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A o longo dos últimos duzentos 
anos, a embalagem veio cons-
truindo uma linguagem visual 
consistente, formada por módu-

los, faixas, banners, vinhetas e elementos 

de forma gradual e progressiva. Estes ele-
mentos foram sendo agregados de acordo 
com a evolução das técnicas de impressão 
e reprodução da imagem e com o tempo, 
tornaram-se mais complexos e elaborados.

No princípio as embalagens eram dese-

dominavam a arte destas atividades e pro-
duziram exemplares de grande beleza com 

Mas foi apenas no início do século XX 

seu elemento visual mais característico 
e marcante, o “Splash” .

uma arma de fogo disparava, aparecia sain-
do do cano da arma um “balão” com o contor-
no ponteagudo, contendo a palavra “BAM”. 
Isto é uma onomatopéia.

dele expressava um barulho alto. 
Os leitores foram se familiarizando 

com esse tipo de linguagem e em alguns 
anos havia um vocabulário compreensí-

acompanhassem a narrativa contida nos 

Assim, se um balão em vez de ter uma 
seta indicando a fala do personagem, ti-

-
soa estava pensando...

No início dos anos 50, a embalagem 
se apropriou dessa solução técnica de lin-

a incluir em seu painel frontal chamadas 
-

butos considerados atrativos para os con-

sumidores. Assim, a utilização do Splash 

-
tacado e os fabricantes logo perceberam 

-
ção das consumidoras gritando para elas as 

Este GRITO! Tornou se um recurso im-

o cenário onde o produto disputa a atenção 
dos consumidores se tornou mais congestio-
nado e a competição mais acirrada.

-
pecial a esse elemento visual, dando-lhe 
um tratamento mais elaborado, diferente 

-
camente bem simples e com a forma pon-

original era simplesmente um Splash, 
uma explosão de branco sobre um fundo 
metade vermelho, metade azul.

O trabalho dos designers tem contribuí- 

-

alcançar devido a limitações técnicas e prin-

impresso no mesmo plano e com as mesmas 
tintas utilizadas na impressão das demais 

Essa competição inevitável entre os 

-

O ideal, portanto, seria separar o 
Splash da impressão geral, produzi-lo 
num material diferente e aplicá-lo na em-
balagem em lugares imprevisíveis para 
gerar mais “ruído” na comunicação. 

Splash WEB,
o “cartão de visita” do site

que vem grudado na embalagem
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Estudos recentes, realizados por uma 
empresa líder mundial em seu setor, mos-

-
rial diferenciado pode ser destacado de for-
ma absoluta na embalagem, especialmente 

-

Além de destacar o próprio Splash, 

-
mente merece ser destacada. 

Já mencionei várias vezes a importân-
cia da conexão da embalagem com a web e 
chamei a atenção para o fato dos internau-
tas formarem um contingente com cerca 
de 70 milhões onde se encontra a elite dos 
consumidores do país. Nenhuma empresa 
pode mais negligenciar a internet e seu 
público em sua estratégias de marketing.

para interagir com os consumidores está 
defasada em relação a seus concorrentes 

-

ele é o endereço onde o consumidor tem 
a possibilidade de estender seu contato e 

estão destacando em suas embalagens e 
procurem formas de destacar ainda me-

site do produto, por exemplo, é uma das 

-
vite” para o consumidor acessar o site. 

O site é o endereço do produto e o Splash 
na embalagem, o seu cartão de visitas.

Porque é muito importante destacar o site do produto na embalagem
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