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Aumento da oferta de produtos, questões ambientais e mudanças nos hábitos dos 
consumidores aceleram o ciclo de renovação das embalagens 
 
As embalagens mais afinadas com o espírito do tempo, se querem mesmo chamar a atenção 
dos consumidores, precisam agora ter um ciclo de vida um pouco mais longo do que esse 
modelo gôndola-lixo. 
 
Para não ser vista como "vilã" da sustentabilidade, a indústria investe em soluções que 
resgatam conceitos do passado mas, também, cria novas utilidades com o objetivo de 
reafirmar a razão de ser das embalagens. 
 
"A aposta atual é na melhoria da fabricação da embalagem, além do descarte", afirma a 
designer Gisela Schulzinger, coordenadora do Comitê de Design da Abre (Associação Brasileira 
de Embalagem). 
 
Um exemplo dessa tendência são as margarinas produzidas pela multinacional Unilever, que 
receberam uma nova embalagem com tampa transparente em forma de onda, em maio do ano 
passado. "A gôndola de margarina é fria, tudo é parecido. É difícil criar diferenciação de 
produto ali", diz Fernanda Pereira, 28, gerente de marketing da marca Becel. A intenção da 
mudança, segundo ela, foi possibilitar o uso da embalagem mais vezes após o consumo do 
produto, e, naturalmente, chamar a atenção do comprador, no meio de todos aqueles 
concorrentes. O novo formato foi criado no Brasil, a partir de pesquisas com consumidores, e 
está sendo usado em outros países da América Latina, como Chile e Colômbia. 
 
A Femsa, que produz a Coca-Cola no Brasil, está iniciando a distribuição de uma garrafa PET 
retornável, de dois litros. O produto começou a aparecer nos supermercados de São Paulo, 
acompanhado de uma faixa que diz: "vai, vem e cai bem". A motivação, aqui, parece mais 
econômica do que ecológica. Quem compra a garrafa pela primeira vez paga R$ 3,19. Se o 
consumidor leva o casco, a Coca sai por R$ 2,29. No supermercado Futurama da Vila Buarque, 
região central, os PETs retornáveis estão à venda há dois meses, segundo o fiscal da loja, Luiz 
Carlos Alves, 49. "Os clientes gostam porque o preço é menor", diz. 
 
A adoção das embalagens duradouras ou retornáveis cresce fora do Brasil. "A praticidade é a 
preocupação predominante. Acredito que demore uns dez anos até essa consciência ser 
disseminada aqui", diz Paulo Al-Assal, diretor da Voltage. 
 
Nesse tempo, a preocupação com a procedência da embalagem deverá crescer. "Daqui a 
pouco, a reciclagem será óbvia", diz Dario Caldas, diretor do Observatório de Sinais. 
 
Além de aumentar a durabilidade, a indústria começa a pensar em novas funções para as 
embalagens. No Brasil, tais inovações estão ligadas à conservação dos alimentos e à 
praticidade. Pratos prontos, como carne com batata da Swift, são vendidos em saquinhos 
"stand up pouch" (bolsa que fica em pé), que pode ir ao microondas. 
 
Design limpo 
 
É muita informação. "Light", "aerado", "pronto em três minutos". Os rótulos querem dizer tudo 
de uma vez. O birô Future Lab dá exemplos de embalagens européias que vão em outra 
direção: na do design limpo, com rótulos tipográficos (só com letras, sem imagens). 
 
"Aqui o padrão dominante é o dos EUA, mais apelativo. Na Inglaterra é outro nível, tem fotos 
em preto-e-branco; parece "National Geographic'", diz Fabio Mestriner, coordenador do Núcleo 
de Embalagem da ESPM. Para ele, o padrão "clean" não funciona aqui. "Quando fazemos 
pesquisas entre embalagens limpas e coloridas, as últimas sempre vencem na preferência dos 
consumidores", diz. 
 



Alguns produtos caminham para o "menos é mais". Caso de embalagens da linha Taeq, do Pão 
de Açúcar, em que o branco predomina. "Bombardear o consumidor nem sempre é o melhor", 
diz Gisela Schulzinger, da Abre. Ela ressalva que as mudanças na aparência não devem perder 
o contato com o consumidor brasileiro. Ao contrário do que acontece na Europa, por exemplo, 
aqui não daria para vender chocolate sem estampar a foto dele no rótulo - o chamado 
"appetite appeal". 
 
Refil é exceção 
 
Cada vez que o xampu, o requeijão ou o pote de achocolatado acaba, lá vai o consumidor ao 
supermercado comprar outro exatamente igual e mandar para o lixo a embalagem anterior. No 
Brasil, a oferta de mercadorias com refil ainda é baixa. 
 
Entre os poucos produtos à venda com essa alternativa predominam os de limpeza, como 
ceras, alvejantes e limpa-vidros. 
Mas a maioria das embalagens, nesses casos, é pouco econômica, feita com o mesmo material 
daquela que não é refil. 
 
Na indústria de cosméticos, a Natura investe nesse tipo de produto desde 1983. Hoje, o 
catálogo da marca tem refis de base, batom, xampu e hidratante. 
 
Este ano, a Avon lançou dois produtos com embalagem refil: um gel e um creme para o rosto. 
 
Exemplos criativos 
 
As garrafas da água vitaminada para crianças Y Water, vendidas nos Estados Unidos, viram 
um brinquedo quando estão vazias. Os consumidores podem pedir ao fabricante pecinhas para 
juntar as embalagens e formar figuras, que depois são fotografadas e postadas no site da 
bebida. O exemplo, que está no relatório do birô inglês Future Lab, mostra um jeito criativo de 
evitar que as garrafinhas acabem no lixo após o consumo. O designer Karim Rashid criou para 
o perfume feminino da grife Issey Miyake uma embalagem que serve de estojo de viagem, 
mais um incentivo para distanciar o frasco vazio da lata do lixo. As caixas pretas de produtos 
da Apple acabam virando decoração de escritório para quem não vive sem o último modelo de 
iPod. 
 

