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Cada vez é maior o número de produtos que competem nas categorias de consumo.  
 
A Hiper-competição faz com que a vida dos novos lançamenots se torne mais incerta. 
 
Quando comecei a desenhar embalagens era comum recebermos como parte do briefing um 
gráfico de pizza com a participação de mercado dos vários concorrentes de uma determinada 
categoria. O líder detinha por volta de 40% de participação, o  segundo 30% o terceiro 20% e 
o resto pertencia ao grupo denominado “outros”.  
 
Hoje o grupo “outros” é o líder da maioria das categorias de produtos de consumo. 
 
Produtos tecnicamente similares, com preços parecidos e benefícios idem, se espremem nas 
gôndolas  tentando conquistar a preferência dos consumidores. Há categorias em que a 
diferença entre o produto mais caro e o mais barato é de apenas alguns centavos e novos 
concorrentes são lançados sem apresentar grandes diferenciais perceptíveis. 
 
No ano de 2004 foram lançados nos supermercados cerca de 11 mil novos produtos. 
 
Isso corresponde a quase 25% dos 45 mil itens oferecidos numa loja padrão do setor (nos 
hiper-mercados são quase 100 mil itens). 
 
As pesquisas indicam que 80% desses produtos recém lançados estarão fora das gôndolas em 
até dois anos, fazendo com que o esforço das empresas acabe sendo em vão. 
 
As razões do fracasso são: Marketing insuficiente (50%), falta de inovação (43%) e sem 
benefícios ao consumidor (30%). 
 
Sabemos que de todos os produtos oferecidos em supermercado, cerca de 90% não recebem 
qualquer apoio de marketing ou comunicação e agora que a falta deste apoio somado a falta 
de inovação ou beneficio ao consumidor resulta em 80% de fracasso dos novos lançamentos. 
 
Este número dramático, mas verdadeiro nos alerta para a preocupação que devemos ter com 
as embalagens dos produtos pois em 90% dos casos elas são a única ferramenta de marketing 
e comunicação que o produto dispõe para competir pois apenas 10% dos produtos tem apoio 
de propaganda. 
 
É muito difícil inovar no produto em si, mas é possível oferecer algo novo em sua embalagem. 
Novos formatos, materiais, dispositivos de abertura e fechamento e até mesmo inovações 
tecnológicas podem ser incorporados as embalagens dos produtos que serão lançados 
aumentando assim sua chance de sobrevivência. 
 
Embalagens que trazem praticidade e conveniência ao consumidor já dão a partida com uma 
grande vantagem. 
Benefícios concretos como preço mais baixo, maior quantidade, porções no tamanho adequado 
ao consumo, produtos porcionados, embalados individualmente e com outras características 
favoráveis a aplicação, manuseio e consumo tem muito mais chance de sobreviver. 
 
Benefícios emocionais como beleza estética, cores texturas agradáveis também contam. 
 
O apelo ao apetite e o apelo emocional são recursos competitivos eficientes em muitos casos. 
 
Se o produto não traz nada disso, não inova, nem apresenta benefícios, suas chances de 
sucesso são realmente remotas. 
 



Assim concluímos este artigo com a afirmação do valor da embalagem como ferramenta de 
competitividade para os produtos e a importância das empresas desenvolverem mecanismos 
que permitam a utilização efetiva desta ferramenta e seu potencial. 
 
As empresas que desejam competir de verdade no mercado devem utilizar a embalagem  
Em funções estratégicas e não apenas como suporte técnico para a proteção e o transporte do 
produto. 
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