
14 | Novembro 2013

REPoRTAGEM DE CAPA

Superioridade 
clara e manifesta
Inclinação cada vez maior das empresas  
de “premiunizar” produtos ganha valor com usos  
criativos e arrojados de tecnologias de embalagem

POR GuiLHERmE KAmiO
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fAMOSO POR não hesitar em 
ampliar seu jargão, o mundo do marke-
ting consagra, de tempos em tempos, 
termos novos que exprimiriam ideias 
promissoras para os negócios. Um caso 
em evidência é o da “premiunização”. O 
neologismo sintetiza a inclinação cada 
vez maior de empresas donas de marcas 
de transformar itens comuns, corriquei-
ros, em algo superior, respondendo ao 
fenômeno oposto, definido por outra 
inovação linguística, a da “commoditi-
zação” – quando as ofertas de determi-
nada categoria se assemelham a ponto 
de a disputa pela preferência do consu-
midor se limitar basicamente ao preço.

A rigor, “premiunizar” poderia 
soar como mera variação de “diferen-
ciar” ou de “agregar valor”, assim como 
seu movimento antagônico traduziria 
nivelamento, mesmice. Discussões de 
semântica à parte, o fato é que o termo 
ganhou força na batida da sofisticação 
crescente de bens não duráveis, urdida 
não só pela saturação de coisas muito 
parecidas no mercado, mas também 
pelo aumento do poder de compra dos 
brasileiros. Com acesso a maior varie-
dade de produtos e marcas, inclusive 
importados, o potencial comprador já 
não se contenta com o que considera tri-
vial, aquilo que “qualquer um” pode ter. 
Depois de experimentar o que é bom e 
de comparar com o que vê, ele aspira por 
mais qualidade, mais satisfação, e não 
há solução a não ser atendê-lo. 

Para cumprir com os desejos e as 
expectativas desse cada vez mais rigo-
roso personagem, a indústria se vê pro-
gressivamente levada a tomar empres-
tada do universo do luxo a estratégia 
de refinar seus produtos, de modo que 
sejam percebidos como superiores aos 
concorrentes. Alimentos, bebidas, arti-

gos de cuidados pessoais, materiais 
de limpeza e todos os demais gêne-
ros escoados no varejo de autosserviço 
já acusam, em maior ou menor grau, 
influência dessa onda. A tendência é 
alvissareira. Afinal, atender ao anseio do 
consumidor por refinamento abre espa-
ço para mercadorias com preço médio 
maior – e margem de lucro idem.

Do ponto de vista do packaging, o 
cenário é estimulante e desafiador. “A 
apresentação é primordial para a cons-
trução do apelo premium de produtos. 
Se a embalagem não irradiar diferença, 
dificilmente o consumidor se conven-
cerá de que terá um extra”, afirma o pro-
fessor e consultor de marketing André 
D’Angelo, autor do livro Precisar, não 
precisa: um olhar sobre o consumo de 
luxo no Brasil (Lazuli Editora/Compa-
nhia Editora Nacional). O especialista 
constata que a embalagem talvez confi-
gure a maneira mais fácil de premiuni-

zar, na medida em que permite mudar 
a percepção de um produto sem neces-
sariamente afetar sua essência. Não se 
trata de uma recomendação de “maquia-
gens” de produtos. A chave do sucesso, 
como não poderia deixar de ser, é sofisti-
car de forma palpável, porém sem elevar 
os custos nas mesmas proporções.