 
Leia mais: 
 
O conforto da cópia 
 
A guerra visual nas gôndolas é o momento decisivo para o sucesso dos produtos. Segundo o 
instituto de marketing e varejo Popai Brasil, 81% das decisões de compra são tomadas em 
frente às prateleiras. O Núcleo de Embalagem da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
estima que 90% do que está à venda não é anunciado em mídia. A embalagem é, na maioria 
das vezes, a única forma de comunicação entre marca e consumidor. 
 
"Um supermercado tem cerca de 40 mil itens. O produto tem um segundo para captar a 
atenção das pessoas e a embalagem tem que expressar o que ele tem de único", diz o 
consultor de marcas Paulo Vischi, diretor do escritório de branding Paprika. Mas isso não 
acontece sempre. O mais comum é que os rótulos dentro de cada categoria sigam as linhas da 
marca líder. 
 
Embalagens de sucos sempre têm uma foto da fruta cortada ao meio, e as de sabão em pó, 
letras semelhantes às de Omo. O fenômeno é chamado de "me too" (eu também), no jargão 
publicitário. 
 
"O ‘me too’ ajuda as vendas porque coloca o produto dentro da linguagem da categoria, 
encurta o entendimento do que está sendo vendido, por parte do consumidor", diz a designer 
Gisela Schulzinger. 



 
Para o sociólogo Dario Caldas, a uniformização das gôndolas é um tiro no pé. "Falta trabalho 
de marca, falta diferenciação". 
 

 
Leia mais: 
 
Caixas com conceito contadas nos dedos 
 
São poucos, mas há produtos que fogem da solução fácil de copiar modelos consagrados de 
embalagens. Para o consultor Paulo Vischi, da Paprika Branding, cada marca deveria tratar 
suas embalagens como estratégia, buscando um conceito só seu, em vez de seguir códigos 
estabelecidos pela concorrência. "O design deve ser a expressão da essência da marca e ser 
perceptível e relevante às necessidades e desejos das pessoas, não da categoria", diz. Vischi 
cita como exemplo de apresentação a linha de alimentos funcionais Frutífera, da Natura, que 
vem sendo vendida em caráter experimental no interior de São Paulo. 
 
Criadora da embalagem, a arquiteta Simone Mattar explica que partiu do conceito de bem-
estar para criar a imagem de uma "árvore que dá tudo". Em todas as caixas da linha, com 
sopas, barras de cereais e chás, aparece a árvore com frutos pendurados. 
 
De acordo com os ingredientes de cada item, variam as ilustrações: cogumelos, kiwis, 
abóboras, tudo pode dar na mesma árvore. "É preciso insistir na inovação, ainda que cause 
estranhamento. 
 
Pode não dar certo no começo, mas cria fidelidade", diz Simone. 
 

 
Leia mais: 
 
A cara do passado é o que vende no presente 
 
O crescimento da oferta de produtos nas gôndolas tem levado algumas marcas a apostar no 
passado para conquistar compradores. 
 
A opção pela estética retrô aparece, muitas vezes, em edições limitadas, lançadas para atrair a 
atenção de uma base de consumidores que não costuma comprar determinado produto. É o 
caso recente das caixas de cereal Corn Flakes, que surgiram com ilustrações à moda antiga. 
Elas se destacam, nas gôndolas, ao lado da oferta berrante de personagens de fi lmes e super-
heróis que estampam a maioria dos produtos dessa categoria. 
 
"É mais barato mudar a caixa do que investir em comerciais. O gasto é diluído em milhões de 
produtos", diz a designer Gisela Schulzinger, da Abre. O resultado são produtos com estilo 
vintage, quase decorativos, com apelo especial para consumidores mais velhos. Segundo a 
coordenadora do Comitê de Design da Abre, os cereais destinados ao público infantil podem 
abusar das imagens de super-heróis, misturadas aos lembretes de brindes e promoções, 
porque as crianças percebem cada elemento visual separadamente. "Os mais velhos tendem a 
ver o conjunto primeiro", diz. 
 

 
Leia mais: 
 
Ciclo de modificações está mais acelerado 
 
Um produto muda sua embalagem, em média, a cada dois anos. Até pouco tempo atrás, cinco 
anos se passavam entre cada alteração. 
 
"Isso hoje seria uma eternidade", diz a designer Gisela Schulzinger, da Abre. 
 



Com a tecnologia atual, não é mais tão complicado trocar uma lata por um frasco de molho de 
tomate ou fazer uma edição limitada de patê de atum embalado em formato de peixe. 
 
O esforço é para despertar a curiosidade pelo mesmo produto que o consumidor vê toda 
semana. Um dia, a maionese está no vidro. No outro, aparece no saquinho "stand up pouch". 
O molho, que sempre fi cou dentro da lata, aparece num vidro acinturado. 
 
O desenvolvimento de desenhos próprios para os produtos também tem se tornado mais 
freqüente. 
 
Fábio Mestriner, coordenador do Núcleo de Embalagem da ESPM, criou, em 2006, a lata de 
Leite Moça em aço expandido, que levou a cintura da "moça" à embalagem. "Isso aumentou o 
consumo de um produto que já era líder", lembra. Hoje, há exemplos de achocolatados como o 
Nescau, que tem uma lata "torcida", com forma espiralada, e do Taeq Light, mais alongado e 
com uma base larga.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 ago. 2008, Vitrine, p. 4-5. 


