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}}} reportagem de capa

Os limites das
exame é meticuloso. Sensores 
medem o batimento cardíaco, o 
ritmo respiratório, reflexos mus-
culares e até reações sutis, como 
mudanças de umidade da pele. 

Movimentos da face e da retina são monitorados 
por câmeras. Nada escapa. Até os impulsos ner-
vosos mais tênues são registrados. O que está em 
jogo, porém, não é a saúde da pessoa que se sub-
mete aos testes – e sim a de uma embalagem que 
lhe é mostrada. Seu formato é atraente? As cores 
são persuasivas? O logotipo chama a atenção? A 
apresentação do produto é, afinal, vendedora?

Preocupadas em entender o consumidor, 
diagnosticar problemas em sua comunicação 
e saber se suas estratégias de marketing estão 
no caminho certo, indústrias estrangeiras cada 
vez mais financiam pesquisas como a descrita 
acima, baseada na neurociência. Recentemente, 
a americana Campbell utilizou essa técnica para 
redesenhar os rótulos de suas sopas enlatadas – 
aquelas imortalizadas em obras de pop art por 
Andy Warhol. 

Submetidos à exibição de imagens das emba-
lagens antigas das sopas, consumidores forne-
ceram dados biométricos que, interpretados por 

O
PESQUISAS

Ouvir o consumidor 
pode ser um instrumento valioso 

para o design de embalagens. Mas 
isso precisa ser feito com critério – 

e as respostas não podem 
ser tomadas como 

tábuas de lei

Por Guilherme Kamio
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Campbell mudou rótulos de suas sopas 
com ajuda de pesquisas de neurociência

Emoções interpretadas

A parte superior das embalagens 
agora busca facilitar a identificação 
das variedades de sopas através do 

uso de códigos de cores

Consumidores disseram sentir-se 
mais envolvidos se a sopa parecesse 

quente. Daí a inclusão do vapor 
saindo do alimento

A colher não provocava reações 
emocionais das pessoas, por isso foi 

eliminada no novo design gráfico

rÓtulo novorÓtulo novo

rÓtulo antigorÓtulo antigo

Uma tigela substitui o prato 
fundo, que transmitia a 

impressão de objeto antiquado

O logotipo foi movido para a base 
dos rótulos, pois estudos dos olhos 

apontaram que ele concentrava a atenção 
quando disposto no topo. O fundo 

vermelho atrapalhava a distinção entre 
produtos, por isso foi também deslocado
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algoritmos neurocientíficos, recomendaram uma 
série de alterações no design dos rótulos. As 
sugestões, tácitas, foram acatadas pela Campbell. 
Entre outras medidas influenciadas pelo estudo, 
a empresa decidiu adotar fotos maiores, intro-
duzir nas embalagens um novo código de cores 
e mudar a posição do logotipo, que, segundo 
análise dos pesquisadores envolvidos no projeto, 
ofuscava os demais elementos (ver quadro).

Essa intrincada proposta de sondagem de opi-
nião pública ainda é incomum no Brasil. Na ver-
dade, a avaliação de embalagens, em geral, não 
é uma prática frequente entre as indústrias nacio-
nais – pelo menos não com o apoio de firmas de 
renome na prestação desse serviço. “A realidade 
do mercado é que nem 5% dos estudos com con-
sumidores são sobre apresentações de produtos”, 
calcula Paulo Carramenha, diretor-geral da GfK 
Custom Research Brasil e professor do curso de 
Gestão de Embalagens da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). 

A situação, segundo o diretor da GfK, é curio-
sa, “pela importância que as embalagens podem 
ter nas decisões de compra e por elas serem 
as únicas mídias de comunicação para muitas 
empresas que operam no País”. Mas não chega 
a ser surpreendente. “Há alguns meses fizemos 
uma pesquisa para entender como os executivos 
brasileiros vêem as embalagens, e uma parcela 
expressiva deles ainda as consideram simples-
mente uma despesa”, relata Carramenha. “Para 
essas pessoas, a ideia é a seguinte: por que agre-
gar mais custo – isto é, uma pesquisa – àquilo 
que é um custo?”

Cenário deveria ser propício
Segundo números extra-oficiais, as embalagens 
são o único meio de comunicação com o consu-
midor para algo em torno de 70% dos fabricantes 
nacionais de bens de largo consumo. Em tese, 
a limitação de verbas para publicidade deveria 
favorecer desenvolvimentos rigorosos de emba-
lagens, apoiados por ferramentas como as pes-
quisas. Não é o que acontece. 

