve hoje em

dia levar em consideração a proposta de
não aglomerar numa embalagem mate-

riais que dificultem os processos de
reaproveitamento. Lígia Rovere, pro-

dutora de design da agência B+G,
que inclui em seu portfólio marcas
como Adria e Nestlé, observa
avanços imediatamente repas-
sados às embalagens no f lanco
dos materiais flexíveis. "É um
segmento que se desenvolve
cada vez mais, tanto do lado
das estruturas como na impres-
são gráfica", insere a especia-

lista. Ela destaca que, na cena
atual, um dos substratos que vem

sobressaindo nas aplicações em gu-
loseimas é o filme mate, de aspecto

fosco e toque aveludado. Mas os f le-
xíveis, no entanto, saem bem na foto do
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design atual porque adequam-se aos diver-
sos projetos de embalagem. "Com o tipo
transparente pode-se mostrar o produto
através de janelas, já com o filme metali-
zado explora-se o brilho e há ainda lami-
nações com materiais perolizados que agre-
gam nobreza ao envoltório", grifa Lígia.

Responsável pelo design da embalagem
do biscoito Peccato, novidade da Adria, que
subiu às gôndolas nesse semestre, a B+G
associa o projeto à tendência do consumo
monodose em seu auge na cena atual. Tra-
ta-se de um biscoito de chocolate com re-
cheio de coco e cobertura de chocolate
apresentado em flowpack individual, dis-
ponibilizado em caixas displays para giro
no varejo tradicional, descreve Nancy Stea-
gall, redatora da agência de design. "É uma
proposta voltada para públ ico adulto e
direcionada a pessoas que estão na saída
de caixa de uma padaria, apreciam degus-
tar uma guloseima doce após o almoço ou
levá-la na bolsa", sugere ela. Tanto o gra-
fismo quanto a cor da embalagem, emen-
da Nancy, foram inspirados no sabor do

Mestriner oportunidades de design puxadas pelo
consumo de baixa renda.

produto e na sensualidade que o próprio
nome sugere. Além do envoltório flow pack,
o projeto de design contemplou uma caixa

display com testeira em formato especial
que ressalta o sabor e a cremosidade do
chocolate, indica a especialista. Juliana
Maranhão, gerente de produto da Adria, ex-
plica que a tendência de biscoitos em por-
ções reduzidas deriva também do perfil atu-
al das famílias. "Elas hoje estão cada vez
menores, têm menos filhos e há ainda uma
elevação no número de casais separados e
de pessoas morando sozinhas, que se re-
flete no consumo dos produtos e em suas
embalagens", sustenta a executiva. Para
elaf no entanto, o desenvolvimento do Pec-
cato tem a ver com outro tipo de público. O
produto busca atender a expectativa de
consumidores que desejam realizar um de-
sejo ou estão atrás de uma compensação,
argumenta ela. Assim, eles se permitem
naquele momento sair do comum e se pre-
sentear com algo indulgente, acrescenta a
gerente. Para a maior ia das pessoas a
quantidade ideal para isso é apenas uma
unidade. "O Peccato vem na porção certa
para passar a vontade e, ao mesmo tempo,
fazer o consumidor não se sentir culpado",
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assinala Juliana.
Outro fator determinante no design, lem-

bra Dulce, é a permanente substituição de
materiais. No passado, nota ela, os aprimo-
ramentos nas matérias-primas promoviam as
substituições de estruturas mas, atualmen-
te, as diversas propostas convivem lado a
lado nas prateleiras, atendendo os diversos
tipos de consumo. Mestriner interpõe que
essa competição faz parte da dinâmica da
indústria de embalagem como um todo. Ele
frisa que o setor no Brasil exibe alta tecnolo-

gia e demonstra grau de excelência por conta
da briga de foice constante entre os materi-
ais e os processos. "Basta lembrar que das
20 maiores indústrias de embalagens do
mundo, 18 têm operação montada no País",
ilustra o especialista, também titular da ca-
deira de design de embalagem da ESPM (Es-
cola Superior de Propaganda e Marketing).
Outro fator determinante da evolução do
design, retoma ele, é o comportamento do
consumidor, que tem influência direta na in-
dústria de embalagem. Um terceiro agente,

segue Mestriner, é a ação da moda, que tem
grande impacto no consumo. "Veja a moda
das academias impactando embalagens de
bebidas isotônicas, barras de cereais, ali-
mentos energéticos", cita ele, encaixando
por último as tendências, classif icadas pelo
especialista como diretrizes mais duradou-
ras que a moda.

