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esde quando design de embalagem é preocupação 
do varejista? Bom, desde quando ele percebeu o 
enorme potencial de comercializar produtos com 
sua própria marca. Se antes esse assunto estava re
legado apenas à indústria, hoje ele entra na agenda 
dos varejistas. E entra ocupando um peso estraté
gico: já que marca própria está muito ligada a um 
posicionamento de baixo custo ou primeiro preço, 
que papel a embalagem deve desempenhar? Antes 
de responder, vale voltar um pouquinho. 

As principais iniciativas em criação de linhas 
de marca própria no Brasil foram lideradas pelos 
supermercados (Carrefour, Walmart, Grupo Pão de 
Açúcar) e atacadistas, como Makro e Assai. As re
des de farmácias também investiram no segmento, 
como a FarMais, Drogão e a gaúcha Panvel. Varejis
tas de outros segmentos começam a lançar suas 
iniciativas, como a Leroy Merlin, com a introdução 
das tintas Luxens, em 2009. 

Nesse caminho, a evolução do design das em
balagens não só revela a atenção que as marcas 
próprias receberam, como jogou luz nos resulta
dos obtidos. As funções da embalagem - estética, 

de veículo de informação e comunicação da mar
ca - também se aplicam aos produtos de marca 
própria, ensina Silvia Quintanilha, vice-presidente 
de atendimento da Millward Brown. Segundo ela, o 
diferencial está no fato de carregar a força da mar
ca que a empresa já tem. 

Para Gilberto Strunck, sócio-diretor da agên
cia Dia, as marcas próprias acabam herdando a 
fidelidade do consumidor às redes varejistas, 
daí o potencial que apresentam. "Mas pesquisas 
mostram que as pessoas ainda têm vergonha de 
usá-las, associadas à ideia de segunda li-
nha", afirma, aprovando a tendência do 
varejo investir na apresentação estéti
ca da marca própria como percepção 
de valor. 

"Os supermercados desenvolve
ram excelência em administrar seus 
bancos de dados, conseguem iden
tificar negócios rentáveis e enten
der as necessidades dos clientes", 
comenta Mauricio Speranzini, da 
agência de design Speranzini. A 



riqueza dessas informações pode con
tribuir para o sucesso das marcas pró-

prias, explorando a melhor localização na 
gôndola e os diferenciais na apresentação 

do produto. 
As experiências mostram que o design 

das marcas próprias não tem receita pronta. 
O Pão de Açúcar, por exemplo, apostou na pa

dronização de alguns elementos e marcadores 
para criar uma marca que abrange 

diferentes categorias de produ-
tos. Já o Carrefour optou pela 

segmentação, identificando 
os produtos com as cate

gorias a que pertencem. 
Embora as marcas 

próprias representem 

cerca de 5% das vendas do varejo brasileiro, elas já 
cobrem 55 mil itens. Considerando que, em 2009, 
49% dos consumidores optaram por estes produ
tos, conclui-se que o potencial de crescimento é 
elevado. Para explorá-lo, o varejo dispõe de ampla 
experiência no relacionamento com o consumidor. 



Desde 2005, o Carrefour investe no reposicionamento de suas marcas 
próprias. Considerando a embalagem como a principal mídia da marca 
própria, a mudança no padrão de comunicação foi fundamental. A Pande 
Design, responsável pelo projeto, apostou na qualidade criativa e gráfica, 
fortalecendo a sensação de confiança no produto, 

A Pande também entende a construção da marca como um movimento 
contínuo, Em 2009, o Carrefour e a agência desenvolveram uma atualização 
da carta gráfica, buscando uma combinação entre o tom da linguagem 
mundial da marca e a bossa da linguagem brasileira. O Carrefour também 
apostou na segmentação dentro das marcas próprias, com a exploração de 
uma linguagem diferenciada para cada tipo de público. A segmentação se 
expandiu para as categorias de higiene pessoal, com as linhas Carrefour Baby, 
Carrefour Man e Carrefour Woman. 

Em 2005, a Pande ficou encarregada de criar uma marca própria do 
Carrefour para o segmento de alimentação saudável, O resultado foi a 
marca Viver. A embalagem expressa o conceito, além de ter como objetivo 
secundário ensinar o consumidor sobre os benefícios de cada produto. 
Para isso, a Pande utilizou a estrutura gráfica com infobox, a simplificação 
da linguagem gráfica, atualização dos elementos e identificação mais clara 
de cada subcategoria. 

