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Geralmente, as pessoas só atentam 
para as embalagens quando elas apre
sentam algum problema, como difi
culdade de abertura ou vazamentos, 
ou no momento de descartá-las. E 
o sentimento oposto ao do prazer 
que sentem ao comprar - este nem 
sempre consciente. Segundo o senhor, 
é justamente "a capacidade que as 
embalagems têm de permitir que se 
desvie da racionalidade e de induzir 

a um consumo descompromissado" 
que as tornam tão eficazes. Por favor, 
explique melhor isso. 
Não percebemos, de forma consciente, 
a embalagem no momento da compra, 
porque, quando ela funciona, enten
demos embalagem e produto como 
uma entidade única. Compramos algo 
para fazer parte de nossas vidas, para 
nos dar prazer ou conveniência, ou 
no mínimo para tornar uma tarefa 
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historiador americano 
Thomas Hine consa
grou-se como escritor 
em 1986 com Populuxe, 
um fascinante estudo 

sobre consumo e vida nos Estados 
Unidos durante as décadas de 50 e 60. 
Na esteira desse sucesso, uma designer 
lhe sugeriu que escrevesse outro livro 
com enfoque semelhante, porém sobre 
embalagens. A princípio, Hine achou l 
a ideia absurda. Mas ao notar como as \ 
embalagens são importantes e onipre- § 
sentes nas vidas das pessoas, começou i 
a trabalhar em The Total Package, 
livro lançado em 1995, contudo abso
lutamente atual e que dificilmente se 
consegue ler sem entusiasmo. 
Trata-se do único livro, pelo menos em 
inglês, a abordar o tema embalagem 
como atividade cultural, mais do que 
como um negócio. E essa visão única e 
instigante que torna recomendável aos 
atuantes no ramo da embalagem pres
tar atenção às análises do autor, que, 
embora não seja um profissional do 
packaging, domina o assunto. Ao ter
minar de escrever The Total Package, 
Hine, um aficionado por arquitetura, 
concluiu que "existe mais pensamento 
por centímetro quadrado numa emba
lagem do que num edifício." 
Hine será um dos palestrantes do Fórum 
Internacional Rotulagem e Decoração 
de Embalagens, evento inicial da pro
gramação do CICLO DE CONHECIMENTO 

para 2010. Pouco antes da viagem da 
Filadélfia, onde mora, para o Brasil, 
Hine concedeu a seguinte entrevista a 
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desagradável em algo menos oneroso. 
Historicamente, o desenvolvimento 
das embalagens viabilizou a existência 
de vários produtos; ao combinar várias 
commodities numa embalagem, você 
pode criar uma coisa mais valiosa, 
que é muito mais do que a soma de 
suas partes. Por isso, a boa embalagem 
parece desaparecer na personalidade 
do produto que ela ajuda a criar. Ape
nas quando ela está vazia, ou quando 
surgem problemas como os que você 
menciona, as pessoas prestam atenção 
à embalagem. 

O fato de as pessoas se sentirem des
confortáveis na hora do descarte con
tribui para a imagem de vilã ambiental 
hoje associada às embalagens. Como 
reverter essa imagem negativa? 

Nos Estados Unidos, alguns estudos 
descobriram que as pessoas superes
timavam drasticamente a participação 
das embalagens no lixo que elas gera
vam. Acho que isso acontece porque 
as embalagens são comunicativas: 
elas se destacam do resto do que é 
descartado assim como acontece nas 
gôndolas do varejo. Por isso, acho 
que um nível de negatividade nas 
embalagens é parte intrínseca do siste
ma. A embalagem vazia nunca poderá 
desaparecer totalmente, e eu não estou 
convencido de que anunciar que se 
tem "menos embalagem" ou "emba
lagens mais 'verdes'" possa reverter 
isso. Pelo menos para alguns produ
tos, consumidores parecem de fato 
comprar embalagens recarregáveis e 
reutilizáveis. Isso ajuda a criar certa 

fidelidade ao produto, e à medida 
que o marketing ruma para as redes 
sociais, eu acredito que estimular con
sumidores a trabalhar com fabricantes 
para reduzir e reaproveitar resíduos de 
embalagens pode ser um bom negócio 
- mesmo que não seja possível provar 
que energia e materiais estejam sendo 
realmente economizados. 

