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A proposta desse texto é recuperar o papel da embalagem como uma importante aliada do
processo comunicacional junto ao mercado. A sua contribuição histórica quanto elemento
de contenção, preservação, portabilidade e conveniência para a distribuição e consumo
não deve ocultar a sua dimensão quanto suporte comunicacional, muito além da proposta
sinalizadora, atribuída a sua forma e rotulagem. A embalagem constitui-se em um ponto
de contato com a marca quando usada de forma estratégica, afinal, ela é parte da
experiência vivenciada pelo consumidor no ponto de venda, seja informando,
persuadindo ou proporcionando recall das mensagens publicitárias veiculadas nos meios
massivos ou segmentados.

Introdução
Um dos símbolos da sociedade do consumo, a embalagem tem conquistado o espaço que por alguns
já era devido há tempos. Entretanto, desde que James Pilditch, em 1961, a denominou “vendedor
silencioso”1 pouquíssima atenção se destinou a entendê-la.
Inicialmente, primordial pelo aspecto de contenção e proteção da mercadoria como invólucro
de artigos de subsistência, garantindo o fluxo do comércio e a disponibilidade em época de escassez
durante extensos períodos, a embalagem não obtivera a sofisticação e a importância comercial
atualmente apresentada.
Cervera Fantoni (2003) marca o período de transição entre as épocas descrevendo que,
o significado comercial da embalagem (como ferramenta do marketing-mix) não tomaria corpo até
muitos séculos depois, quando o sabão Sunlight, e outros produtos comercializados por William Lever,
foram embalados e vendidos sob uma marca comercial. Era 1885... Os fabricantes começaram a
perceber que a única maneira de conquistar a confiança do consumidor para seus produtos consiste em
dotá-los de personalidade própria. Insistem, por outro lado, em que a qualidade é a mesma, ou melhor,
que aos que oferecem os produtos vendidos a granel. (CERVERA FANTONI, 2003, p. 25).

Dessa forma, a embalagem à qual nos referimos hoje pouco tem de semelhança com seu
antepassado. Pilditch (1968, p. 15-16) a define em um novo contexto – “essa é sua nova tarefa. É o
elo que liga a empresa ao consumidor. O finalizador das vendas. [...] O último ‘empurrão’, da
gôndola ao cesto de compra, depende da embalagem” – assim como, anos depois, Cheskin (1964)
assinala o que da embalagem se esperaria em contraposição ao que era,
um quarto de século atrás [portanto, final dos anos 30], a embalagem não passava de um envoltório
material. Constituía um instrumento de aferição e de manuseio. Sua finalidade era proteger o produto.
Nas presentes condições de mercado, a embalagem tornou-se um fator psicológico. É um instrumento de
compra e venda. Um vendedor silencioso. (CHESKIN, 1964, p. 44).
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A embalagem contemporânea é, portanto, resultado das transformações sociais em curso há
mais de meio século. Na gênese dessas transformações está a tríade tecnologia, globalização e a
vertiginosa ampliação dos meios de comunicação, promovendo maior envolvimento do consumidor
no que denominamos de midiosfera, evidenciando a contínua mudança das estruturas sociais e
redefinindo seu status quo, contemplado nas reflexões de Tofler (2001, p. 24),
a humanidade enfrenta um salto de um quantum para frente. Enfrenta a sublevação social e a
reestruturação criativa mais profundas de todos os tempos. Sem o reconhecermos claramente, estamos
empenhados na construção de uma notável civilização nova desde os alicerces.

O advento da tecnologia da informação modificou o recurso básico do sistema social, da
energia, na sociedade industrial, para o computador, na sociedade da informação. Essa tecnologia
está, na maioria dos casos, na gênese das transformações sociais, uma vez que, proporcionou o
surgimento de alguns processos ou deu novas dimensões a outros em curso. Dessa forma,
considera-se não apenas o seu surgimento, mas, principalmente, a velocidade de sua evolução,
como um fator sem precedentes nos ciclos sociais precursores. Tal desenvolvimento tecnológico é
um de três pontos do que Austin, Aitchison (2007) chamam de confluência de mudanças.
O viés tecnológico dessa nova sociedade, agora tecnocêntrica, desencadeou dois processos.
Primeiro, a aceleração da globalização/mundialização2, permitindo o compartilhamento de uma
extensa gama de informações em uma velocidade jamais vista e, principalmente, sem delimitação
territorial. Segundo, a revolução nos meios de comunicação, caracterizada pela convergência
tecnológica e a multiplicação dos meios. Diante a multiplicação dos meios, inevitavelmente, se
fragmentam as audiências.
O surgimento da sociedade da informação contribuiu diretamente para levar a comunicação
a ocupar um papel central na vida das pessoas. Contudo, tanto sem sua proposta clássica de
massificar a recepção a partir de uma emissão unidirecional e midiatizada pelos tradicionais meios
massivos, como em um novo momento, denominado de desmassificação, no qual a fragmentação ou
fluxos dirigidos a audiências específicas e pontuais promoveu a fragmentação dos mercados
elevando as possibilidades de contato, individualizando a recepção.
A desmassificação dos meios de comunicação de massa desmassifica igualmente as nossas mentes. [...]
o martelar contínuo das imagens padronizadas expelidas pela propaganda criou o que os críticos
chamaram uma “mentalidade de massa”. Hoje, em vez de massas de pessoas recebendo todas as mesmas
mensagens, grupos desmassificados menores recebem e enviam grandes quantidades de suas próprias
imagens de uns para os outros. Enquanto a sociedade inteira se desloca [...], os novos meios de
comunicação refletem e aceleram o processo. (TOFLER, 2001, p. 171).

