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As marcas se comunicam com os consumidores por meio de diversos veículos de mídia. Jingles 

em rádios, comerciais de TV e revistas são alguns. Para o lançamento de determinado produto, 

as empresas posicionam de forma estratégica um estande promocional nos pontos de venda. 

Nas gôndolas de supermercado, além de displays e wobblers - peças geralmente de plástico 

posicionadas nas prateleiras - a própria embalagem do produto tem grande potencial de 

comunicação nesse ambiente altamente competitivo. 

  

Para se ter uma ideia, de acordo com o Núcleo de Estudos da Embalagem da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM), em 2010 foram lançados 128.466 novos invólucros em 

todo o mundo. O número considera tanto embalagens novas quanto as redesenhadas. “Isso 

demonstra a dinâmica de marketing do setor”, analisa Fábio Mestriner, professor da escola e 

coordenador do núcleo. “Acontece que, segundo pesquisa da Nielsen, 80% do que é lançado 

no Brasil, sai do mercado em dois anos.” 

  

Mestriner explicou os motivos dessa retirada. Em primeiro lugar, não há verba suficiente para 

apoiar tantos lançamentos; segundo, a falta de investimentos na inovação das embalagens. 

Por último, vem a questão da falta de benefícios percebidos pelo consumidor. “Se não há 

investimento em marketing, não se consegue informar o público. Sem benefício, o consumidor 

não vê motivo para experimentar um novo produto”, acredita. 

  

Para o professor, o „melhor dos mundos‟, e também o grande desafio, é a empresa conseguir 

combinar a criação de uma embalagem funcional com a capacidade de comunicar de forma 

objetiva. Nesse ramo, ser inovador e trazer benefícios é um caminho para alavancar as 

vendas. Para a designer Marina Jugue, professora das universidades Metodista e Anhembi 

Morumbi, em São Paulo, há ainda a preocupação em criar recipientes de forma consciente e 

responsável. “É um desafio desenvolver uma embalagem que vá além das necessidades de 

consumo, de preservação dos produtos e de praticidade, pois é também uma forma de 

fortalecer a própria marca.” 

  

Segundo o professor da ESPM, a comunicação por meio das embalagens é feita a partir de 

vários elementos: “A primeira coisa é a forma – que aciona dois sentidos, a visão e o tato. Já a 

cor é um dos principais elementos de personalidade que um produto pode ter. E por último, as 

imagens que se incorporam à embalagem e dão significado ao produto”, enumerou. 

  

Toda essa comunicação segue uma linguagem própria formada por logotipos, banners (faixas 

com textos) e módulos (cercaduras retangulares e outros formatos). Entretanto, o elemento 

principal, de acordo com Mestriner, é o „splash‟, balão com texto que segue o mesmo princípio 

das histórias em quadrinhos. Quem não se lembra da embalagem do sabão em pó OMO? “É 

como um grito para chamar a atenção do consumidor, com palavras como „vitaminado‟ ou 

„contém Vitamina E”, exemplificou. 

  

Ao longo da história, os splashes foram mudando e ficaram mais elaborados. Às embalagens, 

foram incorporados também elementos da fotografia e da comunicação em geral. “Outro 

exemplo dessa linguagem são os brasões heráldicos, com figuras de animais em volta, usados 

em bebidas finas e cigarros. Esses brasões são usados para atribuir prestígio ao produto”, 

contextualiza. 

 

Embalagens emblemáticas 

  

Perguntado sobre um produto que tenha uma embalagem memorável, Mestriner foi rápido na 

resposta: “A garrafinha da Coca-Cola é um ícone. Ela consegue comunicar a marca só com sua 

forma. É uma garrafa que só a Coca tem.” Mestriner citou também a vodca Absolut. “Todos os 

anúncios da bebida são produzidos em cima da embalagem, que talvez seja a que melhor foi 

usada pelo mercado publicitário para a construção da imagem de uma marca. Os comerciais, 

que têm sempre a garrafa como tema central, são clássicos usados até em escolas de 

propaganda como cases de sucesso”. 



  

No Brasil, há o caso da Nestlé que mudou o shape da embalagem do Leite Moça. Mestriner, 

que foi o desenhista responsável pela sua atual forma ondulada, diz que quando a nova 

embalagem foi lançada as vendas explodiram. “Aquela forma exclusiva é um valor que se 

incorporou ao produto. Isso também é linguagem.” Até então, o produto usava a mesma lata 

dos concorrentes e de outros produtos da empresa. 

  

Já Marina Jugue define como uma embalagem moderna aquela que não possui apenas um bom 

design, mas um produto em que se observa a tendência da preocupação ambiental aliada ao 

consumo consciente. “No mercado brasileiro já temos embalagens que utilizam menos 

materiais, o que implica menos lixo, outras que utilizam PET 100% reciclável etc. Observo 

ainda uma grande tendência do minimalismo na identidade visual, que se refere às formas 

simples de viver e de consumir”. 

 

Consciência verde 

  

Os especialistas concordam que a responsabilidade ambiental e a questão da sustentabilidade 

são um dos primeiros pontos na pauta do setor de embalagens. “Ainda mais agora que 

estamos com uma legislação sobre resíduos sólidos que vai obrigar a realização de todo um 

processo de reciclagem no Brasil”, disse Mestriner. O país é o maior reciclador do mundo de 

latas de alumínio e o segundo de garrafas PET, perdendo apenas para o Japão. “Hoje, 50% das 

embalagens voltam para as fábricas para serem recicladas, embora o Brasil ainda não tenha 

coleta seletiva.” 

  

No Rio de Janeiro, já está em funcionamento um projeto de usina verde que realiza a 

reciclagem energética de embalagem e lixo. Catadores de cooperativas selecionam os produtos 

que podem ser reciclados e o material restante – resíduos combustíveis não recicláveis, como 

papel e plástico contaminado com matéria orgânica – são submetidos a tratamento térmico. 

“Em vez de mandar para aterros, você queima e gera energia. Os resíduos orgânicos 

contaminam o lençol freático e geram gases de efeito estufa”, pondera Mestriner. 

  

Segundo Marcelo Flório, professor da Universidade Anhembi Morumbi e autor do artigo „A 

embalagem como imagem sígnica de comunicação‟, em parceria com Marina Jugue, as 

empresas estão preocupadas em mudar suas embalagens por outras que contribuam em 

aumentar os índices de reciclagem e reutilização. “Esses produtos sustentáveis não apenas 

beneficiam o ambiente, como também todo o ciclo produtivo.” 
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