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Resumo 

 

Dada a crescente competitividade comercial e importância da embalagem no 

processo de diferenciação e captação da atenção dos consumidores, é nosso 

entendimento que o processo comunicacional protagonizado pela embalagem joga um 

papel decisivo no controlo e formatação dos elementos que caracterizam esse mesmo 

processo: a dimensão estética, a formal, a cromática e a funcional. São estes elementos 

que captam a atenção do consumidor no acto de decisão da compra, seja ela decisão 

racional, emocional ou subconsciente.  

Este trabalho tem como objectivo explorar as preocupações comerciais ao nível 

da construção da imagem. Torna-se importante descodificar quais as características e 

atributos estéticos, formais, expressivos, cromáticos, sensoriais, etc. capazes de 

responder aos desejos do consumidor. Como é influenciada a percepção humana? 

De forma a obter respostas para interrogações pertinentes, propõem-se analisar e 

comparar dois produtos nacionais. Dada a enorme diversidade de embalagens no 

mercado, optou-se por escolher duas marcas nacionais com um percurso muito 

semelhante no mercado e com produtos da mesma espécie no sector de embalagens de 

bebidas. Este foi o critério de selecção para escolher a marca Sagres e Super Bock.  
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Abstract 

 

Given the increasing commercial competitiveness and importance of the packing 

in the different process and captation of the attention of the consumers, it is our 

agreement that the communication process carried out by the packaging, plays a 

decisive roll in the control and formatting of the elements that characterize this process: 

the aesthetic dimension, the shape, chromatic and the functional. These are the elements 

that catch the attention of the consumer in the act of decision of the purchase, this 

decision can be either rational, emotional or subconscious. 

This work has the purpose to explore the commercial concerns in the 

construction of the image. It becomes important to interpret which attributes and 

characteristics from aesthetic, shape, significant, chromatic, sensorial, etc., is capable to 

answer the desires of the consumer. How can the perception human be influenced? 

To get answers for this pertinent questions, I propose to analyze and to compare 

two national products. Given the enormous diversity of packings in the market, I opted 

to choose two national marks with a very similar passage, with products of the same 

species in the sector of drink packaging. This was the criterion of selection to choose the 

mark Sagres and Super Bock. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação, âmbito e objectivos 

1.1.1 Motivação 

 

Dada a crescente competitividade comercial e importância da embalagem no 

processo de diferenciação e captação da atenção dos consumidores, é nosso 

entendimento que o processo comunicacional protagonizado pela embalagem joga um 

papel decisivo no controlo e formatação dos elementos que caracterizam esse mesmo 

processo: a dimensão estética, a formal, a cromática e a funcional. São estes elementos 

que captam a atenção do consumidor no acto de decisão da compra, seja ela decisão 

racional, emocional ou subconsciente.  

Este contexto motivou a realização desta dissertação, é um tema pertinente, que 

suscita curiosidade, visto que todos nós temos esse papel de consumidor e deparamo-

nos muitas vezes com a difícil tarefa de eleger um produto no meio de tantos outros. E 

como nos nossos dias não existe nenhum bem de consumo que não requeira de uma 

embalagem e que cada embalagem tem um significado muito diferente para cada 

pessoa, torna-se importante entender os fundamentos para determinadas decisões.  

A embalagem além de contribuir para a preservação, distribuição e 

comercialização dos produtos, também é um veículo de comunicação, informação e 

sedução. A embalagem de consumo é reconhecida hoje como um “importante 

argumento de venda de produtos”, dado o seu significado comunicativo, trata-se de um 

cartão de visita ou de uma impressão digital de um produto/marca. 

 

 

1.1.2 Âmbito e objectivos 

 

O âmbito do presente trabalho consiste em perceber de que forma a embalagem, 

enquanto elemento comunicacional, comunica os atributos do produto/marca e 
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conquista o consumidor no acto da compra. Quais os atributos estéticos, formais, 

expressivos, cromáticos, sensoriais, que se constituem como factores críticos de decisão 

de compra e de que forma respondem aos desejos do consumidor. 

Pretende-se encontrar respostas para questões como: De que forma é 

influenciada a percepção humana no acto da compra? Como reage o ser humano a 

estímulos visuais transmitidos pelas embalagens? Como são interpretados os sinais 

gráficos a partir da apreensão visual? Como são diferenciados os produtos de consumo 

nas prateleiras dos hipermercados?  

Questões estas, que são debatidas diariamente por profissionais desta matéria, e 

que tentam a todo custo arranjar soluções para atingirem os seus fins. Em que suportes 

informativos se baseiam para que a embalagem seja realmente a voz comercial do 

produto/marca de uma empresa? 

O objectivo desta dissertação consiste em encontrar respostas para estas 

interrogações pertinentes, para posteriormente analisar e comparar dois produtos 

nacionais, de forma aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da pesquisa.  

Dada a enorme diversidade de embalagens no mercado, optou-se por analisar e 

comparar duas marcas nacionais com um percurso muito semelhante no mercado e com 

produtos da mesma espécie no sector de embalagens de bebidas. Este foi o critério de 

selecção para escolher a marca Sagres e Super Bock.  

 

 

1.2 Organização da dissertação 

 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos cujo conteúdo se 

resume nos parágrafos seguintes: 

 

- “Introdução”,  o nde  se  descreve o contexto e objectivos que levaram à 

realização deste trabalho, aborda-se a embalagem enquanto elemento comunicacional de 

um produto/marca. Questionam-se interrogações pertinentes relacionadas com o tema 

da dissertação. 
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- “A embalagem”, salienta a breve evolução histórica da embalagem, a sua 

importância em relação ao produto, como funções, materiais e categorias de 

embalagens. Relaciona-se a embalagem, a sociedade e o ambiente, e finaliza-se este 

capítulo com considerações para a concepção da embalagem. 

 

- “A comunicação visual”, a voz comercial de um produto/marca que se faz 

ouvir por meio da função visual. As quatro dimensões: cor, material, forma e rótulo do 

projecto visual de uma embalagem. Analisa-se a percepção humana, focando os factores 

que a influenciam.  

Relaciona-se embalagem e o marketing, onde se explora a importância que a 

embalagem desempenha hoje no marketing mix (publicidade, fórmula, preço final) de 

um produto. 

 

- “Análise comparativa de 2 marcas nacionais”, neste capítulo pretende-se 

analisar e comparar duas marcas nacionais com um percurso muito semelhante no 

mercado e com produtos da mesma espécie no sector de embalagens de bebidas. Este 

foi o critério de selecção para escolher a marca Sagres e Super Bock. 

 

- “Conclusão”, este capítulo apresenta as conclusões e sugestões para uma 

possível continuidade deste trabalho.  

Será o ser humano uma embalagem para certas ocasiões? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2 A EMBALAGEM 

 

2.1  Evolução histórica 

 

Não é de hoje que se utiliza a embalagem para transportar ou acondicionar 

alimentos e objectos. 

As primeiras noções de embalagem remontam à origem do homem, há cerca de 

500 mil anos atrás, os Pitecantropos dominavam o fogo e utilizavam objectos feitos de 

pedras e ossos como armas e utensílios. Eram “caçadores de rastreio”, perseguiam a 

presa cerca de dois a três dias, até ela enfraquecer por não ter tempo de se alimentar. Já 

os caçadores levavam consigo alimentos nutritivos, tais como ovos, nozes, tubérculos, 

etc., para estarem alimentados e fortes para o combate. Conchas, chifres e crânios de 

animais eram utilizados para conter, transportar e armazenar água e alimentos.  

Anos mais tarde surgem os Neandertais que dominavam o trabalho com pedra, 

faziam instrumentos e armas, muitas das vezes em maior número para puderem trocar 

com outras tribos. Iniciando-se assim um rudimentar comércio de produtos.  

Há 50 mil anos atrás, surge o Homo Sapiens. Começa, aqui a grande aventura da 

evolução do homem como o conhecemos hoje. Os objectos e utensílios acompanham 

esta evolução para satisfazer as necessidades humanas. 

Em aproximadamente 4.000 a.C., na Antiguidade, inicia-se o intercâmbio de 

mercadorias entre a Mesopotâmia e o Egipto. Os produtos eram acondicionados a granel 

e embarcados em navios. Os contentores eram basicamente de argila e fibras naturais. 

Foi neste período que a embalagem passou a ter o conceito de conter para transportar e 

armazenar, com finalidades comerciais. 

Por volta do ano 3.000 a.C., com a necessidade de transportar produtos a longas 

distâncias, os egípcios iniciaram a confecção de garrafas de vidro, através da moldagem 

em areia. Eram recipientes rústicos, usados para acondicionar óleos, perfumes e 

cosméticos, para as damas da Mesopotâmia. 
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Com a evolução nos meios de transporte e intensificação do comércio, surge a 

necessidade de proteger os produtos transportados, evitando-se perdas e contaminações. 

O precursor do barril é desenvolvido nesta época, bem como o conceito de recipientes 

fechados ou lacrados. As técnicas de sopro são aperfeiçoadas por volta de 300 a.C., 

acelerando a confecção de artigos em vidro e com melhor qualidade. 

Durante a Idade Média, poucos avanços foram feitos no que se refere à 

embalagem, no entanto, uma importante arte foi aprendida e desenvolvida neste 

período. Em 751 d.C. os árabes capturaram fabricantes chineses e aprenderam a 

produzir papel a partir de fibras de linho. A partir daí, o papel foi sendo difundido pela 

Europa e consequentemente foi-se desenvolvendo a impressão sobre papel. 

Com o início da Idade Moderna, surgem novas tecnologias devido à Expansão 

Marítima. A indústria farmacêutica começa a utilizar embalagens na venda de produtos. 

Eram frascos de vidro arrolhados e selados com cera e identificados por rótulos. Em 

1740 os remédios já eram comercializados na Europa. 

Os primeiros apelos mercadológicos das embalagens surgiram na Era 

Contemporânea. Foi em França que foram feitas as primeiras experiências na 

embalagem e preservação de carnes, vegetais e frutas em frascos de vidro 

hermeticamente fechados. Em 1810, em Inglaterra, Auguste de Heine e Peter Durand 

patenteiam a utilização de latas para conservação de alimentos. É o início da moderna 

indústria de embalagem.  

A embalagem metálica foi adoptada sempre que fosse necessário transportar 

alimentação para longos percursos, preservando assim a comida por mais tempo sob 

condições adversas, como altas temperaturas, o que anteriormente parecia impossível. 

Durante a década de 1850 estas embalagens foram usadas para os soldados aquando as 

idas para as guerras. 

Olhando para os tempos modernos, podemos dizer que existiram duas grandes 

inovações. A primeira foi a especialização no uso da celulose, que daí resultou numa 

larga escala na industrialização, que resolveu o problema no transporte de grandes 

quantidades. A embalagem atingiu um período de grande desenvolvimento durante o 

“boom” económico, a seguir à guerra. A segunda grande inovação, foi o plástico, ou 

melhor, todos os derivados do plástico, que depressa se usou em todo o tipo de 

necessidade. 
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No final do século XIX, criam-se as técnicas de fotografia, proporcionando novo 

layout e redução de custos para a produção de embalagens. Neste mesmo período 

começam a surgir mudanças na Europa e Estados Unidos. O consumidor fica mais 

exigente, analisa qualidade e segurança das mercadorias. Surgem as primeiras 

legislações sobre o assunto e inicia-se a preocupação com o aspecto mercadológico da 

embalagem. 

Nas décadas de 40 e 50, com o surgimento dos primeiros supermercados, a 

função vendedora da embalagem ganhou maior destaque. Os aspectos visuais, como 

forma e cor, tornaram-se cada vez mais considerados. A facilidade do uso, o apelo 

estético e a funcionalidade passaram a ser requisitos fundamentais para condicionar o 

sucesso ou o fracasso de uma determinada embalagem.  

Em resumo, a embalagem foi sendo desenvolvida mediante as necessidades do 

homem. Primeiro surgiu a necessidade de conter, depois de transportar e armazenar. 

Com o tempo, era necessário proteger e conservar os produtos. Com a Revolução 

Industrial e posteriormente Comercial, surgiu a necessidade de se vender.  

Devido a esta evolução, o ramo das embalagens é um amplo campo de trabalho. 

