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EM PERSPECTIVA

É para complicar?
Exageros de marketing e descumprimento da legislação 
geram embalagens que deixam o consumidor cada vez 
mais confuso diante das prateleiras

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br

Parado à frente da gôndola, o consu-
midor se confunde ao tentar encon-

trar o produto desejado. Em meio à uma 
diversidade enorme de formatos, cores e 
imagens, as informações se perdem e aca-
bam obrigando a pessoa a fazer cálculos 
e comparações para orientar sua compra. 
Em setembro de 2012, a Nestlé foi noti� -
cada pelo Procon após queixa de um con-
sumidor com di� culdades de diferenciar 
o produto Ninho do Ninho Fases. Com la-
tas igualmente redondas e amarelas, as 
embalagens davam a entender que am-
bos os produtos são leite em pó, o que é 
o caso apenas de Ninho. Já o Ninho Fase 
é uma mistura à base de leite e óleos ve-
getais, porém a informação mais esclare-
cedora — a frase “esse produto não é lei-
te em pó” — � ca no verso da embalagem.

Segundo o Procon, o caso segue em 
análise, mas a Nestlé já tomou providên-
cias para alterar as observações de rotu-
lagem do produto e orientar os varejistas 

CONSUMIDOR
Renan Ferraciolli
Assessor-chefe do Procon-SP

“A percepção é que cada vez mais o 
consumidor fica exposto a uma situação de 
extrema vulnerabilidade e acaba impactado 
por mensagens dúbias, o que aumenta 
a dificuldade de exercer seu direito de 
escolha. A grande variedade de embalagens 
deixa o consumidor sem saber se está 
pagando caro ou barato pelo produto. 
A forma de apresentação também é 
distorcida, pois privilegia imagens 
chamativas, muitas vezes opostas à 
efetiva composição e efeito do produto, 
em detrimento dos dados que realmente 
importam. Este tipo de estratégia acaba 
induzindo a pessoa ao erro. É o caso, por 
exemplo, da maquiagem verde passada nos 
produtos que se dizem sustentáveis, apelo 
que consegue convencer o consumidor 
até a pagar mais caro pelo produto. As 
pessoas não podem ter insegurança na 
hora da compra. Hoje, as informações 
são imprecisas. É o consumidor que tem 
de desconfiar de tudo. Não é isso que se 
espera do mercado consumidor. Nem 
mesmo os QR codes poderão ajudar 
se as marcas não estiverem dispostas a 
simplificar o que é apresentado.”

Dê sua opinião
Esta discussão continua na seção 

Em Perspectiva da editoria de Marketing 
do meioemensagem.com.br

ANUNCIANTE
Carlos Souto
Diretor de embalagem da 
Johnson & Johnson

“No mercado, em geral, tudo ainda é 
muito confuso mesmo. Procuramos 
estimular o consumidor a fazer 
uma leitura mais atenta das nossas 
embalagens para que ele tenha certeza 
sobre as funcionalidades e a qualidade 
dos produtos. Usar o apelo visual não 
resolve e soa até como ingenuidade, 
pois estimula apenas a primeira compra. 
Marcas com valores consistentes 
conseguem traduzir facilmente seu 
conceito para a embalagem do produto, 
sem sobrecarregá-la. É preciso manter a 
coerência com este posicionamento, dizer 
para que serve o produto e seus benefícios, 
além de seguir as diretrizes regulatórias. 
Nunca vamos conseguir colocar todas as 
informações que queremos, mas estas 
são algumas das prioridades que devem 
ser seguidas no processo de criação de 
uma embalagem, que leva um tempo 
médio de dois anos para ser finalizada. 
Dados adicionais, como promoções e as 
características sustentáveis da marca, 
poderão ser acessadas cada vez mais nos 
próximos anos a partir do avanço dos 
códigos bidimensionais.”