LAMPEjOS NÃO TÃO novos mos-
tram como a embalagem pode garan-
tir adição de valor sem agravamento 
de custos e com aumento de vendas e 
margens. A categoria de sabonetes, por 
exemplo, vem experimentando na últi-
ma década uma premiunização gene-
ralizada das versões em barra, expressa 
principalmente pelo acondicionamen-
to de produtos em cartuchos de papel 
cartão, além de uma multiplicação da 
oferta de produtos na forma líquida. Por 
não caber neste espaço a comparação 
de benefícios de uma variante sobre a 

Sabonetes: sofisticação 
expressa por cartuchos e 
difusão de opções líquidas
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outra, se é que as há, o fato é que, expri-
mindo um dos principais atributos da 
premiunização, houve uma expressiva 
transformação dos sabonetes em artigos 
de autopremiação dos consumidores e 
até mesmo presenteáveis. Fenômeno 
parecido ocorreu com a difusão dos 
desodorantes em aerossol, que guin-
dou o segmento a um novo patamar, 
superior ao das depreciadas opções em 
frascos squeezable (comprimíveis).

André D’Angelo reconhece seis 
maneiras básicas de premiunizar um 
produto: melhorar a qua          lidade; 
investir em design; associar a imagem; 
ritualizar o consumo; customizar; e ofe-
recer serviços. O consultor observa que, 
“talvez com exceção da última verten-
te”, a embalagem pode ser veículo para 
todas as demais, seja uma em particular 
ou combinações delas. “A embalagem 
pode gerar percepção premium ao tor-
nar um produto mais atraente aos olhos 
do consumidor, ao emprestar status a 
quem o utiliza ou o ostenta e até ao ter 
vida útil após o consumo do produto, no 
aproveitamento para outras finalidades”, 
explica D’Angelo.

O que se nota, numa tendência 
capaz de ser classificada tanto como 
causa quanto como consequência do 
viés de premiunização do mercado, é 
que os meios de enobrecer embalagens 
estão cada vez mais acessíveis. “Com a 
melhoria dos processos e equipamen-
tos mais modernos e eficazes, o custo 
para a aplicação de acabamentos espe-
ciais tem caído substancialmente”, rela-
ta Célio Coelho de Magalhães, geren-
te de marketing da Brasilgrafica, uma 
das maiores produtoras nacionais de 
embalagens de papel cartão. Segundo 
o executivo, aplicações de alto ou baixo 
relevo, braile, vernizes e películas meta-

Seis maneiras de “premiunizar”

Dar apelo premium a produtos parece ser um bom 
negócio, na medida em que o adicional de custos que isso 
acarreta, em relação à opção convencional, muitas vezes 
não passa de 20%. O preço, no entanto, não raro dobra. 
Mas como “premiunizar”? O consultor de marketing  
André D’Angelo identifica seis maneiras básicas, que, 
isoladas ou combinadas, podem ajudar nessa tarefa:

1. Melhorar a qualidade. Todo produto 
premium contém a promessa implícita de 
oferecer benefícios práticos superiores à 
média. Essa promessa precisa ser cumprida. 
Investir em melhor matéria-prima, tecnologia 
e processo de produção é o caminho
 
2. Investir em design. Às vezes, um 
produto chega próximo do limite em termos 
de desenvolvimento funcional. Como 
diferenciá-lo? Pela aparência. O design é uma 
arma poderosa para tornar premium o que 
antes era comum

3. Associar imagem. Um produto 
pode se tornar premium não por qualquer 
característica intrínseca, mas sim pela 
capacidade de associar sua própria imagem 
a algo de prestígio. É o caso típico dos 
produtos que se valem de celebridades na sua 
publicidade. Recentemente, a cachaça Ypióca 
chamou o ator John Travolta para estrelar seu 
novo comercial, na intenção de sofisticar a 
imagem do produto. Celebridades não são, 
porém, a única manobra de associação de 
imagem; a Butter Toffees, marca de caramelos 
da Arcor, optou por criar uma bonita caixa 
de presente, assinada pelo artista plástico 
Romero Brito. E os sabonetes Vinólia, quando 
em edição limitada, são embalados com 
imagens de obras de arte famosas 

4. Ritualizar o consumo. Rituais 
são formas pelas quais o comum se 
torna especial. As águas gourmet são um 
exemplo de ritualização de um produto 
aparentemente banal. Criaram critérios de 
avaliação tais quais os existentes para vinho 
e cerveja, e sugestões de harmonização 
com pratos. O resultado? Uma garrafa de 
meio litro de algumas águas gourmet passa 
fácil dos 15 reais em certos restaurantes 
brasileiros. 

