
Estudo revela percepção do consumidor sobre os apelos de embalagens 
 
Segundo pesquisa, brasileiros pouco notam o apelo contido na embalagem dos produtos e a 
maioria não é crítica 
 

 
 
Um estudo inédito realizado entre janeiro e fevereiro de 2013 pelo Idec (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor) e pelo Market Analysis, mostrou a percepção do consumidor sobre os 
apelos de embalagens. A pesquisa realizada em 11 capitais das cinco regiões do país, com 900 
consumidores com idade entre 18 e 69 anos, mostrou que 46% da população nunca viu e não 
conhece as mensagens de apelo às compras nas embalagens dos produtos, além disso, um 
pouco menos de um terço da população (30%), sabe restritamente sobre a existência dessas 
mensagens. 
 
A reportagem da revista Promo Insights foi ouvir dois representantes da pesquisa e uma 
especialista no assunto para falar sobre isso.  
 
Michele Afonso, Gerente de Análise de Dados do Instituto Market Analysis diz que os dados 
demonstram um problema, pois a falta de atenção aos apelos nos rótulos pode refletir um 
desinteresse dos consumidores por esse tipo de informação, fazendo com que esses apelos 
não sejam percebidos nem considerados no momento da compra. Há também, segundo ela, a 
falta de credibilidade nos apelos. “Muitas vezes eles são vistos como mais uma estratégia de 
marketing que exagera na comunicação das vantagens dos produtos ao invés de simplesmente 
informar sobre seus benefícios”.  
 
Já Carlos Thadeu de Oliveira, Gerente Técnico do Idec, afirma que 24% dos consumidores 
percebem ativamente as mensagens das empresas, o que não é um número baixo e tende a 
crescer cada vez mais. “A pesquisa não possui caráter científico, é exploratória, mas seus 
resultados podem revelar alguns dados importantes para o entendimento do consumidor”. 
 
O papel do marketing 
 
Para Michele, o papel do marketing está em buscar entender como o consumidor recebe essa 
comunicação e por que ela não está sendo efetiva para, assim, obter subsídios e desenvolver 
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novas estratégias de comunicação entre empresa e consumidor. “Um primeiro pressuposto 
para que essas mensagens sejam percebidas está na sensibilização do consumidor para as 
questões abordadas. Se o consumidor não considera importante a preservação ambiental, por 
exemplo, então, dificilmente prestará atenção a um produto que se diz menos poluidor ou mais 
reciclável”. 
 
Carlos ressalta também que a pesquisa pode ser usada para indicar no que o marketing deve 
prestar atenção. “Eu diria que um profissional da área deveria se esforçar para ser o menos 
dissimulado possível e o mais claro e objetivo”. Em sua opinião, o consumidor percebe que a 
mensagem não condiz com a realidade ou que ela é irrelevante para ele, levando-o a 
desacreditar no produto. “Para que o consumidor decida em função da mensagem, ela precisa 
convencê-lo”, afirma o Gerente Técnico. 
 
Segundo Bernadete Almeida, Coordenadora da ESPM-RJ Social, o resultado da pesquisa 
também aponta que as mensagens devem ser expostas de maneira a facilitar a visualização do 
consumidor. Outra questão é o fato de quanto a comunicação na embalagem expressa, ou 
não, o posicionamento da marca, ou da empresa que a detém, além do que deve ser 
substanciado nessa mensagem. “As próprias mensagens nas embalagens poderiam ser 
reforçadas em banners nos pontos de venda, o que tenderia a aumentar a percepção, pelo 
consumidor, das mensagens nas embalagens”, aponta a Coordenadora. 
 
Sustentabilidade é o apelo mais notado pelo consumidor 
 
A proteção ao meio ambiente prevalece como a mensagem mais saliente vista pelos 
consumidores nas embalagens dos produtos, totalizando pouco mais de metade das 
abordagens (53%). A outra metade é composta por temas variados, dentre os quais se 
destacam a salubridade dos produtos, a economia que eles proporcionam, sua durabilidade e 
qualidade.  
 
A reciclagem tem sido o foco das mensagens ambientais recebidas pelos consumidores, seja 
informando sobre o material reciclado que o produto utiliza, sobre sua destinação após o uso, 
ou sobre outras iniciativas realizadas pelos fabricantes nessa área. 
 
Segundo Michele, o resultado já era esperado, visto que uma pesquisa realizada em 2010 
avaliou os rótulos de 500 produtos de circulação no varejo nacional e encontrou uma média de 
quase dois apelos ambientais por rótulo de produtos (Pesquisa Greenwashing no Brasil). “Além 
disso, a questão da preservação ambiental tem atingido uma grande visibilidade através de 
campanhas governamentais de incentivo à reciclagem, economia de água e de energia, além 
de contar com selos consolidados no mercado, como o selo Procel”, afirma a gerente. 
 
Já Bernadete declara que, com esse assunto, por exemplo, o mais importante é trabalhar o 
posicionamento. “As empresas precisam trazer a sustentabilidade para seu modelo de gestão, 
para seus orientadores estratégicos, para dentro dos seus produtos, processos e negócios para 
depois comunicar isso na embalagem”. 
 
Ainda segundo a Coordenadora da ESPM-RJ Social, o assunto levanta tantos questionamentos 
que a CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) disparou em 2011 uma 
resolução específica sobre o tema Comunicação e Sustentabilidade, com o objetivo de 
disciplinar e orientar um pouco a situação. 
 
Carlos também declara que o tema está sendo banalizado e utilizado em excesso, não 
demonstrando o verdadeiro caráter da empresa. “É necessário ser o mais claro e objetivo, não 
adiantando colocar o produto como eco, verde etc.”. Ainda segundo o gerente, para que o 
consumidor decida realmente em função da mensagem, uma vez que essas mensagens estão 
em todos os produtos, é preciso convencê-lo, mostrar um diferencial verdadeiro. 
 
Fonte: Promo Insights. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.promoinsights.com.br/materias/detalhes.asp?mat_id=575>. Acesso 
em: 14 out. 2013. 
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