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Embalagem permite acomodar os fogões de mesa de acordo com a necessidade do 
comerciante 

Recipientes híbridos servem, ao mesmo tempo, para transportar e expor o produto, 
desempenhando importante função no ponto-de-venda. 

Organizar a exposição das mercadorias no ponto-de-venda nem sempre é uma tarefa fácil. 
Com novos lançamentos a cada dia, o espaço nas gôndolas está cada vez mais concorrido. 
Para facilitar a vida dos lojistas – e garantir destaque aos seus produtos – muitos fabricantes 
têm investido nas chamadas embalagens expositoras. Práticas e funcionais, elas são 
desenvolvidas sob medida para as necessidades do varejo e têm como objetivo melhorar a 
aparência da loja e chamar a atenção do consumidor. 

Também conhecida como embalagem de autovenda ou híbrida, a embalagem expositora é 
aquela que, ao mesmo tempo, serve para transportar e expor o produto, desempenhando 
alguma função no ponto-de-venda. Esse tipo de recipiente deve prezar pela proteção do 
conteúdo, possibilitar o empilhamento e conter imagens e informações que atraiam os clientes. 
“Há uma tendência em desenvolver embalagens cada vez mais funcionais, que facilitem tanto 
a logística no varejo (transporte, empilhamento, exposição, armazenamento e reposição de 
gôndola) como a comunicação com o público”, afirma Marcos Sebben, diretor da Design 
Inverso, empresa especializada em projetos de design. 

Um dos projetos criados pela Design Inverso com foco no comércio é o invólucro dos produtos 
da linha Catarinense Spa, do Laboratório Catarinense. Desenvolvida para transporte e 
exposição na loja, a caixa-display se transforma em um expositor com duas divisórias 
sobrepostas, como se fossem prateleiras, onde ficam os produtos. “É ótimo porque o lojista 
não perde tempo na reposição do produto, basta destacar parte da embalagem, além de 
favorecer o aproveitamento do espaço”, explica Sebben. 

Versatilidade 

Muito comum em produtos de compra por impulso – como chicletes e chocolates, geralmente 
posicionados próximos ao check-out – ou alimentos, as embalagens expositoras começam a 
ser utilizadas por outros segmentos da indústria. Este é o caso da recém-lançada embalagem 
dos fogões de mesa – cooktops – da Mueller Fogões. Com estrutura interna reforçada, a caixa 
de papelão pode ser facilmente adaptada, tornando-se um expositor. Basta recortar parte da 
tampa superior do recipiente, reforçar as laterais com fita adesiva e encaixar o fogão. Quando 
quiser vender o mostruário, o varejista tem ainda a opção de refazer o invólucro de forma 
simples. 



Foi a partir da demanda constante dos próprios revendedores que a empresa decidiu repensar 
o design da embalagem apenas dois meses após o lançamento da linha de produtos, em março 
deste ano. Antes era preciso retirar o produto da caixa e expor em uma bancada – o que 
muitas vezes era improvisado, principalmente em pequenos e médios estabelecimentos. 
“Notamos certa dificuldade em inserir o produto em algumas redes de varejo pela questão do 
expositor. Era comum encontrar os cooktops dispostos em cima de balcões ou de ilhas de 
fogões, o que desvaloriza a mercadoria e prejudica o layout das lojas”, conta Alexandre Pires, 
diretor comercial. 

Recipientes da Cana Bacana formam painéis que favorecem o visual da gôndola   

De acordo com o executivo, utilizar a própria embalagem de papelão como expositor foi uma 
decisão estratégica. O mais comum, no caso dos cooktops, é utilizar expositores fixos de 
metal, o que encarece os custos com matéria-prima e, por consequência, influencia no preço 
final do produto. Além disso, o novo design dá ao lojista mais flexibilidade na hora de expor os 
produtos. “A nossa embalagem possibilita uma disposição diferenciada, que permite acomodar 
os fogões de mesa de acordo com a necessidade do comerciante”, afirma Pires. É possível, por 
exemplo, inseri-los na vitrine ou empilhar as caixas e criar ilhas promocionais em qualquer 
ponto da loja. Lançada em agosto, a nova embalagem dos cooktops tem recebido elogios dos 
comerciantes, embora ainda seja cedo para aferir os resultados da iniciativa. 

A preocupação em facilitar a exposição dos produtos no varejo também motivou o 
desenvolvimento das embalagens da ducha eletrônica Thermosystem. Em vez de optar pelo 
blister – que costuma ser utilizado pela maioria dos fabricantes de chuveiros – a empresa 
desenvolveu uma caixa plástica transparente, que deixa o conteúdo à mostra e permite o 
empilhamento nas gôndolas ou em ilhas espalhadas pela loja. 

Comunicação criativa 

Mas se transformar em expositor ou permitir o empilhamento não são as únicas características 
das embalagens híbridas. Recipientes projetados com o objetivo de, agrupados, formarem 
painéis que comuniquem sobre o produto também são considerados expositivos. É o caso da 
embalagem da aguardente CanaBacana, da empresa Multidrink, elaborada pela Design 
Inverso. “Esse tipo de design é muito versátil e interessante para os comerciantes, já que 
favorece o visual da gôndola e tem grande apelo junto ao consumidor”, diz Sebben. 

Como a proteção do conteúdo é função primária de qualquer recipiente, as embalagens 
expositoras devem ser planejadas de forma a evitar que as mercadorias possam ser 
manuseadas pelo público. “Os clientes têm receio de comprar um produto fora da embalagem 
ou que esteja exposto a ponto de correr o risco de sujar ou riscar”, alerta Sebben. 

Além da questão estética e da funcionalidade, um item obrigatório nesse tipo de recipiente é a 
informação. Para Marcos Sebben, as embalagens expositoras surgiram justamente com a 
evolução do varejo, onde cada vez mais predomina o autosserviço. “Se eu tenho um vendedor 
intermediando a compra, a embalagem passa a ser complementar. Mas no autosserviço o 
produto deve comunicar por si só.” 

Ainda segundo dados da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), cerca de 90% dos 
produtos que estão à venda nos supermercados não possuem nenhum tipo de apoio de mídia, 
contando apenas com as embalagens como meio de comunicação. “As informações devem ser 
chamativas e de fácil entendimento, porque quando o consumidor caminha pela loja, ele olha 
apenas três segundos para cada mercadoria.  



E é nesse tempo que a embalagem deve despertar a atenção e transmitir as qualidades e 
diferenciais do produto”, explica Luciana Pellegrino, diretora-executiva da Abre. 

Contatos: 

Abre: (11) 3082-9722 

Design Inverso: (47) 3028-7767 

Mueller Fogões: 0800 471 692 

Thermosystem: (48) 3621-0500 
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