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 Componente decisivo no momento da compra, a embalagem movimenta cerca de R$ 

47 bilhões na economia brasileira, de acordo com dados da ABRE.  

 Sua importância há tempos deixou de estar restrita à conservação de produtos, 

passando a ser um dos principais meios de comunicação entre o produto e o 

consumidor.  

 Esse papel se mostra ainda mais relevante devido ao fato de diversos produtos serem 

lançados sem o suporte adequado de comunicação. Segundo um recente estudo da 

Nielsen, 76% dos novos produtos lançados em consumo fracassam no primeiro ano de 

vida. O que tem tornado ainda mais importante o papel da embalagem como canal de 

venda e principal  transmissor da proposta de valor de cada produto. 

 Será que as embalagens atuais estão sendo bem sucedidas nessa função? Estão 

conseguindo transmitir aos consumidores a “alma” do produto que estão vendendo? 

 Visando o crescimento desse mercado e sua competitividade, se faz cada vez mais 

necessário a inovação por parte da indústria, mas além disso, pensando no 

futuro...existe espaço para melhorias nas embalagens, pensando na sua função de 

“vendedora”? 
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A nossa inspiração... 
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venda e principal  transmissor da proposta de valor de cada produto. 
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A nossa inspiração... 



Será que as embalagens atuais estão 

sendo bem sucedidas nessa função? 

Estão conseguindo transmitir aos 

consumidores a “alma” do produto que 

estão vendendo? 
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Nossas Perguntas 

Faz-se cada vez mais necessária a 

inovação por parte da indústria, mas 

além disso, pensando no futuro...existe 

espaço para melhorias nas embalagens, 

pensando na sua função de 

“vendedora”? 

Pack Soul® 



Metodologia 

O Projeto foi conduzido em duas etapas, conforme descrito abaixo: 

Qualitativa Quantitativa 

Entrevistas em 
Profundidade 

Questionário + Fórum  
Online 

O estudo foi realizado entre os meses de julho e agosto de 2014 
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Metodologia 
Target e Amostra 

1) QUALITATIVA: 
• Entrevistas de 

profundidade 

ETAPAS 

• Homens e Mulheres  
• Classes ABC 
• De 18 a 55 anos 
• Residentes em São Paulo 

TARGET 

• 12 EPS, com quebras de sexo (fem. e 
masc.), idade (18-35 e 36-55) e de 
classe (AB e C) 

AMOSTRA 

2) QUANTITATIVA: 
• Entrevistas online 
• Fórum online 

• Homens e Mulheres   
• Classes ABC 
• De 18 a 55 anos 
• Residentes em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife 
e Salvador 

• Fórum online, divididos em grupos de 
10 pessoas por cidade (7 mulheres e 3 
homens). 
 

• 1000 entrevistas online, ponderadas a 
partir da importância de cada cidade. 
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Reflita.... 

Você está em frente a uma prateleira cheia de opções. Obviamente com marcas e produtos que conhece... 
Mas são tantas opções que o seu cérebro seleciona algumas informações para avaliar: 

Quando estamos diante de inúmeras opções, buscamos identificação nestas opções, ou seja, encontrar características comuns 
a nossa personalidade, dia a dia ou crenças. E como encontrar essa conexão entre um produto e o consumidor? 

CORES FORMATOS 

MATERIAIS ILUSTRAÇÕES 

Em frações de segundos, você viu e se identificou com alguns produtos. Ou melhor, com suas embalagens. 
A seguir, vamos entender como isso acontece...  
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 [...] Embora continue sendo apêndice de um 

produto, a embalagem passou a ser ela própria um 

produto, sujeito a um projeto, a um orçamento, a 

pesquisas tecnológicas, a uma linha de produção, a 

requisitos de ordem mercadológica e ao crivo da lei 

da oferta e da procura: passou a ser algo tão vivo 

quanto a um ser que nasce, cresce e morre.  
(MING, Celso, 1985, p. 26-27) 



O perfil dos entrevistados 



Com quem falamos? 

Classe 
% 

 

20 

31 
25 24 

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 55 anos

Idade 
% 

 

Praça 
% 

 

 
T1. Praça | P1. Sexo | P2. Idade | P3. Classe Social 

 
Base : 1000 
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Sexo 
% 

 
38 

57 

5 

A B C 

45 

22 

9 

9 

8 

7 

São Paulo

Rio de Janeiro

Paraná

Rio Grande do Sul

Bahia

Pernambuco



Um overview sobre as embalagens 

Capitulo I 
Percepção 



De forma declarada, o consumidor considera 
a embalagem como o 8º item a ser pensado 

no momento da compra 

Marca 

Preço 

Sabor 

Fragrância 

Rendimento 

Promoção 

18% 

16% 

13% 

12% 

6% 

6% 

Atributos relacionados a confiança (marca), 
valor e ao próprio consumo do produto são os 
mais importantes e levados em consideração 
no momento da compra. 
 
Apesar dos esforços e  grandes investimentos 
feitos pelas empresas na embalagem, a 
embalagem ainda não é um atributo que 
RACIONALMENTE é levado em consideração 
na escolha de um produto, pois 
declaradamente a embalagem fica apenas em 
8º lugar com 3%. 
 
A relação dos consumidores com ela é muito 
mais intangível. 