“Mas, ainda que vagarosamente, a importân-
cia do uso de critérios e subsídios de pesquisas 
começa a ser mais bem assimilada pelos clien-
tes”, comenta Aurora Yasuda, diretora de desen-
volvimento de negócios da Millward Brown 

Brasil, empresa de pesquisas especializada em 
propaganda, comunicações de marketing, mídia 
e brand equity ligada ao grupo Ibope que acaba 
de lançar um pacote de serviços, chamado Link 
for Packaging, para análise de embalagens por 
consumidores. “Para quem não tem budget para 
grandes campanhas, a embalagem é uma mídia 
que não pode falhar”, diz a profissional.

Para cinco peritos em pesquisas ouvidos por 
EmbalagEmmarca, o consenso é de que os gran-
des fatores que têm valorizado a apresentação de 
produtos inevitavelmente causarão um aumento 
na demanda por estudos para a criação – ou 
recriação – de embalagens. Além dos recursos 
minguados para colocar marcas em evidência na 
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mídia, a competitividade só aumenta, obrigando 
produtos a sobressair de alguma forma no varejo 
de autosserviço. Some-se a isso o fato de que 
determinadas indústrias, como as de tabaco, 
bebidas alcoólicas e produtos infantis, enfrentam 
crescentes restrições de propaganda de seus pro-
dutos. “A demanda por pesquisas de embalagens 
tem progredido bastante nesses setores”, revela 
Graziela Thompson, diretora de atendimento da 
TNS Research International (TNS RI), empresa 
constituída em 2009 a partir da fusão entre dois 
nomes importantes do mercado de pesquisas, a 
TNS InterScience e a Research International.

No jargão dos pesquisadores, os estudos de 
percepção de atributos de embalagens são do tipo 
ad hoc, ou seja, feitos sob medida para responder 
a uma necessidade mercadológica específica. 
Um amplo leque de procedimentos é utilizado 
nessas sondagens (ver o quadro). Os mais sim-
ples são as enquetes quantitativas, que subsidiam 
decisões a partir de estatísticas, e os indefectíveis 
focus groups (grupos de discussão). 

Microcâmeras especiais
Entre o fim dos anos 90 e o começo desta década, 
o mapeamento do olhar (eye tracking), realizado 
por meio de microcâmeras especiais, instaladas 
nas cabeças, conquistou razoável popularidade. 
“A capacidade de esse sistema medir a atenção 
do consumidor causou um boom de avaliação 
de embalagens”, lembra Lis Vicentini, diretora 
de atendimento da Ipsos, empresa que pesqui-
sa através dessa ferramenta. “Depois, a coisa 
esfriou.” 

Nos últimos anos, ganharam evidência pes-
quisas que buscam observar hábitos de compra 
e interação de consumidores com embalagens 
em ambientes que simulam estabelecimentos 
comerciais. A GfK, por exemplo, mantém um 
espaço desse tipo com 90 metros quadrados, cha-
mado Retail Lab, em suas dependências. Outras 
empresas de pesquisas, como a Millward Brown, 
executam análises do gênero em lojas virtuais, 
construídas em 3D por meio do computador. Já a 
TNS RI promove excursões ao varejo paramen-
tando pessoas com óculos high tech, equipados 
com câmeras, para poder captar tudo aquilo que 
os compradores vêem.

Um tipo de pesquisa de vanguarda com con-

Algumas das técnicas de sondagem de  
consumidores para a criação de embalagens

PESQUISAS INDIVIDUAIS

Geralmente utilizadas para estudos quantitativos, 

buscam indicar erros e acertos de projetos por meio de 

estatísticas, coletadas por pesquisadores em pontos de 

venda, no porta a porta, por telefone ou (cada vez mais) 

pela Internet, através de entrevistas ou questionários

GRUPOS DE DISCUSSÕES

Os famosos focus groups. Grupos formados por 

consumidores – escolhidos aleatoriamente ou 

com perfis desejados – avaliam características de 

embalagens, sob a coordenação de um moderador 

do instituto de pesquisas. É a metodologia mais 

empregada pelos chamados estudos qualitativos

MONITORAMENTO DE PDV

Consiste na observação e análise do comportamento 

do consumidor em ambientes de venda, sejam reais ou 

simulados – algumas empresas de pesquisa têm salas 

que recriam supermercados, ou espaços virtuais em 3D. 