Desmassificação, nesse contexto, significa a transferência do controle da comunicação, do
produtor para o receptor da mensagem. É a desconstrução do que Hugh Mackay chama de “o mito
da injeção”: “Nós nos agarramos à idéia de que as mensagens são poderosas e as audiências
passivas. Não é o que nossa mensagem faz para a audiência que determina nosso sucesso, mas sim
o que a audiência faz com a nossa mensagem” (apud AUSTIN; AITCHISON, 2007, p. 43).
Esse deslocamento de poder se relaciona com o segundo ponto da confluência de mudanças de
Austin, Aitchison (2007): as alterações no comportamento e atitudes dos consumidores, as quais
Seragini (1978, p.18) já sinalizava, “há muitas indicações de que nossa sociedade está mudando
rapidamente. O consumidor de amanhã será melhor educado, talvez mais afluente, e certamente terá
gostos e idéias bem diferentes das de hoje” e, os Estudos Roper – realizados anualmente no Brasil e
em outros 30 países – confirmam ao apontar dentre algumas tendências mundiais de
comportamento, a tendência do “consumidor no controle”. E, um consumidor mais educado,
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afluente e consciente dos efeitos que pode gerar na utilização da mensagem certamente será mais
crítico e seletivo nas relações de consumo.
O terceiro ponto, a proliferação dos canais de comunicação, é constituído pelo
desenvolvimento tecnológico (AUSTIN; AITCHISON, 2007). A maior oferta de estações de TV
abertas e “a cabo”, jornais e revistas direcionadas a diversos segmentos, aparecimento de aparelhos
portáteis como walkman, mp3, celulares e, sobretudo, a internet, rapidamente permitiram às
audiências adaptarem-se ao novo ambiente comunicacional fragmentado. E, audiências
fragmentadas denotam menor possibilidade de penetração nos grupos de consumidor-alvo com
idêntica assertividade de outrora.
Mestriner (2006b) confronta o enfraquecimento das competências comunicacionais3
convencionais com um porvir desafiador, ao afirmar que,
a fragmentação das mídias, a multiplicidade de canais de comunicação e o tempo cada dia mais escasso
para acessá-las transformaram o contato das empresas com seus consumidores num grande desafio.
Neste contexto, a busca por novas abordagens e idéias que vão além do anúncio tradicional, trazendo
maior previsibilidade ao contato do consumidor com a marca e suas manifestações, coloca-se no centro
de uma revolução que vem acontecendo no modelo de negócio da publicidade.

Em síntese, Austin, Aitchison (2007) e Mestriner (2006b) traduzem o cenário das
comunicações de marketing a partir das mudanças em curso e dos reflexos que geram. Um cenário
no qual a atenção é disputada “milimetricamente” por algo em torno de 1500 a 3000 mensagens por
dia em relação ao tempo das pessoas cada vez mais escasso; o encarecimento do custo de acesso aos
consumidores dispersos em um mercado cada vez mais fragmentado; a descrença dos consumidores
nas promessas publicitárias. Enfim, a reflexão sobre as conjecturas dos autores permite inferir que a
única certeza que se configura nesse novo contexto é a da constante mudança.
Entretanto, essas circunstâncias não são próprias dessa década. Estão presentes e se
agravam desde a década de 80, quando, segundo Belch (2007), as empresas começaram a sentir a
necessidade de uma integração mais estratégica na comunicação. A fim de superá-las,
particularmente no Brasil, as agências de comunicação buscaram – e ainda buscam – outros
suportes, canais, formas, meios, competências de comunicação com o mercado, tendo em vista o
imperativo de resposta aos clientes sobre as restrições da propaganda – tanto de eficácia quanto
financeira – em meio aos resultados inatingidos e a profusão de possibilidades de contato.
Conseqüentemente, ampliaram as abordagens e, mesmo sem articular o abrangente rol dessas
possibilidades, denominaram-na “comunicação total” ou “comunicação 360º’ intentando justificálas como integração dos pontos de contato com o consumidor no plano de comunicação.
Dessa busca de alternativas inovadoras para a comunicação com o mercado é que alguns
autores, ao refletirem sobre os novos pressupostos da dinâmica das relações produção/consumo e de
seu processo comunicacional, atentaram para a urgência da retomada nas discussões sobre a
embalagem.
Essa retomada evidenciou a importância dessa nova embalagem, contudo aclarou a
disparidade entre a sua importância nos negócios enquanto fator de competitividade junto ao
mercado e o conhecimento acumulado disponível.
A importância nos negócios já era mencionada por Cheskin (1964), um estudioso de
pesquisas motivacionais que utilizava a embalagem em seus experimentos, que alertava,
a embalagem cresceu e assumiu proporções de uma indústria gigantesca. Todos os executivos de
compra e venda atualizados tomaram consciência, nos últimos anos, do empacotamento. As direções, de
forma geral, estão sentindo que a embalagem é um importante fator de compra e venda. As direções
progressistas estão examinando os aspectos de embalagem de seus negócios sob nova luz (CHESKIN,
1964, p. 175).
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Esta nova luz pôde ser melhor compreendida dez anos depois, nas palavras de McCarthy
(1976), quando da explicação do aumento das quantias aplicadas em embalagem,
essa crescente elevação do valor da embalagem é devida, em parte, ao abandono do antigo conceito de
se enfatizar quase exclusivamente o fator proteção, desenvolvendo-se o atual interesse por proteção e o
potencial promocional da embalagem – ambos em termos de maior conveniência e da mensagem que a
embalagem possa veicular (McCARTHY, 1976, p. 421).

Portanto a discussão ascende a um novo estágio, ou seja, deslocamos a discussão da
abordagem meramente protetiva da embalagem para a sua função comunicacional. Nesse ponto, em
relação ao conhecimento acumulado, o antagonismo é apresentado por Cervera Fantoni (2003, p.
19), numa perspectiva européia, ao explicar que isso acontece,
fundamentalmente, por duas razões: em primeiro lugar que esta disciplina não foi suficientemente
documentada até essa data e, em segundo lugar, é que dá a impressão que, há muitos séculos, o homem
esteve mais preocupado com o conteúdo do que com o continente [;]

pertinente ao nosso contexto, pois na visão de Mestriner (2006a, p. 20), “a gestão da embalagem nas
empresas é um assunto pouco estudado no Brasil. Existe escassa literatura sobre o tema, a despeito
da reconhecida importância que a embalagem tem para as empresas que atuam no segmento de
consumo [...]”.
De conclusivo, num hiato de cinqüenta anos, ratificamos o paradoxo na medida em que a
economia se desenvolveu, a embalagem efetivamente se firma como componente singular e crucial
para as empresas que a utilizam, contudo o conhecimento acerca do tema praticamente permaneceu
inalterado.
As funções da embalagem
Contextualizar as funções da embalagem requer a compreensão da sua dimensão nas interfaces
do sistema produtor e consumidor na sociedade contemporânea. Desse ponto de vista, uma
conceituação ampla e minuciosa é apresentada por Cervera Fantoni (2003, p. 27).
As funções de proteção e comunicação ficam englobadas pelo [...] que pode se definir como o conjunto
de elementos que permite apresentar a mercadoria a seu eventual comprador sob um aspecto o mais
atrativo possível e em um volume o mais conveniente para a unidade de consumo, em relação com seus
meios e seus costumes. Inclui, por conseguinte, as operações de embalar, acondicionar, rotular,
envolver e lacrar.