O varejo expõe um número cada vez 
maior de produtos e marcas, todas 
buscando atrair a atenção do con
sumidor enquanto este empurra seu 
carrinho nos corredores. Entre milha
res de produtos, como a rotulagem e 
a decoração de embalagens podem 
fazer um item sobressair? 
Existem inúmeras maneiras de se fazer 
isso, mas é claro que depende da confi-
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guração da loja, da natureza do produto 
e da natureza do público-alvo daquele 
produto. Obviamente, é importante ter 
em mente que, para a maior parte dos 
produtos, os consumidores vão gastar 
muito mais tempo com eles em casa 
do que na loja. Isso significa que o 
designer deve pensar em como fazer 
os consumidores na loja sentirem que 
a embalagem se encaixa em suas casas 
e em suas vidas. As pessoas são capa
zes de enxergar e julgar com rapidez. 
Quando elas mapeiam uma gôndola, 
elas identificam as embalagens que 
estão querendo atrair os seus olhos, 
mas escolhem aquelas que refletem 
o gosto e a cultura que elas querem 
criar em seus próprios lares. Isso não 
significa que as embalagens devam ser 
desenhadas para fundir-se à decoração 
dos lares. Elas devem simplesmente 
provocar o consumidor a usá-las ao 
menos uma vez quando as leva para 
casa. Além disso, as pessoas têm dife
rentes expectativas para determinados 
tipos de produtos, e por isso a tipolo
gia, as cores, os materiais e as formas 
dos produtos devem, de alguma manei
ra, demonstrar que o produto será 
eficaz. E o design muda os padrões e 
as expectativas das pessoas. Quando 
escrevi The Total Package, os consu
midores americanos esperavam que os 
produtos de limpeza tivessem cores e 
formas agressivas, que indicassem que 

poderiam ser uma solução contunden
te. Mais recentemente, tem ocorrido 
um movimento em direção a uma 
influência mais europeia, suavizando 
as embalagens e aludindo a laborató
rios científicos. A eficácia do produto é 
vista cada vez mais como um resultado 
de precisão, e não de força. 

Muitas embalagens apresentam exces
so de informação para atrair o públi
co. Isso não pode exercer um movi
mento no sentido contrário, ou seja, 
de reduzir o estado de atenção do 
consumidor? 
Essa situação reforça a influência de 
marcas consagradas e embalagens icô-
nicas. Muitas vezes, a loja é como uma 
multidão em meio à qual procuramos 
velhos amigos. Mas nos Estados Uni
dos, pelo menos, isso tem tido um 
efeito paradoxal. Em vez de lançar 
novos produtos sob uma nova marca, 
os fabricantes escolhem o caminho 
das extensões de linha. Então, mesmo 
quando você encontra aquela marca 
familiar, acaba tendo que ler os deta
lhes para se certificar de que o produto 
que está comprando possui os atri
butos desejados. Isso acaba remando 
contra um dos principais benefícios da 
embalagem: o tempo que ela permite 
economizar nas compras rotineiras. 

Apesar da força atribuída às embala

gens, nas mais diversas categorias de 
produto o que se vê como regra é o 
"me too" - muitas vezes, cópias des
lavadas das marcas líderes. Mudanças 
nas embalagens de produtos de alto 
giro são sempre feitas com muita cau
tela, pois erros podem custar muito 
caro. Alterações mais significativas 
são raras. Falta ousadia? 
As vezes eu deixo os designers de 
embalagens bravos porque digo que 
o trabalho deles é uma trilha indica
tiva de estilo visual. Com exceção 
de alguns tipos de produtos associa
dos à alta moda, como perfumes, à 
cultura contemporânea, como capas 
de livros, à modernidade ou ao luxo, 
como vodca, a embalagem é inevita
velmente conservadora. Grande parte 
dos fabricantes não quer as pessoas 
falando de suas embalagens. Eles que
rem que as pessoas amem o produto. 
As pessoas não querem produtos que 
desafiem seus gostos e valores. Elas 
querem produtos que os espelhem. 
Ainda assim, esse conservadorismo 
não significa que a embalagem precise 
ser enfadonha e pouco original. Há 
muito espaço para os designers de 
embalagem expressarem a maneira 
como as pessoas vivem hoje sem ter 
que imitar o líder de mercado. Isso 
não se trata de ousadia, mas de insight. 
Os designers deveriam ver quais valo
res estão emergindo na cultura, quais 



cores as pessoas estão usando em suas 
casas e escolhendo para os seus carros, 
e criar embalagens que superem esse 
visual "me too" e passem a comunicar 
as possibilidades da vida moderna. 