Consciência do design
Embora o mercado de design seja uma

realidade no País, o dirigente da Abre ar-

Tabelas de apostas

S e de um lado a indústria de con-
feitos falha por não dispor de um
profissional qualif icado em ges-

tão do design para contratar os serviços
tão essenciais ao seu negócio, de outro,
as empresas de design também têm suas
deficiências, pondera Fábio Mestriner,
presidente da Abre e da agência Packing.
"Muitas vezes, acabam mais confundin-
do do que esclarecendo os interessados
em contratar os seus serviços", susten-
ta. Propostas muito superficiais e gené-
ricas, que não deixam claro o que está
sendo comprado e quais compromissos e
responsabilidades estão envolvidos - ou
ainda aquelas excessivamente complica-
das que acabam levantando dúvidas e
cautelas por parte dos contratantes - são
algumas das dificuldades que afetam a
relação entre clientes e designers. Mui-
tas empresas, por seu turno, acabam im-
pondo concorrências predatórias, exigin-
do que os candidatos apresentem propos-
tas de design sem remuneração. Elas
apenas acenam com a promessa de
contratação da melhor idéia, fazendo com
que os demais concorrentes tenham tra-
balhado sem nada em troca. "Práticas
como essa são prejudiciais e enfraque-
cem as empresas de design que aceitam
participar do jogo", considera Mestriner.
Outro problema que afeta a relação, nota
ele, é a contratação de serviços de design
baseada exclusivamente no preço mais
baixo. Questões como essa têm sido ob-
jeto de trabalho de entidades como a
ADG (Associação dos Designers Gráfi-
cos), que publicou o manual "O Valor do

Design" de orientação sobre a remune-
ração desses serv iços. O Comitê de
Design da Abre, por seu turno, publicou
uma cartilha com uma tabela de referên-
cia de contratações.

Referência de Preços da ADG

Embalagem: rótulo adesivado - (uni-
tár io) R$ 1.500 a R$ 12.000; ca ixa/
flowpack/blister (unitário) - R$ 2.500 a
R$ 5.000; caixa com faca diferenciada -
R$ 5.000 a RS 9.000; comemorativas e/
ou personalizadas-a partir de R$ 10.000;

Linha de embalagens (até cinco itens)/
itens com mesmo formato e padrão de
design: conceituação e projeto gráfico - R$
2.500 a R$ 5.000; projeto gráfico das varian-
tes (unitário) - R$ 700 a R$ 1.200;

Itens com padrão de design seme-
lhante e formatos diferentes: concei-
tuação e projeto gráfico - R$ 5.000 a RS
12.000; projeto gráfico das variantes (uni-
tár io) -R$ 1.200 a R$2.000;

Itens com padrão de design e for-
matos diferentes: conceituação e pro-
jeto gráfico - R$ 12.000 a R$ 18.000; pro-
jeto gráfico das variantes (unitário) - RS
2.000 a R$4.000;

Projeto técnico plano: caixa etc. -
a partir de R$3.000;

Projeto técnico tridimensional: gar-
rafa, frascos etc. - a partir de R$ 25.000.

Referencial de Honorários da Abre

Criação do conceito gráfico: R$ 12.000;

Criação de nome para produto: R$ 5.000;

Criação do logotipo: R$8.000;

Texto de conceito ou texto promocional
aplicado na embalagem - R$ 2,000;

Extensão do conceito gráfico para ou-
tra categoria de produto, na mesma mar-
ca - R$8.000;

Extensão do conceito gráfico para ou-
tras variáveis na mesma linha de produ-
to - R$ 3.000;

Adaptação do conceito gráfico para
novo tamanho de embalagem - R$ 3.000;

Adaptação do conceito gráfico para
outro sistema de impressão - R$ 3.000;

Caixa de embarque - R$ 1.500;

Arte final (arquivos eletrônicos) - R$
1.200;

Hora técnica para acompanhamento
gráfico ou industrial - R$ 150;

Desenho de planta técnica -R$ 700;

Desenho estrutural/Criação de nova
forma de embalagem, p. ex., uma nova
garrafa plástica - R$ 25.000;

Mock up da nova forma de embala-
gem-R$2.000;

Desenho técnico da nova forma de
embalagem-R$3.000;

Obs.: Esta é apenas uma tabela referencial

de preços para orientar o trabalho das agências

integrantes do Comitê de Design da Abre.
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Dulce separação de materiais para facilitar a reciclagem.

gumenta que a escolha do profissional ou
da empresa que vai executar o serviço ain-
da representa um desafio. Os critérios, ele
percebe, são muito elásticos, envolvendo
conceitos objetivos e outros nem tanto (ver
quadro). "Comparar as opções disponíveis
e selecionar uma delas não é tarefa fáci l ,
principalmente porque a maioria das em-
presas que hoje contrata esses serviços não
dispõe de um profissional qualificado em
gestão do design para proceder a contra-
tação", sublinha o expert, incluindo na lis-
ta as indústrias de confeitos.