A incorporação da comunicação como função não descaracteriza a relevância das funções
contentivas e protetivas da embalagem, contudo, a torna apta para enfrentar as exigências das
incertezas do mercado.
A discussão sobre embalagem se desenrola sob o prisma da função prevista no plano
estratégico da empresa. Sem o seu alinhamento para o cumprimento dessas funções afirmamos sua
inexistência quanto a sua eficácia. E, tê-la de forma inadequada é privá-la de constituir-se em um
elemento competitivo.
De modo geral, Pilditch (1968), Cervera Fantoni (2003), Mestriner (2007), Gurgel (2007),
dentre outros, em síntese, apontam tais funções e responsabilidades:
1. Contenção: a disponibilização do produto em doses próprias para consumo;
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2. Proteção: garantir a integridade e a conservação do produto em condições de transporte,
exposição e armazenamento;
3. Comunicação: atrair, identificar, apresentar e comunicar o reconhecimento do
produto/marca, a diferenciação de seus competidores, a transmissão do conceito e informações –
legais ou acessórias, o despertar da atenção e o valor agregado.
O reconhecimento da função comunicacional indica uma readequação dos pressupostos da
embalagem tendo em vista que autores como Stanton (1980), Semenik (1995), Cobra (1997),
Boone, Kurtz (1998), Sandhusen (1998), também a reconhecem, no entanto, incluem-na
exclusivamente no composto do produto – o “primeiro P” do marketing-mix, tal como proposto por
Jerome McCarthy (1976), criador do conceito.
Em concordância, Kotler, Keller (2006, p. 17) além de alocar a embalagem como composto do
produto, o faz também com o design – seu principal componente. Apontam ainda indiretamente a
embalagem no composto de promoção, quando inclui os espaços externos e os encartes da
embalagem como modalidades da competência comunicacional Propaganda (KOTLER; KELLER,
2006, p. 533).
A questão, portanto, é entender que a embalagem não é predominantemente um elemento do
composto do produto à medida que sua função comunicacional é ampla aportando decisões de
comunicação tão essenciais, ou em maior nível, quanto às decisões de contenção e proteção. Assim,
como a estratégia da empresa é expressa na conjugação das quatro variáveis do marketing-mix, a
reflexão sobre essas considerações permite inferir que a variável com larga capacidade de expansão
é a promocional, ou o composto de promoção.
A percepção da capacidade da embalagem no ato comunicativo já era sinalizada por Leduc
(1977, p. 105),
a embalagem, que é chamada de ‘vendedor silencioso’, deve incentivar o público para a compra do
produto. E ela o faz, atraindo a atenção, identificando o produto para ligá-lo a propaganda geral,
persuadindo à compra e colaborando na luta contra os concorrentes. A venda de um produto depende
grandemente do modo pelo qual ele é visto no local da venda. Desse modo, a embalagem pode ser
considerada como elemento determinante e fundamental da propaganda no ponto de venda.

Nesta linha, podemos contar com as abordagens de McCarthy (1976, p. 420), “em alguns
casos, as decisões sobre embalagem e marca podem ser [e acredita-se que são] mais importantes do
que as decisões sobre o produto físico. Para a firma, importam na possibilidade de diferenciar o
produto físico homogêneo [...]”, de Kotler (2000, p. 440), “a embalagem deve desempenhar muitas
das tarefas de vendas: atrair a atenção, descrever os aspectos do produto, criar confiança no
consumidor e transmitir uma imagem geral favorável”, e de Cervera Fantoni (2003, p. 35) “[...] a
personalidade, a exatidão, a diferenciação de uma embalagem é, na maioria dos produtos de
consumo, o elemento de comunicação e definição de sua personalidade pública mais vital que pode
existir. E é, certamente, o primeiro anúncio de qualquer produto”.
À capacidade comunicativa da embalagem é conferida maior abrangência pela compreensão
de duas funções da embalagem relacionadas à comunicação
[...] apresentá-lo e identificá-lo, diferenciando-o de seus competidores (através da forma, cor, textura,
material, etc.).
[...] proporcionar um valor agregado, informando sobre o produto e fazendo-o desejável, estimulando
sua compra e contribuindo com a venda de outros produtos da mesma família. [...]

– ou por meio dos próprios atributos de sua comunicação:
1. Percepção: é a capacidade da embalagem de ser percebida nitidamente.
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2. Diferenciação: uma vez observada, a embalagem deve ser diferenciável em meio a visível saturação
na oferta de produtos.
3. Identificação: o consumidor deve associar facilmente o continente (embalagem) com o conteúdo
(produto).
4. Função espelho: da mesma forma que a publicidade cria ‘estilos e comportamentos’ que identificam o
produto com o consumidor, a embalagem reforça essa tendência espelho, que se traduz num incremento
das vendas.
5. Argumentação: deve-se comunicar e fazer evidentes as qualidades e valores positivos que se
pretendem ‘vender’ (qualidade, segurança, comodidade, tradição, artesanato, natureza, ecologia,
exclusividade, luxo, preço vantajoso, prestigio social, etc.).
6. Informação: é importante informar de uma maneira clara e completa para satisfazer as necessidades
de um consumidor cada vez mais exigente. As informações incluiriam as de tipo obrigatório (que estão
nas leis), as voluntárias (que melhoram a informação ao consumidor) e as de tipo promocional (que
estimulam as vendas).
7. Sedução: é a capacidade de fascinação e de incitação ativa à compra. (CERVERA FANTONI, 2003,
p. 35-36).