O apelo visual das embalagens pode 
criar vantagem competitiva? 
Sim. Hoje em dia, nos Estados Unidos, 
há uma campanha de uma marca de 
molho para macarrão, a Prego, que usa 
aqueles testes de sabor. A mensagem 
diz: "Eles gostam da embalagem deles, 
mas do nosso molho." O concorrente é 
o Clássico, que eu cito em meu livro. 
O pote da Clássico, lançado cerca de 
vinte anos atrás, elevou essa categoria, 
e definiu a marca como líder de merca
do. A embalagem, com visual de certa 
forma antigo, transmite as ideias de 
qualidade caseira, tradição, uma certa 
solidez. A Prego pode ser melhor em 
testes de sabor, mas tem uma apresen
tação inferior e nada memorável. Não 
acredito que dizer às pessoas que seu 
concorrente tem uma embalagem mais 
simpática seja a melhor maneira de 
convencê-las a comprar seu produto. 

Em The Total Package, o senhor des
creve a fascinante história de embala
gens vitoriosas nos Estados Unidos. 
Poderia dar alguns exemplos de erros 
de estratégia de embalagem? 
Eu nunca fiz nenhuma pesquisa sobre 
isso. As pessoas não gostam de tocar 
no assunto, e corrigem seus erros rapi
damente. As vezes, isso passa desper

cebido. Um caso que me vem à mente 
é o de uma embalagem para vegetais 
geneticamente modificados, que mos
trava o cenário de uma fazenda com 
um sol enorme no céu. As pessoas, 
em pesquisas qualitativas, associavam 
a imagem a bombas nucleares. E elas 
nem sabiam que se tratava de produtos 
geneticamente modificados. E possí
vel que o subconsciente do designer 
tenha se manifestado... 

Em sua opinião, qual seria um exem
plo de embalagem perfeita, dotada de 
um rótulo de comunicação certeira e 
atraente? 

Chiclete Spearmint: para Hine, um exemplo de 
embalagem com arte eficaz e vendedora 

Minha ideia de embalagem perfeita é 
a da goma de mascar Wrigley Spear
mint, que sobrevive há um século pra
ticamente intocada em sua essência. 
E uma embalagem pequena, com um 
grafismo - aquela grande seta verde 
- que atrai os olhos. Isso é muito apro
priado para um produto que se compra 
por impulso. O verde evoca o sabor de 
menta e a agudez da flecha sugere algo 
refrescante. É claro que a flecha tam
bém é uma lança (spear, em inglês), e o 
sabor é hortelã (spearmint, em inglês). 
Essa embalagem é memorável, cheia 
de significado. Um clássico. 

Segundo o senhor, os consumidores 
têm sua atenção atraída pelas embala
gens mesmo que não as estejam obser
vando atentamente. Nessa relação tão 
sutil, é válido investir em rotulagem e 
decoração das embalagens, para tor
ná-las sempre mais atraentes, mesmo 
que isso resulte em custos mais altos? 
Nunca tive de lidar com orçamentos 
de embalagem, mas me parece que 
um custo um pouco mais elevado do 
trabalho de design pode ser rapida
mente amortizado, haja vista que o 
volume da maior parte dos produtos 
embalados é geralmente enorme. A 
questão não é ter embalagens mais 
luxuosas, a não ser que seja para um 
produto de luxo... O importante é ter 
embalagens que respondam melhor 
à maneira com que os consumidores 
querem viver. A falta de percepção 
das embalagens aumenta a necessi
dade de que o design seja feito com 
cuidado, porque na mente do consu
midor a embalagem é inseparável do 
produto. E as empresas inevitavel
mente querem que as pessoas asso
ciem qualidade àquilo que fazem. 
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