Concilia conhecimentos de design, marketing, engenharia e até de psicologia, não só 

para atender às actuais necessidades concretas de armazenamento e transporte de 

produtos, mas também, para responder aos desejos subjectivos do homem, gerados pela 

cultura do consumo. 

(adaptado de ENDLER, 2005) 

 

 

2.2 O papel da embalagem  

2.2.1 Definição e características 

 

“As embalagens apresentam uma ampla variedade de formas, modelos  e  

materiais, e fazem parte de nossa vida diária de diversas maneiras, algumas 

reconhecidas facilmente, outras de influência bem subtil, todas, porém, proporcionam 

benefícios que justificam a sua existência. O produto e a embalagem estão tão 
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interrelacionados que não podem ser considerados um sem o outro. O produto não pode 

ser planeado separado da embalagem, que por sua vez, deve ser definida com base na 

engenharia, marketing, comunicação, legislação, economia e inovação“ (ABRE, 2004). 

 

Através desta citação subentende-se que o mundo da embalagem é  um campo 

muito vasto, daí a difícil tarefa de encontrar uma definição que abranja a embalagem 

nas suas várias aplicações. 

Numa função geral, ALVES (1977), define a embalagem como a arte, ciência e 

tecnologia de preparar produtos para transporte e venda.  

Para uma definição mais específica, afirma que a embalagem é um meio de 

assegurar a entrega de um produto ao consumidor final, em perfeitas condições e por 

um mínimo de custo global. 

No Decreto-Lei nº 366-A/97 de 20/12/1977, a embalagem é definida como todos 

e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza utilizados para conter, 

proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-

primas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, 

incluindo todos os artigos «descartáveis» utilizados para os mesmos fins. 

Também foi decretado que a definição de embalagem compreende as 

embalagens urbanas, que são embalagens utilizadas nos sectores doméstico, comercial 

ou de serviços, e aquelas que, pela sua natureza ou composição, são similares às 

embalagens urbanas, bem como todas as demais embalagens, empregues em fins 

industriais ou outros, mas desde que se trate de algum dos seguintes tipos:  

§ Embalagem de venda ou embalagem primária, que compreende qualquer 

embalagem concebida de modo a constituir uma unidade de venda para o 

utilizador final ou consumidor no ponto de compra;  

§ Embalagem grupada ou embalagem secundária, que compreende qualquer 

embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de compra, uma grupagem 

de determinado número de unidades de venda, quer estas sejam vendidas como 

tal ao utilizador ou consumidor final quer sejam apenas utilizadas como meio de 

reaprovisionamento do ponto de venda; este tipo de embalagem pode ser 

retirado do produto sem afectar as suas características;  
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§ Embalagem de transporte ou embalagem terciária, que engloba qualquer 

embalagem concebida de modo a facilitar a movimentação e o transporte de uma 

série de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim de evitar danos 

físicos durante a movimentação e o transporte; a embalagem de transporte não 

inclui os contentores para transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. 

 

No entanto, estas definições não estão completamente completas, pois a 

embalagem tem outras funções para além da de simples protecção. Nos dias de hoje a 

embalagem também é utilizada como forma de comunicação (abordado no capítulo 3), o 

design de embalagem é cada vez mais cuidado pelas empresas com o intuito de 

despertar atenção do consumidor. A imagem de um produto transporta valores de uma 

empresa, que junto do consumidor actua como agente de vendas. Pode-se dizer que a 

embalagem vende por si só. 

Mas para que este objectivo seja cumprido é necessário que durante a elaboração 

do produto, todos os departamentos de uma empresa comercial, quer seja o das 

matérias-primas, projecto ou composição do produto, produção, transporte, 

comercialização ou venda, estejam cientes que a embalagem deve ser considerada como 

parte do processo de produção, um projecto integrado, acompanhado de estudos 

económicos. Considerações que se devem ter em consideração por mais simples ou 

complicada que seja a embalagem. O estudo da embalagem deverá ser feito durante o 

planeamento inicial do produto, com ajuda de um protótipo, será muito errado fabricar 

um produto e chegar à conclusão de que a sua embalagem económica é impossível, ou 

produzir um produto facilmente transportável mas antieconómico, relação custo do 

produto e custo da embalagem. O equilibro andará entre os dois extremos. A 

embalagem deverá manter-se tão simples quanto possível, e barata, conforme 

compatível com a solução pretendida. 
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2.3 Factores que condicionam a concepção de uma embalagem 

 

Segundo ALVES (1977), existem três grupos de factores que se devem ser 

conhecidos e considerados antes de se projectar a embalagem definitiva: 

 

§ Factores sobre o produto, 

§ Factores sobre o método de distribuição, 

§ Considerações de comercialização e funções das embalagens. 

 

E se estes factores afectam o tipo de embalagem para cada propósito particular é 

importante conhecer bem o produto para o qual se a propõe uma nova embalagem, quais 

os danos mecânicos que poderá sofrer, quais as influências climatéricas que o poderão 

deteriorar, quais as possibilidades de acidentes durante o transporte, armazenamento e 

distribuição. Questões de comercialização, apresentação e venda também devem ser 

consideradas como elementos de estudo para embalagem satisfatória. 

 

Factores sobre o produto 

Conhecer bem o produto para o qual se está a desenvolver uma embalagem, seja 

ela primária, secundária ou terciária, é um factor importantíssimo. Propor uma 

embalagem para um produto líquido levanta questões bastantes diferentes de uma 

embalagem para um produto sólido, embalar um produto unitário ou um produto 

composto por várias peças também influencia a embalagem, acondicionar produtos de 

formas iguais ou de formas e tamanhos diferentes não será tarefa fácil.  

Analisar as propriedades físicas do produto em causa, como a complexidade, 

dimensões, peso, forma, fragilidade, rigidez, acabamento superficial, materiais e 

unidade quantidade a ser embalada, devem ser consideradas para uma boa proposta de 

embalagem. Também questões ligadas à eventual tendência do produto deteriorar-se, 

como sensibilidade à água, vapor, oxigénio, odores de vários tipos, calor e frio, devem 

igualmente ser atendidas. 
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Estas considerações são necessárias para optar por determinados tipos de 

transporte, distribuição, armazenamento. 

 

Factores sobre o método de distribuição  

Quando se traça o plano de concepção de uma embalagem, também se deve 

ponderar os riscos de transporte do produto, tanto na carga como na descarga, durante a 

deslocação da carga em cima dos veículos de transporte, o local e  r i scos  de 

armazenamento e os riscos climatéricos. 

Durante o  percurso fábrica destino, o produto está em constante risco de ser 

danificado, riscos de quedas e choques entre as embalagens são os danos mais comuns. 

Isto porque muitos dos produtos têm por vezes que ser deslocados por mais de um 

transporte, fazem essas cargas e descargas com ajuda de gruas ou manualmente por 

trabalhadores. Os transportes utilizados são o ferroviário, rodoviário, marítimo ou 

fluvial e aéreo. 

Dependendo das propriedades físicas do produto e do tipo de transporte 

utilizado, os riscos de deslocação mais usuais são os choques de manobra, ressaltos 

durante a marcha, vibração das cargas empilhadas, os saltos de carga por mal atamento, 

as características de empilhamento, o oscilar e o  balançar, as baixas pressões e 

temperaturas, entre outras, associadas à velocidade da viagem, estado da via ou 

pavimento, assim como o estado do meio de transporte. 

Depois de serem transportadas as mercadorias, nem sempre os produtos são 

colocados ao dispor do consumidor ou utilizador, podendo ficar armazenados até serem 

dadas ordens de seguimento. É durante esse tempo indeterminado que ocorrem muitas 

das vezes acidentes por empilhamento, alguns armazéns são bastante rudimentares e 

querem albergar mais do que a sua capacidade. 

Os riscos climatéricos tanto podem ocorrer durante o período de transporte como 

durante o período de armazenamento. A exposição à água, à humidade e as variações de 

temperatura são factores que podem deteriorar o produto, fazendo com que ele não 

chegue ao consumidor em perfeitas condições. Para que isso não aconteça, torna-se 

importante confrontá- lo com todas estas possíveis situações, antes de conceber a 

embalagem final, porque cada produto é um caso particular. 
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Considerações de comercialização e funções das embalagens 

Como foi visto no ponto 2.2.1, existem três tipos de embalagem com funções 

semelhantes. A função da embalagem dependerá do artigo a ser contido e da forma 

como esta será transportada até ao seu destino. 

Tendo como exemplo embalagens para produtos amazónicos, produzidos por 

comunidades sustentáveis que visam atingir o mercado externo. 

Visto que as comunidades da região amazónica não possuem embalagens 

adequadas para protecção, transporte e promoção dos seus produtos, foram 

desenvolvidas as seguintes embalagens. 

 

Para MOURA e  BANZATO (2003), as embalagens primárias, também 

chamadas de contenção, são aquelas q u e  contêm o produto, acondicionando e 

protegendo-o de todas as intempéries externas. 

 

 

Figura 01 – Embalagem primária: embalagens plásticas de polietileno para o guaraná 

em bastão, pó e grãos. [Fonte: T&C Amazónia, 2005] 

 

As embalagens secundárias acondicionam e protegem a embalagem primária, ao 

mesmo tempo que transportam uma mensagem de venda, captando a atenção do 

consumidor para o acto da compra. 
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Figura 02 – Embalagem secundária: caixas em papel kraft para guardar o guaraná. 

[Fonte: T&C Amazónia, 2005] 

 

A embalagem terciária tem a função de transportar de forma segura as 

embalagens secundárias até ao ponto de venda, evitando sujidade, pó, humidade, calor, 

entrada de insectos ou roedores, ou outro tipo de corpos estranhos que danifiquem o 

produto. Deverá possuir resistência suficiente para suportar os riscos de empilhamento 

durante o transporte e armazenamento. 

Assim como a embalagem secundária, a embalagem de transporte também deve 

incluir informação e  identificação relativa ao produto, do fabricante, do destino da 

embalagem, etc.  

 

 

Figura 03 – Embalagem terciária: embalagem de transporte. [Fonte: T&C Amazónia, 

2005] 
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A embalagem está assumir valores e funções diferenciadas a cada dia que passa. 

Inicialmente, foi criada para proteger e transportar produtos, hoje incorpora 

comunicações, aumenta o tempo de vida do produto, proporciona conveniência e 

conforto para nossas vidas.  

 

 

2.4 A embalagem e os seus materiais 

 

Embora se fale de uma forma geral sobre embalagens, a matéria-prima utilizada 

na sua fabricação é sem dúvida o elemento que as distingue. As matérias-primas 

definem tecnologias, custos, estruturas de mercado, finalidade de uso, etc. Segue abaixo 

a descrição de algumas características físicas e económicas das matérias-primas 

utilizadas na fabricação da embalagem (ABRE, 2005). 

 

Vidro 

O vidro é um dos mais antigos materiais usados para a fabricação de 

embalagens. Armazena medicamentos, alimentos e bebidas, preservando-lhes o sabor e 

protegendo-os contra a transmissão de gases. As embalagens de vidro são utilizadas 

também para conter produtos químicos, impedindo a libertação de gases tóxicos. Podem 

ser lavadas e reutilizadas. O vidro é 100% reciclável e não sofre perda de qualidade ou 

pureza.  

O vidro é um material de difícil transporte, tanto pelo peso como pelo volume. 

Aguenta, no máximo, 1000 quilómetros de distância sem sofrer danos (PERALTA, 

2005). 
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Figura 04 – Embalagens de vidro. [Fonte: ABRE, 2005] 

 

Metal 

A folha-de-flandres, o laminado de alumínio e o aço, dão origem a latas de  

bebidas e conserva, caixas, tabuleiros, aerossóis, entre outros. Inicialmente, o uso 

principal das latas para embalagem era a preservação de alimentos. As embalagens de 

metal aumentam o tempo de conservação do conteúdo e podem resistir à pressão 

mecânica. As embalagens metálicas são infinitamente recicláveis. 

 

 
Figura 05 – Embalagens de metal. [Fonte: ABRE, 2005] 

 

Madeira 

As caixas e os caixotes de madeira foram às primeiras embalagens modernas 

para transporte de produtos manufacturados e matérias-primas. Os barris de madeira são 

embalagens excelentes para o acondicionamento de bebidas, onde aspectos como 

envelhecimento e paladar são relevantes. 