Pesquisadores (identificados ou não), câmeras (visíveis 

ou ocultas) e até óculos com microcâmeras são utilizados 

para a captação de dados

ESTUDO ETNOGRÁFICO

Procura captar deficiências e oportunidades para criação ou 

recriação de produtos/embalagens a partir da observação 

de seus usos de facto, isto é, no dia a dia dos lares dos 

consumidores (ou em outros ambientes reais). Profissionais da 

indústria cada vez mais utilizam esse método para conhecer 

melhor os hábitos e necessidades de seus públicos-alvos

EYE TRACKING

Imagens de embalagens são apresentadas a 

consumidores, e estes têm os movimentos dos olhos 

registrados por microcâmeras. O material (foto ou 

filmagem) serve de base para análises que buscam 

medir os graus de atratividade e importância de 

componentes das apresentações de produtos

BIOMETRIA

É um método de vanguarda, que busca medir as reações 

de pessoas a estímulos visuais a partir do monitoramento 

de dados biométricos como batimento cardíaco, atividade 

cerebral, microcontrações musculares e até mudanças na 

hidratação da pele. As interpretações dessas respostas 

geram indicadores para o design de produtos/embalagens
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Variação do mesmo tema



sumidores que também tem conquistado alguma 
notoriedade é o marketing etnográfico, baseado 
na observação in loco do modo como pessoas 
se relacionam com produtos, nos lares ou nos 
outros ambientes de consumo. É um método 
aquilatado principalmente pelas multinacionais. 
Anos atrás, por exemplo, profissionais da Procter 
& Gamble constataram em pesquisas etnográfi-
cas que muitas áreas de serviço das residências 
brasileiras são úmidas e descobertas. Isso levou 
a multinacional a adotar bolsas plásticas para 
acondicionar seus sabões em pó.

Em comum, todos esses tipos menos ortodo-
xos de pesquisa buscam diminuir a necessidade 
de mediadores e ir além das respostas racionais, 
verbalizadas. São tendências irrefreáveis para 
esmiuçar a interação do consumidor com as 
embalagens – e alcançar o graal das pesquisas, 
que é uma resposta fidedigna e espontânea, 
sem sugestionamentos (o que os pesquisadores 
chamam de “vieses”). “O comportamento de 
consumo responde em boa parte a uma medi-

da de envolvimento emocional, processada no 
inconsciente. Por isso, é válido utilizar técnicas 
que possam exceder os depoimentos”, afirma a 
americana Devra Jacobs, diretora de pesquisa de 
mídia da Innerscope Research, a empresa contra-
tada pela Campbell para conduzir os estudos de 
neurociência (ou “neuromarketing”).

Retail Lab da GfK: 
investigação do 
consumidor no 
ponto de venda
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Sete dicas para usar melhor as pesquisasUtilize desde o começo A maioria das empresas só recorre às pesquisas em fases avançadas de seus projetos de embalagem. “O ideal é utilizar estudos com consumidores desde o princípio, ainda na avaliação de conceitos, ou uti-lizar o banco de dados dos institutos de pesquisas no processo de brainstorming”, diz Lis Vicentini, da Ipsos. “Isso ajuda a eliminar problemas ainda na raiz e torna as fases seguintes mais suaves.”

Integre criadores e pesquisadores A relação entre designers e empresas de pesquisa costuma ser tumultuada. “Muitos designers acham que a pesquisa tolhe a criatividade e que seu trabalho é arte, não podendo, portanto, ser avaliado”, diz Paulo Carramenha, da GfK Custom Research. Para evitar atritos, faça com que as duas áreas trabalhem juntas desde o início dos projetos.
Nada de concursos de beleza Pedir simplesmente que o consumidor escolha uma entre algumas opções de embalagens já formatadas é um método inócuo. “É um procedimento superficial, ultrapassado e que só mede o passado porque, racionalmen-te, o consumidor só opina de acordo com experiências anteriores”, diz o especialista em marcas Lincoln Seragini. “Não é possível medir estética e inovação dessa forma.”

Combine metodologias É sempre bom se cercar do maior número possível de informações. O ideal, segundo especialis-tas, é utilizar diversas abordagens – se pos-sível, pesquisas quantitativas, qualitativas e emocionais ao mesmo tempo.

Não tire conclusões erradas Em 1985, a Coca-Cola desenvolveu uma nova fór-mula para seu principal refrigerante e con-sumidores a avaliaram positivamente. Mas a empresa não contou aos pesquisados que a fórmula original seria substituída. Resultado: a New Coke foi um fracasso de vendas, e a Coca “clássica” logo retornou ao mercado.

Pesquisa continua após lançamento O feedback de consumidores, através de con-tatos com o SAC ou sondagens em pontos de venda, é uma oportunidade para ajustes finos de produtos e embalagens mesmo após suas introduções no mercado.

Cuidado para não se bitolar Resultados de pesquisas não indicam caminhos infalí-veis para o sucesso. “Muitos produtos de sucesso, como os da Apple, são criados sem suporte de pesquisas”, lembra Lincoln Seragini. O recado é: dados de estudos com o consumidor podem ser valiosos, mas não devem reprimir a ousadia.