Corte: menções acima de 5% 

Homens: 15% 

 
Base : 4000 

 
P9. Ranqueie as três opções, sempre pensando do mais importante para o que você considera menos importante na hora de comprar. 
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Fazer o gráfico até 

aparecer a 

embalagem, 

mesmo que seja 

baixinho 



E quando a avalia, aponta atributos racionais 
como os fatores mais importantes no 

momento da compra  

Corte: menções acima de 10% 

32 

27 

24 

23 

23 

18 

16 

14 

14 

12 

12 

10 

Informações sobre o produto

Data da validade

Formato da embalagem

Fácil de guardar

Destaque para os benefícios do produto

Material da embalagem

Transparência para visualizar o produto

Ilustração na embalagem

Praticidade para armazenar o produto após aberto

Cor da embalagem

Tipo de Tampa

Ser uma embalagem reaproveitável

O que mais chama atenção numa embalagem? 

Homens: 12% 

Mulheres: 15% 

 
P10. Ranqueie as três opções, sempre pensando do mais importante para o que você considera menos importante na hora de comprar. 

 
Base : 4000 
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Base : 4000 

 
P10. Ranqueie as três opções, sempre pensando do mais importante para o que você considera menos importante na hora de comprar. 

Porém, nas categorias perfume, desodorante e 
shampoo os atributos mais relacionados à 

aparência, shape são os que mais chamam atenção  

Base 387 393 400 375 385 415 421 412 376 436 

Transparência para visualizar o produto 43 29 14 14 9 5 20 9 10 7 

Data da validade 35 56 34 32 34 22 15 15 12 12 

Informações sobre o produto 27 37 30 27 35 40 22 41 34 30 

Ser uma embalagem reaproveitável 20 6 8 17 6 - 8 10 15 10 

Praticidade para armazenar o produto após aberto 20 25 23 - 30 - - - - 36 

Tipo de Tampa 16 - - 23 23 23 - 22 - 12 

Formato da embalagem 16 10 11 28 19 42 43 20 25 29 

Material da embalagem 15 14 12 17 17 24 22 13 19 23 

Destaque para os benefícios do produto 14 17 18 8 28 32 - 40 39 29 

Cor da embalagem 13 8 14 15 11 14 21 12 8 10 

Fácil de guardar 12 21 16 24 25 31 24 21 31 26 

Ilustração na embalagem 9 15 19 22 18 13 19 12 8 10 

Por se tratarem de categorias em que a embalagem é a tradução do produto, é possível notar que a percepção do consumidor 
muda, e os critérios emocionais passam a frente dos demais. 

16 



Essa percepção é ainda mais forte entre as mulheres (38%). 
 

Os perfumes são produtos muito pessoais e despertam diversas 
emoções. Ajudam a atrair pessoas, iniciar conversas, marcar 

momentos e, para muitas pessoas, é o acessório “final”. 
 

Ou seja, a categoria é totalmente sensorial e as embalagens são 
encarregadas de transmitir a “personalidade” do aroma que estão 

envolvendo. 
 

Alguns exemplos de embalagens de perfumes: 

 
P5.  Pensando nos produtos / categorias que costuma comprar para você e/ou para sua família, qual você acha que tem as embalagens MAIS bonitas, mais interessantes? 

 
Base : 1000 

32 

19 

15 

9 

7 

6 

6 

4 

2 

1 

Perfume

Snacks

Shampoo/ condicionador

Sucos prontos para beber

Desodorante

Alimentos congelados

Sabão em pó / líquido para lavar as roupas

Cerveja

Limpador multiuso para casa

Água

E não por acaso, perfume é a categoria 
percebida como a que possui as 

embalagens mais bonitas e interessantes 
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As três categorias com embalagens mais bonitas são 
aquelas mais presentes no dia a dia das pessoas e 

que também estão presentes em ocasiões que 
podem ser “compartilhadas” com outras pessoas. 

 
Além disso são aquelas categorias em que as 

compras por desejo aspiracional ou por impulso são 
mais presentes. 

32 

19 

15 

9 

7 

6 

6 

4 

2 

1 

Perfume

Snacks

Shampoo/ condicionador

Sucos prontos para beber

Desodorante

Alimentos congelados

Sabão em pó / líquido para lavar as roupas

Cerveja

Limpador multiuso para casa

Água

 
P5.  Pensando nos produtos / categorias que costuma comprar para você e/ou para sua família, qual você acha que tem as embalagens MAIS bonitas, mais interessantes? 

 
Base : 1000 

As embalagens mais atraentes se 
concentram em produtos para beleza e 

snacks 
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Já para os homens, o que mais chama 
atenção é o que consomem... 

Apesar da baixa representatividade, são essas 
categorias que parecem chamar mais atenção dos 

homens em relação a embalagem. 
Os índices para este públicos são de 10% e 6%, 

respectivamente.  

32 

19 

15 

9 

7 

6 

6 

4 

2 

1 

Perfume

Snacks

Shampoo/ condicionador

Sucos prontos para beber

Desodorante

Alimentos congelados

Sabão em pó / líquido para lavar as roupas

Cerveja

Limpador multiuso para casa

Água

 
P5.  Pensando nos produtos / categorias que costuma comprar para você e/ou para sua família, qual você acha que tem as embalagens MAIS bonitas, mais interessantes? 