 



 25 

 

Figura 06 – Embalagens de madeira. [Fonte: ABRE, 2005] 

 

Papel e Papelão 

Neste grupo estão os sacos e papéis de embrulho, formas simples e baratas de 

embalagem, as caixas e cartuchos de papelão liso e as caixas de papelão ondulado, 

utilizadas como embalagem por todos os segmentos da indústria de transformação. As 

embalagens de papel e de papelão podem ser moldadas em vários formatos, são 

relativamente leves e ocupam pouco espaço de armazenamento. Como não são 

resistentes à água, várias técnicas foram desenvolvidas para modificar o material. Papéis 

encerados são geralmente usados para embalar alimentos. Caixas de cartão se tornam 

resistentes à água através de camadas de polietileno. O sucesso destas embalagens tem 

atraído cada vez mais segmentos dentro do sector alimentício, como por exemplo, o de 

leites, sucos e iogurtes para beber. O papel e o papelão são matérias-primas 100% bio 

degradáveis e recicláveis. 

 

 

Figura 07 – Embalagens de papel. [Fonte: ABRE, 2005] 

 

Plásticos 
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Os plásticos foram introduzidos na fabricação de embalagens no pós-guerra e 

englobam, entre outros, sacos, tubos, grades, frascos, garrafas e garrafões.  A s  

embalagens de plástico são leves e podem ser moldadas em diversos formatos. Os 

principais plásticos usados são:  

 

Polipropileno (PP) 

O PP é muito utilizado para moldar tampas, pequenos frascos, rótulos para garrafas de 

refrigerante, potes de margarina, etc. 

 

Poliestireno (PS) 

O PS é usado na forma transparente ou composta para produção de utensílios de mesa e 

copos translúcidos. Na forma de espuma, o PS é usado para copos de bebidas quentes e 

outros recipientes isolantes para comida, caixas para ovos e embalagens almofadadas. 

 

Policloreto de Vinil (PVC) 

O PVC é usado para fabricar frascos rígidos e maleáveis, blister e filmes, e outras 

embalagens para as quais existe a necessidade de barreiras. A principal utilização do 

PVC é na fabricação de bens duráveis, sendo usado também em cosméticos, produtos de 

limpeza e da indústria automobilística, área médica e alimentícia, entre ouros. 

 

Teraftalato de polietileno (PET) 

O PET é utilizado principalmente para a produção de frascos de refrigerantes e águas 

minerais. 

 

Polietileno de alta densidade (PEAD) 

O PEAD, na forma sem pigmentos, é usado em frascos de lacticínios, água mineral e 

sucos de frutas. Pigmentado, é usado, em frascos de maior volume, para detergentes de 

roupa, branqueadores, óleo de motor, etc. 
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Figura 08 – Embalagens de plástico. [Fonte: ABRE, 2005] 

 

O tema materiais será aprofundado no capítulo 3.3. 

 

 

2.5 Categorias de embalagens 

 

Segundo COLLARO (2005) a embalagem pode ser dividida em 4 categorias de 

acordo com os seus materiais, processos e utilização no mercado, separando-as por 

embalagens flexíveis, semi-rígidas, Tetra Pak e rígidas. 

As embalagens flexíveis são os sacos e os rótulos normalmente em papel, 

laminado de alumínio e  películas que embalam bolachas, café em grão, gelados, 

rebuçados, etc. 

As embalagens semi-rígidas, de uma forma geral, destinam-se mais ao 

acondicionamento do que à conservação do produto. São usualmente utilizadas no 

embalamento de detergentes, cosméticos, etc. 

As embalagens Tetra Pak, por envolverem alta tecnologia, merecem uma 

categoria particular, apesar de serem consideradas embalagens semi-rígidas. A  Tetra 

Pak é composta por 6 camadas, intercalando polietileno, papel, polietileno, alumínio, 

polietileno e polietileno unidas por meio de adesivos. Esta composição veio colmatar a 

necessidade do mercado em ter os produtos durante um maior período de tempo ao 

dispor do consumidor. 

As embalagens rígidas oferecem resistência a impactos, dureza e protecção, são 

normalmente plásticas, metálicas e de vidro.  



 28 

 

2.6 Embalagem, Sociedade e Ambiente 

 

As embalagens desempenham um papel fundamental na sociedade 

contemporânea. As mais variadas embalagens compostas de diversos materiais e 

tamanhos, cores e funções, fazem parte do nosso quotidiano, tornando difícil imaginar a 

vida actual sem elas (LETRAS, 2001). 

 

Os novos padrões de vida e hábitos de consumo da sociedade, levaram o 

consumidor a uma maior afluência a grandes superfícies, a alimentos congelados e pré-

prontos e consequentemente ao desenvolvimento de marketing da embalagem por parte 

das empresas. O consumo desmedido contribuiu para que as embalagens fossem 

consideradas as vilãs do meio ambiente.  

É necessário e urgente que consumidores e empresas tenham a sensibilidade de 

que é importante preservar o nosso meio ambiente. 

 

A Sociedade Ponto Verde tem como objectivos prevenir e reduzir o impacto 

ambiental dos resíduos de embalagens (concepção de embalagens com menor peso e 

volume e integração de materiais mais facilmente recicláveis), assim como, evitar 

entraves e restrições ao comércio e à concorrência na União Europeia. 

A tabela que se segue mostra bem que estão no caminho certo para atingirem os 

objectivos a que se propõem. Desde a sua fundação, a SPV enviou para reciclagem os 

seguintes resíduos de embalagens (em toneladas): 

 

Tabela 01 – Resíduos de embalagens que seguiram da SPV para reciclagem. [Fonte: SPV] 

 Plástico Metal Papel/Cartão Vidro Madeira TOTAL 

1998 280 240 483 491 0 1.494 

1999 1.003 586 4.032 17.814 42 23.475 

2000 4.236 11.720 30.332 56.617 98 103.003 

2001 10.836 19.794 72.421 68.275 2.445 173.771 

2002 15.151 20.344 79.692 75.681 2.635 193.502 

2003 20.534 14.670 88.680 91.141 3.655 218.679 
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2004 26.018 14.979 119.031 105.911 4.893 270.831 

2005 32.114 24.926 164.473 120.917 6.163 348.593 

 

Analisando estes resultados, verifica-se que a evolução tem sido ascendente.  

Os valores apresentados na Tabela 02 mostram que empresas embaladoras têm 

aderido em massa à missão “ponto verde”, garantir a retoma, valorizar e reciclar os 

resíduos de embalagens não reutilizáveis. 

 

Tabela 02 – Contratos com empresas embaladoras. [Fonte: SPV] 

Ano Contratos activos 

1998 2645 

1999 3440 

2000 4021 

2001 5419 

2002 5981 

2003 6475 

2004 7031 

2005 7374 

 

Os embaladores e importadores de embalagens descartáveis estão obrigados a 

declarar todas as embalagens colocadas no mercado e devem contribuir para o SIGRE, 

com o chamado "valor ponto verde", que é pago em relação ao material e quantidade 

colocado no mercado.  

Ao analisarmos os valores da Tabela 01 com os da Tabela 03, facilmente 

verificamos que existe uma quantidade significativa de embalagens que são colocadas 

no mercado ilegalmente, por não cumprirem as suas obrigações ambientais. 

Na Tabela 03 estão quantificados os resíduos de embalagem retomados pelos 

sistemas de gestão de resíduos urbanos e pelos retomadores acreditados: 
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 Tabela 03 – Embalagens declaradas à SPV nos anos 2001, 2002 e 2003. [Fonte: SPV] 

Materiais 2001 2002 2003 

Vidro 300.417 309.244 311.353 

Plástico 143.854 135.733 149.941 

Papel/Cartão 263.240 279.098 297.091 

Metal 48.300 43.526 46.339 

Madeira 20.138 21.160 23.395 

Outros materiais 3.378 3.149 3.342 

TOTAL 779.327 791.910 831.461 

 

Segundo a mesma fonte, em 2000, forma declaradas 685.987 toneladas de 

embalagens, primárias, secundárias e terciárias. Os sectores que mais contribuíram para 

este valor foram, por ordem decrescente, o sector das Bebidas, dos Bens Alimentares, 

da Distribuição, dos Químicos, da Saúde e Higiene, e Outros.  

 

Figura 09 – Principais sectores de embalagens, percentagem em peso. [Fonte: SPV, 2000] 

 

Em termos de materiais de embalagem, o vidro, o papel e cartão e o plástico são 

os materiais mais utilizados. O vidro é o material que apresenta maior percentagem, mas 

também é mais pesado por unidade de volume que o papel, cartão plástico. O plástico, 
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por sua vez, é mais leve que o papel e o cartão.

  

Figura 10 – Principais materiais de embalagens, percentagem em peso. [Fonte: SPV, 2000] 

 

O fluxo de materiais gerado pela sociedade humana está no centro de grande 

parte dos problemas ambientais existentes actualmente, pois são uma importante fonte 

de resíduos. Devido a esta problemática, foram criados mecanismos para dar um destino 

final adequado aos resíduos de embalagem, com o objectivo de reduzir o impacte 

ambiental. 
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O diagrama esquemático da Fig. 11 mostra os principais estágios do ciclo de 

vida de um produto, incluindo a embalagem. 

 

 

Figura 11 – Diagrama esquemático do ciclo de vida de um produto. 
[Fonte: Adaptado de Ribeiro, Gianneti e Almeida, Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)] 

 

Neste sentido, é fundamental que o planeamento de um produto e a sua 

respectiva embalagem seja feito na fase inicial de concepção, de forma a incorporar as 

preocupações ambientais através do conceito de eco-design. 
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As embalagens são um elemento fundamental de quase todos os sistemas de 

produção. As empresas que avaliarem o Ciclo de Vida de uma embalagem numa fase de 

criação, podem encontrar alternativas para a utilização de materiais recicláveis, e 

consequentemente, propor um melhor design de produto na origem (eco-design). 

 

Segundo a revista Embanews (1996), o design de embalagens envolve e exige 

cada vez mais: 

·  investimento visual; 

· simplificação de comandos para os processos de fabricação; 

· versatilidade e potencial de reciclagem; 

· importância nas técnicas de maior conservação e frescura dos produtos 

embalados; 

· optimização e eficiência de matéria-prima e transporte; e 

· diminuição de custos. 

 

Estas conclusões explicam que o consumidor está cada vez mais exigente, quer 

qualidade e, mais do que nunca, mostra-se infiel diante das alternativas propostas 

quando vai às compras.  

Numa pesquisa da ABRE, descobriu-se que a embalagem dos sonhos do 

consumidor é aquela que "foi feita para ele", pensando nele. Isto deixa claro a 

necessidade que o consumidor tem de se identificar com o produto através da 

embalagem.  

O design é apontado como um poderoso componente estratégico para enfrentar a 

concorrência, visto diferenciar, agregar v alor e criar identidade visual aos produtos, 

serviços e empresas.  
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2.7 Considerações para a concepção da embalagem 

 

Segundo ALVES (1977), independentemente da natureza de um produto, todos 

os problemas de embalagem devem ser considerados em relação à sua função. 

A lista que se segue é composta por um conjunto de considerações que se devem 

ter em conta quando se está para conceber uma embalagem. 

 

· Aspecto físico do produto? 

1 - em pó? 

em grão? 

sólido? 

viscoso? 

gorduroso? 

oleoso? 

líquido? 

gasoso? 

· Que tipo de protecção será necessário? 

2 – Vapor de água (humidade) 

A – no momento da manufactura? 

B – no momento do emprego? 

C – conforme as condições de venda? 

3 – Durante a produção ou armazenamento, há riscos devido à acção: 

A – da luz? 

B – de mudanças de temperatura? 

C – de bactérias? 

D – de corrosão? 

E – dos insectos? 

F – de roedores? 

G – do bolor ou mofo? 

H – do roubo? 

4 – O “fecho” da embalagem oferece as mesmas garantias da embalagem? 

5 – Se o conteúdo não for utilizado de uma só vez, será necessário fechar 

convenientemente a embalagem para proteger o resto do produto? 

6 – Poderá haver uma reacção química entre o conteúdo e a embalagem? 

7 – A embalagem deverá impedir uma perda: 

A – de aroma, sabor ou componentes voláteis? 



