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Com a globalização, a competição e a similaridade entre produtos, a produção passou a ser 
programada a partir das necessidades dos consumidores. Como conseqüência, a embalagem 
está sendo posta à prova, pois essa competitividade fez com que a embalagem seja cada vez 
mais um fator decisivo nesse novo cenário. 
 
Considerando as atuais práticas de comercialização, fica difícil ficar longe dos pontos de venda, 
que são vitrines para os produtos. As oportunidades de diferenciação de um produto na 
gôndola, por meio de sua embalagem, realmente são muitas. A embalagem é um componente 
fundamental do produto, sendo parte integrante e indissociável de seu conteúdo. 
 
Ao longo de sua evolução, a embalagem acompanhou e contribuiu para o desenvolvimento da 
sociedade de consumo como um todo, afinal, os supermercados se tornaram possíveis porque 
havia as embalagens, como deixa claro Michael Tambini (1999:234) "... as embalagens foram 
capazes de substituir o vendedor com seu design e conteúdo informativo, viabilizando o auto-
serviço". 
 
Em outras palavras, com as ações de consumo ocorrendo diretamente no ponto de venda, a 
necessidade de produtos instantaneamente identificáveis tornou-se imperativa. A embalagem 
se transforma num instrumento da publicidade, evocando um conjunto de valores na mente do 
consumidor através das imagens. Este momento primordial, onde a identificação do produto 
ocorre pela forma de seu envoltório ou recipiente, constitui um dos pilares da linguagem visual 
das embalagens, permanecendo até hoje como a forma mais eficaz de identificar e agregar 
personalidade a um produto. O design estrutural diferenciado é um poderoso ícone que nos 
permite identificar, instantaneamente, produtos através de seus códigos visuais, despertando 
no indivíduo sensações polissensoriais.  
 
A maneira como a embalagem foi incorporando funções, e estas foram sendo traduzidas em 
objetos, constituiu ao longo dos tempos um repertório iconográfico, uma espécie de 
vocabulário visual com características próprias: a linguagem visual da embalagem. 
 
O design de uma embalagem reflete uma imagem ao consumidor. Embora esse consumidor 
tenha percepção somente do conjunto, esta imagem é uma somatória de signos individuais. 
Cada cor, tom, forma, diagramação e tipologia têm uma significação imediata e outra 
inconsciente, que provoca nos indivíduos interpretações e reações. 
 
Sem dúvida, a embalagem, como canal de comunicação, apresenta um novo leque de 
associações simbólicas na mente do consumidor, como deixa claro Luiz Cheskin (1964:44) “A 
embalagem (…) representa o produto. A embalagem é uma imagem visual do produto. O seu 
símbolo”. 
 
O indivíduo faz suas escolhas no ponto de venda, com base no efeito visual, ou seja, 
inconscientemente transfere o efeito do exterior da embalagem para seu conteúdo. A imagem 
de uma embalagem acaba identificada com o produto por associação e assim a embalagem se 
torna um índice. 
 
A embalagem é, hoje em dia, uma presença tão constante no cotidiano dos indivíduos, e se 
reveste de tão grande importância, que se torna difícil ficar indiferente às conseqüências que 
isso acarreta ao consumidor. Segundo dados publicados em maio/99 pela Packforsk - Instituto 
de Embalagem da Suécia - cada pessoa manipula, em média, cerca de 32 embalagens 
diariamente. 
 
A grande força da embalagem está no fato de que no ponto de venda ocorre uma batalha de 
percepção e atenção e não de produtos. Neste sentido, a embalagem tem o poder de fazer 
com que o produto seja percebido de certa maneira simbólica, agregando a ele, novos valores 
e significados. 
 



Devemos levar em conta que as escolhas normalmente são feitas de forma emocional, como 
propõe Luiz Cheskin (1964:60) "... as escolhas,..., com muito maior freqüência são feitas 
emocionalmente, e não racionalmente. Os compradores são motivados por símbolos, por 
imagens e/ou cores". 
 
O que o consumidor compra e vai consumir é o produto. A embalagem é apenas o veículo que 
faz o produto chegar até ele, mas, associando a embalagem ao produto podemos fazê-la ir 
mais além, constituindo-a num objeto de desejo em si. As embalagens para serem 
colecionadas dos cigarros Free ou os copos de requeijão impressos com motivos decorativos 
são exemplos de como a embalagem assume a função de linguagem e passa a comunicar a 
personalidade do produto. 
 
