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A pesar de ser a favor da em-
balagem, defender a embala-
gem e me dedicar ao estudo 
e ao ensino da embalagem, 

sou obrigado a reconhecer que a emba-
lagem nem sempre funciona a contento. 
Recebi esta semana um e-mail destes 
que circulam na Internet, ensinando 
com fotos ilustrativas, como acoplar o 
gargalo de uma garrafa PET num sa-
quinho de plástico fl exível. Com a enge-
nhosa solução, era possível então, des-
pejar o conteúdo do saquinho através 
do gargalo da garrafa e depois fechar a 
embalagem com a tampa de rosca. Esta 
situação pitoresca demonstra como o 
povo, com sua criatividade, consegue 
imaginar soluções para resolver defi -
ciências frequentemente encontradas 
nas embalagens.
 Por causa disso, e por estar atento 
a essas questões, sempre oriento meus 
alunos a sempre iniciarem o estudo de 
campo em um supermercado pela seção 
de utilidades domésticas, pois ali en-
contramos muitos exemplos de embala-
gens úteis sendo vendidas para atender 
as necessidades de embalagens nas ca-
sas dos consumidores.
 Nesta seção, um tipo de produto que 
sempre me chamou muito a atenção é o 
Tupperware®, uma  linha de potes com 
tampa criada em 1946 por Earl Silas 
Tupper que até hoje é sucesso nos lares 
do mundo todo. Essa embalagem é um 
exemplo que pode ser seguido por mui-
tos fabricantes pois funciona tão bem 
que o consumidor até aceita pagar por 
ela. Certa vez, me perguntei porque 
alguns produtos não poderiam ter em-
balagens semelhantes ao Tupperware, 
já que sabemos que muitas embalagens 

são reutilizadas pelos consumidores? 
Junto com alguns fabricantes de em-
balagens, verifi camos que não só isso 
era possível como era também viável 
em termos de custo.
 Embalagens que não funcionam 
direito enfurecem os consumidores de 
uma forma que muitas vezes nos sur-
preendemos, mas isso traz prejuízos à 
imagem do produto e à própria marca. 
É preciso que todos os que lidam com 
embalagem se conscientizem que a em-
balagem tem que funcionar direito, que 
embalagens defi cientes prejudicam a 
todos e não podem mais continuar sen-
do oferecidas no mercado sem que se 
tenha consciência de seus malefícios.
 É triste ver fabricantes que tra-
zem escrito em suas próprias emba-
lagens que uma vez abertas, o conte-
údo deve ser transferido para outro 
recipiente que cumpra as funções de 
conservação adequadas.
 Mas isso ainda acontece. O consumi-
dor muitas vezes se vê obrigado a impro-
visar soluções de fechamento ou transfe-
rir o conteúdo para outros recipientes.
 Onde existem problemas nas em-
balagens, existem também oportu-
nidades para os fabricantes que se 
dispuserem a solucioná-los. Tudo 
aquilo que não tem uma forma de 
abrir eficiente e compreensível para 
o consumidor, tudo o que não fecha 
depois de aberto, embora seu conteú-
do não seja consumido de uma única 
vez, tudo o que não para em pé, não 
tem uma boa apresentação, não tem 
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forma definida, não dispensa de for-
ma adequada o conteúdo, representa 
uma boa oportunidade para embala-
gens que corrijam estas deficiências 
ou solucionem estes problemas.
 Eliminar embalagens que não fun-
cionam bem, não atendem os requisi-
tos básicos exigidos e desejados pelos 
consumidores, deve ser o objetivo das 
boas empresas e dos bons profi ssionais 
do setor. Não podemos mais, em pleno 
século XXI, aceitar certas coisas que 
todos sabem que não estão certas.
 O objetivo desse artigo é alertar 
as empresas para que olhem bem 
para seus produtos e perguntem a si 
mesmas se suas embalagens funcio-
nam bem e não apresentam as defici-
ências e problemas que mencionamos 
 Caso detectem problemas, tratem 
de solucioná-los sem demora, pois 
sua marca está correndo o risco de 
ser associada com essas deficiências.
 Profissionais responsáveis pelas 
embalagens das empresas em que 
trabalham, tratem de fazer o mesmo 
e tomem vocês mesmos a iniciativa 
de corrigir as embalagens que não 
funcionam, não esperem que o SAC 
da empresa se encha de reclamações 
dos consumidores.

A embalagem é um importante 
ativo da empresa e representante da 
marca no momento em que o consu-
midor vive a relação com o produto. 
Temos que tornar este momento o 
melhor possível pois só os momentos 
felizes nos levam a desejar repeti-los. 

A indústria precisa ouvir mais o povo e consertar as
embalagens que não funcionam bem
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