 35 

B – de cor? 

C – de forma? 

8 – A embalagem permite impedir: 

A – A penetração de odores estranhos? 

B – Oxidação ou outras reacções químicas? 

· A embalagem é apropriada? 

9 – A sua forma tem relação com o uso que lhe é destinado? 

10 – A sua produção é possível pelos processos de fabrico (artes gráficas ou 

outros) que darão forma e identidade? 

11 – Será um objecto familiar para o consumidor, na sua forma, ou textura, 

sendo assim conveniente? Ou terá necessidade de ser vendida? 

· A sua estrutura será adequada? 

12 – Poderá permitir uma produção mecânica rápida? 

13 – Resistirá às temperaturas extremas ou condições de refrigeração nos 

transportes? 

14 – Suporta o empilhamento nas lojas ou armazéns? 

15 – Se for necessário o vácuo, ou outro tipo de embalagem hermético, a sua 

estrutura nesse caso apresenta as condições mais vantajosas? 

16 – Poderá, em caso de necessidade, ser esterilizada? 

· Equipamento 

17 – A embalagem poderá ser feita, enchida e fechada, com o equipamento 

existente, ou será necessário um novo equipamento? 

18 – Convirá alterar a forma e dimensões duma embalagem (ou mesmo o seu 

preço) em vez da aquisição de novo equipamento? 

19 - Será conveniente modificar a embalagem e utilizar um equipamento com 

melhor rendimento? 

· Pessoal 

20 – A embalagem é possível com recurso a operações standardizadas ou 

necessita de pessoal especializado? 

21 – A embalagem impõe grandes dificuldades quanto à sua fragilidade ou 

inspecção? 

22 – O trabalho de embalagem é: 

A – inteiramente automático? 

B – automático em parte? 

C – todo feito à mão? 

· Forma 

23 – A embalagem tem a forma e o tamanho convenientes para passar pelas 

máquinas ou “tapates” de transporte, à velocidade requerida? 
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24 – O tipo de “fecho” é apropriado em relação ao produto e produção e 

satisfaz o consumidor? 

25 – As aberturas, estão adaptadas à forma de enchimento? 

26 – Se forem necessários rótulos, está previsto um espaço suficiente? 

27 – Foi calculada resistência suficiente para os choques provenientes da 

manipulação ou máquinas? 

28 – A sua forma presta-se ao armazenamento ou empilhamento? 

· Preparação e fabrico: 

29 – O fabrico compreende um trabalho standardizado ou requer métodos e 

equipamento especial? 

30 – As embalagens podem ser empacotadas ou empilhadas facilmente, antes 

de seguirem para as linhas de produção? 

31 – Se a embalagem compreende várias partes, poderão estas ser conveniente 

e facilmente reunidas? 

32 – O fabricante poderá utilizar as caixas usadas no transporte para o 

consumidor? (por exemplo: garrafas de vidro que serão depois transportadas 

nas mesmas “caixas”, mas cheias). 

33 – A embalagem tem as medidas e resistência requerida para a capacidade 

pretendida? 

· Considerações sobre transporte e entrega: 

34 – Existem algumas normas, previamente estabelecidas, para a embalagem 

de mercadorias que se destinem a ser transportadas? 

35 – A embalagem é ajustável a grandes capacidades? 

36 – A dimensão e a forma são da conveniência do grossista ou do retalhista? 

37 – A embalagem é conveniente, por sua vez, à: 

A – exposição? 

B – venda? 

C – distribuição? 

D - armazenamento? 

· Comodidade para o consumidor 

38 – A embalagem tem uma boa dimensão para o consumidor? 

39 – O consumidor necessita de examinar o conteúdo da embalagem antes da 

compra? 

40 – A embalagem pode ser aberta em qualquer altura e se necessário, 

novamente fechada para uso posterior? 

41 – O consumidor tem possibilidade de medir uma quantidade exacta? 

42 – Existe a possibilidade de a embalagem vir a ser usada uma segunda vez? 
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43 – Fora pensadas as facilidades para o consumidor pegar na embalagem e 

servir-se dela? 

44 – O tamanho da embalagem foi previsto para o local onde o consumidor o 

terá que o colocar? (frigorífico, quarto de banho, etc.). 

45 – Existem problemas quanto à posição da embalagem? 

· Considerações económicas 

46 – É possível produzir a embalagem correcta com o mínimo de material? 

47 – A embalagem está de acordo com os processos standardizados que visam 

a economia na manufactura, na produção ou na comercialização? 

48 – O custo da embalagem é bem proporcionado com: 

A – o preço da unidade de produto? 

B – o limite admitido para o custo da embalagem? 

C – a procura? 

D – a categoria de mercadoria embalada? 

49 – O preço estabelecido para a embalagem, assegura um material com uma 

fraca percentagem de defeitos? 

50 – Dados o peso, dimensão e estrutura, a embalagem presta-se, 

economicamente, ao transporte? 

51 – A “pechincha” ou o preço elevado produzem a impressão desejada pelo 

consumidor? 

· O produto 

52 – Trata-se de um produto novo? 

53 – Quais são os seus empregos? Quantos são? 

54 – Qual a qualidade relativa? 

55 – Quais as características especiais do produto? 

· O mercado 

56 - Quem são os consumidores? (idade, sexo, rendimento, nível cultural, nível 

social, raça e situação geográfica, mercados de exportação). 

57 – Como será feita a entrega? 

A – pelas vias regulares (grossista, retalhista, lojas independentes ou em 

cadeia, self-service ou supermercado)? 

B – por correspondência? 

C – venda directa? 

· Modos de compra 

58 – Quais os usos e modos de compra do retalhista em relação a determinada 

mercadoria? 

A – compra de unidades? 

B – armazenamento antecedendo a venda? 
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· Possibilidade de exposição 

59 – Em prateleiras, no balcão ou na montra? Ao ar livre? 

60 – Um só objecto pode chamar a atenção? 

61 – A embalagem encontra-se à altura dos olhos? Mais alto ou mais baixo? 

62 – Qual o lado da embalagem que será necessário mostrar? 

· Dimensões 

63 – As dimensões da embalagem são convenientes: 

A – para os métodos de distribuição? 

B – para o uso do consumidor? 

64 – Quais serão as consequências de uma mudança de dimensões? 

· A concorrência 

65 – Foram feitas comparações com os produtos concorrentes? 

66 – Foram feitas comparações em relação: 

A – ao material empregue? 

B – às dimensões e forma? 

C – às cores e desenhos? 

D – às suas características especiais? 

E – ao facto de ser pretendida ou não? 

67 – É necessária alguma semelhança com os produtos concorrentes? 

· A identidade 

68 – Todas as características ressaltam suficientemente para marcar a 

importância do produto? 

69 – A embalagem refere a marca e o fabricante? 

70 – A embalagem põe em evidência o seu conteúdo? 

71 - A embalagem testemunha na sua aparência: 

A – as qualidades do produto? 

B – a integridade e a garantia do fabricante? 

· A informação 

72 – Encontram-se na embalagem todas as informações exigidas por lei, 

indispensáveis à importação e exportação? 

73 – As instruções e modos de emprego são legíveis e fáceis de compreender? 

74 – As ilustrações têm por fim: 

A – instruir? 

B – interessar? 

C – atrair o consumidor? 

75 – A informação do preço deverá ser destacável? 
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3 A COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

A embalagem tornou-se de tal forma um veículo publicitário, que Howard 

Milton conta que nos E.U.A. grande parte das lutas por parte dos produtos se processa 

nas prateleiras dos supermercados importantes, a venda de um espaço nas prateleiras 

transformou-se quase num negócio imobiliário. Produtos e marcas querem um lugar de 

destaque e visibilidade. 

Para James Pilditch, “o último passo do processo de compra, da prateleira para o 

cesto do consumidor depende da embalagem.” 

 

 

Figura 12 – Carrinho de compras cheio de produtos. [Fonte: Google] 

 

 

3.1 Percepção humana 

 

A palavra "percepção" deriva do latim perceptio, significa acção de recolher, e 

por extensão, "conhecimento" como apreensão. Também provém de percipere - de per e 

capare -, apoderar-se de algo, perceber. O perceptio do latim traduz o katálepsis do 
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grego. Neste sentido, não coincide com a sensação, senão que a percepção é a  

consciência de uma sensação ou o seu conhecimento (FONTES, 2005). 

Percepção é a aplicação cuidadosa da mente a alguma coisa. Função cerebral que 

atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas 

(Wikipédia, enciclopédia livre). 

 

Para COLLARO (2005) a análise de qualquer peça codificada por meio de 

ícones, símbolos e imagens passa pelo fenómeno conhecido como percepção. A 

concentração visual, auditiva, paladar ou táctil são reacções psicológicas inerentes a 

elementos iconográficos, que influenciam o ser humano até à formação do conceito no 

cérebro para provocar um feedback.  

Afirma ainda que a percepção é uma operação complexa e activa que na maioria 

das vezes não reflecte a realidade, pois o meio ambiente contribui decisivamente para a 

formação de conceitos. 

Pode-se tomar como exemplo os povos que vivem em florestas e que 

dificilmente avistam campos visuais de mais de 30 metros. Quando são levados para 

campo aberto e confrontados com animais de grande porte, ficam perplexos e não os 

conseguem associar aqueles que viam, pois vistos da floresta pareciam minúsculos 

insectos. 

Para entender melhor estes conceitos, COLLARO (2005) explica que o cérebro 

humano actual pesa em média 1360 gramas e comporta entre dezasseis e vinte biliões de 

neurónios com capacidade de transmitir impulsos nervosos a uma velocidade de 

100m/s.  

Qualquer coisa que provoque uma reacção em algum órgão do sentido é um 

estímulo. Quando um indivíduo responde a um determinado estímulo é porque o 

diferenciou entre outros, por meio da percepção (FARINA, 1986). 
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Figura 13 – Percepção visual. [Fonte: (Farina, 1986)] 

 

Os estímulos são recebidos pelo sistema límbico ou cérebro emocional, que tem 

como função interpretar essas informações, depois de  uma triagem envia-as ao 

neocórtex para armazenamento, para posterior recuperação e utilização. Quanto maior 

for a emoção, maior é a possibilidade de esta ser e permanecer armazenada. 

A percepção está intimamente ligada a experiências que o ser humano vai 

adquirindo no seu quotidiano. Por exemplo, se estivermos na estação do Inverno e 

visualizarmos uma fotografia tirada na praia, automaticamente é-nos transduzido 
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(conversão de uma forma de energia para outra) uma sensação de calor.  São-nos 

transmitidas sensações relacionadas com as experiências vividas.  

 

 

3.1.1 Factores que influenciam a percepção 

 

Atenção  

A atenção tem substancial preponderância no processo da percepção. Segundo 

alguns psicólogos, a atenção funciona como um filtro para o grande número de 

estímulos que recebemos quando estamos interessados em alguma coisa. A partir daí a 

actividade cerebral é encarregada de seleccionar os estímulos, ao que é dado o 

denominação de atenção.  

O cérebro tem a capacidade de perceber uma conversa no fundo de uma sala 

com lotação esgotada, se voltarmos a nossa atenção para essa conversa. As pessoas 

simplesmente seleccionam o que desejam perceber, sem, contudo, ignorar o pano de 

fundo. A esta selecção chama-se atenção selectiva. 

Denomina-se vigilância ao estado de atenção mantida. Alguns estudos indicam 

que este tipo de atenção se altera conforme a excitação do indivíduo, consoante o 

aumento ou diminuição de interesse. 

A atenção dividida é quando indivíduo presta atenção a dois ou mais estímulos 

em simultâneo. Essa tarefa só será fácil se existir algo que os diferencie. 

 

COLLARO (2005) afirma que a percepção depende de quatro operações: 

detecção, transdução, transmissão e processamento da informação, por intermédio dos 

sentidos humanos. 

A visão é o sentido que nos fornece o maior número de informação, na 

percepção de objectos. O olho funciona como uma máquina fotográfica e a retina como 

um filme. O olho humano, juntamente com o cérebro, recebe e interpreta as informações 

visuais com base na cor, tamanho e forma.  
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Percepção da cor e luminosidade (brilho) 

Estudos em psicologia, revelam que a cor é uma realidade sensorial à qual não 

podemos fugir, pois 80% da informação visual está relacionada com as cores. 

