Entrevista

Quais as vantagens de uma boa embalagem?

Assunta Napolitano, Instituto de Embalagens

Vender mais e melhor. Proteger por mais tempo. Apresentar
o produto e contar sua performance num instante. Reforçar a
marca do produto e da empresa. Ser mais competitiva.
O design brasileiro de embalagens, em termos estratégicos e

“Quem souber
se adaptar,
vencerá”

criativos, é similar ao dos países do primeiro mundo?
Cada país tem seus próprios caminhos criativos, seus ícones e
sua cultura. Já visitei e pesquisei embalagens em mais de 80 países e diria que temos bons designers aqui. Falta tecnologia. Falta
também muitos designers conhecerem alternativas e materiais
disponíveis. Sem background técnico se avança pouco. Em função deste quadro ainda estamos distantes dos países de primeiro
mundo. Sem contar que muitas empresas optam por soluções

Nesta entrevista Assunta Napolitano Camilo, diretora do Insti-

mais simples, falta investimento também.

tuto de Embalagens e da consultoria FuturePack, esclarece algumas dúvidas sobre o mercado e afirma que há muitas empresas

As gráficas brasileiras estão preparadas tecnicamente para um

investindo em mudanças nas embalagens para torná-las mais

mercado de embalagens cada vez mais exigente?

econômicas e competitivas.

Temos um time de excelentes empresas. Porém, na média, falta
conhecimento e ousadia. Há muito do mesmo... poucos inovam.

Num cenário delicado economicamente como vive o Brasil, a

Os que apostam na diferenciação se dão bem. A ordem é apre-

embalagem tornou-se ainda mais estratégica para a competiti-

sentar o novo, sempre. Quem souber se adaptar a isso, vencerá.

vidade dos produtos? Por quê?
Absolutamente, pois é um componente mercadológico importante.

Instituto de Embalagens

Neste momento, muitas verbas de marketing, promoção e publi-

Fundado em 2005 por profissionais da área, nestes dez anos

cidade estão sendo canceladas. Entre as ferramentas de comunica-

atingiu seu objetivo de levar avanço e crescimento para o setor.

ção que restaram para as empresas, a embalagem ganhou ainda

Neste período foram realizados 55 cursos de embalagens e 65

mais importância. Por conta disso, a escolha adequada das tecno-

eventos, atingindo quase cinco mil profissionais, além da publi-

logias disponíveis para torná-las mais competitivas são fundamen-

cação de dez livros - três deles premiados e reconhecidos como

tais. Há muitas empresas investindo em mudança para atrair pela

referência em seu segmento. O instituto também participa das

beleza, conveniência, segurança e sustentabilidade intrínseca,

principais feiras nacionais e internacionais, onde acompanha as

como também para buscar mais economia e competitividade.

inovações e tendências mundiais.

Há grandes oportunidades nestas revisões!
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