 
Base : 1000 
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Tirar o total e 

abrir por 

mulheres e 

homens 



Afinal, nessas duas categorias, as 
embalagens conversam diretamente com 

eles 

O macho alpha chegou... 
Com o avanço das mulheres no papel profissional, o homem sente cada vez mais a necessidade da autoafirmação de poder. O que faz 
com que esses produtos sejam mais do que simples apetrechos masculinos, eles são a verdadeira afirmação diária de poder e do papel 
do homem na sociedade.   

Matérias primas 
resistentes 
representando o 
conceito de 
impacto e força 
masculina 

Material anatômico 
fazendo com que o 
homem sinta sua 
força e virilidade. 

A cor vermelha está sempre presente traduzindo todo o universo masculino. Essa cor é a 
responsável pelas sensações de energia, guerra, perigo, força, poder e determinação. 

A cor preta passa a sensação de autoridade, 
seu uso é aplicado a “forte, e eficacidade.” 

A riqueza e 
prosperidade são 
transmitidas pelo 
leves traços de 
ouro e prata 
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22 

17 

14 

14 

9 

8 

6 

5 

3 

3 

Água

Limpador multiuso para casa

Sabão em pó / líquido para lavar as roupas

Alimentos congelados

Desodorante

Cerveja

Sucos prontos para beber

Shampoo/ condicionador

Snacks

Perfume

E quais seriam as menos bonitas 
e interessantes? 

Para as categorias mais funcionais o que realmente 
importa é a praticidade / funcionalidade.  
A comoditizacão desses produtos atinge também a 
embalagem. 

 
P6. Ainda pensando nos produtos / categorias que costuma comprar para você e/ou para sua família, qual você acha que tem as embalagens MENOS bonitas, menos interessantes? 

 
Base : 1000 

“Eu compro sabão liquido porque é mais pratico, achei a 
embalagem muito melhor para guardar. No meu armário vivia 
molhando, rasgava a caixa, endurecia.” 

“Eu acho as embalagens (de água) muito parecidas, então acabo 
comprando essa Bonafont pelo fato de ter menos sódio.” 
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Ao avaliar as embalagens disponíveis no 
mercado, o consumidor as considera 

funcionais 

27 

17 

15 

13 

17 

11 

Proteger os produtos contra fatores externos

Armazenar o produto

Aumentar a durabilidade do produto

Proteger os produtos durante o transporte, da
fábrica até o mercado e do mercado até sua casa

Vender o produto, ou seja, mostrar para quem
está comprando, quais são as características

daquele produto
Dar uma unidade aos produtos da marca, ou seja,
fazer com que o consumidor bata o olho e já saiba

qual é a marca do produto que está comprando

 
P8. Você acha que as embalagens existentes no mercado têm desempenhado bem essa função de vender o produto? | P11./P12. Quais são as funções da embalagem? (1 lugar) 

 
Base : 4000 

 

Para 69% dos compradores as 
embalagens presentes no mercado 
tem desempenhado bem a função de 

vender o produto. 
 
E os mais jovens  (18 a 24 anos) se 
mostram ainda mais satisfeitos, eles 
são 80%. 
 

Mas quando estimulado, o consumidor não só enxerga a embalagem como fundamental no momento da 
venda de um produto, como também avalia bem o seu desempenho nessa função. 

São  
Funcionais. 
Protegem e 
armazenam 
o produto 

72% 

Fundamentais 
no papel de 

venda 
72% 
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Base 387 393 400 375 385 415 421 412 376 436 

Proteger os produtos contra fatores externos 41 33 30 29 31 24 25 22 21 18 

Proteger os produtos durante o transporte, da fábrica até o 
mercado e do mercado até sua casa 

14 19 16 15 17 9 11 9 11 14 

Armazenar o produto 12 11 11 15 14 20 16 21 21 22 

Aumentar a durabilidade do produto 12 19 15 11 19 15 15 13 19 16 

Vender o produto 11 11 15 15 13 20 22 23 20 22 

Dar uma unidade aos produtos da marca 10 8 13 16 6 12 12 12 10 8 

 
Base : 4000 

 
P11./P12. Quais são as funções da embalagem? (1 lugar) 

Essa funcionalidade fica ainda mais clara 
nas categorias de alimentos e bebidas 

23 

Nas categorias de beleza, a embalagem acaba assumindo mais 
significativamente a função de vender o produto, ou seja, de 

comunicar sua “alma” 

Abrir por 

classe 

social, 

principalm

ente 

produtos 

de limpeza 

e laundry 



14 13 13 16 12 14 13 
19 

84 
76 75 

70 69 
64 

57 56 

Cores das
embalagens

Formato das
embalagens

Ilustrações nas
embalagens

Serem
embalagens fácies

de guardar

Material das
embalagens

 Quantidade de
informação sobre

o produto nas
embalagens

Praticidade das
embalagens para

armazenar o
produto após

aberto

Serem
embalagens

reaproveitáveis

Top Box (Muito Satisfeita) Top2Box (Muito Satisfeita + Satisfeita)

O uso da embalagem como meio de 
comunicação não é totalmente 

aproveitado 

 
P7. Satisfação com os aspectos da embalagem 

 
Base : 1000 

É possível notar que há um grande espaço para o crescimento da categoria 

Crescimento 
potencial de 
alta satisfação: 

Alta satisfação: 

25 

70 63 62 55 57 50 44 37 

Será que se 

filtrarmos por 

aqueles que 

acham que a 

embalagem 

desempenha 

bem a função de 

vender o produto 

(p.8=1) teríamos 

alguma 

diferença? 