Para FARINA (1986) a cor só existe quando a retina é estimulada, provocando 

uma sensação luminosa a que damos a nome “luz”. A  cor depende da natureza das 

coisas que olhamos e da luz que as ilumina.  

À capacidade que o indivíduo possui de perceber a luz, chama-se percepção de 

luminosidade. A luz tem três características específicas: brilho, tonalidade e saturação. 

O brilho refere-se à intensidade da cor, a tonalidade é a característica do estímulo que o 

indivíduo percebe como cor e a saturação refere-se à pureza da cor. A cor age sobre 

nossos sentimentos, sensibilidade e humor.  

 

O tema Cor é aprofundado no capítulo 3.3. 

 

Percepção de tamanho 

A percepção do tamanho gira em trono da aproximação ou do afastamento do 

objecto. Se um determinado objecto é afastado do observador, o tamanho da sua 

imagem diminui de forma gradual. 

Quando se analisa registos fotográficos ou cinematográficos, a imagem 

observada tem tamanhos diferentes, mas o nosso cérebro percebe a informação em 

tamanho natural. Isso só é possível se o ser humano tiver referências relativas ao objecto 

em causa. 

Noutros casos, o objectivo é contrário. Designers gráficos, dentro de um plano 

bidimensional, solucionam problemas recorrendo à  dinâmica das cores, espessuras de 

linhas, posição e perspectiva da imagem, etc., para induzirem o ser humano a um novo 

conceito. 
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Percepção da forma  

Para muitos objectos, a forma é uma referência inconfundível.  

Quando se percebe visualmente um objecto, o que mais nos chama a atenção e 

que nos parece mais relevante é a sua forma, seguido a cor, o seu brilho e, talvez, por 

último um possível movimento (SIMÕES E TIEDEMAN, 1985). 

Para COLLARO ( 2 005), a maioria dos objectos que são observados n o  

quotidiano estão em movimento e só os conseguimos registar com a forma real se esse 

objecto estiver dotado de significado.  

A Teoria da Gestalt, em suas análises estruturais, descobriu certas leis que regem 

a percepção humana das formas, facilitando a compreensão das imagens e ideias. O 

gestaltismo afirma que na captação das formas em que se baseia a percepção intervêm 

certas leis ou princípios, das quais destacamos as seguintes: “Lei da Boa Forma ou da 

Pregnância” e “Lei da Forma e Fundo”. 

 

· “Lei da Boa Forma ou da Pregnância” 

Por pregnância das formas, entende-se pela qualidade que determina a facilidade 

com que percepcionamos figuras. Percepcionamos mais facilmente as boas formas, ou 

seja, as simples, regulares, simétricas e equilibradas. (Wikipédia, enciclopédia livre) 

Esta Lei divide-se em Leis secundárias que regulam o agrupamento os elementos 

da imagem: semelhança, proximidade, boa continuidade, pregnância, fechamento e 

experiência passada. A relação entre elas possibilita ao homem assimilar informações 

com maior facilidade e rapidez. 

 

· “Lei da Forma e Fundo” 

Ao observarmos um ambiente a tendência visual é enxergar sempre objectos ou 

figuras contra um fundo ou plano. Uma imagem pode ser vista como fundo ou imagem, 

dependendo da forma como é dirigida a atenção. (COLLARO, 2005) 

Não se podem ver objectos sem separá- los do seu fundo, logo, temos que ter a 

capacidade de separar a parte da imagem que consideramos a mais importante.  
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Figura 14 – Jarra / Perfis. [Fonte: Google] 

 

A imagem anterior quando observada por algum tempo, possibilita a figura 

alternada de uma jarra ou de dois perfis, tornando-se figura ou fundo. É impossível vê-

las em simultâneo, por isso se chamam imagens reversíveis.  

 

 

Figura 15 – Jarra / Perfis. [Fonte: Google] 

 

Neste caso, a taça destaca-se como figura porque está contornada a preto. O 

contorno neste contexto é o elemento que define o objecto ou figura do resto da 

imagem, fundo ou paisagem. Este elemento é essencial para que ocorra a percepção de 

qualquer forma.  

 

Os factores referidos são comuns a todos os seres humanos, mas cada um pode 

ser influenciado pela cultura social em que vive e à qual pertence.  

Exemplo disso é o esquimó, que em seu habitat enxerga aproximadamente 150 

tons de branco, distinguindo as camadas de gelo fino, perigos iminentes, situações 

comuns à sua sobrevivência. Mas quando é levado para uma cidade como Las Vegas, 

cheia de luzes e cores, não as consegue distinguir entre elas (COLLARO, 2005). 
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3.2 A embalagem e o marketing 

 

Com o desaparecimento do comerciante e o aparecimento da venda “livre-

serviço”, o marketing passou a ser uma peça vital na vida de uma empresa, pois é 

através dele que os produtos se dão a conhecer.  

James Pilditch foi a primeira pessoa a dar conta da importância da embalagem 

como ferramenta de marketing.  

Segundo MESTRINER, a embalagem de hoje já não depende exclusivamente 

das campanhas publicitárias ou promoção, estima-se que só 10% dos produtos expostos 

nas lojas e supermercados têm esse recurso para além da embalagem para comunicar. 

Os outros 90% dependem unicamente da embalagem para se destacar entre uma 

multidão de produtos.  

Isto só reforça o que temos vindo a comprovar, é fundamental que as empresas 

apostem em boas embalagens. Dar ao produto uma boa, e se possível, uma óptima 

embalagem é o melhor investimento que uma empresa pode fazer nos dias de hoje. A 

embalagem desencadeia uma série de impulsos positivos no consumidor que têm 

repercussão directa nas vendas. 

Marketing é o processo de encontrar necessidades e satisfazê- las de forma 

rentável. A diferenciação é a capacidade que uma empresa tem de ser percebida como 

diferente dos seus concorrentes, em função das suas vantagens competitivas. Ela pode 

diferenciar-se a partir da segmentação do s e u mercado, seu posicionamento e seu 

Marketing Mix (produto, preço, promoção e ponto de venda/distribuição) (Wikipédia, 

enciclopédia livre). 
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Figura 16 – Marketing Mix. [Fonte: Calver, 2004] 

 

Através da figura 16 pode-se ter a noção de onde se posiciona a embalagem no 

marketing mix de um produto.  

Para CALVER (2004) existem duas novidades no sector dos meios de 

comunicação, que são a publicidade on-line e o marketing nocivo. Esta última refere-se 

por exemplo à colocação de cartazes em locais proibidos.  

As campanhas publicitárias e as relações públicas têm como princípios dar a 

conhecer um novo produto ou marca ao consumidor; a promoção de vendas tem como 

estratégia provar que um novo produto é mais barato que um concorrente; o ponto de 

venda reforça a existência de um produto num estabelecimento, detalhando as suas 

características ou uma oferta e a embalagem é o meio para vender o produto no ponto de 

venda. 
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A título de exemplo, apresentam-se a seguir os elementos de marketing mix que 

contribuíram para o relançamento da Hovis com o produto pão de forma. 

 

 

Figura 17 – Embalagem de produto. [Fonte: Calver, 2004] 

 

 

Figura 18 – Cartaz. [Fonte: Calver, 2004] 
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Curiosamente este cartaz foi colado em locais proibidos. Terá sido uma 

estratégia? Essa campanha ficou conhecida por isso mesmo!  

 

 

Figura 19 – Camião Hovis. [Fonte: Calver, 2004] 

 

Ao mesmo tempo que faz a distribuição dos produtos, este camião tem como 

objectivo expandir e divulgar a marca. 

 

 

Figura 20 – Anúncio publicitário Hovis. [Fonte: Calver, 2004] 
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Como s e  pode constatar, toda a campanha de relançamento da Hovis foi 

inspirada no elemento principal da embalagem do produto, os alimentos que 

normalmente se acompanham com o pão. 

 

Fica evidente com este exemplo que na busca de uma estratégia de diferenciação 

de produtos em marketing, o design representa um importante aliado no planeamento e  

desenvolvimento da personalidade da embalagem. 

 

 

3.3 A voz comercial 

 

Como de pode observar na figura 21, o mercado está repleto de produtos que 

exercem a mesma função e apresentam utilidades semelhantes para o consumidor. Já faz 

parte do dia-a-dia das pessoas procurar por um produto da sua preferência na prateleira 

do hipermercado e reconhecê- lo pela embalagem no meio de tantas outras. 

 

 

Figura 21 – Secção de um hipermercado. [Fonte: Calver, 2004] 
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RETORTA (1992) afirma que o reconhecimento de um produto através da sua 

embalagem remete-nos a marcas de referência. Quer isto dizer, marcas com muitos anos 

de presença no mercado ficam na memória do consumidor, a embalagem mantém a  

identidade da marca, como é o caso da Coca-Cola que nunca deixou de ter o mesmo 

formato de garrafa. Isto é uma forma de manter o consumidor fiel a uma marca ou 

produto. 

Marcas de referência também já foram marcas “novas”. Quando se lançam 

marcas ou produtos novos para o mercado, o objectivo é oferecer algo ao consumidor de 

que ele necessita ou que lhe falta. É nessa primeira experiência que se pode ou não 

atrair o consumidor a fidelizar-se. 

A embalagem está sempre associada a uma marca registada ou a uma marca 

branca. Os distribuidores, como o Continente, Jumbo, começaram a fazer concorrência 

aos seus próprios fornecedores, Coca-Cola, Persil, lançando produtos idênticos para o 

mercado com a chamada “marca branca”. São essencialmente produtos bem mais 

baratos que os da concorrência e muitas das vezes acabam por ser cópias de produtos 

registados. Essas imitações são tão perfeitas que os consumidores as compram por erro, 

facto este que pode fazer com que uma marca tenha uma queda irreparável no mercado. 

A voz comercial de um produto ou marca faz-se ouvir por meio da função visual 

que está sempre presente na embalagem.  

O projecto visual fundamenta-se em quatro dimensões: cor, material, forma e 

rótulo – cada um destes elementos é, por si só, um mundo: potencial enorme de 

impressões, sensações, registos à disposição do homem de marketing e do técnico para 

lhes permitir, por via da embalagem, atingir uma série de objectivos que vão da 

necessidade de identificar o produto e chamar a atenção para a marca, até à necessidade 

de despertar o interesse na sua compra, passando pela de informar sobre as 

características e qualidades (RETORTA, 1992). 

 

 

Cor 

A visão humana tem a capacidade de diferenciar aproximadamente 10.000 

tonalidades e uma centena de grises entre o preto e o branco, o branco representa os 
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raios de luz, visível em sua totalidade, e o preto, ao contrário do branco, representa a 

ausência de luz visível. A formação do gris dá-se quando todos os raios de luz visíveis 

são emitidos em menor intensidade (???). 

  

 

Figura 22 – Pantone de cores. [Fonte: Calver, 2004] 

 

Esta variedade de cores e tons à qual se tem acesso hoje em dia cria bastante 

dificuldade de selecção aos designers de embalagem. A responsabilidade de decidir por 

uma delas pode ou não tornar a cor num elemento-chave de uma embalagem, captando 

ou não a atenção do consumidor. 

A cor é um factor relevante na comunicação, pois ela possui a capacidade de 

influenciar fortemente o quotidiano das pessoas, proporcionando reacções nos 

sentimentos, nas emoções e no intelecto do indivíduo. 

Além das cores e tonalidades terem significados próprios, são muita das vezes 

associadas a objectos comuns do nosso dia-a-dia, por exemplo, o verde azeitona, o 

verde limão, o cinza rato, etc. As cores variam conforme as tonalidades, e estas 

dividem-se em cores claras e suaves que transmitem calma, tranquilidade, 

apaziguamento; e as cores fortes e intensas, pelo contrário, transmitem agressividade, 

violência, perigo (RETORTA, 1992). 

A mesma autora explica que as cores suaves e claras aplicadas, numa 

embalagem, sugerem à composição natural, simples, pura de um produto, logo de 
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confiança. Relativamente às cores fortes e agressivas, sugerem a elementos químicos, 

não naturais e, conforme os produtos, agressivos ao consumidor.  

FARINA (1986) exemplifica de maneira clara e objectiva na Tabela 04 o 

significado das cores para o ser humano, independentemente das tonalidades. 

