
A importância do rótulo: a roupa da embalagem 
 
Cepêra Alimentos lança nova marca e do novo rótulo. 
 
Não temos como negar, quando vamos fazer compras e procuramos os nossos produtos 
favoritos, nem lemos o nome, reconhecemos pelo rótulo. Ou seja, ele funciona como a roupa 
do produto e tem a missão de não passar despercebido pelas gôndulas dos supermercados. 
Mas como se dá o desenvolvimento de um rótulo? Quais caracteríscas ele deve ter para se 
destacar? Qual é o momento certo para fazer uma mudança?  
 
Pensando no reposicionamento da marca no mercado, a Cepêra Alimentos está passando por 
essas mudanças. Durante a APAS 2011, lançou a nova identidade visual da marca. Os rótulos 
de todas as linhas terão uma unidade visual, facilitando a identificação dos produtos da marca 
pelos consumidores nas gôndolas dos supermercados. Além disso, a logomarca da Cepêra 
também estará diferente, mais bonita, mais moderna, porém sem perder a ideia da tradição 
de qualidade que se mantém desde a fundação da empresa em 1947. O Diretor da Cepêra 
Alimentos, Décio da Costa Filho, pode, portanto dar o parecer de quem comanda uma empresa 
que está passando por essa “troca de roupa”, ou seja, mudança nos rótulo e na marca de cada 
produto.  
 
O que muda na logomarca e nos rótulos 
 
Vai ser fácil perceber as modificações na logomarca e nos rótulos de cada produto da Cepêra 
Alimentos. A intenção é dar a ideia da tradição, mas de uma forma moderna. As fontes passam 
a ser de caixa alta e baixa, garantindo uma harmonia maior no nome, e uma folhinha formará 
o acento circunflexo da marca, garantindo a associação da Cepêra com o setor alimentício. Ao 
fundo da marca, estará uma ilustração que remete ao ambiente rural, o local de onde vem a 
matéria-prima, garantindo uma relação com o conceito de produtos frescos e muito bem 
escolhidos.  
 
Os produtos da linha de condimentos, por exemplo, terão as fotos da matéria-prima de cada 
um deles estampada no rótulo, e nos produtos semi-prontos, como molhos, a foto é do prato 
pronto, assim o consumidor já saberá o que esperar do produto que escolheu para levar para 
casa.  
 
Lançamento da nova marca e do novo rótulo 
 
Durante a APAS 2011 (Feira Internacional de Negócios de Supermercados), 30 dos 120 
produtos já apareceram com a nova identidade e até o aniversário de 65 anos da empresa, em 
2012, todos os produtos já estarão de cara nova.  
 
Fonte: Guia da Embalagem, 25 maio 2011. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.guiadaembalagem.com.br>. Acesso em: 26 maio 2011. 
 


