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EMBALAGEM

Eisler, da Tetra Pak: mais significado do que custo.

Por Estela Silva

SE MUITOS ACREDITAM QUE A QUALIDADE E O PREÇO SÃO OS FATORES PRINCIPAIS PARA
ALAVANCAR AS VENDAS DE UM PRODUTO, EXISTE UM GRANDE GRUPO QUE ACREDITA
EM UM TERCEIRO FATOR! A EMBALAGEM. A TECNOLOGIA DE MATERIAL, O DESIGN E
A FACILIDADE DE USO E ARMAZENAMENTO DA MERCADORIA ESTÃO TÃO AVANÇADOS
QUE A EMBALAGEM E O PRODUTO SE CONFUNDEM. "FlZEMOS UMA PESQUISA COM
30 REDES DE SUPERMERCADOS E ELES CONSTATARAM QUE A EMBALAGEM É TUDO
PARA IMPULSIONAR AS VENDAS", DIZ A DIRETORA EXECUTIVA DA ABRE (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EMBALAGEM), LUCIANA PELLEGRINO.

Conforme estudo realizado pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV-RJ) para a
Abre, a indústria no Brasil apresentou
uma receita liqüida de vendas em 2004 de
R$ 28,5 bilhões, R$ 4,3 bilhões a mais do
que em 2003. No ano passado, a indústria
de embalagens produziu 2,26% acima de
2003 e para este ano a estimativa varia en-
tre 4,2% e 2,9%. Em 2004,a exportação de
embalagens apresentou um crescimento
de 6,7% em relação ao ano anterior. As
indústrias do setor realizaram negócios na
ordem de US$ 292,5 milhões, contra US$
273,8 milhões em 2003.

A importância da embalagem é tão
grande que com ela é possível determinar
o volume de vendas, proteger e reduzir
perdas, melhorar a logística de transporte e
armazenagem e até melhorar a margem de
lucro do supermercadista, porque aumen-
ta o valor agregado ao produto. Segundo
Luciana, mesmo tornando o produto mais
caro numa faixa que varia entre 8% a 35%,
o consumidor se dispõe a pagar mais se ele
perceber o benefício.

Não é à toa que a indústria aposta
muitas fichas na pesquisa e desenvol-
vimento da embalagem dos produtos.
A Tetra Pak, por exemplo, depois de
bater os saquinhos de leite com o longa
vida, criou uma tampa para o produto.
Parece simples, mas a empresa levou oito
anos para desenvolver esta abertura que
traz mais praticidade e facilita o armaze-
namento para o consumidor. "A embala-
gem tem que significar mais do que ela
custa", diz o diretor de desenvolvimento
de negócios, Eduardo Eisler.

Somente no ano passado, a Tetra Pak
no Brasil produziu 7,2 bilhões de embala-
gens nas duas fábricas. E, além dos centros
de pesquisas existentes na Itália e na Su-
écia para que este número se mantenha
em patamares altos, mantém um canal
direto com o consumidor para entender
suas necessidades.

Com isso, antecipa as tendências e
mantém o mercado abastecido de no-
vidades todos os anos, como as recentes
tampa do leite, a Tetra Wedge Microwa-
vable, embalagem asséptica que após
aberta pode ser levada diretamente ao
forno microondas, e a Tetra Recart, para
alimentos sólidos e semi-sólidos serem
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mantidos sem refrigeração. E promete
mais uma até o final do ano.

Mesmo depois de sair das prateleiras e
chegar à mesa do consumidor, o produto
e sua embalagem continuam cumprindo
uma de suas funções, que é comunicar ao
consumidor as funções do produto, compo-
sição, qualidade e segurança. E este é um
desafio para os designers de embalagens.
"Há pouco mais de oito anos os designers
de embalagem tinham que entender de
ergonomia e materiais, mas o mercado
mudou rapidamente e hoje o designer é
uma pessoa de marketing", diz Maria Elli-
sa Capelano, diretora de planejamento da
Agência Toro, especialista no mercado de
embalagens há mais de 15 anos.