As embalagens das tintas Luxens tiveram 
a preocupação de informar aos clientes os 
benefícios do produto. A aposta da Leroy 
Merlin no conceito de bricolagem levou 
o design das latas a conter explicações 
sobre como proceder com a pintura e seus 
equipamentos, Em vez dos painéis com 
informações técnicas comuns em outras latas, 
o rótulo da Luxens lança mão de linguagem 
prática, por meio de ícones, para que o próprio 
consumidor possa aplicar o produto, 

Gisele Laia, gerente de produtos de pintura 
da Leroy Merlin, conta que a expertise da 
empresa em vender soluções foi transportada 
para o design das latas de tinta. "Como é uma 
tinta funcional e menos decorativa, as fotos da 
embalagem trazem essa ideia mais objetiva e 
não apelo emocional". 

Segundo ela, as vendas já têm uma 
participação expressiva, embora não revele 
o porcentual. "Fizemos ações de marketing, 
mas a embalagem é a principal peça de 
comunicação com o consumidor" 



A decisão do Grupo Pão de Açúcar de abandonar o 
posicionamento de marca própria baseado em menor 
preço ou melhor custo-benefício, resultou na criação 
da marca Taeq. A Futurebrand foi encarregada de 
desenvolver o conceito da marca, 

O design das embalagens da 
Taeq tinha um desafio peculiar: a 
marca foi criada para atender 
a todas as bandeiras do 
grupo (Extra, Pão de Açúcar, 
CompreBem e Sendas), 
diferentes públicos e variadas 
linhas de produtos, explica 
Beatriz Guimarães, diretora de 
estratégia da empresa, 

Para cobrir um espectro tão 
amplo, a aposta de coerência 
recaiu em uma plataforma 
identificada como tendência de 
mercado na época (2005): o conceito de saudabilidade, 
Com o objetivo de atender diferentes públicos, em várias categorias de produtos, 
decidiu-se por um design das embalagens que conferisse uma identidade 
comum. Portanto as embalagens da Taeq possuem características de ligação 
entre si, mas não necessariamente se identificam com os produtos das categorias 
com que partilham as gôndolas. São fatores como a presença da cor branca, 
o destaque da marca, posicionada sempre no centro da embalagem, e a 
padronização dos elementos descritivos que conferem essa identidade própria. 

O "apetite appeal" (imagem do produto ou de 
seu uso) nas categorias de alimentos aparece 
posicionado na parte superior da embalagem, 
rodeando o nome Taeq. Na categoria beleza, 

Imagens ilustrativas dos extratos ativos nos produtos 
e informações sobre os efeitos proporcionados por 

seu uso aparecem logo abaixo do logotipo. 
A marca Taeq foi dividida em cinco categorias de 

produtos: nutrição, orgânico, casa, beleza e esporte. 
Para conferir uma unidade a cada grupo e manter 

o alinhamento da marca, a opção foi usar uma cor 
para cada categoria, no logotipo 

As bandejas para carnes da Taeq inovam no formato e no 
material, seguindo as características das embalagens da marca 
(cor branca, posicionamento e cores do logotipo, disponibilidade 
de Informações). Dentro do conceito mais amplo de vida em 
equilíbro, o plástico foi substituído por um produto de fonte 
renovável, o papel cartão impermeabilizado, 

A Antilhas, provedora de soluções integradas para 
embalagens, foi responsável pelo projeto. André Laguzzi, 
gerente de inovação e desenvolvimento da empresa, explica 
que o projeto considerou as necessidades de 
suportar o peso da carne, além de ser 
impermeável pelo lado de fora, já que 
se destina a ambientes resfriados, 
além de não absorver a gordura e 
líquidos das carnes. 

Um fator de desafio do projeto, 
por se tratar de uma marca própria, diz 
respeito à montagem das embalagens. 

"Sem deixar de lado a apresentação na gôndola, era preciso que 
as bandejas tivessem fácil armabilidade", explica o executivo. 
Isso porque as embalagens chegam desmontadas aos 
estabelecimentos, "Conseguimos obter rapidez na montagem, 
além de evitar o uso de cola, fazendo o encaixe só com base em 
impressão e vincos. Isso também teve impacto no custo e na 
questão ambiental, essa última alinhada ao conceito da marca." 

Text Box
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