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Cada vez mais elas são usadas como ferramenta de vendas, o que ajuda as agências. O 
segmento de embalagens faturou R$ 35 bilhões em 2005, quando também vendeu a outros 
países mais de US$ 300 milhões em embalagens vazias (para que o produto seja colocado em 
outro país), item que não constava da pauta de exportações brasileiras até quatro anos atrás e 
que agora está em plena expansão.  
 
Este setor conta, no momento, com uma obra de referência que resgata toda sua história 
desde o século XIX até os dias de hoje, quando congrega mais de 4,5 mil indústrias que 
oferecem 180 mil empregos diretos. Todas as grandes multinacionais do setor têm fábricas no 
País.  
 
O livro "História da Embalagem no Brasil" foi editado pela Associação Brasileira de Embalagem 
(Abre), entidade que reúne toda a cadeia produtiva do setor, com apoio da lei Rouanet e o 
patrocínio das empresas Novelis, Cia Siderúrgica Nacional (CSN), Tetra Pak, Dixie Toga, 
Suzano Petroquímica, entre outras.  
 
"Cerca de 70% das exportações brasileiras dependem de embalagens de alto padrão. A 
embalagem é também questão primordial no lançamento de novos produtos e cerca de 90% 
dos artigos comercializados no País contam apenas com ela como instrumento de propaganda 
e marketing. Razões mais que suficientes para que quiséssemos preservar sua historia", 
considera Fábio Mestriner.  
 
Mestriner foi presidente da Abre até o início deste mês, quando o livro foi editado e agora é o 
coordenador do curso avançado em administração de embalagens, da ESPM, inédito no País, 
destinado a formar, como diz, "uma nova geração de especialistas capazes de atuar na linha 
de frente de programas de administração de embalagens, setor em franca expansão no País".  
 
"O livro não fala só do passado. Faz uma ponte para a embalagem do futuro", diz André 
Liberali, do comitê de história da embalagem da Abre, que coordenou a edição. "No ano 
passado ganhamos mais de 20 prêmios internacionais de importância", conta Mestriner. "O 
design brasileiro é de excelente qualidade e conceituado fora do País. Segue os passos do 
reconhecimento internacional da publicidade brasileira."  
 
O novo presidente da Abre é Paulo Perez, diretor da Klabin, e vai comandar esta semana a 
participação da entidade na Brasilpack 2006 - Feira Internacional da Embalagem, que acontece 
até sexta-feira, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.  
 
Entre os destaques da Abre estão as embalagens fabricadas por empresas brasileiras que 
exportam para mercados internacionais e amostras do que pode ser produzido a partir de 
material reciclado de todos os tipos de embalagens. A Abre divulga também no evento o 6 
Prêmio Abre de Design & Embalagem.  
 
A vitalidade do segmento de embalagem está mudando também a realidade das agências de 
design. Um bom exemplo é a Pande Agência de Soluções em Design, uma da maiores do 
segmento, que faturou R$ 3 milhões no ano passado, um crescimento de 135% em relação ao 
ano anterior. Tem uma carteira de clientes com nomes como Bunge, Carrefour, Grow, Nestlé, 
Sadia, Parmalat e a Taií, financeira do Itaú.  
 
A Pande está agora ampliando seu leque de serviços para os segmentos de marketing direto e 
internet. "Nosso objetivo é o posicionamento como uma agência orientada ao negócio do 
cliente, gerando soluções de design", diz Marta Cardoso, sócia e diretora de criação.  
 
Não faltam cases de sucesso. Um exemplo são as embalagens que a Pande desenvolveu para 
mais de mil produtos de marcas próprias do Carrefour. O objetivo foi trabalhar as peças não 
como marca de varejo, mas como produtos de qualidade.  
 



"No verso das embalagens, procuramos agregar valor aos produtos, por meio de informações 
úteis aos consumidores, como receitas, dicas de saúde e de consumo", explica Marta. " O 
volume de vendas dos produtos de marca própria Carrefour dobrou desde o lançamento, 
chegando a ultrapassar em 600% algumas categorias, como café."  
 