Nesse filão, Mestriner nota que a
maioria das empresas já tem cons-
ciência da importância da em-
balagem para o negócio, porém
para uma parte delas, principal-
mente as pequenas e médias
operações, a f icha do desperta-
dor ainda não caiu. "Nessas in-
dústrias, na maioria das vezes,
inexiste uma pessoa responsável
pelo design de embalagem,
que acaba ficando a car-
go de alguém desocupa-
do em determinada hora
ou improvisado na fun-
ção", grifa o diretor. É
por conta de atitudes
assim que as empresas
acabam segu indo a
onda do momento, tor-
nando o visual dos pro-
dutos muito igual na pra-

teleira. "Isso acaba disseminando um raci-
ocínio nefasto, que é a ditadura do pensa-
mento único", argumenta Mestriner. Os se-
guidores desse caminho, exemplifica ele,
buscam atribuir lógica ao argumento de que
a redução de custo é uma alternativa úni-
ca, quando na realidade não é bem assim.
O corte nas despesas pode ser uma neces-
sidade, porém não pode ser visto como um
destino pré-traçado. Para o diretor da Pac-
king, é preciso perceber as oportunidades
abertas na aposta em uma embalagem me-
lhor. É dessa forma que o mercado agrega

a percepção
de valor ao
p r o d u t o ,
podendo-

Novidade da Adria carona no auge da
tendência de consumo monodose.

se transferir eventuais aumentos de cus-
to a ele, pois o investimento no aprimo-
ramento da apresentação contribui para
elevar as vendas, garante.

Exemplos notórios no mercado mos-
tram que o preço não é o item principal
na compra de supermercado das classes
A e B, mas vem em primeiro plano nas
classes C e D. Um levantamento recente
do Comitê de Estudos Estratégicos da
Abre, no entanto, indica que esse con-
ceito não pode ser aplicado a tudo. Mes-
triner cita que, numa compra de acho-
colatados, o preço mais baixo é realmen-
te decisivo para as classes C, D e E, mas
no caso da gelatina em pó, já é o terceiro
principal item e, na escolha de tabletes
de chocolate, nem aparece na chamada
árvore de decisão. "Em snacks, o preço é
a primeira coisa observada por esse pú-
blico, mas em confeitos fica em segundo

plano e, em cereais em barra, é a quarta lem-
brança", detalha o dirigente da Abre.

Barreira do preço
Para Mestriner, o consumidor não se-

para a embalagem do conteúdo. Existe uma
entidade única, enfatiza o titular em design
da ESPM. Quem em geral faz a compra ten-
de a transferir para o produto o aspecto da
embalagem. "Mas ao contrário do que se
pensa, isso contribui para a valorização do
preço", sustenta o professor. O agente da
compra, emenda ele, acaba tendo uma sur-
presa positiva quando constata que, por
exemplo, pode pagar menos do que imagi-
nava. Pesquisas demonstram que um visu-
al diferenciado sugere ao consumidor algo
sofisticado que, por sua vez, soa como mais

caro. Quando ele, entretanto, cons-
tata esse efeito i lusório, o
emprego de emba lagens
melhores e mais sof ist ica-
das acaba ajudando a ven-
cer a barreira do preço, con-
clui o especialista. "Isso ex-
plica porque produtos líde-
res não são os mais baratos
e também porque as marcas
própr ias , de des ign mais
simples e teoricamente mais
em conta, não dominam o
consumo", assinala.

O raciocínio, segue Mes-
triner, encaixa como luva aos
produtos de compra por im-
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pulso, como chocolates, candies e salgadi-
nhos, uma vez que a decisão da compra
acontece em 87% dos casos no ponto-de-
venda (PDV), Como balas e doces não são
produtos de primeira necessidade, a com-
pra passa por um processo de escolha. A
embalagem, nesse contexto, é o item mais
importante. Outro estudo do Comitê de Es-
tudos Estratégicos da Abre mostra que o
consumidor brasi le i ro sonha ser tratado de
uma maneira especial. Sente-se ofendido
quando essa expectativa não é alcançada.
"Quando ele entra em um PDV, a embala-

gem é tudo, é ela que faz o show ou o es-
petáculo das vendas acontecerem", fr isa
Mestriner. Nessas circunstâncias, o design
é crucial para o sucesso de um produto, mas
claro que, consolidada a compra, é preciso
confirmar a promessa expressa na emba-
lagem. Esse comportamento tem sido com-
provado porque o padrão de consumo nos
grandes centros do Brasil é similar ao dos
países mais avançados, constata o dirigen-
te. "O consumidor brasileiro foi educado
pelas múltis, algumas com mais de 70, 80,
100 anos no País, o que representa dizer

que gerações inteiras têm consumido líde-
res mundiais", assinala. Essas indústrias,
conclui o especialista, trouxeram agências
de propaganda, marketing e design. "Nos-
so padrão é internacional porque o consu-
midor b r a s i l e i r o ex ige isso" , sub l inha
Mestriner, recomendando às indústrias de
candies e guloseimas a "olhar" melhor para
as classes C, D e E. Para ele, é nesse filão
que estão as oportunidades. "As empresas
que desenvolverem as melhores apresen-
tações para esses consumidores irão colher
excelentes resultados", vaticina. •
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