5. Customizar. Em tempos de produtos 
tão parecidos, a oportunidade de dar um 
toque pessoal ao que é seu pode representar 
o salto da premiunização. Em outros países, 
empresas têm produzido rótulos de produtos 
“com a cara do cliente”, a partir de imagens 
enviadas pelos consumidores. De um 
momento para o outro, o que era comum vira 
especial – premium, em resumo. 

6. Oferecer serviço. Benefícios que 
vão além do convencional, cuidado com 
os detalhes, preocupação em atender 
bem: o serviço ao cliente é um jeito 
certeiro de “premiunizar” – que o diga o 
Copacabana Palace, há décadas o hotel-
referência em matéria de conforto no País, 
a despeito do surgimento de tantos novos 
empreendimentos de alto padrão.

lizadas ou com outros efeitos ópticos 
podem ser feitos “mediante um inves-
timento muito baixo” comparado ao 
enriquecimento proporcionado. “Anos 
atrás, para se engrandecer um cartucho 
com verniz UV, por exemplo, tinha-se 
que fazer uma entrada extra em máqui-
na offset ou realizar o serviço off-line”, 

rememora Magalhães. “Hoje, isso é 
executado em uma só entrada 
de máquina, a um custo extra, 
porém muito menor do que 
antigamente.”

O caminho da premiuni-
zação através da personalização 

também é facilitado por avanços 
tecnológicos. Os sistemas de impressão 
digital, já disponíveis em diversos con-
vertedores locais, permitem a confecção 

de rótulos e invólucros a partir de dados 
variáveis, resultando em decorações cus-
tomizadas até em nível unitário. Um 
case que entrou para os anais do marke-
ting, nesse terreno, é o da canadense 
Jones Soda. Por meio de procedimentos 

rótulos 
com nomes 
de cidades: 
customização 
gera percepção 
de valor

caramelo da arcor: 
apelo premium com 

caixa de romero Britto
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de impressão digital, a empresa passou 
a incorporar fotos enviadas por consu-
midores aos rótulos das suas garrafas 
de refrigerantes. No mercado nacional, 
porém, esse recurso carece de aposta-
dores. A ação mais parecida se deu na 
recente campanha da Coca-Cola em que 
rótulos de garrafas de Coca-Cola Zero 
estamparam nomes de cidades brasi-
leiras. Tiragens pequenas dos adereços 
de BOPP, homenageando municípios 
nas proximidades dos engarrafadores da 
bebida, foram viabilizadas por meio de 
tecnologia digital. O sucesso da inicia-
tiva, dimensionado por sua repercussão 
nas redes sociais da internet, sinaliza 
que soluções do gênero de fato valori-
zam suas marcas promotoras.

A qUESTÃO CRUCIAL sobre pre-
miunização, contudo, parece ser o quão 
pertinente e consistente ela é. Um gran-
de número de produtos vem sendo clas-
sificado como premium sem oferecer 
vantagens claras e importantes para o 
consumidor. Muitos não seriam diferen-
tes do convencional em essência, mas 
tentam sê-lo pela aparência, não raro 
pelo mero acréscimo das palavras “pre-
mium”, “ouro” ou “nobre” nas embala-
gens. Na opinião de D’Angelo, artifícios 
como esse, além do uso de tipologia 
clássica, cores como preto e dourado 
e detalhes metalizados ainda funcio-
nam, pois estão arraigados como signos 
de nobreza no imaginário popular. No 
entanto, o uso indiscriminado pode pre-
judicar seu efeito diferenciador. “É o que 
aconteceu com os preços com final ,90 
ou ,99. Eram indicativos de ofertas, mas 
como acabaram utilizados por todos os 
lojistas, hoje são apenas a forma conven-
cional de precificar algo no varejo”, diz.