Parece-nos evidente a sugestão de que a embalagem seja incorporada concomitante ao
composto de promoção, o “quarto P”, por meio de sua função de comunicação por dois motivos.
Primeiro, por entender que suas dimensões transcenderam a funcionalidade inicial. Segundo, porque
empiricamente a embalagem já é considerada um ponto de contato com o consumidor, portanto uma
competência de comunicação.
Até aqui, a vertente promocional da embalagem é, de modo geral, articulada
individualmente. No entanto, outra opção é considerá-la como elemento de integração,
estrategicamente alinhada com as demais competências comunicacionais do composto de
comunicação. Nesse sentido, Pilditch (1968) afirma que quando as empresas produzem algo, elas
estão montando uma cadeia entre a sua produção e seu o consumidor ou público e neste contexto a
embalagem é o último elo da cadeia, portanto:
Para operar com autenticidade, a publicidade deveria fixar preferencialmente sua atenção sobre o
último elo, fazendo que o público reconheça o produto nas gôndolas. A maior parte da efetividade da
publicidade fica do lado de fora da porta da loja. No momento da venda, ação fundamental da qual
depende o sucesso, a embalagem fica sozinha. A publicidade deve forçar a identificação da embalagem.
(PILDITCH, 1968, p. 20).

O autor acrescenta que cabe a embalagem, repetir tudo aquilo que foi dito pela publicidade a
um alto custo, sinalizando aqui uma importante função não necessariamente reconhecida ou
atribuída a embalagem, afinal a ampla lacuna entre a impressão criada pela publicidade e a
produzida pela embalagem no ponto-de-venda ocorre porque a relação entre a publicidade e a
embalagem é pouco compreendida. Neste sentido, a solução é ajustar as embalagens à promoção da
empresa, comunicando sobre o produto e proporcionando o seu reconhecimento nos meios
massivos e dirigidos. (PILDITCH, 1968, p. 20-21 e 44).
Ao indicar o papel da embalagem como vetor de extensão da mensagem no fluxo
comunicativo, o autor confirma a possibilidade vista por Jim Nash4, ao resumir os principais
elementos presentes nas embalagens vendedoras, “[...] uma marca registrada dominante ou
identificação de marca ou algum outro meio de fazer lembrar a embalagem por meio da
publicidade” (apud PILDITCH, 1968, p. 53-54).
Outra contribuição nessa linha é a de Cervera Fantoni (2003, p. 68) que prevê sua utilização no
sentido de facilitar e possibilitar seu uso como elemento publicitário reproduzindo a publicidade em
outros suportes, como televisão, imprensa, cartaz publicitário. Desta forma, o rótulo, “atua como
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complemento da embalagem exercendo uma ação publicitária espontânea nas promoções especiais
do produto” (CERVERA FANTONI, 2003, p. 102).
O uso da embalagem como suporte de um discurso publicitário, não se constitui em novidade,
pelo contrário, o Manual para Planejamento de Embalagens (1976, p. 9) prevê a inserção da
embalagem em campanha publicitária ou promocional. Com maior precisão, Seragini (1978) referese à embalagem, como uma possibilidade de contato, tal quais os demais suportes do discurso
publicitário, podendo inclusive apresentar-se como um anúncio e vai além ao reconhecer a
capacidade deste suporte em proporcionar um forte impacto promocional diante dos esforços
convencionais de propaganda. Para finalizar esta abordagem o autor refere-se ao fator tempo entre
emissão e recepção da mensagem publicitária nos meios convencionais, lembrando que o
consumidor diante do produto vivencia a instantaneidade da emissão e da recepção proporcionada
pela embalagem (SERAGINI, 1978, p.19).
Ao buscarmos um contraponto ao uso da embalagem como suporte da mensagem publicitária,
encontramos em Gurgel (2007) a explicação que
a comunicação da mensagem ao usuário deverá ser de um tramo só, muito simples e direta, para que
tudo se processe em segundos. A comunicação em dois tramos, em que o segundo tramo de
entendimento somente poderá ser processado pela mente do usuário depois de bem entendida a primeira
parte, é uma montagem deficiente e indesejável em embalagem por causa da limitação dos recursos de
comunicação. A comunicação da mensagem de um tramo só deverá fazer que o produto pareça mais
desejável do que as opções existentes no ponto-de-venda. Deve-se procurar formar uma proposição de
venda única e afastar as alternativas (GURGEL, 2007, p. 78).

Se a proposta básica é a de fazer o produto parecer desejável a ponto de competir pela atenção
do receptor, isto apresentado de forma isolada já se constitui no aspecto persuasivo que é gênese do
discurso publicitário, no entanto, o autor entende que “a propaganda permite uma primeira
mensagem, para depois emitir a mensagem final de vendas: a embalagem, não” (GURGEL, 2007,
79).
Parece-nos que o autor entende que a comunicação só acontece exclusivamente em um ou
outro meio, em síntese, quer dizer que a comunicação da mensagem deve ser feita em um estágio,
ou seja, diretamente da embalagem ou da propaganda para o consumidor; portanto, inviável a
combinação e a integração da propaganda e embalagem pelo que considera de limitação dos
recursos comunicacionais para gerar o entendimento da mensagem secundária.
Contudo, mais adiante, na discussão da diferença entre propaganda e embalagem, o autor
evidencia que “os aspectos de memorização de cores, marcas e formas são importantes para se
estabelecer um relacionamento da publicidade com a embalagem”. Ou seja, “a confiança inspirada e
um processamento de idéias no pensamento eleva a probabilidade de fechamento da venda”
(Gurgel, 2007, p. 125). Acrescenta ainda que “a veiculação publicitária é mais bem aproveitada se
as imagens dos anúncios estão coordenadas com as imagens divulgadas nas embalagens de
apresentação e no produto” (GURGEL, 2007, p. 82).
À medida que o autor admite o relacionamento da publicidade com a embalagem através da
memorização de códigos visuais como cor, marca, formas e insinua a coordenação das imagens dos
anúncios nas embalagens, caracteriza-se a comunicação em dois tramos – inicialmente rejeitada
pelo autor em relação a embalagem como suporte publicitário – tendo em vista que a embalagem
recupera a mensagem da publicidade e cumpre a exigência do fluxo de compreensão da mensagem
em estágios. Configurando-se, ainda, como ponto de contato integrado pela linearidade da
mensagem, assim a embalagem atua efetivamente como suporte da propaganda.
De forma contundente Mestriner (2005) defende a embalagem como poderosa ferramenta de
marketing exaltando essa funcionalidade ao pontuar que é recorrente se ver campanhas publicitárias
elevarem o produto às alturas, sem, entretanto estender estes reflexos nas embalagens.
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É decepcionante ver toda aquela ação de comunicação que criou um clima emocional vibrante,
associando aos produtos idéias, imagens e mensagens marcantes, não chegar até a embalagem. Depois
de receber o impacto da propaganda, o consumidor chega ao mercado e encontra o produto como se
nada estivesse acontecendo. A utilização da embalagem, integrando-a de alguma forma à campanha,
traz ganhos em seqüência, pois alimenta o número de contatos que o consumidor tem com a mensagem
veiculada, que se repete milhões de vezes sem aumentar o custo. Indica claramente que o produto que
ele viu no anúncio está sintonizado com o que foi dito sobre ele e potencializa a mensagem veiculada. É
possível e recomendável que todas as vezes em que um grande investimento em comunicação for
realizado, a embalagem seja utilizada como reforço de mídia, para fixar a mensagem do produto.
(MESTRINER, 2005, p. 105).