A embalagem e sua influência no 
momento da compra 

Capitulo II 
No PDV 



O momento da compra não é fundamentado em um esforço cognitivo racional. Desta forma, a interação no 
ponto de venda, parte em grande parte de nosso inconsciente. 
A embalagem possui elementos que são capazes de se conectar com a mente e atuar diretamente na 
sensibilidade do shopper, criando uma ligação entre o consumidor e produto. 

“Eu sei que isso pode ser psicológico, quando eu falo para o meu marido a 
gente até dá risada, mas a melhor água que eu já tomei vinha em uma 
embalagem verde.” 

“Eu acho essa embalagem muito atraente, é uma embalagem que te 
mostra o produto. É fina, você pode até presentear alguém!” 

Momento da Compra 

“Essa (embalagem) rosa que eu compro, da a impressão de que tem um 
cheiro muito bom, não sei explicar. É como um chiclete, que quanto mais 
chamativa a cor, parece que o sabor seria melhor. “ 
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 O ato de ver alguma coisa vem antes do processo 

de reagir a ela. [...] Geralmente nossos olhos funcionam 

da mesma maneira, e o mesmo estímulo produz a 

mesma resposta no sistema visual de todos. O que 

acontece depois disso é outra questão. Uma vez que 

nossos olhos nos permitem experimentar uma cor, é todo 

o resto de nós que determina o significado que lhe 

emprestamos.  
(FRASER, Tom; BANKS, Adam, 2007, p.10). 



 Com muita frequência, a embalagem efetivamente é 

o produto: o que está dentro da caixa pode ser apenas 

marginalmente diferente das ofertas rivais, mas sua 

aparência exterior indica qualidades e valores únicos, 

calculados para atrair um público-alvo. Para conseguir 

esta persuasão psicológica, mais cores, texturas e efeitos 

especiais - tais como hot-stamping e padrões holográficos 

- são usados nas embalagens do que em qualquer outro 

setor da impressão.  
(FRASER, Tom; BANKS, Adam, 2007, p.132). 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

37% 24% 9% 8% 7% 

44% 31% 18% 30% 10% 7% 5% 11% 7% 6% 

Base : 397 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

A cor azul significa pureza, um atributo que para a categoria de água é de extrema importância. Nota-se que, nas embalagens 
preferidas dessa categoria, esse signo recebe grande destaque. A cor verde simboliza a natureza e recrescência, o que pode 
passar ao consumidor que essa água é proveniente da natureza e tudo que vem da natureza é benéfico à sua saúde. Também 
possuem harmonia e sinuosidade, passados através de seu formato curvado. 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

24% 19% 18% 12% 10% 

22% 27% 19% 20% 21% 15% 15% 8% 11% 8% 

P16. Embalagem menos atraente 

Diferentemente das embalagens mais atraentes, essas trazem os símbolos importantes para a categoria de forma não tão 
relevante e até discretas. A embalagem na cor rosa, o design da embalagem em forma da silhueta de uma mulher e com 
imagens de ramos de flores traz um símbolo muito forte: Feminilidade.  
O consumidor ao comprar uma água não busca esses signos!  

Base : 397 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

30% 17% 15% 10% 8% 

31% 28% 18% 15% 16% 13% 9% 13% 10% 6% 

Base : 399 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Quando usadas de forma adequada, o amarelo e o vermelho juntos exercem uma força muito grande no paladar das pessoas. 
É fácil identificar esses signos nas embalagens preferidas quando o assunto é comida congelada! 
Também ao invés da utilização de embalagens transparentes, essas embalagens trazem as imagens dos alimentos prontos 
para o consumo. É possível até ver a fumaça saindo, como se o produto tivesse acabado de ficar pronto. As imagens fazem 
com que o consumidor acredite que aquela é a representação da realidade do produto. 
 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

32% 28% 10% 9% 8% 

34% 29% 29% 27% 9% 11% 9% 10% 10% 4% 

P16. Embalagem menos atraente Base : 399 

Quando as embalagens de congelados são transparentes, há uma ruptura de: Expectativa vs Realidade. 
Os símbolos que faziam o consumidor, irracionalmente, gostarem das embalagens agora são deixados de lado e o que prevalece é a 
realidade, batatas congeladas, o que não é nada atraente, por mais que isso seja o que o consumidor efetivamente queira.  
Quando é utilizado um outro código de cores, o azul por exemplo, causa um conflito interno: Azul simboliza o céu, o mar e a pureza, 
em contrapartida, o produto não é natural e isso são informações contraditórias e falsas para consumidor. 
 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

33% 16% 16% 7% 7% 

26% 41% 21% 10% 16% 15% 8% 7% 6% 7% 

Base : 396 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Assim como nas embalagens da categoria de congelados, os Snacks com a cor vermelha e amarela se destacam.  
Sensações escrita com dourado, que é símbolo de ouro, riqueza e sofisticação, pode agregar um toque Premium ao produto. 
A embalagem na cor preta e os sabores sendo representados por pratos refinados mostra que é um produto especial e de 
requinte. 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

