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O que explica o fenômeno contemporâneo denominado marcas? 

No contexto da sociedade de consumo as marcas têm se mostrado 

como um fenômeno cujas definições c conceitos estão ainda em 

construção e em evolução. 

o longo do tempo, esse ativo das empresas, reconhecida

mente valioso e intangível, vem assumindo atribuições 

cada vez mais complexas e abrangentes, quer sob o ponto 

de vista do consumidor, quer no âmbito das organizações 

às quais pertencem. Alguns especialistas consideram que as marcas 

não existem no mundo físico, mas sim na mente e no coração dos 

consumidores e, mesmo assim, sabemos que elas movimentam a 

e c o n o m i a , ge ram m i l h õ e s de e m p r e g o s e 

impulsionam negócios por todo o mundo . 

Em princípio, acreditava-se que sua finalidade 

es tar ia r e s t r i t a a iden t i f i ca r e d i f e renc ia r 

produtos, simbolizando as garantias de quali

dade que os dist inguiriam dos concorrentes. 

Hoje, assumimos que as marcas representam a 

soma dos benefícios tangíveis (funcionais) e in

tangíveis (emocionais) a elas associadas no cora

ção e na mente do consumidor. 

Pesquisa realizada pelo POPAI mostra que 

no Brasil mais de 8 0 % das escolhas de marca 

dos consumidores se dão no ponto-de-venda. 

No contexto competitivo das marcas temos ob

servado a crescente importância que a embala

gem vem ganhando como um dos elementos de 

decisão do consumidor; 
3) As embalagens "Criança-problema" - neces

sitam de muita atenção e correções pois não pos
suem identidade própria, não se destacando no 
contexto competitivo da categoria e sem qualquer 
poder de comunicação dos benefícios da marca; 

4) As embalagens "Superstars" - demonstram 
alta visibilidade e capacidade de destaque no 
ponto-de-venda, além de expressarem com clare
za os benefícios emocionais e funcionais da mar
ca, contribuindo de forma significativa na esco
lha dos consumidores. 

Os Estudos Roper realizados anualmente pe
la GfK no Brasil e em outros 32 países apon
tam algumas tendências mundiais de compor
tamento, que sinalizam excelentes oportunida-

maior possibilidade de diferenciação e atração da preferência dos 

consumidores. Sabemos que, de forma geral, os consumidores não 

dissociam embalagem de produto e para eles a soma desses dois ele

mentos é o que forma o composto único denominado marca. 

A embalagem, nesse contexto, ganha a cada dia mais importância, 

pois, além de cumprir sua tradicional função de conter, proteger e 

garantir a qualidade do produto deve realizar outras diferentes fun

ções de importância significativa para atrair a atenção e a preferência 

dos consumidores no ponto-de-venda: captar a atenção dos consu

midores; transmitir valores da marca; ser fonte de informações; ser 

base para inovação e diferenciação; comunicar os benefícios do pro

duto; ajudar no suporte a promoções; gerar persuasão. 

A embalagem deve invocar toda a gama de atributos e valores ra

cionais e emocionais associados à marca ao longo do tempo e do 

processo de sua construção. Isso não é pouco, mas as marcas líderes 

cm suas categorias têm mostrado que c possível de ser alcançado. 

Considerando duas das principais funções que a embalagem cum

pre no ponto-de-venda - geração de impacto de forma a diferenciar 

o produto dos seus concorrentes e comunicação dos benefícios da 
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marca - podemos construir uma matriz que nos aponta quatro dife

rentes tipos de embalagens, que batizamos da seguinte forma: 

1) As embalagens "Gritonas" - são aquelas que mostram um alto 

impacto no ponto-de-venda, destacando-se claramente das demais 

embalagens da categoria, porém, não comunicam de forma adequada 

os benefícios oferecidos pela marca, perdendo, assim sua força como 

elemento gerador de persuasão; 

2) As embalagens "Surpreendentes" - são normalmente tímidas, 

sua presença não tem um grande impacto na gôndola, porém, 

possuem um alto grau de comunicação dos benefícios emocionais e 

funcionais da marca na sua composição. Se consultadas com atenção 

surpreendem pelo seu poder de comunicação e podem contribuir na 

des para as empresas que têm como público-alvo o consumidor fi

nal. Entre as principais tendências observadas estão o paradigma 

da vida saudável, o mito da juventude, o consumidor no controle 

e o consumidor em movimento. 

Em todas essas tendências as embalagens podem cumprir um pa

pel fundamental, diferenciando o produto e auxiliando no atendi

mento das necessidades e expectativas dos consumidores. E impor

tante considerar que, antes de um ser que consome, o consumidor é 

um ser humano que carrega consigo diversas necessidades, expectati

vas, anseios e desejos inerentes aos seres humanos e que podem não 

estar vinculados diretamente ao consumo de produtos e serviços. 

Por ter cada vez mais informações, opções de marcas, de canais 

de compras e de formas de pagamento, o consumidor tem se mos

trado muito menos fiel às marcas do que há 10 ou 15 anos. Seu 

interesse por produtos e serviços que possibilitem mais opções está 

aumentando e o que ele claramente espera é ter a sensação de que 

tem o controle da relação de compra. Nesse sentido, a embalagem 

pode atuar como um dos principais elementos para conquistar a 

preferência do consumidor. 
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