
Embalagem, ferramenta de marketing 
 
Com a concorrência acirrada e os produtos cada vez mais semelhantes em razão da 
similaridade da tecnologia utilizada pelos fabricantes, é preciso um esforço adicional para a 
fixação de uma marca no mercado. Mas nem todos os empresários têm condições de bancar 
campanhas publicitárias, assim, outras ferramentas de marketing começam a ser exploradas. 
Entre elas está a embalagem, que até há bem pouco tempo era vista apenas como uma forma 
de acondicionar e proteger mercadorias, apesar de movimentar aproximadamente R$ 33 
bilhões por ano. 
 
Segundo o professor e coordenador do Núcleo de Estudos da Embalagem da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Fábio Mestriner, cerca de 90% dos 
produtos que estão expostos nos supermercados não têm apoio de comunicação, como 
campanhas, anúncios e promoções. "Nem mesmo as grandes empresas, como a Nestlé, por 
exemplo, têm esse tipo de apoio para todos os seus artigos. Em muitos casos, a embalagem 
se encarrega de ser o único veículo de marketing do produto", afirma. 
 
Mestriner destaca que a embalagem passou a ser uma ferramenta de marketing a partir do 
surgimento dos supermercados, com as mercadorias expostas e à disposição da escolha do 
comprador. "Antes disso, era o vendedor que fazia a propaganda dos produtos." 
 
Segundo estudos da AC/Nielsen, a inovação que traz benefícios ao consumidor - por exemplo, 
uma embalagem prática - aumenta em 73% as chances de sobrevivência do produto, já que 
no Brasil, 80% dos lançamentos saem do mercado em dois anos, sem contar que é mais fácil 
inovar na embalagem do que no produto. "O setor de embalagens no Brasil tem nível 
internacional. Tanto que 18 das 20 maiores indústrias de embalagens do mundo estão 
presentes no País. Além disso, exportamos US$ 400 milhões ao ano em embalagens vazias", 
informa Mestriner. 
 
O professor afirma que a cada dia, a embalagem torna-se um fator mais importante no 
processo de avaliação do produto, uma vez que o consumidor não separa a embalagem do 
conteúdo. "O marketing se volta para a embalagem, que tem um investimento baixo e que 
precisa ser feito de qualquer maneira." 
 
Entre as estratégias em prática atualmente está a de copiar a embalagem do concorrente. "A 
linguagem da categoria em que o produto compete é ditada pelo líder de vendas. A empresa 
que se encontra em quarto ou quinto lugar usa a cópia como recurso para permanecer ou 
subir de posto. Por exemplo, na categoria leite condensado, o Moça (Nestlé) sempre foi líder. 
Em 1989, a Mococa inovou e colocou a foto de um pudim no rótulo. A iniciativa foi um sucesso 
e, hoje, todas as marcas do produto usam fotos de pudins." 
 
Concorrência e resultados 
 
Concorrência demais também pode trazer bons resultados, diz o professor. "No caso dos 
atomatados, o consumidor não consegue entender mais esse mercado, que tem desde extrato 
de tomate até molhos prontos em vários sabores. Essa é uma oportunidade para que um 
concorrente, que esteja em quinto lugar em vendas, inove e chame a atenção." 
 
"Outro caso de sucesso também vem da Mococa, que em 1991, inovou na concorrência com a 
farinha láctea Nestlé, que tinha 500g e estava associada a suplementos alimentares. Lançou a 
lata de 400g e posicionou a marca para o público infantil. Com isso, abocanhou 20% do 
mercado que era da Nestlé", acrescenta Mestriner. 
 
O professor cita ainda outro exemplo de reposicionamento de produto por meio da 
embalagem. "A fabricante de papel Ripasa era associada a material de papelaria. Em 1998 
incorporou à embalagem a linguagem dos computadores e hoje é conhecida como suplemento 
de informática", comenta. 
 



A embalagem é o principal diferencial dos produtos e fator decisivo na hora da compra. 
Oferecer praticidade e conveniência são os atributos mais desejados. Assim, embalagens ditas 
"invioláveis até mesmo para o consumidor" resultam em rejeição. "O mesmo acontece quando 
um fabricante 'copia' o concorrente, mas deixa a desejar em qualidade. O consumidor, se 
sentindo lesado, deixa de comprar a marca", explica Mestriner. 
 
Objeto de estudo 
 
O avanço no papel da embalagem como ferramenta de marketing ganhou um núcleo de 
estudos na ESPM. "O Núcleo de Estudos da Embalagem é recente, foi fundado no segundo 
semestre do ano passado. Nosso objetivo é estabelecer um ponto de referência para o 
mercado brasileiro para a questão da embalagem do ponto de vista mercadológico", diz 
Mestriner. 
 
O professor acrescenta que o Núcleo visa capacitar e formar gestores para o setor, com foco 
no conceito de inteligência de embalagem composto por: design, inovação, embalagem como 
ferramenta de marketing e veículo de comunicação. "Estamos fazendo uma pesquisa, em 
conjunto com a GFK Indicator para diagnosticar como está organizada a gestão de embalagens 
hoje em todo o País. Vamos apresentar os resultados durante o 1º Fórum Internacional de 
Gestão Estratégica de Embalagem, que acontecerá no segundo semestre", finaliza Fábio 
Mestriner. 
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