Nitidamente, a acepção premium de 
bens não duráveis ganha peso quando 
calcada em diferenciais funcionais. Não 
se duvida que os sabonetes líquidos e os 
desodorantes em aerossol conquistaram 
a simpatia do consumidor muito em 
função da forma de liberação do conte-
údo das embalagens – no primeiro caso, 
por meio de tampas flip-top ou válvulas 
pump acopladas aos frascos dos produ-
tos; no segundo, por sistemas de asper-
são alimentados por gases propelentes. 
A já citada ritualização comportaria a 

mesma análise. Recentemente lançadas 
no País por AmBev, Grupo Petrópolis e 
Heineken, as cervejas acondicionadas 
em barris, à moda de chope, garantem 
um novo método de usufruir o produto, 
estimulando seu compartilhamento. É 
uma proposta de consumo diferente e 
de valor inquestionável. No mercado 
de águas minerais, as já consolidadas 

Laminado com glamour
Para proporcionar mais sofisticação 
e percepção de valor a cosméticos e 
produtos de higiene pessoal, a Dixie 
Toga começou a oferecer no País 
bisnagas laminadas com possibilida-
des visuais inéditas. De acordo com 
Márcia Rodrigues, gerente de marke-
ting da fornecedora, pela primeira vez 
é oferecida no Brasil uma tecnologia 
de impressão em 360o das embala-
gens em questão, caracterizada pela 
gravação sobre a solda longitudinal, 
atenuando sua presença. “É um 
detalhe capaz de fazer grande dife-
rença na aparência final do produto”, 
argumenta Márcia. O efeito é obtido 
por meio de impressão plana, e não 
pela gravação rotativa normalmente 
empregada para os laminados de 
bisnagas.
Uma das primeiras adeptas da novida-
de é a Nasha Cosméticos, numa linha 
de loções hidratantes corporais com 
a marca Giovanna Baby. A bisnaga 

utilizada para as seis versões do pro-
duto (nas fragrâncias Peach, Candy, 
Cherry, Classic, Lilac e Blue) seria a 
única no País, em sua classe, com 50 
milímetros de diâmetro. “A impressão 
em letterpress possibilita finalização 
em dégradé e promove alta qualida-
de da decoração”, ressalta Andreísa 
Rodrigues, especialista de marketing 
da Dixie Toga. “Ademais, grande parte 
da estrutura laminada é composta por 
material plástico, eliminando o efeito 
memória. A embalagem retorna ao 
formato original após o manuseio”. 
Segundo Andryelle Mokarzel, gerente 
de produto de Giovanna Baby, a 
bisnaga metalizada agrega maior 
valor ao produto e, por esta razão, foi 
possível posicionar a nova linha como 
algo exclusivo. “Nossa marca preza o 
encantamento do consumidor, e nada 
melhor para traduzir esse posiciona-
mento do que adotar uma tecnologia 
nova e pouco utilizada no Brasil”, diz.

nasha aposta em 
brilho e impressão 
que atenua solda 
do tubo laminado

opções “esportivas”, personificadas por 
garrafas de PET com tampas especiais, 
do tipo flip-top ou push-pull, também 
promoveram um ritual de hidratação, 
instituindo uma faixa premium para a 
mais básica das bebidas. 

A adoção de fechamentos mais 
convenientes, aliás, tem sido um fator 
importante para o viés de premiuniza-

cerveja em 
barril: exemplo 
de ritualização 
do consumo 
e de inovação 
inquestionável
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ção de diversos segmentos. Exemplares 
de diâmetro maior, mais práticos de 
manusear e com mecanismo basculante, 
tornaram-se um elemento marcante na 
oferta crescente de cremes e géis dentais 
especiais, fundamentados em fórmu-
las branqueadoras, dessensibilizantes, 
refrescantes e de outros predicados. 
Movimento parecido começa a ganhar 
corpo no segmento de molhos de mesa, 
como ketchup e mostarda (ver quadro).