AGÊNCIA
Mário Narita
CEO da Narita Design

“Os fabricantes querem colocar todas as 
informações possíveis nas embalagens. 
Normalmente, acham que o consumidor 
vai ficar parado em frente à gôndola 
lendo e admirando seu produto. Mas as 
pessoas não querem ficar mais do que 
15 minutos no supermercado. Quanto 
mais simples forem as embalagens, 
mais rápida será a identificação do 
produto em meio à batalha pela atenção 
dos clientes. O ideal é selecionar os 
dados que serão relevantes — e isto se 
descobre observando o comportamento 
do consumidor, que é guiado pela marca, 
depois pelo produto e, finalmente, pela 
sua variante. A substituição do apelo visual 
por ícones pode ser uma boa alternativa 
gráfica para facilitar a memorização e 
a localização dos produtos, mesmo em 
longas distâncias. Ilustrações exageradas 
não vendem a marca, mas sim o fotógrafo 
— e acabam fazendo com que a empresa 
desperdice cerca de 60% do espaço da 
embalagem. Outra solução que se aproxima 
são os QR codes, tendência irreversível para 
complementar as informações que não 
couberam nas embalagens.”

dos produtos. A falta de padronização é 
apontada como uma das principais fa-
lhas. O caminho para as soluções pode 
ser aberto pelo Plano Nacional de Con-
sumo e Cidadania, assinado pela presi-
dente Dilma Roussef, no último dia 15 
de março, Dia do Consumidor. Por meio 
de um conselho formado por ministros, 
secretarias e agências reguladoras, o de-
creto no 7963/13 pretende modernizar as 
relações de consumo no País. As ques-
tões ligadas às embalagens serão dis-
cutidas no âmbito da regulamentação, 

a posicioná-lo em prateleiras separadas. 
“A linha Ninho Fases segue as normas de 
rotulagem, trazendo na parte frontal de 
sua embalagem, com letras em caixa al-
ta, a informação: ‘composto lácteo com 
óleos vegetais’. O rótulo também traz a 
seguinte frase, destacada em caixa alta e 
negrito: ‘este produto não é leite em pó’, 
assegurando ao consumidor seu direito 
de informação clara e transparente”, in-
forma a Nestlé, em nota. As contradições 
atingem ainda produtos como os xampus 
“antiqueda”, que combatem apenas a que-
da pela quebra do fio e não a essência do 
problema (que pode estar ligada a causas 
genéticas ou nutricionais). 

Diante destes exemplos, fica a dúvida: 
as embalagens ajudam ou confundem os 
consumidores no ponto de venda? 

As incertezas estão relacionadas prin-
cipalmente à relevância das informações, 
sua disposição na área impressa e a cla-
reza sobre as verdadeiras propriedades 

ANUNCIANTE
Bruno Alcântara
Gerente de desenvolvimento de 
embalagem da Reckitt Benckiser

“Os manuais de identificação visual e os 
conceitos de aplicação da marca são os dois 
primeiros passos para elaborar o briefing 
de criação da embalagem. As prioridades 
são selecionadas conforme o conceito e o 
posicionamento da marca. Funcionalidades 
e benefícios exclusivos podem ser os 
atributos a serem trabalhados, como no 
caso da versão concentrada do Vanish, 
onde destacamos seu poder 50% maior 
de remover manchas. Atuamos sempre 
com três frentes de trabalho. O marketing, 
que levanta os dados de mercado, o grupo 
de assuntos regulatórios, que assegura o 
cumprimento da legislação vigente, e a área 
de embalagens, que conduz o processo 
produtivo. Conhecer a percepção do 
consumidor também é fundamental para 
decidir o que é mais relevante. Com os QR 
codes, poderemos inserir mais conteúdo 
sobre o produto, mas esta tecnologia 
ainda esbarra em uma limitação 
econômica, de acesso aos aparelhos 
de leitura. O uso de mídias alternativas 
é imprescindível para complementar os 
dados, já que é impossível transmitir tudo 
que precisamos na embalagem.”
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podendo até definir novas regras de ro-
tulagem. A expectativa é harmonizar os 
institutos de defesa do consumidor e os 
órgãos reguladores a fim de prevenir e 
reduzir conflitos, além de aprimorar a 
normatização de um setor prestes a ser 
invadido pelos QR codes.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 28, 1 abr. 2013.




