
Embalagens 
vencedoras 

não acontecem por acaso 
Saber quais são os pontos decisivos é algo que todas as empresas 
e profissionais do setor gostariam de saber 

A embalagem que encontramos no 
mercado é o resultado da ação de 
um sistema complexo e multidis
ciplinar que integra a indústria 

de embalagem e sua cadeia produtiva, a 
indústria fabricante do produto com sua 
l inha de produção e envase, com todos os 
requisitos técnicos e mercadológicos que a 
embalagem precisa atender para cumprir 
as múltiplas funções que dela são exigidas. 

0 sistema que gera a embalagem final 
precisa considerar também o mercado em 
que o produto compete, as características da 
categoria em que ele está inserido, os atribu
tos relevantes percebidos pelo consumidor 
no processo de escolha de um produto. 

Devido à complexidade desse sistema 
e de todos os requisitos que precisam ser 
atendidos para que u m a embalagem en
contre o sucesso, podemos concluir que as 
embalagens vencedoras não acontecem 
por acaso, elas acertaram em pontos i m 
portantes e por isso venceram. 

Saber quais são os pontos decisivos é 
uma coisa que todas as empresas e pro
fissionais deste setor gostariam de saber, 
mas infelizmente ainda não existe u m a 
fórmula para garantir que em 100% dos 
casos a embalagem seja um sucesso. 

E por isso que mesmo as maiores 
multinacionais do mundo, que investem 
milhões de dólares em pesquisas e desen
volvimento de suas embalagens, têm ca
sos de fracasso que vez por outra acabam 
chegando ao nosso conhecimento. 

Embora não haja uma fórmula de su
cesso, existem alguns pontos que venho 
observando e estudando desde que assumi 
em 1987 o posto de diretor de criação em 
uma agência de design de embalagens. De 
lá para cá, pude observar o que aconteceu 
com centenas de casos de embalagens que 
obtiveram resultados expressivos, ganha
ram prêmios e tiveram repercussão no mer
cado e nos negócios dos nossos clientes. 

Os primeiros casos de sucesso tiveram 
como pr inc ipal ponto de acerto em seus 

projetos a "vantagem competitiva no pon
to de venda", alcançada graças ao estudo 
de campo realizado na fase in i c ia l da ela
boração do projeto. Nessas observações de 
campo, identificamos oportunidades de 
posicionar o produto com vantagem nas 
gôndolas em relação a seus concorrentes. 

Não existe bom design de embalagem 
sem estudo de campo. Depois de descobrir 
que o estudo de campo fazia tanta dife
rença, passamos a gerar sucessivos su
cessos. Isso acontecia porque na maior ia 
das vezes, o consumidor aval ia e escolhe 
o produto no pondo de venda, lado a lado 
com seus concorrentes, tendo a embala
gem como mediadora deste processo. 

Embalados pelo efeito dessas desco
bertas, passamos a procurar s istemati 
camente os pontos que fazem realmente 
diferença n u m projeto de embalagem e 
descobrimos que a conexão com a " ima
gem", que os produtos de u m a mesma 
categoria formam na mente do consumi
dor, é decisiva para estabelecer os víncu
los que ajudam o produto a se "encaixar" 
nessa imagem e ser naturalmente aceito 
sem gerar resistências. 

Conhecer os hábitos e atitudes do con
sumidor em relação ao produto são fun
damentais para se estabelecer as cone
xões corretas. As embalagens vencedoras 
conseguem de a lguma forma conectar o 
produto com o consumidor de u m a forma 
mais precisa que as demais... 

E finalmente, percebemos que os d i 
versos casos de sucesso que tivemos a 
oportunidade de observar t i n h a m em co
m u m o fato de apresentarem valores que 
o consumidor percebia claramente, sejam 
valores subjetivos e emocionais, como va
lores objetivos, tangíveis e racionais. 

A boa embalagem agrega valor percebi

do ao produto e torna visíveis as qualidades 
e diferenciais que, caso não sejam destaca
das, acabam passando despercebidas. 

O valor de um produto é um diferen
cial competitivo absoluto que não tem a ver 
apenas com o preço cobrado, mas, s im, com 
a forma como esse valor é percebido pelos 
consumidores no momento da escolha. 

V a l o r na embalagem é ac ima de tudo 
percepção. Segundo a G f K , u m a das em
presas líderes m u n d i a i s em pesquisas, 
"O consumidor não compra preço, ele 
compra V a l o r " . 

A s s i m , é necessário descobrir qual é o 
valor que o consumidor percebe em u m a 
determinada categoria de produto para 
fazer com que a embalagem ofereça ou 
enfatize esse valor. Hoje temos u m a fer
ramenta que nos ajuda a descobrir qual 
é esse valor . A pesquisa " M i n d M a p " é 
uma ferramenta que nos ajuda a conhecer 
o mapa mental do consumidor e u t i l i zar 
estas informações para desenvolver em
balagens que se conectem aos atributos 
e requisitos que já estão presentes na 
mente do consumidor. Dessa maneira , 
podemos fazer com que a embalagem se 
"encaixe" melhor e com mais facil idade 
ao modelo mental que orienta as escolhas 
dos consumidores. 

Essas conclusões podem parecer s im
ples e, de fato, são mesmo. Difícil foi des
cobrir sua importância, como funcionam 
e, pr inc ipalmente , a m a n e i r a de t raba
lhar com elas nos projetos de embalagens. 
Hoje sabemos, temos dezenas de exemplos 
que i l u s t r a m estas afirmações e podemos 
dizer com segurança que as embalagens 
vencedoras não acontecem por acaso, elas 
de alguma forma acabaram acertando em 
alguns desses pontos, mesmo que seus 
autores não soubessem disso. 
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