
Como usar a força 
visual da embalagem 
Fórum com especialistas locais e estrangeiros mostrará 
tendências de decoração e nova tecnologia de pesquisa 

m enquete realizada nos últimos 
quatro meses, a equipe da Bloco de 
Comunicação destacada para orga
nizar o Fórum Rotulagem e Deco
ração, que em 15 de abril abrirá o 

calendário deste ano dos eventos integrantes do 
CICLO DE CONHECIMENTO, coletou um elenco de 

dúvidas sobre o assunto entre profissionais da 
cadeia de embalagem. Com a presença de pales
trantes do Brasil e do exterior, o Fórum 
deverá responder a várias questões que 
se destacam naquele rol. 

Como, por exemplo, o consumidor 
vê as cores de um produto exposto no 
ponto de venda - onde a disputa por sua 
atenção se dá entre cerca de 30 000 dife
rentes itens, em média? Até onde vai (e 

como ampliar) o poder de atração e convencimento 
do rótulo ou da decoração de um recipiente? Como 
utilizar plenamente a força visual da embalagem 
para robustecer a imagem de marca e, sobretudo, 
para induzir o consumidor a comprar um produto? 
Qual é e quando deve ser adotado um sistema de 
rotulagem/decoração, entre os inúmeros existen
tes? Quais as principais tendências de rotulagem 
no Brasil e no mundo? Como uma grande fabri
cante de produtos de consumo de massa decide as 
maneiras de decorar suas embalagens? 

Em outras partes desta edição de EMBALAGEM-
M A R C A podem ser vistas amos
tras das abordagens a serem 

feitas por dois palestrantes 

Como ampliar 
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O poder do neuromarketing 
Ciência que analisa o impacto de ima

gens, cores e formas no cérebro humano 

para tornar a comunicação de empresas 

mais efetiva, o neuromarketing será um 

dos destaques do Fórum de Rotulagem 

e Decoração de Embalagens, evento do 

CICLO DE CONHECIMENTO programado para 

o próximo dia 15 de abril, no Centro 

Brasileiro Britânico, em São Paulo. 

A americana Devra Jacobs, diretora 

de pesquisa de mídia da Innerscope 

Research, fará uma palestra sobre o 

tema, mostrando como essa disciplina 

pode ajudar empresas a criar embala

gens com visuais mais persuasivos e que 

estabeleçam empatia com o público. 

A Innerscope Research participou recen

temente de um projeto de reformulação 

de embalagens da tradicional sopa ame

ricana Campbell. Realizados ao longo de 

dois anos, estudos de neuromarketing 

com consumidores apontaram oportu

nidades para a Campbell adotar novos 

códigos de cores e alterar a disposição 

(ou mesmo eliminar) elementos presentes 

nos rótulos de suas sopas. Esse projeto 

será detalhado numa reportagem sobre 

pesquisas a ser publicada na próxima 

edição de EMBALAGEMMARCA. Mais infor

mações sobre o trabalho da Innerscope 

Research podem ser obtidas em www. 

innerscoperesearch.com. 

A esquerda, um dos 
rótulos antigos da 
Campbell. Estudos de 
neuromarketing feitos 
pela Innerscope, que 
participará do Fórum 
Rotulagem e Decoração, 
ajudaram fabricante a 
criar uma apresentação 
mais persuasiva (à direita) 

vindos dos Estados Unidos. São eles o historiador 
e escritor Thomas Hine, autor do (indispensável) 
livro The Total Package (ver entrevista na página 
28), e Devra Jacobs, diretora de pesquisa de mídia 
da consultoria Innerscope Research, de Boston, a 
respeito do neuromarketing. Esta é a mais moder
na forma de pesquisa de mercado, baseada na 
aplicação da neurociência, que recentemente levou 
a Campbell Soup à mais radical mudança visual já 
feita nas embalagens da famosa sopa de sua marca 
(ver o quadro acima). 

Outro ponto alto entre os destaques do evento 
será a apresentação de Eduardo Yugue, gerente 
de embalagens da Nestlé, sobre como a empresa 
define na prática a decoração de suas embalagens. 
A expectativa é de que será um módulo altamente 
ilustrativo do tema, na medida em que a gigante de 
origem suíça, com seu amplo leque de produtos, 
é usuária de praticamente todos os sistemas de 
decoração de embalagens disponíveis no mercado 
(e quando não, os importa). 

Caberá a Marcos Palhares, de EMBALAGEM
M A R C A , apresentar as tendências da indústria de 
rotulagem e decoração de embalagens no Brasil 

e no exterior. Sua palestra será fundamentada em 
material e em estudos que vem realizando desde 
2001, quando obteve seu título de MSc com 
especialização em marketing na Universidade 
de Oxford, na Inglaterra. Coube a ele, também, 
coordenar os trabalhos de elaboração do Guia de 
Referência sobre Rotulagem e Decoração, que 
será distribuído com exclusividade, na forma de 
apostila, aos participantes do Fórum e servirá de 
base para a produção de um volume em maior 
profundidade. BB 

http://innerscoperesearch.com
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