
embalagem existe para 
atender as necessidades e 
os anseios da sociedade e 
com ela vem evoluindo des

de tempos imemoriais. 
O homem sempre precisou de em

balagens. Desde quando, na pré-histó
r ia , ainda era nômade e vivia se des
locando atrás dos rebanhos, o homem 
precisava levar com ele seus poucos 
utensílios e fazia isso utilizando o que 
seriam as ancestrais das embalagens 
de hoje. A fixação do homem à terra e 
o desenvolvimento da agricultura de
mandaram um novo tipo de embalagem 
com uma função diferente das anterio
res. A estocagem de grãos das colheitas 
fez surgir embalagens cuja principal 
função era estocar os produtos, guar
dá-los em local seguro e protegido. E 
assim, ao longo do tempo o homem foi 
criando novos usos para a embalagem 
conforme suas necessidades e o modo 
de vida de cada civilização. Os antigos 
egípcios por exemplo, criaram uma em
balagem muito sofisticada, confecciona
da com lâminas de papiro intercaladas 
com lâminas de linho fixadas com ade
sivos, moldada, depois pintada e enver
nizada para acondicionar e conservar 
os corpos de seus soberanos. O sarcófa
go é um prodígio tecnológico que adota 
os mesmos princípios das embalagens 
multi-laminadas de hoje em dia. Esta 
embalagem cumpriu perfeitamente seu 
objetivo de preservar até nossos dias, 
as múmias dos faraós. 

Quando os navegadores desco
br i ram o mundo e real izaram suas 
grandes navegações, uma embalagem 
estava a bordo desempenhando um 
papel de fundamental importância. 
O barr i l de madeira é outro prodígio 
tecnológico, uma das primeiras em
balagens a ter um projeto de design. 
O corte em curva das peças, a inc l i 

nação precisa das bordas laterais das 
ripas que se encaixam perfeitamente 
formando um recipiente hermético 
e resistente, permit iu que nele v ia 
jassem a água, o vinho, a farinha, os 
biscoitos, a carne salgada e a pólvora 
dos canhões de bordo. Sem o barr i l , 
não teria sido possível manter a vida 
de dezenas de homens no mar por lon
gos períodos sem contato com a terra. 
Ele foi decisivo para a conquista dos 
novos continentes. 

Quando James Watt inventou a má
quina a vapor dando início à revolução 
industrial , seu invento proporcionou 
um avanço sem precedentes na produ
ção industrial gerando um excedente 
que se tornou difícil de ser absorvido 
pelo mercado. Foi nesse período que a 
embalagem deu mais um passo em sua 
evolução. A indústria descobriu que 
uma embalagem bonita tornava o pro
duto mais atraente e desejável. As em
balagens passaram então a funcionar 
como ferramenta de venda, ajudando 
os produtos a conquistarem os consu
midores. Com a invenção da Litografia 
em cores, rótulos artísticos e multicolo
ridos passaram a embelezar os produ
tos de tal forma que se tornaram elas 
próprias objeto de desejo. 

M a s o grande salto foi dado nos 
anos 30 com o surgimento do concei
to de autosserviço que v i r i a a se tor
nar mais tarde o supermercado. Nos 
antigos armazéns, o "freguês" era 
atendido pelo balconista e não t inha 
acesso direto aos produtos. A maioria 
dos itens vendidos nestes estabele
cimentos era fracionada na própria 
mercearia pelos atendentes que se 

encarregavam de vender e explicar 
os produtos aos consumidores. 

No supermercado as funções do bal
conista foram incorporadas pela emba
lagem que passou ela própria a se rela
cionar diretamente com os consumidores 
transformando completamente a relação 
de consumo. Foi aí que Andy Warhol pin
tou sua famosa lata de sopa Campbells, 
porque percebeu que a embalagem havia 
se transformado num ícone da cultura de 
consumo capaz de expressar o estágio de 
desenvolvimento da cultura material de 
uma determinada sociedade. 

Hoje, quando o século X X I já dei
xou para trás sua primeira década, a 
embalagem se vê transformada numa 
poderosa ferramenta de marketing, 
contribuindo para o negócio das empre
sas, pois tornou-se um fator decisivo no 
novo cenário competitivo 

U m a nova fronteira está se abrindo 
para a utilização da embalagem como 
elo de conexão com a internet fazendo 
com que ela dê mais um passo em seu 
processo evolutivo. 

Humilde, desvalorizada por mui
tos, considerada nociva por muitos 
ambientalistas radicais, a embalagem 
vem cumprindo seu papel e ganhando 
sempre novas atribuições. 

Durante todo este tempo em que o 
homem se valeu das embalagens para 
facilitar seu dia a dia e tornar sua vida 
melhor, ela veio evoluindo, acompa
nhando a marcha da civilização, o cres
cimento das cidades e as mudanças no 
modo vida da sociedade globalizada. 

E la é um componente fundamental 
da vida civilizada, assim como a luz elé
trica, o automóvel e o celular. 
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