Ao resgatarmos os vários autores, com suas diversas especialidades e posturas encontramos, de
Pilditch (1968) a Mestriner (2007), a constatação da potencialidade da embalagem como suporte
comunicacional, contudo ainda inexplorada em sua capacidade de extensão do discurso publicitário
no ponto-de-venda e nas mãos do consumidor, proporcionando a integração e ampliando o efeito da
mensagem.
A embalagem no contexto do ponto-de-venda
Seria ingenuidade ou verdadeira miopia não considerar a relação atávica da embalagem com o
ponto-de-venda, via varejo ou mais precisamente com o auto-serviço, afinal é lá que o seu papel de
vendedor silencioso se faz realidade.
A compreensão de que o varejo consiste em atividades que englobam de um lado a compra de
bens e serviços de fornecedores (fabricantes) e do outro a disponibilização destes bens/produtos e
serviços de acordo com as necessidades pessoais dos consumidores, através da venda acoplada a
uma proposta básica (conveniências), delimita que o atender, o suprir, o transferir propriedade,
venha sempre embalado pelo serviço prestado na seleção desses bens, na valoração promovida no
ato de exibir, na conveniência de entregar ou em repassar na quantidade e hora certa a
consumidores ávidos por uma troca de experiências positivas e prazerosas.
Sem dúvida, o varejo é um intermediário, porém devemos evidenciar aqui o seu papel de
intermediar o contato do consumidor com os produtos/bens e serviços, como acesso as marcas e
suas imagens. Isto ocorre com ou sem lojas ou espaços físicos, daí a importância que o processo
comunicacional imprime ao fluxo de promoção. Parente (2000, p.24) detalha esta possibilidade
quando menciona que “o fluxo da comunicação persuasiva na forma de propaganda, venda pessoal,
promoção de vendas e publicidade vai na direção de cima para baixo: do fornecedor para o varejista
e para o consumidor, e do varejista para o consumidor”. Esta lógica não contemplou a embalagem,
mas evidenciou o papel da comunicação em dois fluxos ou do fornecedor/anunciante ou do
varejista/anunciante. No entanto, quando nos deparamos com a realidade de que o varejo se
constitui em espaços de exibição, onde o número de itens expostos e oferecidos nos auto-serviços,
pode facilmente transitar entre 15 a 70.000 mil, começamos a enxergar o compromisso e a
responsabilidade de uma embalagem, cá entre nós ela pode ser um vendedor silencioso, mas precisa
gritar muito alto.
Quase sempre, os novos ambientes requerem novas demandas exigindo soluções inovadoras,
muitas das vezes, até mesmo para antigas práticas. Derivando para o mercado de embalagem, a
afirmativa se confirma na medida em que um novo ambiente de negócios se instalou, acarretando
em novas demandas, necessidades ou papéis exigindo, assim, soluções inovadoras para a
continuidade da prática comunicacional.
A chegada dos auto-serviços trouxe uma nova prática comercial, uma nova forma de trocas e
sem dúvida um novo consumidor. Um consumidor moderno agora imprevisível e inconstante,
confiante, mais bem-educado e difícil de influenciar, gera demanda por informação de produtos,
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contudo, conhecem o mecanismo de ação da propaganda, portanto, ainda há o risco de que esteja se
tornando imune àquilo que cada vez mais considera como manipulação (AUSTIN; AITCHISON,
2007).
Por outro lado a crescente importância do ponto de vendas é traduzida com muita propriedade
por Paco Underhill (1999, p. 34) que afirma sabiamente:
[...] embora a atribuição de marcas e a propaganda tradicional fortaleçam a percepção da marca e a
predisposição para comprar, esses fatores nem sempre redundam em vendas. Embora se constituam na
ferramenta padrão do trabalho de marketing, já não funcionam tão bem quanto antes. [...] uma mídia
importante para transmitir mensagens e fechar vendas é agora a loja e o corredor.