 

 Tabela 04 – Significado de cores. [Fonte: Farina, 1986] 

 
SENSAÇÕES ACROMÁTICAS 

Significado/ 
/Cor 

Associação 
Material 

Associação Afectiva Símbolo 

Branco 

Baptismo, 
casamento, cisne, 
lírio, primeira 
comunhão, neve, 
clara nuvens em 
tempo claro, areia. 

Ordem, simplicidade, limpeza, 
bem, pensamento, juventude, 
optimismo, piedade, paz, 
pureza, inocência, dignidade, 
afirmação, modéstia, despertar, 
infância, alma, harmonia, 
estabilidade, divindade. 

Do germânico blank 
(brilhante). Simboliza a luz. 
Para os ocidentais simboliza a 
vida e o bem, para os orientais 
é a morte, o fim, o nada. 

Preto 

Sujeira, sombra, 
enterro, noite, fim, 
carvão, fumaça, 
condolência, morto, 
coisas escondidas. 

Mal, miséria, pessimismo, 
sordidez, tristeza, frigidez, 
desgraça, temor, negação, 
melancolia, opressão, angústia, 
dor, renúncia, intriga. 

É expressivo e angustiante ao 
mesmo tempo. É alegre 
quando combinado com certas 
cores. Às vezes tem conotação 
de nobreza, seriedade. 

Cinza 
Pó, chuva, neblina, 
máquinas, mar sob 
tempestade, ratos. 

Tédio, tristeza, decadência, 
velhice, desânimo, seriedade, 
sabedoria, passado, finura, 
pena, aborrecimento, carência 
vital. 

Simboliza a posição 
intermediária entre a luz e a 
sombra. Não interfere junto às 
cores em geral, é neutro. 

 
SENSAÇÕES CROMÁTICAS 

Vermelho 

Rubi, cereja, guerra, 
sinal de parada, 
perigo, vida, Sol, 
fogo, chama, sangue, 
combate, lábios, 
mulher, conquista, 
feridas, 
masculinidade 

Dinamismo, força, energia, 
revolta, movimento, coragem, 
furor, esplendor, intensidade, 
paixão, calor, violência, ira, 
acção, agressividade, emoção, 
alegria comunicativa. 

Simboliza uma cor de 
aproximação, de encontro.  

Laranja 

Outono, laranja, luz, 
pôr-do-sol, chama, 
calor, festa, perigo, 
fogo, aurora, raios 
solares. 

Força, luminosidade, dureza, 
euforia, energia, alegria, 
advertência, prazer, tentação, 
senso de humor. 

Simboliza o flamejar do fogo.  

Amarelo 

Flores grandes, terra 
argilosa, palha, luz, 
topázio, verão, 
limão, Chinês. 

Iluminação, conforto, alerta, 
ciúme, orgulho, esperança, 
idealismo, egoísmo, inveja, 
ódio, adolescência, euforia, 
expectativa. 

Simboliza a cor da luz 
irradiante em todas as 
direcções.  

Verde 

Humidade, frescura, 
primavera, folhagem 
águas claras, bosque, 
natureza. 

Adolescência, bem-estar, paz, 
saúde, abundância, segurança, 
desejo, tranquilidade, equilíbrio, 
esperança, liberalidade. 

Simboliza a faixa harmoniosa 
que se interpõe entre o céu e o 
sol. Cor reservada e de paz 
repousante. Desencadeia 
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paixões.  

Azul 

Montanhas 
longínquas, frio, 
mar, céu, gelo, águas 
tranquilas. 

Espaço, viagem, verdade, 
sentido, afecto, intelectualidade, 
paz, serenidade, infinito, 
meditação, confiança, amizade, 
fidelidade, sentimento 
profundo. 

Cor do céu sem nuvens. 
Sensação de movimento para 
o infinito. 

Roxo 
Noite, janela, igreja, 
aurora, sonho, mar 
profundo. 

Fantasia, mistério, dignidade 
profundidade, justiça, 
misticismo, espiritualidade, 
delicadeza, calma. 

Cor que possui um forte poder 
desinfectante. 

Marrom 

Terra, sensualidade, 
Outono, doença, 
águas lamacentas, 
desconforto. 

Pesar, melancolia, resistência, 
vigor 

 

Púrpura 
Vidência, agressão, 
furto, miséria. 

Engano, calma, dignidade, auto 
controle, estima, valor. 

Simboliza a dignidade real. 

Violeta  
Engano, miséria, calma, 
dignidade, auto controle, 
violência, furto, agressão. 

Diminutivo do provençal 
antigo (viola). Essa cor possui 
bom poder sonífero. 

 

Diante destas associações, positivas e negativas, deve-se utilizar as cores de 

forma apropriada na elaboração da embalagem, pois o uso incorrecto pode proporcionar 

resultados indesejáveis e imperceptíveis. 

Dependendo da raça e cultura, classe social, sexo, faixa etária, temperamento, 

estado de espírito, carácter, e até mesmo a moda, as cores assumem significados 

diferentes para cada pessoa. As cores estimulam determinados comportamentos, o 

interesse por esta ou aquela cor e as circunstâncias em que isto acontece pode ser uma 

fonte de informações sobre um indivíduo.  

Isto só demonstra que a cor é o sinal menos universal e menos estável que 

qualquer uma das outras três dimensões. 

 

 

Material 

Segundo RETORTA (1992), no conjunto de uma embalagem, o material é o  

elemento a que o consumidor dá talvez menos importância a nível consciente, mas sem 
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duvida é no material que são referenciadas as maiores inovações. É o material de uma 

embalagem que muitas das vezes determina ou condiciona as outras dimensões, as cores 

a utilizar, o formato a adoptar e os rótulos a aplicar, afectando positiva ou 

negativamente a imagem do produto /marca. 

Os principais materiais utilizados e sua aplicação em embalagens, já foram 

referenciados no capítulo 2.5. 

O crescente desenvolvimento de materiais relaciona-se com as necessidades de 

conservação do produto, evitando a deterioração face à penetração de humidade, gases, 

intempéries, etc. para que o produto chegue em perfeitas condições ao consumidor, 

oferecendo qualidade.  

O aparecimento das embalagens Tetra Pak veio resolver alguns dos problemas 

atrás referidos, possibilitando maior tempo de vida dos produtos embalados, melhores 

condições e tempo de armazenamento, maior facilidade de distribuição de produtos para 

o estrangeiro, e conservando os sabores originais dos produtos mesmo estando em 

contacto com o material da embalagem. Estas embalagens foram criadas 

especificamente para resolver problemas relacionados com produtos alimentares como o 

leite, sumos de fruta, óleos alimentares, vinhos, sopas, etc. 

 As suas formas regulares (quadradas e rectangulares) facilitaram bastante o 

empilhamento tanto no armazenamento como na distribuição, rentabilizando o espaço e 

custos de transporte.  

 

 

Figura 23 – Embalagens Tetra Pak. [Fonte: Google] 
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Por outro lado, os designers gráficos viram facilitada a  sua área de trabalho, 

dispondo de uma superfície maior para a concepção da imagem gráfica do produto ou 

marca, ao contrário dos rótulos convencionais. 

 

 

Figura 24 – Imagem gráfica de embalagens Tetra Pak. [Fonte: Google] 

 

O desenvolvimento dos materiais também se reflectiu na introdução de técnicas 

e acessórios de melhoramento, como é o caso de sistema de abertura e fecho e o 

embalamento por vácuo.  

Os materiais mais comuns na utilização dos fechos das embalagens são: as 

rolhas de cortiça posteriormente revestidas por tampas de folha metálica em garrafas de 

vinho de qualidade, bebidas espirituosas e de espumantes ou champanhe; as rolhas de 

plástico também revestidas por tampas de folha metálica em bebidas de qualidade 

inferior; tampas de vidro em garrafas e frascos requintados, como perfumes ou bebidas 

espirituosas; as tampas de plástico de enroscar e de folha metálica, a chamada “carica”, 

em refrigerantes, cervejas e águas; as tampas metálicas em boiões e frascos de 

compotas, doces, conservas, perfumes, etc. e os invólucros de plástico ou de celofane 

em embalagens de difícil aplicação de tampas ou rolhas. 

Todos os sistemas e formas de fecho atrás mencionadas t ê m  o intuito de 

proteger, dificultar a violação e garantir a inviolabilidade da abertura. 

Perante toda a oferta de materiais, sistemas e técnicas, torna-se bastante difícil 

para os designers de embalagem escolherem ou conjugarem os materiais. Cada material 
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tem uma característica própria, uma textura, uma composição, uma resistência, que vão 

ser associadas positiva ou negativamente pelo consumidor.  

RETORTA (1992) afirma que conforme os casos, produto a produto, os critérios 

particulares da escolha de um material serão: a aparência (transparente, translúcido, 

opaco); os índices de permeabilidade; os níveis de resistência química e térmica; os 

padrões de exigência a nível do design e da rotulagem e o facto de ser ou não 

biodegradável. 

Em alguns casos é fundamental que os consumidores tenham acesso a 

visualizarem o produto dentro da embalagem, sobretudo quando a marca não é muito 

conhecida no mercado. Nestas situações a embalagem deverá que ser transparente para 

possibilitar que o consumidor conheça o produto e que este lhe transmita confiança para 

poder comprar. 

 

 

Forma 

No mundo o homem está rodeado de formas que lhe transmitem significados 

através da comunicação visual.  

A forma é  a  configuração exterior de uma superfície, de um sólido. É algo 

concreto e tangível que, ao ser reconhecida, produz as mesmas sensações 

experimentadas na primeira vez em que houve contacto com ela. Como é o caso, já 

referido, da garrafa de Coca-Cola, não precisamos de ver o rótulo ou a marca para a 

identificarmos. 

Existem casos em que se pretende que a forma crie referências para uma marca 

de forma haver fidelização por parte do consumidor, noutros isso não acontece devido à 

constante mutação da forma, como é o caso de frascos de perfumes da mesma marca 

que desejam atender a estilos ou modas. 

Existem três formas básicas provenientes da criação humana: o círculo, o 

quadrado e o triângulo, determinadas por quatro tipos de linhas: a vertical, a horizontal, 

a diagonal e a curva. E como tudo tem um significado… analisemos a tabela 04. 
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 Tabela 05 – Significado das formas. [Fonte: adaptado de Barros, 2003] 

Vertical Horizontal Diagonal Curva Círculo Quadrado Triângulo 

Masculino Tranquilidade Movimento Feminino Protecção Tranquilidade Acção 

Dignidade Continuação Desarmonia Abraço Perfeição Primor Conflito 

Aspirações Estabilidade Crescimento Não agride Simetria Estabilidade Tensão 

Estabilidade Paz Direcção Continuidade Paz Escuro Equilíbrio 

Firmeza Calma  Sensualidade Infinito Honestidade Força 

Predomínio Vagar  Graciosidade Formalidade Confiança Vida 

Grandeza   Delicadeza Movimento Masculino Estabilidade 

Segurança    Feminino Rectitude Elevação 

Sofisticação    Concentração Firmeza  

 

Como diz RETORTA (1992), os significados contribuem de uma forma positiva 

para a criação de personalidades de marcas através do seu comportamento “físico”, a 

forma, um aspecto muito importante no contexto actual da comunicação. 

Para a mesma autora, existem duas maneiras de perspectivar a forma/formato da 

embalagem de um produto: a visual/estética e a funcional. É obvio que ambas se devem 

encontrar na mesma embalagem, apesar de quase sempre uma predominar sobre a outra 

conforme a categoria de produtos. Em alguns produtos a perspectiva estética em termos 

de formato pode ser pouco importante, mas o mesmo não se passa com a perspectiva 

funcional. Torna-se cada vez mais fundamental que uma embalagem seja funcional e 

prática no momento exacto de utilização de um produto. 

 

 

Rótulo 

Inicialmente a utilização dos rótulos destinavam-se exclusivamente a identificar 

os produtos, posteriormente contribuíram para a criação de marcas. Os fabricantes e 

comerciantes depressa se aperceberam que o rótulo além de identificar e decorar os 

produtos, também actuava como forma de comunicação no ponto de venda. Como diz 

RETORTA (1992), nenhum outro elemento da história comercial das sociedades 

humanas se terá aproximado tanto de manifestações de arte e terá sido tão influenciado 

por correntes e tendências artísticas, como o rótulo. 
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Desde então, a preocupação com a comunicação visual tem sido muita, face à 

concorrência. Não existe, hoje, nenhuma empresa que não se preocupe com esse 

elemento gráfico de uma embalagem. A comunicação visual é um meio que permite ao 

emissor passar informações ao receptor.  

