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A
grande maioria dos responsá-
veis pela condução dos produ-
tos das empresas de consumo 
acredita que seus produtos 

competem "no mercado". Nós também 
pensávamos assim, mas o trabalho na 
universidade tem a vantagem de nos 
permitir estudar e aprender de forma 
intensiva pelo convívio com os alunos 
que vêm de empresas muito diversas, 
e com os demais professores com quem 
convivemos no dia a dia. 

A compreensão sobre a natureza 
da competição no mercado tem sido 
objeto de estudo e reflexão no Núcleo 
de Estudos de Embalagem da ESPM 
onde nossa preocupação tem como 
foco a participação da embalagem no 
processo de consumo. 

A competição entre produtos no 
ponto de venda é o ponto de referên-
cia que deve nortear a ação dos ges-
tores de marketing e dos profissionais 
de embalagem. 

Ao olharmos para um supermer-
cado, vemos centenas de milhares de 
produtos oferecidos aos consumido-
res que circulam com seus carrinhos 
entre as gôndolas realizando as es-
colhas que estabelecem o ranking de 
participação de mercado em que os 
concorrentes se posicionam e lutam 
para melhorar sua classificação. 

Mas no meio do caos das pratelei-
ras superlotadas, emerge um enten-
dimento, que se não é novo, ganhou 
luzes e uma visão diferente, quando 
entendemos que um supermercado é 
como uma olimpíada em que diver-
sas competições estão acontecendo 
ao mesmo tempo. 

Cada pequena competição tem 
sua lógica, suas regras, seus líderes e 

embalagens que possuem uma lógica 
visual característica que esclarece ao 
consumidor o que ali está acontecendo. 

Nesta competição, percebemos 
que, na verdade, cada produto com-
pete numa categoria e não no mer-
cado como um todo. A margarina 
não concorre com o creme dental, o 
macarrão não concorre com o sabão 
em pó. Cada produto concorre na sua 
categoria específica e está submetido 
à lógica dessa categoria. 

Com isso em mente, algumas pre-
missas se estabelecem para tornar 
mais efetiva a participação dos pro-
dutos nessa competição. 

A primeira delas é que não é pos-
sível desenhar embalagens de alto 
desempenho no ponto de venda sem 
levar em conta a forma como a cate-
goria em que o produto vai competir 
está organizada, pois a chance de 
um produto ser posicionado de forma 
equivocada é grande. 

Existem muitos exemplos de pro-
dutos que fracassaram porque suas 
embalagens os posicionaram de for-
ma errada. 

A segunda premissa é a necessidade 
de focar de forma absoluta na categoria, 
concentrando as ações ao espaço em que 
a competição efetivamente acontece, 
sem se deixar levar pelo que está acon-
tecendo no mercado como um todo. 

E preciso compreender que o produ-
to não concorre "no mercado" e sim na 
"categoria" e que é nela que o consumi-

dor o encontra, avalia e escolhe, tendo 
como referência os produtos que ali se 
encontram e que a compõe. 

Os produtos líderes têm o poder 
de estabelecer uma forte referência 
que determina muito do que acon-
tece dentro da categoria e precisam 
ser analisados com mais cuidado, por 
isso, o estudo de campo se torna uma 
necessidade evidente. 

Não se pode desenvolver embala-
gens sem saber direito o que acontece 
na categoria. É importante que tanto as 
empresas que as utilizam, como as que 
produzem embalagem se acostumem a 
visitar de forma frequente os pontos de 
venda onde seus produtos são apresen-
tados aos consumidores. 

É comum encontrar dirigentes de 
indústrias de embalagem que não sa-
bem como as embalagens que fabricam 
se comportam no ponto de venda. 

Eles não sabem se elas estão sen-
do inferiorizadas pelas embalagens 
de seus concorrentes, nem percebem 
que caso suas embalagens estejam 
perdendo a competição no ponto de 
vendas, eles estarão perdendo a com-
petição junto com elas. 

Não importa em que lugar da ca-
deia você se encontre, seu produto 
compete na categoria e é lá que tudo 
acontece. Por isso, é importante ad-
quirir o hábito de visitar o ponto de 
venda e analisar o desempenho de 
suas embalagens; seu sucesso pode 
depender disso. 
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