Se considerarmos que a variável comunicação, coloca os consumidores em movimento em
busca do que foi anunciado, teremos uma visão diferenciada do papel do vendedor que ficava atrás
de um balcão oferecendo e detalhando suas ofertas para um número reduzido de compradores. Hoje
estes compradores recebem uma carga informativo-persuasiva de tal grandeza que ao
encaminharem-se ao supermercado, não encontrarão mais os vendedores e sim um estoque enorme
ao seu dispor. Através da mídia nós sabemos os nomes desses produtos e sua procedência e sem a
ajuda dos vendedores, escolhemos este ou aquele produto, esta ou aquela marca que ocupará o
espaço de nosso carrinho, que deslizando pelos corredores largos, estreitos, longos ou curtos contará
sempre com uma caixa registradora na saída.
A embalagem-anúncio está para o varejo e auto-serviço, como a propaganda e a promoção está
para o movimento e fluxo do consumidor em direção ao ponto de venda e acesso as marcas
dispostas a sua escolha. Sem dúvida alguma podemos considerar nesse fluxo a importância da
atenção, agora dividida em duas etapas, ou seja, o poder da propaganda sinalizado por vários
autores como em pleno momento de desgaste, de limitação de seu alcance pela fragmentação da
audiência e de alto custo de se atingir os consumidores.
Na etapa seguinte a busca pela atenção do consumidor já no ponto de vendas, com milhares de
embalagens, piscando sutilmente ou gritando visualmente para garantir um olhar, um interessar-se e
como prêmio maior o interar-se. Até aqui nenhuma novidade na mecânica ou na leitura em tramos
como mencionada por Gurgel (2007), apenas por uma colocação que faz toda a diferença “os
aspectos de memorização de cores, marcas e formas são importantes para se estabelecer um
relacionamento da publicidade com a embalagem”, portanto temos aqui um dos traços mais
significativos do papel da embalagem neste novo contexto de multiplicidade de marcas e
“overdose” de exposição/mensagens.
Embalagem-anúncio uma mensagem híbrida no PDV
Em meio a tantas mudanças, não podemos ignorar que na economia de rede, ou midiatizada, e
caracterizada por ciclos mais curtos de produto e por um fluxo em permanente expansão de bens e
serviços, é a atenção humana e não os recursos físicos que se torna escassa [...]. Quando
praticamente tudo se torna um serviço, o capitalismo é transformado de um sistema com base na
troca de bens em um com base no acesso a segmentos de experiência [...]. O novo capitalismo então
é bem mais temporal que material (REFKIN, 2001, p. 78). Neste sentido a comunicação tem como
barreira a difícil e árdua tarefa de chamar a atenção, promovendo experiências a priori. Ou ainda
resgatando as considerações de Gade (1998, p. 78) “[...] a facilitação pode se dar por meio de
estímulos que favorecem a retomada da codificação e associação feita, pois o esquecimento pode
ser compreendido como uma perda ou ausência das pistas que favorecem o resgate mnêmico”,
portanto se passou o primeiro tramo, temos o segundo como uma importante e crucial forma de
recuperação e fechamento da mensagem.
Aqui vamos perceber que cada ponto-de-venda parece buscar estímulos que favoreçam
associações bem particularizadas, até mesmo porque a tão decantada possibilidade de escolha
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implica também no preço que se paga pela prática on demand e também pela divulgação ou
propagação. Portanto, é deste ponto-de-venda que surge o resultado da troca, ou melhor, o ganho
com as trocas. Este é o motivo da competição pelos consumidores que poderão adentrar em outras
portas, pois a comunicação massiva apenas promove o interesse pelo consumo, mas não garante a
experimentação, o envolvimento e a compra/troca, relembrando a citação de Underhill sobre o
ponto de vendas constituir-se em um mídia, portanto com suas embalagens eficientes ou não na
tarefa de interferir na escolha e no direcionamento das mãos e braços em direção aos carrinhos ou
cestas.
A importância do PDV no atual contexto mercadológico é vital para o ato da troca uma vez
que todo esforço para levar consumidores ao ponto de troca ou de vendas finaliza o circuito de
captação e propícia uma eventual fidelização. Tal situação pode ser percebida pela abordagem de
Gade (1998) quando a autora coloca a importância do resgate do estimulo, da informação, do
aprendido e memorizado, em outras palavras, do desejo do recall.
O anúncio publicitário trata exatamente desta recuperação, até porque ele é concebido para
gerar memes5, pois toda a técnica usada na construção das mensagens publicitárias objetiva
promover a memorização e garantir a maior retenção possível destas imagens na cabeça do públicoalvo.
A preocupação em gerar e manter ativa as imagens decodificadas pelo consumidor passa
primeiro pela compreensão do seja imagem. Segundo Kotler (2000, p. 572) “imagem é o conjunto
de crenças, idéias e impressões que uma pessoa tem em relação a um objeto”; reconhecemos que
tanto as atitudes como as ações de uma pessoa em relação a um determinado objeto estão
intimamente ligadas à imagem assimilada e internalizada deste objeto, isto implica inclusive na
valoração que atribuímos a este objeto.
Vestergaard (1996), citando Barthes, credita à função mercadológica a semantização dos bens,
ou seja: “Dessa forma, os bens materiais ou simbólicos que usamos e consumimos deixam de ser
meros objetos de uso para se transformar em veículos de informação sobre o tipo de pessoa que
somos ou gostaríamos de ser” (VESTERGAARD; SCHRODER, 1996, p. 5). Ou mais
precisamente:
De um modo geral o anunciante quer dar ao seu produto uma imagem destinada a funcionar como
vantagem extra para ele no mercado, onde é preciso diferenciá-lo um pouco dos produtos concorrentes,
que são (quase) iguais quanto ao seu valor de uso material. (VESTERGAARD; SCHRODER, 1996,
p.171).

A proposta central do discurso publicitário é criar e manter imagens, sempre
comprometidas com a diferenciação ou a personalização de um bem ou objeto que passa a ser
portador de uma carga simbólica que lhe agregue sentido, valor e capacidade competitiva fruto
desta comunicação que o embala, aliás, para Tânia Márcia C. Hoff (1999) professora de redação
publicitária,
O produto vem sempre envolvido em uma rede de idéias de caráter afetivo, seus atributos não são
mencionados, as campanhas publicitárias usam as paixões e opiniões do consumidor, envolvendo-o com
argumentos emocionais que ficam associados ao produto.6

Aqui temos o princípio da proposta da embalagem-anúncio, ou seja, a capacidade da
embalagem em envolver o produto com argumentos emocionais que passam a fazer parte de sua
dimensão física ou concreta, não apenas na carga simbólica veiculada pela TV ou nas páginas de
uma revista, mas agora nas mãos do consumidor que o escolheu em meio a tantas outras marcas.
Em outras palavras, a embalagem tem o poder de materializar o discurso publicitário e confirmar a
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colocação de Bernd Schmitt (1999, p. 29) sobre a experimentação e sobre “nada chega ao nosso
intelecto sem passar pelos nossos sentidos”.
A transposição do discurso publicitário para a embalagem, ou o reconhecimento de elementos
comuns entre estas duas práticas pode ser estabelecido, quando observamos as construções
discursivas tanto no plano textual como no plano visual, ou seja, através das codificações presentes
neste discurso. Pois, acreditamos que já tenhamos conseguido alinhar até este ponto a
intencionalidade deste discurso.
Portanto é possível reconhecer que o discurso publicitário cumpre no campo textual três
funções básicas. De acordo com Carvalho (2002), ele precisa:
1. Nomear – refere-se a conferir uma identidade por meio de um nome (depois se torna marca) aqui a
função é clara, ou seja, é tirar do anonimato, é individualizar, promover uma diferenciação pela
identificação, portanto aplica-se diretamente a embalagem, pois ela carrega a identificação de um
bem/produto que será mencionado posteriormente no discurso publicitário, até porque falamos de forma
denotativa sobre alguma coisa, falamos sobre algo identificado.
2. Qualificar – uma vez identificado, passa-se a qualificar, ou seja, passa-se a atribuir sentido, qualificar
é evidenciar virtudes, sejam elas de qualidade, de originalidade ou mesmo de autoridade, esta função dá
início ao conceito de marca, da construção da aura simbólica, pois agrega qualidades ou atributos e
benefícios que só este produto possui ou deixa a entender possuir.
3. Exaltar – amplifica as qualidades e celebra o nome e seus atributos, evidencia e potencializa ou
segundo Péninou (1974, p. 98) uma vez instituída a marca por meio do nome, cabe impor a imagem da
marca exaltando o objeto e isto passa pela imposição dos traços de virtude (qualidades), ou da força
(autoridade, ele é assim) e ainda da singularidade (originalidade, só ele é assim).

