
Embalagem:
o princípio e o fim de

qualquer produto

O s designers de embalagem, assim
como os "criativos" da propaganda,
não são somente artistas. São pro-
fissionais que têm a necessidade de

contemplar, num único momento, beleza, pratici-
dade, viabilidade comercial (que inclui aspectos de
produção) e um forte apelo de venda.

Ao criar uma embalagem para o segmento de
health care, por exemplo, é importante avaliar o
momento econômico que o País atravessa, bem como
o quadro mercadológico de grande competitividade.

Cerceado por todos esses ingredientes, o
designer vai buscar inspiração para o desenvolvi-
mento de uma embalagem que, depois do preço,
é um fator decisivo na hora da compra. Segundo
pesquisa feita pela revista Pack, os produtos que
têm marca e embalagem atrativas concentram 85%
das decisões de compra no Brasil.

Desenvolver uma embalagem não é, portanto,
uma questão meramente estética. Trata-se, sobretu-
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do, de criar um instrumento de venda funcional.
Uma embalagem mal projetada pode acarretar di-
versas complicações desde a produção e envase,
passando pelo acondicionamento, empilhamento
e exposição no ponto-de-venda, até o manuseio e
a durabilidade na mão do consumidor.

É sabido que, para o consumidor, a emba-
lagem constitui um valor fundamental na hora
da escolha do produto, por isso, as empresas
investem cada vez mais nesta ferramenta de
venda, adequando-se às exigências de seu pú-
blico. Quem não se alinhar a essa tendência
de mercado certamente perderá espaço junto
aos consumidores.

A cultura do pós-venda ainda não faz parte
da vida dos brasileiros. Hoje temos diversos con-
sumidores que compram um determinado pro-
duto e, muitas vezes, não voltam a adquirir aquele
artigo. Para isso, contribui, em muitos casos, o
fato de o consumidor se deparar com embala-
gens com um bom apelo de vendas, mas que
são de manuseio complicado. Algumas são mes-
mo ergonomicamente inviáveis, têm arestas ou
são de difícil empunhadura. Em outros casos, o
material da embalagem ou do rótulo não resiste
ao uso no cotidiano, garrafas ressecam rapida-
mente, quebram com facilidade e os rótulos se
desfazem na água.

Por tudo isso, fica claro que qualquer investi-
mento na construção da marca de um produto
passa, necessariamente, pela composjção de uma
embalagem à altura do que se pretende vender.
Ela deve ser prática, atraente e capaz de traduzir
os benefícios e as características do produto, indo
além dos aspectos visuais. Deve ainda ter o po-
der de criar um diferencial importante junto a
essa concorrência acirrada que se projeta den-
tro de um mercado de grande oferta de produ-
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tos nacionais e importados.
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Fonte: Pack, ano 7, n. 93, p. 48, maio 2005.