O diretor de criação da Design Abso-
luto, Pedro Carvalho, também segue esta
tendência e trabalha com foco no plane-
jamento de marketing para o consumidor.
Ele presta serviços para a Unilever e para
o chocolate Hershey's, um exemplo de co-
mo o design determina as vendas de um
produto. "Quando o chocolate veio para o

Brasil, há uns quatro anos, o consumidor
pensava que era muito sofisticado e não
comprava", diz Carvalho.

Apesar de ser mais barato que a con-
corrência, a percepção do consumidor era
oposta. A agência fez um estudo e fez modi-
ficações na embalagem original, como tirar
o papel alumínio e o encarte, mantendo ape-
nas uma embalagem e a diminuição da cor
dourada. A primeira medida proporcionou
economia e redução de preços, enquanto a
segunda aproximou o consumidor: a marca
saiu dos 2% de market share para 13% do
mercado em cerca de dois anos.

Quando o time está perdendo, mudar
é a única alternativa. Mas, o que fazer
quando ele ganha todas as partidas? Foi
o que aconteceu com a embalagem de
Leite Moça, mudada depois de 83 anos
no final de 2004. Após um ano, a Nestlé
faz um balanço positivo da iniciativa. "A
mudança faz parte deste processo constan-
te de evolução da marca e seu sucesso vem
tanto em vendas como em percepção do
valor da marca pelos consumidores", diz

Força tarefa na reciclagem

K

Iabin, Tetra Pak, Alcoa e TSL Ambiental se reuniram para criar o
Projeto Plasma, que consiste em uma planta de reciclagem de
embalagens longa vida localizada em Piracicaba, interior de São

Paulo. A iniciativa rendeu às empresas o Prêmio CNI2005, no Estado de
São Pauio e também em âmbito nacional, na categoria Desenvolvimento
Sustentável, modalidade Produção Mais Limpa,

A nova fábrica faz uso inédito da tecnologia Plasma, que permite a
separação total do alumínio e do plástico que compõem a embalagem,
O processo revoluciona o modelo atual de reciclagem das embalagens
longa vida, que até então separava o papel, mas mantinha o plástico e o
alumínio unidos. Com o novo processo, que levou sete anos para ser de-
senvolvido, é possível ter o retorno dos três componentes da embalagem
para a cadeia produtiva como matéria-prima,

A construção da nova planta consumiu investimentos da ordem de R$
12 milhões, compartilhados entre as quatro empresas. A nova unidade tem
capacidade para processar 8 mil toneladas por ano de plástico e alumínio
- o que eqüivale à reciclagem de 32 mil toneladas de embalagens longa
vida. A emissão de gases na recuperação dos materiais é próxima de
zero, e o processamento é feito na ausência de oxigênio, sem queimas,
com eficiência energética próxima de 90%.

Ellisa, da Toro: designer e marketing.

o gerente de marketing lácteos da Nestlé,
César França.

Logo após o lançamento da nova lata,
a empresa registrou o maior volume de
vendas de Leite Moça em um único mês
desde seu lançamento, em 1921,um recorde
histórico. Os consumidores aceitaram total-
mente a mudança, principalmente porque
cada passo do projeto foi checado e vali-
dado com os próprios consumidores, que
gostam de reaproveitar a embalagem. Em
Minas Gerais, os consumidores estão fazen-
do lamparinas com a lata e no Embu das
Artes, na Grande São Paulo - onde existe
uma tradicional feira de artesanato -já tem
artistas criando canecas feitas com a lata.

Para quem pensa que as embalagens
de latas estão com os dias contados, está
enganado. É só ver o exemplo do Leite
Moça e da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), que destinou verba de R$ 10
milhões para recuperar do PET mais de
dois milhões de embalagens. O objetivo é
apresentar ao consumidor as verdades da
lata para que ele possa decidir.

Sérgio lunis, gerente de marketing da
CSN, afirma que a lata é a melhor em-
balagem para o óleo comestível, porque
dispensa o uso de qualquer conservan-
te químico, é hermeticamente fechada,
protege o alimento de infiltração de luz,
microorganismos, predadores e quedas.
Com a campanha "Saúde de Verdade:
Só na Lata", criada pela agência Toro,
o resultado foi o aumento de 185% das
vendas. Tudo pela embalagem.
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