Ao considerarmos a dimensão visual do discurso publicitário, recorremos ao texto “Física e
metafísica da imagem publicitária” de Georges Péninou (1973) que se propôs a sistematizar a
construção de anúncios gráficos a partir de seus diversos códigos, portanto a escolha desta
referência garante uma abordagem da estrutura gráfica passível de ser incorporada pelo discurso
visual presente na embalagem-anúncio.
Tal qual um anúncio inserido em uma revista ou jornal ou mesmo um outdoor colado em uma
avenida repleta de placas, o anúncio cumpre a difícil tarefa de competir visualmente com tantas
outras informações e de forma direta com os seus pares que disputam a atenção nos mesmos meios
de veiculação. A publicidade é sem dúvida alguma uma informação comprometida com a sua
intencionalidade e resultado, portanto uma informação marcada, ou seja, projetada para fazer passar
um objeto da existência física à consciência do consumidor e para tanto ela não abre mão de sua
função sinalizadora que exacerba e amplifica a imagem, pois precisa ser notada. Neste sentido,
Péninou (1973, p.62) define que a publicidade é,
mensagem e paisagem ao mesmo tempo – uma das raras mensagens que é além de tudo uma paisagem
(olha-se a publicidade, mais contemplada do que lida); lugar de recreação informativa, de informação
recreativa; expressão de um certo olhar sobre o objeto, não do próprio objeto, a imagem publicitária
acomoda sua estrutura à sua função.

Isto implica em dizer que necessariamente ela precisa ser notada, vencer a barreira da atenção
e despertar o interesse pela exploração da mensagem, nada que não ocorra ou deva ocorrer com a
embalagem no ponto-de-venda, disputando com as demais concorrentes de gôndola, ou ainda com
as demais mensagens visuais e verbais do ambiente. No entanto a construção desta mensagempaisagem passa pela articulação de diversos códigos, cuja aplicabilidade se constitui em si uma
estratégia bem sucedida de persuasão, a saber:
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1. Código cromático: o impacto visual ou escândalo visual como se refere Péninou se dá pela
manipulação da cor, que não só evidencia e encaminha os sentidos do receptor como promove
significação quando resgata a cor de uma determinada marca a exemplo do amarelo da Shell, portanto
passível de tornar-se uma assinatura cromática.
2. Código tipográfico: o impacto visual é obtido pelo trabalho de ruptura, proporcionada pelo
isolamento espacial, ou na mudança de caracteres ou modificação da dimensão destes, ou interferências
como negrito, itálico, caixa alta e baixa, aplicação de sombra, colchetes, sublinhado etc.
3. Código fotográfico: este recurso trabalha com os diversos planos e técnicas de figura-fundo, além da
proporção/escala dimensional e volumétrica, efeitos cênicos e texturas em busca de ancorar o olhar, sem
dúvida trata-se de um código essencial pela sua plasticidade e poder de composição.
4. Código morfológico: responsável pelo trajeto visual através dos relevos ou formas e padrões ou
patterns que dirigem o olhar e conduzem a leitura para explorar informações segundo uma geografia
muito própria, resultante da construção idealizada para promover relevâncias estudadas a priori. Como
referência de possibilidades construtivas de um anúncio, podemos observar as seguintes construções
sempre a partir do centro geométrico e do centro ótico onde repousa naturalmente o nosso olhar. Desta
maneira, o deslocar a atenção sobre estes dois pontos, promovendo uma leitura guiada, conforme
ilustramos abaixo, seguido de um breve roteiro.

4.1) Construção focalizada – todo esforço nesta proposta visa guiar o olhar do receptor através
de linhas convergentes conduzindo-o ao ponto comum que é o lugar mesmo do objeto de
promoção ou foco desejado.
4.2) Construção axial – o objeto de promoção, ou seja, o foco de interesse ocupa o plano
central da página, portanto entre os eixos axiais verticais e horizontais.
4.3) Construção seqüencial – esta proposta simula o efeito cinético ao conduzir o olhar para
uma ilustração/referência maior, caindo depois em uma outra que é o próprio lugar de
interesse, desta forma o olhar é conduzido por uma seqüência de explorações primárias até
finalizar no objeto proposto, geralmente no quadrante inferior direito da página.
Diante dessas três construções e das articulações entre ao diversos códigos, não podemos
deixar de mencionar um código especial, pois sua função parece muito clara na composição das
artes publicitárias que é o que denomino de código topográfico, responsável pelos relevos e
sinuosidades das mensagens dispostas de forma a sinalizar pontos de relevância e prioridades na
leitura da peça publicitária, considerando a articulação dos demais códigos como o
fotográfico/ilustração, o cromático, o tipográfico e o morfológico. A transposição desta arquitetura
da mensagem é direta quando falamos em embalagem-anúncio, somando-se ainda o papel de
resgate de fragmentos ou mensagens veiculadas em outros suportes, fechando, portanto uma decodificação resultante da integração de objetivos e estratégias previstas no marketing plan da empresa
vista aqui como emissora do processo.
Como exemplo do uso desses recursos, podemos observar nas reproduções abaixo, algumas
embalagens que vão além do seu caráter protetivo e tornam-se híbridas no tocante ao seu papel de
suporte comunicacional e de ponto de contato com a marca e com a proposta de comunicação
integrada de marketing.
As embalagens de cereais ou matinais Sucrilhos sempre foram reconhecidas por suas
características lúdicas, ao tratar com um público que fazem da embalagem um brinquedo,
ampliando, portanto o seu contato e relacionamento com o produto e com a marca. Porém, nestes
dois casos acima é possível verificarmos que estas embalagens propõem uma exposição que
garantem maior facing7 ao mesmo tempo em que podem ser lidas como um cartaz, tanto pela sua
construção morfológica (neste caso, focalizada – conduz o olhar para o foco de interesse além do
ponto geométrico ou ótico do espaço delimitado), como se vale dos demais códigos (cromático,
tipográfico, fotográfico/ilustração), porém a recuperação de informação veiculada se dá com os
personagem (filme Shrek 2) ampliando o efeito de lançamento do filme e amarrando uma ação