27% 17% 13% 12% 10% 

32% 20% 21% 13% 14% 11% 8% 16% 8% 11% 

P16. Embalagem menos atraente Base : 396 

Quando há a quebra do código de cores “pré-definidos” para a categoria de alimentos no geral, é fácil notar uma rejeição maior. Aqui o  
verde, cor que representa a natureza, a floresta e a saúde esta sendo associado a um produto não saudável, o que acaba criando uma  
confusão na cabeça do consumidor. O mesmo acontece quando usa-se cores claras demais, como foi o caso da Baked da Lay’s.  
Já a Bon Gouter acaba pecando no design, quadrado e inflexível, essa não é uma categoria que deve ser tão “certinha”. Snacks são  
normalmente consumidos em momentos de descontração, não será uma embalagem formal que vai acabar com esses momentos, certo? 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

20% 19% 15% 12% 9% 

17% 23% 22% 16% 12% 17% 16% 8% 8% 9% 

Base : 405 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

É possível identificar os signos em comum quando olhamos separadamente as embalagens dos homens e das mulheres:  
Homens     : O barril possui signos robustos que dá a sensação de masculinidade. O verde é o símbolo do bem estar e tranquilidade que 
os homens buscam ao consumir a cerveja, além de também simbolizar o tapete de jogos, que combina muito bem com a categoria. 
Mulheres    : A Skol faz uma analogia com o “Desce redondo” e o design da embalagem, que quase dança com suas formas curvadas, isso 
simboliza o dinamismo e jovialidade. O mesmo acontece com a garrafa de Norsk OI, que trás a imagem de um duende.  



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

34% 27% 18% 6% 5% 

34% 34% 24% 29% 21% 15% 4% 7% 7% 3% 

P16. Embalagem menos atraente Base : 405 

A posição da marca é um signo que não pode ser ignorado, quase todas as embalagens menos atraentes possuem a 
marca no centro da embalagem, no meio de uma faixa e levemente em diagonal.  

Também há rejeição quando a cor branca é usada, cor que simboliza a ordem e simplicidade. Afinal, ninguém quer simplicidade  
e ordem bebendo cerveja! 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

21% 15% 13% 13% 12% 

29% 14% 16% 15% 10% 16% 7% 18% 15% 9% 

Base : 403 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Por mais que tenha uma ligação direta com o sabor, a cor laranja tem um forte impacto simbólico no consumidor, transborda irradiação e 
expansão. Em todas, também é utilizado a cor verde, que significa natureza e bem estar, o que combina muito com a categoria de sucos. 
Outro signo em comum nessas embalagens é a imagem da fruta exposta com apelo sinestésico, quase é possível sentir o cheiro da 
laranja só de olhar para a foto.  



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

35% 18% 15% 10% 9% 

42% 29% 21% 16% 11% 19% 9% 10% 6% 12% 

P16. Embalagem menos atraente Base : 403 

Aqui a imagem da fruta, quando apresentada, é de forma mínima. Isso não engaja o consumidor a interagir com a embalagem, e nem 
se quer nota-la no ponto de venda. Além de mal mostrar a imagem da fruta, elas parecem irreais e que não passam de desenhos.  
Uma categoria que deveria expressar o máximo de “natural”, acaba deixando a imagem de suco artificial. 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

18% 16% 14% 10% 10% 

32% 16% 7% 23% 7% 21% 13% 7% 18% 3% 

Base : 399 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Os desodorantes femininos apresentam signos delicados: Cores femininas, traços levemente arredondados, elementos como flores,  
creme e pedras “minerais de beleza”. A cor branca presente nas embalagens representam a higiene e ordem. Os traços e cores românticas 
juntamente com o branco dão harmonia ao produto. Símbolos completamente diferentes são agregados ao gosto masculino: Poder, força, 
dinamismo e modernidade. A cor preta e a cor prata presentes nas embalagens transmitem a sensação de um produto refinado. Os traços 
presentes nas embalagens evocam um certo mistério e o uso de cores neon, principalmente na embalagem de AXE, dão um ar de 
modernidade ao produto. E até utilizam artifícios de linguagem com o nome do Deus grego APOLLO, que significa beleza, elegância e 
harmonia. 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

18% 17% 17% 12% 7% 

16% 20% 22% 13% 22% 12% 13% 11% 8% 7% 

P16. Embalagem menos atraente Base : 399 

Simplicidade no uso do espaço disponível ou o uso de elementos demais podem ser o motivo da rejeição. As mulheres buscam a 
delicadeza, enquanto os homens força e poder. As embalagens femininas abaixo, em uma há elementos demais, o que faz perder a 
feminilidade e nas demais há carência no uso de elementos delicados e que atraia os olhares dos consumidores. Já as embalagens 
masculinas, tentam até usar o preto afim de passar a sensação de poder, sem sucesso. Junto ao nome BRUT, que fica até pequeno na 
embalagem, há traços arredondados e até delicados. Esse toque delicado não passa a força que um desodorante masculino precisa ter.   



E quais são as  
embalagens preferidas? 