Para tanto, a embalagem marca-se fundamentalmente pela persuasão, isto é, pela intenção de 
seduzir o receptor. A organização, portanto, da mensagem na embalagem imporá um perfil 
conotativo a essa linguagem. Essa linguagem da embalagem e sua importância na 
comunicação do produto, leva em conta que o verbal e o não-verbal se completam, tornando 
mais rica, compreensível e acessível à comunicação. Pela comunicação verbal e não-verbal 
consagramos idéias e comportamentos: argumentamos, convencemos, persuadimos ou 
simplesmente informamos. 
 
A embalagem como símbolo e por sua importância como canal de comunicação no ponto de 
venda, merece uma atenção específica, pois a boa embalagem será responsável por um 
produto vencedor. Assim, como a vitrine desse produto, a embalagem deve refletir ainda as 
características intrínsecas dele, pois não basta uma embalagem perfeita do ponto de vista 
tecnológico ou gráfico, se não respeitar as particularidades de cada mercado e se suas 
propriedades não interagirem com o produto em perfeita harmonia. 
 
No decorrer dos anos as embalagens sofreram grandes mudanças, de todos os tipos, formas, 
cores, dimensões e grande diversificação de materiais utilizados. O setor de embalagens 
compreende uma cadeia industrial que vai da matéria-prima aos fabricantes das mesmas, 
passando pela indústria de máquinas e equipamentos e pelos escritórios de design e 
comunicação. Envolve tanto quem pensa na criação das embalagens, quem as fabricas, bem 
como os que envasam os produtos nas embalagens. Esta cadeia, segundo dados da WPO, 
World Packing Organization, representa um movimento anual de 500 bilhões de dólares e as 
perspectivas são de dobrar este valor nos próximos cinco anos. 
 
Para falar sobre design de embalagem, é preciso posicionar claramente sobre o que 
exatamente estamos falando, pois o termo design, ao qual nos referimos, segundo a Aladi, 
Associación Latino-americana de Diseño Industrialé o conceito e atividade de projetar objetos, 
impressos, tecidos, estamparia e cerâmica. Acrescentando a esse conceito a definição da 
Escola Bauhaus, da Alemanha, cujo estudo, sintetizou o conceito de design como conhecemos 
hoje, teremos que design compreende a atividade de desenhar para a indústria segundo uma 
metodologia de projeto que leva em consideração a função que o produto final irá realizar, as 
características técnicas da matéria prima e do sistema produtivo utilizado em sua produção, 
bem como as características e necessidades de mercado e do destinatário final do produto, ou 
seja, seu consumidor. 
 
No caso do design de embalagem, entra também como fator decisivo no projeto a 
compreensão da linguagem visual da categoria à que o produto pertence. Como bem coloca 
Fábio Mestriner (2001:10) sobre a linguagem visual da embalagem, existe um repertório 
único criado ou desenvolvido pela cultura da sociedade e suas relações comerciais. 
 
A linguagem visual da embalagem constitui um vocabulário que os designers precisam 
conhecer para poder se comunicar com os consumidores. Esse é o principal diferencial do 
design de embalagem em relação às outras linguagens do design; existe um repertório 
exclusivo, construído ao longo dos séculos com a evolução do comércio e o desenvolvimento 
da sociedade de consumo, que dotou os produtos de uma roupagem que permite a 
identificação de seu conteúdo e facilita o processo de compra.  
 



 
Assim sendo, a embalagem é um meio e não um fim, ou seja, ela não é um produto final em 
si, mas um componente do produto que ela contém. Porém a indissociação é inevitável, pois 
produto e embalagem estão se tornando tão inter-relacionados que já não podemos considerar 
um sem o outro, como no caso dos frascos de perfume, do extintor de incêndio ou da caixa de 
fósforos. O produto não pode ser planejado separadamente da embalagem, que por sua vez, 
não deve ser definida apenas com base na engenharia, mas levar em conta fatores como 
design, marketing e comunicação, pois para alguns produtos, a forma e função de sua 
embalagem podem ser quase tão importantes quanto seu conteúdo.  
 
A embalagem é uma ferramenta de marketing sendo que nos produtos de consumo é também 
um instrumento de comunicação e venda. Na maioria dos casos ela é a única forma de 
comunicação que o produto dispõe. A embalagem faz a propaganda. Os padrões gráficos e 
suas formas moldam a personalidade dos produtos, ela agrega valor ao produto, interfere na 
qualidade percebida e forma conceitos sobre fabricantes, elevando ou rebaixando sua imagem 
de marca. 
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