Ronaldo Baumgarten Jr., presidente 
da Baumgarten, uma das principais grá-
ficas de rótulos e embalagens do País, 
relata que não é de hoje que a ten-
dência de premiunização tem influído 
no desenvolvimento de plataformas de 
impressão versáteis, capazes de combi-
nar diversos sistemas em linha. “Além 
das indústrias estabelecidas há tem-
pos no Brasil, diversas multinacionais 
iniciaram a produção ou venda local 
de marcas premium antes encontradas 
somente no exterior. Isso tem feito com 
que o setor de embalagens como um 
todo seja mais desafiado a apresentar 
inovações ao mercado”, afirma. 

NO CASO particular da Baumgarten, 
o dirigente destaca entre os projetos 
recentes influenciados pela premiuni-
zação a criação de rótulos autoadesivos 
com material holográfico bastante apa-
rente, sem interferência de emendas 
“shim line” (marcas resultantes do pro-
cessamento rotativo das películas de 
efeitos especiais), adotados nos fras-
cos da linha de cuidados com o cabelo 
L’Oréal Reparação Total 5+, e os rótulos 
autoadesivos convertidos com mate-

Reviravolta em ketchups
Projetadas para repousar sobre 
a tampa, ficando de ponta-
-cabeça em relação à figura 
clássica de produtos, as em-
balagens upside down, ou top 
down, comandam uma onda 
de sofisticação evidente do 
mercado brasileiro de ketchups. 
A Unilever acaba de lançar no 
País uma nova opção de seu 
ketchup Hellmann’s cujo frasco, 
contendo 380 gramas de mo-
lho, se destaca pela orientação 
invertida. O recipiente, de PET 
transparente, fica assentado em 
uma tampa flip-top com atribu-
tos especiais. Feita de polipro-
pileno a partir de um processo 
de bi-injeção, a peça se destaca 
pela sobretampa translúcida de 
amplo diâmetro, que garante 
sustentação à embalagem, e 
pelo bico cônico azulado pre-
sente em seu interior, dotado 
de válvula de silicone para 
dosagem precisa do conteúdo.
Segundo a Unilever, trata-se de 
um sistema de fechamento sem 
igual na categoria de molhos de 
mesa. A solução foi idealizada 
pela própria multinacional 
anglo-holandesa, que contou 
com apoio da Aptar, referência 
em tampas plásticas com siste-
ma de válvula, para materializá-
-la. Para viabilizar o lançamento 
da novidade, a fabricante do 
ketchup instalou em sua fábrica 

de Goiânia uma nova máquina 
envasadora da série WM, pro-
duzida na Itália pela AcmaVol-
pak, divisão do grupo Coesia. O 
valor da aquisição não é divul-
gado. Fernando Kahane, geren-
te de marketing de Hellmann’s, 
explica que a nova roupagem 
visa não somente conquistar o 
consumidor final, mas também 
aumentar a presença da marca 
em lanchonetes e restaurantes. 
“É um grande atrativo para os 
donos desses estabelecimen-
tos”, diz o executivo.
Ação similar fora anunciada em 
maio último pela Predilecta. A 
fabricante de alimentos adotou 
embalagens top down para seus 
ketchups Predilecta e Franz. 
Ambos os produtos passaram 
a ser oferecidos em frasco de 
PET transparente, feito a partir 
de pré-forma da Lorenpet, com 
capacidade volumétrica de 400 
gramas e apoiado sobre uma 
tampa flip-top de base larga 
desenvolvida pela Revpack. O 
projeto foi um dos vencedores 
da edição deste ano do Prêmio 
Abre da Embalagem Brasileira, 
promovido pela Associação 
Brasileira de Embalagem (Abre).
Denominada Smart Cap, a 
tampa adotada pela Predilecta 
apresentaria mecanismo inte-
grado de controle de fluxo sem 
a necessidade de uso de válvula. 