13% 12% 11% 10% 10% 

11% 15% 19% 5% 19% 1% 7% 13% 2% 18% 

Base : 402 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Tanto para homens ou mulheres há signo em comum: Ouro/prata, representados pela cor dourada ou prateada. 
As embalagens de perfume simbolizam algo, seja ele um diamante, uma maça, uma flor, uma peça vintage ou uma mão.  
O design delas, de uma maneira geral, são de formas arredondadas, o que transmite a sensação de infinidade, proteção e perfeição. 
Outro elemento em comum entre as embalagens é o ar de obras de arte, alguns realmente inspirados em movimentos artísticos, como 
por exemplo o Chanel nº 5, inspirado no movimento art déco. 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

21% 13% 12% 11% 9% 

22% 19% 6% 22% 17% 7% 9% 13% 7% 12% 

P16. Embalagem menos atraente Base : 402 

A embalagem que foi considerada a menos atraente possui uma cor chapada e a semelhança com um nariz e uma boca. Esses 
elementos são apresentados de forma simples e sem sofisticação. Um signo em comum, com exceção do CK ONE, são cores fortes e 
estáticas. O frasco de Humor! Possui uma cor vermelho “sangue” com um design que parece ser uma mão com um dedo sendo 
apontado. O perfume Angel, com as pontas da estrela na diagonal pode estar sendo  “provocadora” demais, ela esta em uma posição 
de ameaça, o que tira qualquer um de seu estado de conforto.  No geral, não possuem signos e elementos de sofisticação e requinte 
que a categoria exige. 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

17% 15% 14% 13% 10% 

19% 13% 17% 13% 15% 12% 17% 9% 13% 4% 

Base : 395 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Essas embalagens possuem formas e linhas curvadas que simbolizam o movimento e sugerem suavidade e sinuosidade. Na 
embalagem de Seda além do contorno, o símbolo “!” utilizado faz o mesmo movimento que a embalagem o que trás mais dinamismo 
ao produto. As embalagens trazem cores expressivas e ao mesmo tempo com um toque de feminilidade.  



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

26% 24% 12% 9% 8% 

25% 28% 25% 22% 13% 11% 11% 7% 10% 5% 

Base : 395 P16. Embalagem menos atraente 

Já as menos atraentes perdem um pouco o toque delicado, tanto através das cores quanto do design menos dinâmico e moderno.  
Em três das embalagens, a logo marca é exposta na posição horizontal, o que reforça mais ainda a sensação de estável e “parado”. 
Com exceção da embalagem de Sou e a tampa da embalagem de Colorama, as demais são simétricas e não trazem a harmonia e os 
elementos visuais que encontramos facilmente nas embalagens mais atraentes. 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

18% 17% 14% 14% 12% 

18% 18% 17% 17% 13% 14% 14% 13% 13% 10% 

Base : 402 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Além da funcionalidade, essas embalagens possuem um design com traços finos, sinuosos e arredondados. Esses signos passam a 
sensação de um produto arrojado e moderno . A cor azul  marca uma certa maturidade e provoca uma sensação de frescor e higiene, e 
essa sensação é potencializada quando utiliza-se junto a cor branca. A imagem da água nos rótulos misturados com o azul reforça a 
limpeza e pureza. O Laranja, por sua vez, é uma cor quente e acolhedora, que impõe e demonstra força. A mistura entre as cores 
substanciais e o design delicado e suave deixa uma mensagem: Limpeza profunda, porém delicada. 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

29% 24% 13% 8% 6% 

32% 25% 28% 19% 10% 17% 8% 9% 4% 8% 

Base : 402 P16. Embalagem menos atraente 

Embalagens robustas e sem um quê moderno podem até reforçar a sensação de limpeza “forte”, mas será que é o suficiente? 
Não!!! Prova disso são as embalagens selecionadas como menos atraentes. Elas até utilizam a cor azul, verde e laranja como as 
preferidas, mas os designs são mais retos, pouco arredondados e sem passar a sensação de leveza. Indo no caminho contrário das 
demais, a embalagem de Pratice apela somente à suavidade, o que não mostra nem um pouco o seu poder de limpeza. 



E quais são as  
embalagens preferidas? 

15% 15% 13% 12% 10% 

15% 17% 13% 17% 8% 18% 15% 9% 13% 7% 

Base : 402 P14. Embalagem mais bonita/atraente 

Limpeza é o principal signo da categoria. Essa informação é transmitida pela cor azul, brilho e feixos de luz que estão presentes em 
todas as embalagens. Como segundo plano, apresentam ícones característicos de frescor: crianças limpas brincando, bolhas de sabão 
ou uma flor. A força e poder de limpeza também são representadas nas cores: azul, laranja e verde e com toques de branco. Além as 
imagens no rótulo, o design das embalagens também são curvadas e dão a sensação de movimento, até nas caixas que deveriam 
parecer mais paradas. 



E quais são as embalagens 
menos atraentes? 

57% 9% 8% 7% 5% 

55% 59% 12% 5% 6% 10% 9% 4% 6% 4% 

Base : 402 P16. Embalagem menos atraente 

Os ícones passam a integrar a embalagem como principal elemento visível, perdendo sua sensação de frescor e transmitindo a 
mensagem de pegajosidade e cheiro forte. As cores embora tendam ao azul, vermelho e laranja não utilizam a tonalidade certa e se 
unem ao roxo, o que faz com que percam todo o aspecto de limpeza e força. 