12

promocional (na compra deste conjunto ganha-se o relógio digital exclusivo). A proposta do Tigrão
resgata a prática de um esporte radical e ainda apela ao tigre interior que deve ser liberado,
exatamente como um anúncio ou cartaz.
Quanto a estrutura verbal presente nestas embalagens, atende ao nomear, ao qualificar
(Sucrilhos original e Nescau cereal radical) e ao exaltar com a presença de personagens que
corroboram com a promessa.
Valendo-se da mesma proposta de leitura, podemos observar nas embalagens a seguir o uso
deliberado do mascote ou garoto propaganda, falando agora não no vídeo ou na revista, mas falando
nas mãos do consumidor, diretamente para ele e logicamente resgatando o recall das campanhas já
efetivadas ou ainda em curso.
As embalagens, na página anterior, reproduzem claramente a proposta de comunicação dos
respectivos produtos, cujo nomear, qualificar e exaltar ficam tão evidentes que separadamente estas
embalagens podem ser vistas como anúncios ou cartazes quando eliminamos a tridimensionalidade
das peças que abusam de todos os códigos previsto por Péninou. A proposta de qualificação incide
até na inclusão de uma peça de roupa já lavada e perfumada com o produto que garante por meio de
um arranjo floral que exemplifica a noção de odores (sabão em pó Tanto).
Para melhor explorarmos o potencial da embalagem no resgate do simbólico, aliás, em uma
tentativa de materializar um universo de fantasia, colocamos abaixo uma proposta, sem dúvida
alguma persuasiva, de fácil compreensão e de alto valor da atenção em qualquer gôndola. Trata-se
da linha de shampoo e creme hidrante para crianças, simplesmente nomeada de Disney, qualificada
e exaltada pela orelha do ratinho mais famoso do mundo.
Finalizando estes exemplos, temos uma embalagem-anúncio, cuja proposta promocional é
evidenciada no corpo da embalagem e trabalhada em uma construção seqüencial, onde a
importância da marca não impede a sua inserção, junto com o apelo promocional, pelo contrário, a
proposta da prática de uma atividade física amplia o sentido deste produto cuja função é refrescar o
nosso dia-a-dia. Agora não dá para não ler que a promoção engloba a possibilidade de ganhar “Coke
players”, materializados na embalagem.
Considerações finais
Certamente esta proposta pode e deve ir adiante. A constatação desta dimensão
comunicacional da embalagem já foi mencionada há muito tempo, porém não tão trabalhada
estrategicamente como agora, ou melhor, quando os teóricos da comunicação integrada de
marketing sistematizaram a noção de pontos de contato e apontaram o crescimento do varejo / do
trade, como um importante intermediário tanto da distribuição física como das verbas de promoção,
afinal eles perceberam rapidamente que o ponto de vendas é sem dúvida alguma uma mídia
poderosa.
No trabalho de Belch (2004) é possível identificar e comungar da premissa de que as
mudanças das relações de poder do mercado mais precisamente da indústria para o varejo sinalizou
que pequenos varejistas estão sendo substituídos por cadeias regionais, nacionais e internacionais de
revendedores, que apresentam grande poder de negociação e pressão sobre os fabricantes, inclusive
com a contínua introdução de novas tecnologias no ponto-de-venda, onde cada caixa registradora
com um scanner se converte em uma central de informações sobre o giro e retorno de ações
promocionais ou, em última instância, em um acompanhamento direto do desempenho de cada
fabricante.
Logicamente esta realidade abriu espaço para as marcas próprias, para a necessidade de
comunicar localmente, para o crescimento da exibitécnica, para a busca de uma atmosfera de
compra que envolve o consumidor e sem dúvida alguma abriu espaço para o repensar da
embalagem como instrumento de comunicação integrando as diversas abordagens de venda, falando
diretamente com um consumidor ávido por informações ou por razões de compra. Enfim, uma nova
abordagem para o ato comunicativo do arsenal da comunicação integrada de marketing com a
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finalidade precípua de acionar no consumidor a resposta intentada pelo emissor justamente no
momento determinante do esforço do processo de decisão de compra: a efetivação da compra.
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Notas
1 Originalmente, na obra homônima The Silent Salesman, de 1961.
2 Convém destacar que a globalização ou mundialização, como propõe alguns autores, é um dos
processos (processos: os diversos períodos da evolução de um fenômeno) das transformações
sociais (fenômeno). É necessário entender que não se trata de um processo novo, advindo única e
exclusivamente da utilização das novas tecnologias da informação. É um processo em curso que
remonta ao século XV e o que o torna próprio de nossos tempos é a rapidez das mudanças e sua
rápida disseminação.
3 Competência comunicacional é o conceito para se referir a cada disciplina de comunicação que
compõe a comunicação integrada de marketing, por se entender inadequados os termos
ferramentas, plataformas, canais, devido à importância que assumem enquanto áreas de
conhecimento independentes. Sobre esse conceito, recomenda-se a leitura do texto “As
competências comunicacionais a serviço do mercado-lógico”, de Daniel Galindo.
4 Antigo presidente do Conselho de Designer’s de Embalagens (Package Designer’s Council).
5 “Memes” são personagens, slogans, canções, títulos, trocadilhos, enfim, toda uma gama de
fragmentos que tem por objetivo promover a fixação idéias/conceitos na mente do público alvo.
(Heraldo Biguetti in Curso de propaganda do anúncio à comunicação integrada, 2004. p.117).
6 Tânia Márcia C. Hoff in Gazeta Mercantil, 14 dez. 1999.
7 Facing refere-se ao espaço frontal ocupado por um produto em uma prateleira, ele pode ser
horizontal ou vertical, conta-se como frentes o numero de produto exposto no mesmo sentido,
garantindo desta forma maior visibilidade.
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