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um atributo e um valor percebido nos produtos que a apresentam" 
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odos os dados são originários 
da experiência dos sentidos. 
Muito já se teorizou sobre isso 
e todos sabemos que os nossos 

sentidos são a fonte mais confiável que 
temos para interagir com o mundo. 

Perceber as diferenças entre os 
materiais, suas cores, texturas e den
sidades, é uma habilidade que o ser 
humano desenvolveu ao longo de sua 
evolução e que tem tudo a ver com o 
ramo de negócios em que atuamos. 

Assisti tempos atrás no Café da 
Manhã da Abre, uma palestra sobre 
pigmentos metálicos que eu nunca es
queci. Nela, uma frase me despertou 
a atenção para o tema central deste 
artigo. Dizia que o ser humano é inati
vamente atraído pelo brilho. Qualquer 
coisa que brilhe ou reflita a luz captura 
instintivamente o nosso olhar. 

A indústria de embalagem soube 
ao longo do tempo se apropriar desse 
instinto, desenvolvendo vernizes, tin
tas, stampings, filmes metalizados, 
pigmentos e outros recursos com o ob
jetivo de agregar brilho aos produtos e 
atrair assim o olhar dos consumidores. 

Com a transparência, entretanto, 
ainda não se percebeu com tanta clare
za sua função e como utilizá-la melhor. 

Digo isso porque tenho visto 
muitos produtos que poderiam ex
plorar melhor essa característica, 
mas não o fazem. 

Por outro lado, também tenho vis
to e colecionado casos em que o uso 
correto da transparência fez disparar 

as vendas do produto, como aconte
ceu com as ervilhas Olé em embala
gem de vidro, que quadruplicaram 
sua participação de mercado ao intro
duzir nessa categoria um diferencial 
que antes não era utilizado. 

Até os anos 70, quando as emba
lagens plásticas começaram a ser 
adotadas, a única alternativa trans
parente era a embalagem de vidro. 
O vidro foi o dono desse atributo por 
milhares de anos e sempre encantou 
as pessoas por essa característica, 
transformando frascos feitos desse 
material e de sua versão cristalina, 
em objetos de arte de grande valor. 

Os objetos de vidro e cristal ensi
naram às pessoas o valor desse mate
rial e por decorrência transpuseram 
para as embalagens essa percepção. 

Com o advento dos plásticos 
transparentes como o PVC e o PET, 
novas possibilidades se apresenta
ram e a transparência passou a ser 
adotada em muitas categorias de 
produtos. As pessoas perceberam 
que ela não é apenas uma caracterís
tica dos materiais, mas um atributo 
valorizado pelos consumidores. 

A transparência é, portanto, 
uma característica, um atributo e 
um valor percebido nos produtos 
que a apresentam. 

Quando dizemos que algo, uma pes
soa ou uma empresa são transparen
tes, isso tem uma conotação positiva. 

Um outro passo importante na 
adoção da transparência como emba
lagem, foi o surgimento dos rótulos 
autoadesivos transparentes que vie
ram complementar esta proposição, 
ampliando a área de visão sobre o 
interior do recipiente. 

Neste ponto, gostaria de chamar 
a atenção para um fato que tenho ob
servado. Muitas empresas que uti
lizam frascos transparentes deixam 
de explorar ao máximo esse atributo 
por utilizarem rótulos não transpa
rentes, que cobrem parte da visuali
zação do conteúdo. 

Existem muitos casos e estudos 
que mostram a melhora do desem
penho de produtos ao adotarem os 
rótulos transparentes, mas muitas 
empresas perdem essa oportunidade 
por questões de custo. 

Assim, a indústria de embalagem 
dispõe hoje de um verdadeiro arsenal 
de soluções para tornar os produtos 
mais atraentes e desejáveis. 

O brilho e a transparência prova
ram ao longo de todos estes anos, com 
inúmeros exemplos de sucesso, que 
eles são mágicos e têm o poder de en
cantar os consumidores. 
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