Elementos mais e menos 
interessantes nas categorias 

Funcionou 

Não funcionou 

Bebidas 

Não funcionou 

Funcionou 

Não funcionou 

Funcionou 

Cor rosa 

Curvas femininas 

Simplicidade 

 

Cor verde 

Imagens 

Movimento 

Robusto 

Logomarca  

Cor branca 

Simplicidade 

Cor Laranja 

Cor verde 

Foto da fruta 

Fruta desenhada 

Aparência artificial 

 

Cor azul 

Cor Verde 

Curvas 

Sinuosidade 

 

Cerveja Sucos Água 



Elementos mais e menos 
interessantes nas categorias 

Não funcionou 

Alimentos 

Funcionou 

Não funcionou 

Funcionou 

Cor azul 

 

Transparência 

Cor preta 

Cor vermelha 

Cor dourada 

Fotos de alimentos 

Cor verde + azul 

Cores claras  

Tons pastéis 

Cor roxa 

Design “quadrado” 

Cor vermelha 

Cor amarela 

 

Foto do 

produto pronto 

 

Snacks Congelados 



Elementos mais e menos 
interessantes nas categorias 

Funcionou 

Não funcionou 

Higiene e Beleza 

Não funcionou 

Funcionou 

Não funcionou 

Funcionou 

Simplicidade 

Excesso de infos 

Espaços vazios 

Delicadeza 

Traços finos 

Ouro/ prata 

Representação 

Semelhança 

Formas arredondadas 

Obra de arte 

Falta de sofisticação 

Design simples 

Falta de unidade 

Movimento 

Dinamismo 

Cores expressivas 

Feminilidade 

Estável/ parado 

Traços retos 

Falta de harmonia 

Cores românticas 

Traços delicados 

Imagens femininas 

Cor preta 

Neon 

Traços modernos 

Perfume Shampoo Desodorante 



Elementos mais e menos 
interessantes nas categorias 

Não funcionou 

Limpeza 

Funcionou 

Não funcionou 

Funcionou 

Robusto 

Traços retos 

 

Falta de imagens 

no rótulo 

Cor azul 

Cor branca 

Cor verde 

Feixes de luz 

Movimento 

Roxo + Azul 

 

 

Fotos e elementos mais 

próximos à categoria 

Cor azul 

Cor branca 

Traços finos 

Sinuosidade 

Moderno 

Sabão em pó Multiuso 



 
Base : 4000 

 
P15. Olhando para a embalagem que você escolheu, você poderia nos dizer quais são as razões de você considera-la a MAIS ATRAENTE, a MAIS BONITA. 

Porque essas embalagens foram 
consideradas atraentes? 

Base 397 399 396 405 403 399 402 395 402 402 

Formato da embalagem 58 31 23 49 27 46 65 52 51 37 

Cor da embalagem 42 17 39 31 22 40 44 29 24 27 

Ilustração na embalagem 17 43 33 31 33 35 17 18 18 26 

Transparência para visualizar o produto 16 17 1 17 16 4 26 8 12 7 

Fácil de guardar 13 25 15 11 17 18 16 21 17 21 

Data da validade 11 11 13 8 15 7 7 5 8 7 

Informações sobre o produto 5 20 8 8 16 15 7 14 12 12 

Tamanho das letras do rótulo 5 9 7 8 9 5 4 4 5 6 

Tamanho das letras das informações do produto 4 8 6 4 8 3 2 7 5 5 

Cor das letras do rótulo 4 10 13 15 5 13 7 7 6 11 

Fácil de abrir - 22 - - - - - - - - 

Facilidade de abrir o produto - - 25 - - - - - - - 

Ter embalagem individual - - 6 - - - - - - 8 

Brincadeira / atividades para crianças - - 3 - - - - - - - 

Cor do rótulo - - - - 8 - - - - - 

Posição da tampa: se virada para baixo ou para cima - - - - - - - 12 - - 

Material da embalagem - - - - - - - - 16 - 

Índice de multiplicidade 2,53 2,62 2,6 2,48 2,63 2,57 2,63 2,5 2,54 2,56 



 
Base : 4000 

 
P17. Olhando para a embalagem que você escolheu, você poderia nos dizer quais são as razões de você considera-la a MENOS ATRAENTE, A MENOS BONITA 

Porque essas embalagens foram as 
menos atraentes? 

