
Marca, packaging e
embalagem como publicidade
O poder de fogo da embalagem vem aumentando, e a publicidade
representa hoje papel mais natural do que o que tinha há cinqüenta anos,
quando se acreditava que um mercado podia ser inventado a partir dela
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interessante ver a evolução do
conceito das marcas de merca-
do e o packaging (1) no tempo.
O packaging moderno, expresso

pomo ciência da engenharia aplicada às
embalagens, começou em 1860. Antes disso,
havia apenas garrafas de vidro
que eram utilizadas para ven-
der bebidas ou medicamentos
e as velhas latas de estanho
grosso, pois as lâminas finas
ainda não tinham sido inventa-
das. Os ícones da época inicial
foram: Quaker Oats, que acon-
dicionou pela primeira vez a
aveia enrolada em uma caixa
de cartolina; a Cadbury, que
já embalava seus chocolates
em duas folhas - uma de papel
e outra de estanho, exemplo
seguido pela Uneeda (biscoi-
tos), que juntou os dois concei-
tos: caixa e lâminas; a Borden
e a Campbell Soup, com latas
para leite condensado e molho
de tomate; e também a Heinz,
com seu ketchup em garrafas,
em 1876.

Em plena Revolução
Industrial, as famílias se muda-
vam do campo para viver nas cidades gran-
des, onde a venda deixava de ser realizada
de forma personalizada pelo comerciante
e amigo de antigas relações. Uma pessoa
conhecida podia nos vender commodities,
fracionadas no momento. Mas esta realidade
já não existia, e era necessário transitar da
venda subjetiva à objetiva. Agora, havia

um campo propício para o surgimento de
novos fatores: as marcas, a embalagem e a
publicidade.

O packaging evoluiu a partir da Revolução
Industrial. As marcas foram a resposta à
desconfiança em relação à venda por des-

conhecidos ou em relação à
compra sem ajuda de alguma
pessoa, com o aparecimento
dos supermercados (1922). A
marca era o compromisso de
um industrial de que o pro-
duto teria sempre a mesma
qualidade, o que possibilitou
a venda objetiva, na qual a
embalagem cumpriu o papel
do vínculo emocional que tinha
sido perdido. Por fim, a publi-
cidade permitiu a divulgação
dos produtos novos que iam
sendo criados. Estes três novos
elementos juntos - marca +
publicidade + packaging - é
que permitiram um desenvol-
vimento fenomenal e a entrada
de um leque de produtos novos
no mercado.

Ou seja, as marcas criaram
uma imagem através do valor
agregado que os clientes viam

nelas e se diferenciavam por serem únicas
e singulares, mas estavam sustentadas por
uma consistência de resultados que lhe ofe-
reciam confiabilidade.

Os atributos da marca e do produto devem
ser complementares (do mesmo tipo) e, se
não forem, a marca deve ter atributos supe-
riores que incluam os atributos do produto.



As culturas que buscam muito a seguran-
ça produzem marcas com liderança muito
forte e até monopólios. O oposto também é
válido, ou seja, as culturas muito individua-
listas têm marcas com menos peso próprio.

Quando o tipo de produto é novo para um
consumidor, este confia mais na compra de
uma marca conhecida. Quando incorporou
o conhecimento desse tipo de produto, já se
arrisca a provar novas alternativas com mar-
cas que incorporem outras vantagens.

Quando nos referimos ao con-
ceito de marca, este pode ser de
uma instituição, um produto, ou
um indivíduo. O valor agregado
que essa marca oferece é o princi-
pal, mas, para isso, ela deve poder
se diferenciar, ou seja, ser única
em seu segmento e, além disso,
consistente, Vale dizer que precisa
cumprir o que o consumidor espera
dela a cada vez que a utiliza.

Muitos dos atributos da marca
não podem ser explicitados ou
publicados, pois isso geraria des-
confiança. Portanto, a embalagem
tem aí a possibilidade de gerar uma
complementaridade e/ou suplemen-
taridade com sua própria marca. O
poder de fogo da embalagem vem
aumentando, e a publicidade repre-
senta hoje um papel mais natural do
que o que tinha há cinqüenta anos,
quando se acreditava que um mer-
cado podia ser inventado a partir da
publicidade. E, de alguma maneira,
era isso que acontecia.

Em um mundo no qual recebe-
mos e enviamos milhares de men-
sagens por dia e competimos por
isso, é fácil entender a importân-
cia que a embalagem tem como
mensagem direta na linguagem do
consumidor. SI

(1) O termo "packaging" é aqui
utilizado pois seu uso é generaliza-
do, tanto como "marketing", e será
aplicado para expressar conheci-
mentos ou ciência das embalagens.

Quando a referência for à embalagem de
um produto será utilizado o termo "emba-
lagem".
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