 

Ao compararmos as duas imagens seguintes, depressa constatamos o quanto é 

importante um rótulo numa embalagem. A diferença é notória. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 25 (a) e (b) – Importância dos rótulos na embalagem. [Fonte: Neto, 2001] 

 

O rótulo para além de identificar o produto e referir a marca, projecta uma certa 

imagem e transmite o carácter da mesma; também informa sobre as características e 

qualidades, modo de utilização, composição química e datas de validade, algumas delas 

são imposições legais. 
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A dimensão e formato da embalagem nem sempre facilitam a exposição de toda 

esta informação num só rótulo, daí a necessidade de se recorrer muitas das vezes a dois 

rótulos. Normalmente o rótulo frontal identifica o nome do produto e marca, já no rótulo 

do verso tem lugar as especificações mais técnicas e informativas.  

RETORTA (1992) explica que o rótulo frontal é um elemento mais afectivo, 

criando envolvimento entre consumidor, produto e marca, que o rótulo de verso, sendo 

este um elemento mais frio, racional com a função de prevenir, acautelar, aconselhar ou 

chamar a atenção para algo. 

Em certos produtos estes rótulos são, por vezes, complementados por 

gargantilhas com a função idêntica de informar, referenciar uma variedade especial 

dentro de uma categoria, caracterizar a marca ou adicionando-lhe qualquer valor. No 

caso de frascos e garrafas as gargantilhas ainda podem garantir a inviolabilidade da 

embalagem pela ligação entre a cápsula e o rótulo. 

Com o desenvolvimento da computação gráfica, programas de tratamento de 

imagem, agregados à inovação das tecnologias, sistemas e processos de produção, o 

grafismo dos rótulos obteve um grande impulso na comunicação.  

A concepção de um rótulo apresenta uma estrutura de elementos, recursos e 

artifícios visuais que estão ao nosso dispor, em forma de textos, ilustrações, texturas e, 

principalmente, de cor. A interligação destes sinais faz com que o rótulo seja o elemento 

mais complexo que integra a embalagem. 

Daí a importância de o designer estudar bem o posicionamento físico do texto e 

imagem, à direita, à esquerda ou ao centro; o tipo de imagem utilizada, desenho ou 

fotografia; o processo de rotulagem, material, tipo de impressão e  s e  haverá a  

necessidade de uma gargantilha complementar. Estas escolhas irão transmitir maior ou 

menor qualidade de imagem; naturalidade versus artificialismo; sofisticação versus 

simplicidade; classicismo versus modernidade e consequentemente obter maior ou 

menor envolvimento com o potencial consumidor (RETORTA, 1992). 

Em muitos casos o rótulo está condicionado ao grafismo da marca, logótipo, tipo 

de letra, cor, etc. que já está criado.  C ontudo, o designer tem que conciliar essas 

informações impostas com as que irá conceber, para que a mensagem a transmitir seja 

legível. 
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A legibilidade é a qualidade do que se pode ler com facilidade ou que está 

escrito em caracteres nítidos, facilmente perceptíveis ou visíveis, logo, é um factor 

preponderante para que se perceba o significado de uma mensagem. 

Para que uma leitura seja dinâmica e agradável é importante que a escolha do 

desenho da letra não seja demasiado complexa, principalmente em textos longos. 

Os elementos que compõem a letra ou números devem ser proporcionais entre si, 

altura, largura, espessura, distância entre letras e palavras, intervalo entre linhas; 

também a cor e a sua orientação devem ser consideradas, visto comporem a estética do 

texto. Tudo deverá ser definido em função da distância de observação. 

 

Muitas das vezes associamos tipos de letra a determinados produtos, como é o 

caso deste exercício feito na aula de Design e Comunicação do Mestrado em design 

Industrial. 

 

Figura 26 – Exercício tipos de letra/produtos. [2004] 

Resultado: 1-d; 2-b; 3- f; 4-a; 5-c; 6-e. 
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As letras redondas e os desenhos atraem mais as crianças, remetendo-as ao 

imaginário; letras mais requintadas e com elegância endereçam a pessoas mais 

sofisticadas, sóbrias, por conseguinte mais clássicas.  

 

COLLARO (2005) afirma que as letras e as cores são os dois mais importantes e 

difíceis elementos a serem usados em simultâneo para o sucesso de uma obra impressa.  

É importantíssimo que o designer domine o círculo cromático, para que a 

combinação entre a letra e a cor, o brilho (claro/escuro), a intensidade (força da cor) e a 

temperatura (quente/frio) seja perfeita. 

 

A cor, o material, a forma/formato e o rótulo devem ser considerados juntos na 

hora de projectar uma embalagem, no entanto poderá haver sempre um elemento visual 

que se destaca numa embalagem. 

RETORTA (1992) dá exemplos de casos em que o elemento-chave da 

identificação do produto numa embalagem poderá ser a cor (Kodak, mostarda 

Colmans); noutros o logótipo (Kellogg’s, Coca-Cola, Skip); noutros o formato (Wc 

Pato, Dimple, Calrsberg); noutros ainda o formato/tipo do rótulo (Heinz, Calrsberg). 

 

A embalagem faz a propaganda e agrega um maior valor ao produto, fazendo 

muitas vezes com que o consumidor compre o produto somente pela aparência da 

embalagem. 

 

Segundo RETORTA (1992) as funções actuais estabelecidas para a embalagem 

têm duas grandes referências: as de natureza funcional, ligadas sobretudo às funções 

estruturais (abordado no capítulo 2) e as de natureza estética, ligadas sobretudo à 

função visual. As referências funcionais envolvem o consumidor racionalmente e as 

estéticas de uma forma mais afectiva e emocional. A embalagem é cada vez mais a 

combinação das duas referências. Para alguns consumidores as vantagens funcionais 

serão básicas e as estéticas secundárias; para outros será precisamente o contrário. 

Devendo umas ou outras desempenhar um papel principal. 
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O projecto visual fundamenta-se em um processo de comunicação que enfatiza 

contribuir na transmissão de ideias, mensagens, avisos, direcções. Mais 

especificamente, a embalagem deverá identificar perfeitamente a categoria a que 

pertence; informar o consumidor sobre o modo de utilização do produto e alertando para 

os erros de utilização, composição de ingredientes ou materiais; e contribuir para a 

difusão da marca (RETORTA, 1992). 
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4 ANÁLISE COMPARATIVA  

DE 2 MARCAS NACIONAIS 

 

4.1 Introdução 

 

Como as embalagens têm um papel fundamental na sociedade actual, neste 

capítulo pretende-se analisar e comparar duas marcas nacionais com um percurso muito 

semelhante no mercado e com produtos da mesma espécie no sector de embalagens de 

bebidas. Este foi o critério de selecção para escolher a marca Sagres e Super Bock. 

O mercado nacional das cervejas é partilhado por duas grandes empresas 

portuguesas: a Centralcer e a Unicer. Estas duas empresas comercializam várias marcas 

de cervejas, no entanto as suas marcas de topo são a  Sagres e  a  Super Bock, 

respectivamente. A líder em 2002 foi a Super Bock, possuindo 43,7% do mercado, 

enquanto, que a Sagres detinha cerca de 33,8% (SILVA, 2003).  

 

           VS            
(a)         (b) 

Figura 27 (a) e (b) – Sagres versus Super Bock. [Fonte: Superbrands, 2005] 

 

A cerveja é uma bebida milenar, moderadamente alcoólica, que se obtém pela 

acção das leveduras seleccionadas sobre um mosto preparado a partir da cevada maltada 

e ao qual foi adicionado lúpulo e/ou seus derivados. 
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Processo de fabrico 

 

Figura 28 – Processo de fabrico da cerveja. [Fonte: Unicer, 2005] 

 

 

4.2  Breve historial das marcas 

 

4.2.1 Sagres 

 

A marca Sagres foi lançada em Maio de1940, como cerveja de exportação, na 

famosa Exposição da Mundo Português, em Lisboa. 

O seu nome provém da Vila de Sagres, a sul de Portugal, onde o Príncipe 

Henrique – O Navegador – fundou uma Escola Marítima, para treinar os corajosos 

marinheiros responsáveis pelas Descobertas Portuguesas. 
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Num país cheio de sol, uma cerveja não é uma bebida, é uma tradição. Não é 

apenas um pretexto para o encontro de amigos – é a própria amizade (Superbrands, 

2005). 

 

Datas marcantes: 

1934 - Nasce a Sociedade Central de Cervejas, através da união das cervejas 

Portugália, Estrela, Jansen e Coimbra, juntando-se no ano seguinte a Trindade.  

1940 - Aproveitando o momento histórico da realização da Exposição da Mundo 

Português, e após cuidadosos ensaios, a SCC lança no mercado uma nova cerveja: a 

SAGRES. 

1943 – Inicia-se a exportação de cerveja, primeiro para Gibraltar, depois para os 

Açores e Territórios Ultramarinos (Angola, Cabo-Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, 

Timor, Goa, Macau e, pontualmente, Moçambique). Cerca de 70 mil litros anuais são 

vendidos a barcos estrangeiros que aportam a Lisboa. 

1952 – Por escritura entre as quatro cervejeiras accionistas da SCC é 

formalizado o plano de renovação das fábricas. 

1955 – Surge no mercado a nova garrafa Sagres com rótulo pirogravado. 

1959 – A Companhia de Cervejas de Coimbra inaugura a nova fábrica do 

Loreto, em plena zona industrial, abandonando as velhas instalações no coração da 

cidade. 

Os anos 60 foram um dos períodos mais activos da SCC, com destaque para a 

construção da fábrica de Vialonga, um símbolo da vida da empresa. Face à crise 

económica despoletada pelo início das hostilidades nos Territórios Ultramarinos, com 

influência negativa nas vendas de cerveja, a SCC desenvolve intensas campanhas 

publicitárias. O poeta José Carlos Ary dos Santos cria o slogan que se tornou famoso: 

“Cerveja Sagres, a sede que se deseja”. 

1968 – Começa a produção da fábrica em Vialonga, a maior unidade fabril do 

país dedicada à produção de cerveja. 

A década de 70 representa um ponto de viragem para a SCC. Com o 25 de Abril, 

a empresa é nacionalizada, e após a independência de Angola, a CUCA (Companhia 

União de Cervejas da Angola) é confiscada pelo novo governo angolano. Por decisão da 

Comissão de Reestruturação de sector cervejeiro, procede-se à fusão das cinco 

cervejeiras do continente, que são agrupadas em duas empresas: a Centralcer – Central 
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de Cervejas EP englobando a Sociedade Central de Cervejas e a Cergal – e a Unicer que 

une a CUFP, a Copeja e a Imperial. 

1979 – O Governo de então decide reforçar o capital estatuário da Centralcer 

com uma doação de 195.500 contos (1ª parcela) de um total aprovado de 940 mil 

contos. A empresa inicia o caucionamento das embalagens. 

A crise económica que dominou os primeiros anos da década de 80 em Portugal 

não deixou de se reflectir na actividade da Centralcer, obrigando-a a recorre em diversas 

ocasiões ao endividamento bancário. Já em 1989, após um intenso esforço de 

reorganização financeira, a Centralcer tomou o rumo do sucesso, em particular com a 

consolidação da cerveja Sagres como líder do mercado. 

Inserida no contexto de concentração e modernização de meios e sistemas, a 

década de 90 é marcada pelo significativo esforço de racionalização dos recursos 

humanos. Assistiu-se a um significativo esforço na formação profissional, visando 

tornar os seus colaboradores cada vez mais capazes de enfrentar os novos desafios que 

se colocam nos diversos níveis e campos de gestão. 

1997 – A Centralcer – Central de cervejas, S.A investe cerca de 1,5 milhões de 

contos na nova linha de enchimento de garrafas sem retorno. 

1998 – A Central de Cervejas alarga a sua Linha de Apoio a Clientes aos 

milhares de consumidores portugueses, divulgando a Linha Verde 800 20 17 71, 

número directo e gratuito, nos rótulos de todas as marcas de cerveja, águas e 

refrigerantes que produz e comercializa. 