Lincoln Seragini, autoridade em gestão de 
marcas e embalagens, é incisivo em relação ao 
assunto. “Pesquisas quantitativas e outras medi-
ções sobre embalagens costumam ser meros 
concursos de beleza. E não se avalia inovação 
e estética simplesmente pedindo para pessoas 
dizerem se gostam ou não do objeto que lhes é 
mostrado”, diz. De acordo com Seragini, pes-
quisas podem ser de grande valia para o design, 
“desde que sustentadas por metodologias menos 
imediatistas e mais centradas na apreensão das 
emoções”. 

Foi com esse objetivo que nasceu, em 2007, 
a Sutil Design Research, um apêndice da consul-
toria fundada pelo especialista, a Seragini Farné 
Guardado. Entre outras técnicas, a empresa 
também estuda reações quase imperceptíveis 
de consumidores em sessões de apresentações 
de imagens – um aperfeiçoamento de estudos 
acompanhados por Seragini desde a década de 
70, quando indústrias tentavam medir a eficácia 
das mensagens de suas embalagens e peças 
publicitárias com ajuda do taquitoscópio (espé-
cie de retroprojetor criado no fim dos anos 50 
pelo americano James Vicary, o “pai” da pro-
paganda subliminar).

Sucesso não é garantido
Por prudência e cautela, diversas empresas 
não têm confiado em apenas um tipo de 
sondagem com consumidores para tomar 
decisões importantes, cruzando resultados 
de diferentes gêneros de pesquisas – o que, 
aliás, é o conselho de muitos especialistas. 
Mas vale lembrar que nem mesmo assim o 
sucesso é líquido e certo. Que o diga a PepsiCo. 
No ano passado, a empresa viveu um constrangi-
mento nos Estados Unidos ao redesenhar a caixi-
nha de seu suco de laranja Tropicana. Consumi-
dores apedrejaram a nova embalagem e exigiram 
a volta da antiga. “Não 
foi algo que detectamos 
em pesquisas”, confes-
sou, após o incidente, Neil 
Campbell, principal exe-
cutivo da marca. 

A Nestlé, conhecida 
por ser uma das empresas 
que mais fazem pesquisas 

de embalagens no Brasil, passou recentemente 
por uma experiência desse tipo envolvendo o 
achocolatado em pó Nescau. No fim de 2007, a 
empresa substituiu a clássica lata de aço cilín-
drica do produto, que pouco havia mudado em 
75 anos, por uma versão mais alta e espiralada 
(expandida). Menos de um ano depois, a multi-
nacional suíça voltou atrás e promoveu o retorno 
da embalagem antiga aos supermercados, devido 
a reclamações de consumidores ao seu SAC. A 
empresa, inclusive, enviou cartas aos insatisfei-
tos, informando-os da mudança de ideia.

Talvez por estarem escaldados por essa reali-

Nescau: reclamações sobre 
a lata nova (à dir.) fizeram 
Nestlé relançar lata antiga



“Até onde sei, em geral não há proporções 
muito diferentes entre sucessos e fiascos dos pro-
jetos de embalagem que seguem rotas apresenta-
das em pesquisas com consumidores”, confiden-
cia o gerente de desenvolvimento de embalagens 
de uma grande indústria nacional, que pede 
para não ser identificado. Sabe-se que algumas 
empresas têm baixado decretos proibindo o fee-
ling, pedindo para todas as decisões estratégicas 
serem escudadas por pesquisas. Outras preferem 
não utilizar pesquisas. É o caso da americana 
Method, cujas embalagens de produtos de limpe-
za tornaram-se referências em design. Há casos 
de sucesso dos dois lados. Que caminho seguir? 
Talvez seja necessária uma pesquisa para respon-
der a essa pergunta.

Nota da redação: procuradas pela reportagem, 
diversas indústrias preferiram não se pronun-
ciar. Os institutos de pesquisas consultados 
tentaram obter autorizações de clientes para 
abordar projetos. Não tiveram êxito.

Ouvir o consumidor
para criar embalagens não 

é um método da Method
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dade, alguns profissionais defendem a necessida-
de de não confiar tanto em pesquisas na tentativa 
de obter embalagens que vinguem no mercado 
– ou, mais que isso, que constituam inovações. 
“Aquilo que o consumidor diz querer pode 
indicar certas tendências, mas deve ser encarado 
como uma seta numa certa direção, não como 
um ponto de chegada”, diz o diretor de criação 

da Seragini Farné Guardado, Alan 
Richard. Em outras palavras, sig-
nifica que gestores de marcas e 
designers devem levar em conta 
dados de pesquisas, mas apenas 

como um subsídio para ousar 
e extrapolar o que todos 
esperam. “É o que chamo 
de ‘petulância calculada’”, 
define Richard.

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 128, p. 14-19, abr. 2010.




