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uito já se discutiu e se es-
creveu sobre a importância 
da embalagem e sua con-
tribuição para o desempe-

nho do produto, para o branding e para 
o negócio das empresas. 

O enfoque dessas discussões foi coloca-
do em diversos aspectos considerados em 
cada abordagem como o mais relevante. 

Como há muitos anos nos dedicamos 
ao estudo e ao ensino da embalagem, 
acompanhamos, não só eu, mas também 
os professores com quem trabalho e com 
quem tenho a oportunidade de discutir 
esses temas, a evolução dos conceitos ao 
longo do tempo. 

No princípio, lá nos anos 70, quando 
comecei nesta área, estávamos descobrin-
do a diferença fundamental existente en-
tre saber o que fazer, estudar o ponto de 
venda, ter uma estratégia para o projeto 
ou apenas sair desenhando à procura de 
um desenho bonito como todo mundo fa-
zia naquela época. 

Estávamos à procura de um método 
que considerasse no projeto o que era re-
almente importante para garantir o bom 
desempenho do produto. 

Hoje, depois de tantos anos de tra-
balho, estudos e pesquisas, chegamos à 
conclusão que o foco do projeto precisa 
ser colocado na categoria na qual o pro-
duto compete. 

Pode parecer à primeira vista uma 
conclusão simplista, mas é aquela simpli-
cidade que alcançamos depois de passar 
por muitas complexidades. 

Chegamos à conclusão que cada pro-
duto compete numa categoria específica 
que tem características e regras próprias. 
Cada categoria tem uma lógica, uma his-
tória, tem líderes e uma linguagem visual 
estabelecida ao longo do tempo. 

O consumidor escolhe o produto na 
categoria, tendo a embalagem como 
mediadora do processo. 

Empurrando seu carrinho ou cami-
nhando entre as gôndolas, o consumidor 
faz paradas para avaliar a possibilidade 
de compra ou efetuar compras já estabe-
lecidas mentalmente. 

Cada parada do consumidor acontece 
em frente ao lugar onde uma determi-
nada categoria de produto está sendo 
apresentada. Quando decide comprar sa-
bão em pó, o consumidor se depara com 
um conjunto de produtos para escolher. 
Aquela é a hora da verdade do sabão em 
pó, pois naquele momento o consumidor 
está concentrado neste produto especifi-
camente. Ali, ele escolherá um dos par-
ticipantes da competição e isso acontece 
de uma maneira bastante precisa: 

1- Ele só pode escolher entre as opções 
disponíveis naque le lugar e naquele 
momento. 
2- 81% das decisões de compra são 
tomadas ali, naquele lugar e naquele 
momento. 
3- Uma vez decidida a compra e a es-
colha do produto, o consumidor pa r t e 
para outra, não pensa mais em sabão 
em pó, mas passa a se preocupar com 
o produto, da categoria seguinte onde 
o mesmo processo se repet i rá . 

O supermercado é como uma olimpí-
ada com várias provas que acontecem ao 
mesmo tempo mas cada uma delas sendo 
uma especialidade com regras próprias. 

Assim, concluímos que o consumidor 
escolhe o seu produto numa categoria 
com regras próprias, tendo a embala-
gem como o principal agente no proces-
so de escolha. 

Nesse momento ent ra em ação um 
conjunto de fatores. A marca pesa, a 
história do produto pesa, sua proposição 
e desempenho tem peso, mas é a emba-

lagem que consolida todos estes compo-
nentes e os apresenta ao consumidor de 
forma convincente. Ela é, na verdade, o 
fator decisivo nesse cenário competitivo. 

Como o consumidor não separa a em-
balagem de seu conteúdo, o produto cuja 
embalagem for inferior à dos demais parti-
cipantes, estará em flagrante desvantagem. 

Portanto, devemos pensar na catego-
ria com a máxima atenção e dar a ela 
um lugar de destaque na elaboração do 
projeto de embalagem. 

Fazer um diagnóstico o mais elabora-
do e profundo da categoria é o ponto de 
part ida para um projeto bem sucedido. 
Conhecer a categoria, suas regras, seus 
personagens e principalmente a lingua-
gem visual característica dessa categoria 
é fundamenta l para que a proposição de 

embalagem seja feita de forma conscien-
te e estratégica. 

Adaptando o que diz Sun Tzu em seu 
magnífico livro A Arte da Guerra, "Preci-
samos conhecer profundamente nosso pro-
duto, precisamos conhecer profundamente 
nossos concorrentes e precisamos conhecer 
o terreno onde a batalha vai ser travada, o 
resto é uma questão de cálculo". 

É na categoria que encont ramos 
todas as respostas para as prescrições 
deste grande mestre . Nosso produto é 
visto pelo consumidor em relação dire-
ta, lado a lado com os concorrentes no 
ponto de venda e dentro da categoria a 
que ele pertence. 

Sabendo disso, não é então necessário 
estudar em profundidade esta categoria? 

A par t i r dessa conclusão, redirecio-
namos nossos esforços, dando ao estudo 
da categoria um lugar de destaque na 
metodologia que desenvolvemos para o 
design e a inovação de embalagem. 
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