Base 397 399 396 405 403 399 402 395 402 402 

Formato da embalagem 60 30 21 15 40 52 70 53 56 37 
Material da embalagem 29 34 15 13 23 23 26 29 17 33 
Cor da embalagem 26 32 54 47 36 41 33 36 34 36 
Ilustração na embalagem 22 36 38 40 40 31 28 21 23 34 
Tipo de Tampa 16 - - 7 15 25 12 20 25 9 
Tamanho das letras das informações do produto 11 12 8 6 7 5 10 5 7 6 
Transparência para visualizar o produto 11 12 7 7 8 3 9 7 8 5 
Cor do rótulo 10 21 33 37 20 20 15 16 17 21 
Tamanho das letras do rótulo 10 8 11 11 10 8 3 6 7 5 
Cor das letras do rótulo 10 10 23 29 15 18 6 11 14 20 
Fácil de guardar 8 6 4 3 4 5 8 7 12 7 
Informações sobre o produto 7 11 7 11 13 6 6 7 10 10 
Praticidade para armazenar o produto após aberto 7 10 6 - 6 - - - - 13 
Ser uma embalagem reaproveitável 6 4 1 2 2 - 3 3 3 3 
Destaque para os benefícios do produto 5 7 4 3 4 5 2 3 4 
Data da validade 5 2 2 2 4 2 4 3 3 2 
Fácil de abrir - 7 6 - - - - - - - 
Brincadeira / atividades para crianças - - 4 - - - - - - - 
Ter embalagem individual - - 2 - - - - - - 4 
Posição da tampa: se virada para baixo ou para cima - - - - - - - 7 - - 
Índice de multiplicidade 2,43 2,41 2,47 2,32 2,46 2,44 2,33 2,32 2,36 2,50 



A relação com a embalagem 

Capitulo III 
Pós Compra 



50% das pessoas costumam 
reaproveitar as embalagens dos 

produtos que consome 

Costuma reaproveitar a embalagem? 
% 

50 50 

Não Sim

Esse número é mais alto entre os jovens, 
pelo fato desse público ser mais engajado 

com a sustentabilidade. 

 
Base : 1000 

 
P18. Você costuma reaproveitar embalagens de produtos que você usa? 

18 a 34 anos: 57% 

Fonte: Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente – Estudo “From 
Marketing to Mattering” realizado pela Accenture e Havas Media em 2013. 
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50 50 

Não Sim

A reutilização dessas embalagens se dá 
principalmente por questões de 

sustentabilidade 

56 

34 

4 5 

Sustentabilidade -
quero ajudar a

diminuir a quantidade
de lixo no mundo

Economia - há
embalagens que

podem muito bem ser
usadas para outros

fins, evitando que eu
gaste dinheiro na
compra de outras

formas de
armazenamento

Estética - há
embalagens que são
tão bonitas, que eu

gosto de guardar para
coloca-las como parte

da decoração

Outros

 
Base : 507 

 
P18. Por qual motivo você  costuma reaproveitar embalagens? 
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Costuma reaproveitar a embalagem? 
% 



 
Base : 507 P20. De qual material é a embalagem que você mais costuma aproveitar?  

Plástico Vidro Alumínio 

A embalagem de plástico é a mais 
reaproveitada 

Que tipo de embalagem mais aproveita? 
% 

Independente da categoria, as embalagens de 
plástico são as que mais proporcionam a 

facilidade de armazenamento. 

“Eu gosto de guardar potes de requeijão para por temperos ou 
para por alguma coisa que vai na geladeira. Nesse eu até 
coloquei alguns comprimidos.”  
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Base : 507 P21. Quanto ao reaproveitamento das embalagens, você diria que nos próximos anos... 

75 

21 

3 

Vai passar a reaproveitar
mais as embalagens

Não vai mudar seu
comportamento atual

Vai passar a reaproveitar
menos as embalagens

O consumidor pretende manter o 
hábito de reuso no futuro 

Nos próximos anos ... 
% 

Fonte: cruzeirodovale.com.br – “Empresas devem apostar na sustentabilidade” 
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 Para a Owens-Illinois do Brasil, fornecedora de 

garrafas retornáveis e de outras embalagens de vidro, o 

investimento no vaivém de vasilhames para refrigerantes 

tem sido crescente. ‘A garrafa de vidro é extremamente 

competitiva: tem uma vida média de trinta vezes de 

retorno, além de ser reciclável’, argumenta Márcio 

Américo Palmeira, da área comercial da O-I do Brasil. O 

profissional não revela o volume, mas diz que houve um 

aumento expressivo no share das garrafas retornáveis no 

mercado de refrigerantes.  
(DM, 2006, p.26) 



 Não se trata apenas de um trabalho de criação 

artística, mas a imagem final de tudo o que foi realizado 

até aquele momento, e o vínculo definitivo do produto 

da cadeia produtiva com o consumidor final, pois a 

embalagem carrega também a imagem das empresas 

que a produziram e a marca de seu fabricante.  

(MESTRINER, Fabio, 2001, p.4) 



Key Points 

 
 50% das pessoas hoje costumam reaproveitar as embalagens, e principal motivação para isso é a preocupação com 

sustentabilidade; 
 

 No entanto, apesar de o reaproveitamento das embalagens ser importante para os consumidores, apenas 19% deles estão 
satisfeitos com a forma como a indústria facilita o processo de reaproveitamento; 
 

 Perfume é a categoria cuja embalagem é considerada a mais atraente, comunicando também elementos intangíveis do 
produto; Snacks é a segunda categoria com as embalagens mais atraentes; 
 

 Por outro lado, as categorias relativas a limpeza doméstica ainda carecem de melhorias, de acordo com 1/3 dos consumidores; 
 

 As embalagens de Desodorantes e Cervejas destacam-se entre os homens, como sendo categorias com embalagens 
interessantes; 
 

 Para mais de 1/3 dos consumidores, as embalagens atuais não tem força suficiente para vender, para comunicar os produtos. 
Em um cenário em que há cada vez mais lançamentos e maior pulverização do investimento publicitário, as embalagens 
deveriam exercer um papel mais relevante neste sentido. 
 