"A embalagem tem que ser aspiracional", define Marta, para quem a embalagem não pode ser 
retratada como um job. "Procuramos uma relação estável com nossos clientes, porque acredito 
que isso é fundamental para o trabalho", completa.  
 
Para Fernando Faria, sócio e diretor de planejamento e finanças da Pande, "a embalagem é 
uma forma inteligente de propaganda, pois é a única que o consumidor leva para casa e se 
expõe a ela em todos os momentos". "Este é um segmento que tende a crescer ainda mais, à 
medida que a embalagem passar do departamento de suprimentos, onde ainda se encontra 
em muitas empresas, para seu lugar correto, que é o departamento de marketing", diz Faria.  
 
ASart/Dreamaker, consultoria de branding e design, é outra agência com uma história de 
sucesso. Gian Franco Rocchiccioli e Sylvio Oreggia uniram suas empresas, juntando 
"expertises" para criar a Sart/Dreamaker, que já desenvolveu trabalhos para empresas como 
Unilever, HSBC e Bradesco.  
 
Um case de sucesso da empresa foi desenvolvido para a Fritex (Pandurata). "Criamos 
submarcas e renovamos as embalagens com informações de interesse do consumidor", conta 
Rocchiccioli. "As batatas palhas, por exemplo, tiveram um aumento de vendas de 27% no mês 
subseqüente à mudança da embalagem, que passou a identificar o produto como um 
‘ingrediente culinário’ e não mais como um "nack para pequenos lanches."  
 
"Um supermercado tem em média 15 mil itens expostos em suas gôndolas. A embalagem 
passa a ser vista, por causa disso, não só como um invólucro colorido, mas como uma 
importante ferramenta de marketing", diz.  
 
A Sart/Dreamaker tem também se envolvido em projetos para o mercado internacional. Para a 
Unilever desenvolveu as embalagens da Helmann’s para o México, Chile e Argentina. "É 
necessário estudar o perfil de cada público, conhecer as diferenças regionais. No México, por 
exemplo, além de preferirem as embalagens maiores, de 500 gramas, é necessário ressaltar o 
fato local de a maionese ser bem temperada", esclarece Rocchiccioli  
 
kicker: Mercado externo é uma das fontes de renda deste setor, que faturou R$ 35 bilhões em 
2005, sendo R$ 300 milhões com vendas para fora  
 
kicker2: Para especialistas, o design nacional é de excelente qualidade e conceituado. Segue 
os mesmos passos da propaganda brasileira  
 
Leia mais 
 
Livro destaca curiosidades 
 
 O livro "História da Embalagem no Brasil" destaca as grandes multinacionais que contribuíram 
para a construção da embalagem brasileira, como Unilever, Nestlé, Johnson&Johnson, Avon e 
traz uma coleção de cases sobre embalagens centenárias de produtos que, até hoje, fazem 
parte da vida dos consumidores, como o Sonho de Valsa, a Cera Parquetina, Omo, o 
absorvente Modess, as Pastilhas Valda, a Colônia Seiva de Alfazema, Nescafé.  
 
A editoração foi organizada pela Grifo Projetos Históricos e Editoriais, sob a coordenação de 
Zuleika Alvim e da jornalista Ethel Leon. O texto foi escrito pelos jornalistas Pedro Cavalcanti e 
Carmo Chagas. Já o projeto gráfico ficou a cargo dos designers Marcello Montore e Mônica 
Watanabe, da Vista Design.  
 
 



"Citamos desde as empresas que fabricam cervejas, como a Guarda Velha, de 1835; empresas 
do início do século, como as de saco de juta São João de Jorge Street e a Santana de Álvares 
Penteado e a Indústrias Reunidas Matarazzo, até as atuais, que são associadas a Abre", conta 
Zuleika. O livro que teve edição de 5 mil exemplares.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