Marcel Veloso Silva, gerente de 
vendas da Revpack, argumenta 
que isso garante preço com-
petitivo e facilitaria processos 
de reciclagem, por dispensar 
separações de diferentes com-
ponentes.
Não é descabido associar essas 
novidades à investida da Heinz 
no mercado brasileiro. Após fin-
car bandeira no País através da 
aquisição da Quero Alimentos, 
em 2011, a marca americana 
começou neste ano a produzir 
(e a envasar) seu famosíssimo 
ketchup na fábrica de Nerópolis 
(GO). Parece que, por ora, a 
“nacionalização” restringe-se 
à opção em frasco de PET top 
down de 380 gramas – variante 
que concorre diretamente com 
os lançamentos de Unilever 
e Predilecta (procurada pela 
reportagem, a Heinz preferiu 
não se manifestar sobre seus 
projetos no Brasil). Os novos 
ketchups não têm somente 
embalagem parecida àquela 
utilizada há anos pela empresa 
americana. Suas fórmulas se-
guem a receita americana, mais 
encorpada e ácida. “O Franz 
iguala com o que há de mais 
moderno mundialmente em ke-
tchup, sendo procurado por um 
publico exigente e requintado”, 
diz Rogerio Byczyk, gerente de 
marketing da Predilecta.

Heinz fabricado no Brasil, 
novo ketchup Hellmann’s e 

ketchup Franz: representantes 
de premiunização comandada 
pelo uso de tampas especiais

rótulos 
de L’oréal 
exibem efeito 
holográfico 
sem marcas de 
processamento



riais fílmicos ultrafinos (40/50 micra), 
com liner de poliéster e impressões que 
demandam a combinação de vários sis-
temas de impressão, utilizados na linha 
corporal Nivea. A Baumgarten forne-
ceu também os adereços utilizados nas 
primeiras embalagens decoradas com 
rótulos in-mold no segmento de iogur-
te grego, lançadas recentemente pela 
Batavo.

Outra proposta de impacto pre-
mium no mercado de derivados lácte-
os é a da Danubio, que introduziu no 
mercado de iogurtes, dominado pelas 
embalagens plásticas, opções sem lac-
tose acondicionadas em potes de vidro 

contexto do grande varejo. Elas podem 
estar até mesmo onde, à primeira vista, 
pareçam não fazer sentido. Consumi-
dores mais endinheirados costumam 
não dar valor a produtos de limpeza, 
adquirindo o que é barato, porque não 
são eles os usuários, e sim seus emprega-
dos. Ante a escassez crescente de mão de 
obra para tarefas do lar, e o maior poder 
de consumo das pessoas que efetiva-
mente põem a mão na massa, a melho-
ria dessas mercadorias parece fazer total 
sentido. Em termos gerais, outra noção 
parece sorrir para apresentações mais 
elaboradas, capazes de elevar a catego-
ria do produto. “É muito mais barato 
requintar uma embalagem do que fazer 
um anúncio na grande mídia”, pondera 
Célio Magalhães, da Brasilgrafica. “As 
empresas estão percebendo isso.” 

da Owens-Illinois. O sucesso do projeto 
foi assegurado pelo emprego de uma 
nova tampa de aço oferecida no País 
pela Silgan White Cap. Do tipo twist-
-off, ela é fechada a vácuo e exibe botão 
de segurança, recurso que permite a 
identificação de eventuais violações da 
embalagem.

Por questão de negócio, o mercado 
de embalagens vem se aparelhando e 
ampliando a oferta de soluções para 
assessorar as iniciativas de agregação de 
valor dos clientes. A tendência da pre-
miunização tem tudo para se fortalecer 
não somente por isso, mas pelas pró-
prias oportunidades existentes no atual 

Propostas diferenciadas no campo dos iogurtes: Batavo grego  
em pote com rótulo in-mold (acima) e danubio em pote de vidro

Embalagens 
sofisticadas 

denotam 
premiunização de 

dentifrícios