2002 – Arranca o programa de modernização das 3 linhas de enchimento, a 

substituição de todo o parque de vasilhame relativo à garrafa Sagres 0.33L retornável 

pela garrafa de formato “long neck”. Durante este ano inicia um processo de renovação 

e modernização da imagem de SAGRES a concretizar no período 2002/2004, que passa 

por um programa de investimentos superiores a 45 milhões de euros. 

2004 – Reforçando o seu posicionamento no mercado da Cerveja Sagres, a SCC 

patrocina o Rock In Rio – Lisboa, assim como outros festivais de Verão. A Sagres 

reafirma ainda o apoio à Selecção Nacional, entidade da qual é o patrocinador mais 

antigo. 

[Fonte: SCC, 2005] 
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4.2.2 Super Bock 

 

A marca Super Bock é criada em 1927 e, desde a sua génese, foi considerada 

uma cerveja equilibrada e com grande potencial de mercado. 

Ao remeter para uma mais-valia quanto às qualidades oferecidas por uma 

cerveja do tipo “bock”, o prefixo “super” prevaleceu desde início na decisão sobre o 

nome da marca, nascida e “baptizada” a 9 de Novembro de 1927 na então CUFP 

(Companhia União Fabril Portuense). 

Comercializada já desde essa altura a um preço ligeiramente acima do praticado 

por outras marcas concorrentes, Super Bock dirigia-se a um público que mais do que 

uma mera cerveja, procurava sim a companhia ideal para os momentos de prazer do seu 

dia-a-dia. 

Ao longo dos anos 90 e seguintes, a aposta do marketing Super Bock centra-se 

no alargamento do conceito “Sabor Autêntico”, iniciando a penetração da marca nas 

áreas da cultura e dos grandes eventos. Dá se assim uma viagem decisiva para a 

liderança, conquistada logo no início da década de 90. Super Bock atinge então o lugar 

cimeiro, para nunca mais o abandonar (Superbrands, 2005). 

 

Datas marcantes: 

1890 - É constituída por escritura, na cidade do Porto, a Companhia União Fabril 

Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas Refrigerantes, que se popularizou através 

da sigla CUFP, produzindo cerveja e gasosa de 90 mil dúzias e 4 mil litros de “licores e 

outras bebidas”. Já nesta altura, existe a preocupação com a qualidade do produto 

fabricado. 

Início do Século XX – tempo de mudança e crescimento – A CUFP investe na 

modernização de maquinaria e processos de produção, colecciona medalhas que vai 

ganhando nos diversos certames onde participa.  

1936 - A facturação ultrapassa o milhão de litros de cerveja. 

Década de 60 – construção da nova unidade da Via Norte, em Leça do Bailio e 

mudança de instalações. 
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Em 1979 d á -se finalmente a transformação da CUFP em Unicer – União 

Cervejeira, E.P. 

1972 – É inaugurada a rede de distribuição Super Bock em Lisboa, a frota era 

composta por 12 camiões. 

Anos 80 – Passagem da Unicer para o sector privado e conquista da liderança no 

mercado cervejeiro.  

1990 - A Unicer – União Cervejeira, S.A. – fica entregue totalmente ao sector 

privado.  

1991 - A Unicer recebe o troféu Internacional da Indústria – Cerveja, atribuído 

pelo Institut Internacional de Promotion et de Prestige. 

Desde 1995, a marca é responsável pela organização do concerto anual Super 

Bock Super Rock, tendo também feito reviver o mítico Festival de Vilar de Mouros em 

1996.  

É neste seguimento que, em 1998, Super Bock surge associada Expo’98, o 

último grande evento cultural deste século a nível internacional. Esta associação tornou-

se visível quando em todas as garrafas Super Bock foi colocado o símbolo da Expo’98.  

Em 1 de Janeiro de 2001, a Unicer sofreu mais uma evolução, passando a 

designar-se por Unicer – Bebidas de Portugal, S.A. Com esta mudança, pretende deixar 

de ser uma empresa cervejeira com actividades complementares noutros segmentos do 

mercado das bebidas, para se afirmar como uma empresa de bebidas.  

No mesmo ano, a Super Bock marca presença em mais um momento autêntico 

ao patrocinar o evento Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura. 

O início de 2002 fica marcado por mais alterações, com a constituição da Unicer 

– Bebidas de Portugal, SGPS.  

Em 2002 celebram os 75 anos do registo da marca Super Bock, que foi realizado 

no dia 9 de Novembro de 1927. À comemoração deste aniversário tão importante, a 

Unicer dedica especial atenção através da realização de diversas actividades. 

2002 – Na televisão, a campanha de Verão Super Bock foi reconhecida na 5ª 

Edição do Festival de Publicidade e Design, com a atribuição da estatueta de bronze ao 

filme “Guincho”. 

2003 – Lança a nova garrafa Super Bock de Tara Retornável “long neck” 33 cl, 

mais alta e mais ergonómica. 

No mesmo ano, a Super Bock realiza a primeira edição do Super Rock in 

Lisbon, onde mais de 20.000 pessoas puderam assistir a 8 horas de música ao vivo 
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interpretada por quatro bandas internacionais (duas delas a pisar um palco português 

pela primeira vez) e uma banda portuguesa. 

Os patrocínios de Super Bock estendem-se ainda ao Cinema, com o Fantasporto, 

entre outras manifestações da cultura nacional. Em 2003, Super Bock apoiou a 23ª 

edição do Fantasporto com um verba de 200 mil euros, patrocínio que se mantém desde 

1988.   

Também em 2003, Super Bock patrocina, pela primeira vez, a 

Experimentadesign, com 150 mil euros, evento destinado à promoção de projectos de 

design inovadores que irá decorrer entre os meses de Setembro e Novembro. Com o 

apoio à Experimentadesign, que assume em 2003 o estatuto de Bienal de Lisboa, Super 

Bock volta a proporcionar aos portugueses momentos autênticos de emoção e convívio.  

[Fonte: Unicer, 2005] 

 

 

4.3 Evolução da espécie  

 

Garrafa 33cl de cerveja tradicional branca 

 

 Tabela 06 – Evolução da espécie Sagres e Super Bock.  

[Fonte: FARINHA, 2003; MONTEIRO PEREIRA 2002] 

Sagres Super Bock 

 
1940 

A SCC lança no 
mercado uma nova 
cerveja: a SAGRES. 

 
1927 

Registo da marca 
SUPER BOCK. 
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1947 

Nova garrafa e 
rótulo. 

 
19?? 

Logótipo Super 
Bock. 

 

    
1955 

A Cerveja Sagres 
surge no mercado 

com um novo rótulo 
pirogravado. 

 
19?? 

Terá sido a primeira 
garrafa Super Bock 

em 1927?! 

 
1971 

Dá-se um toque leve 
na garrafa e no 

rótulo. 

 
1972 

Aparecem os 
primeiros packs 
inovadores em 

cartão, contendo 3 
garrafas de vidro de 

tara perdida. 

 
1972 

O rótulo e o 
lettering ganham 

nova forma. 

 
1972 

Nova garrafa com 
rótulo idêntico. 
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1978 

Surge um rótulo 
mais moderno, 

adaptado aos gostos 
da época. 

 
1977 

Surge um novo 
rótulo mais moderno 

e simplificado. 
A Super Bock obtém 
a primeira medalha 

de ouro no 
Luxemburgo. 

 
1981 

A Cerveja Sagres 
entra nos anos 80 

com um novo 
rótulo. 

 
1979 

Em 1979 dá-se 
finalmente a 

transformação da 
CUFP em Unicer – 
União Cervejeira, 

E.P. 
Pequena alteração 

do rótulo para 
actualização. 

 
1983 

Surge um novo 
código de cores 

ainda em uso: rótulo 
branco com a 

palavra Sagres a 
vermelho. 

 
1982 

 Nova garrafa com 
novo rótulo. 

 
1989 

Começa-se a 
perceber a marca 

distintiva da Cerveja 
Sagres com que 

ainda hoje vivemos. 

 
1993 

Novo rótulo e 
gargantilha, para 

comemorar as  
9 Medalhas de Ouro. 
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1992 

Na entrada da 
década de 90 a 

Sagres dá destaque 
no rótulo aos 

vários prémios de 
qualidade ganhos. 

 
1994 

Surge uma nova 
garrafa com 

pequenos 
aperfeiçoamentos no 
rótulo e gargantilha. 

 
1995 

Pequenos 
aperfeiçoamentos 

no rótulo e 
gargantilha. 

 
2001 

Um novo rótulo é 
concebido. 

 
2003 

Novo rótulo. 

 
2002 

Para celebrar 75.º 
aniversário, Super 
Bock lançou uma 
garrafa com traços 

mais modernos e um 
pack personalizado 
de edição limitada. 

 
2003 

Tem uma nova 
imagem, tanto na 
garrafa como no 

rótulo e gargantilha, 
mais moderna e 

simplificada.  
Em 2006 

Pack de 6 garrafas 
que está disponível 

no mercado.  
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Em 2006 

Pack de 6 garrafas 
que está disponível 

no mercado. 

 
Em 2006 

Pack de 6 garrafas 
que está disponível 

no mercado. 

 

São notórias as alterações feitas ao longo dos anos por ambas as marcas, sempre 

com o objectivo de uma melhor posição no mercado. 

A Sagres ao longo do ciclo de vida do produto, centrou-se mais no design dos 

rótulos do que no da garrafa. Por outro lado, a Super Bock durante o mesmo ciclo de 

vida do produto, desenvolveu tanto o design da garrafa como do rótulo. 

Em 2003 a  Sagres deixou para trás a tradicional garrafa baixa e bojuda, com 

mais de 50 anos, para dar lugar a uma garrafa alta e esguia, designada por “long neck” 

(pescoço comprido). Apesar da pesquisa, a principal influência para o design da nova 

garrafa foi a primeira Sagres, que esteve em circulação entre 1940 e 1946. A nova 

garrafa além de ser mais moderna, revela cuidados ergonómicos, de produção e preço 

final. Também o rótulo foi sujeito a alterações, principalmente no que diz respeito ao 

tipo de letra.  

Consequentemente toda a comunicação da marca foi alterada, materiais nos 

pontos de venda, a decoração da frota automóvel e esplanadas, as fardas do pessoal da 

distribuição, as colunas de extracção de cerveja e até os copos e canecas. 

A aposta radical deveu-se aos estudos de mercado realizados pela cervejeira que 

indicaram um envelhecimento da imagem da marca e dos suportes que acompanhavam 

a sua identidade corporativa. Na carga genética da Sagres, três pontos foram 

considerados essenciais e foram neles que se focaram os estudos de mercado. Em 

primeiro lugar estava a origem social dos consumidores, a imagem associada era “o 

homem das obras”; em segundo ponto a carga negativa associada à garrafa, o design 

desta tinha muito mais a ver com os portugueses dos anos 50 e 60; e por último o sabor 

da cerveja, estudos revelaram que a Sagres tinha um sabor áspero, azedo, amargo e 

pesado (FARINHA, 2003). 
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Na base desta revitalização Sagres está a necessidade de conquistar em especial 

os consumidores mais jovens. 

 

Em 1994 a Super Bock lança uma garrafa mais moderna e ergonómica para o 

mercado, provando já nessa altura a preocupação em surpreender os seus consumidores 

através de inovações, tanto ao nível da embalagem como da comunicação.  

Desde cedo que a Super Bock se associou a eventos jovens, praticando o 

Marketing experimental, agindo e interagindo com o consumidor, criando e gerando 

experiências estratégicas que fazem com que ele se identifique com o produto. Estudos 

efectuados revelaram que os consumidores mais jovens valorizam a associação da  

cerveja à música. E foi através dos patrocínios de grandes festivais que  a marca 

consegui conquistar notoriedade, vendendo sensações com o objectivo de apelar às 

emoções e ficar na memória dos consumidores (VINAGRE, 2001). 

Em 2002, para celebrar o 75.º aniversário, a Super Bock lançou uma cerveja 

especial aniversário edição limitada, de forma a reforçar a imagem da marca. Este 

lançamento passou por redesenhar a garrafa e conceber um pack personalizado, aliando 

uma imagem mais moderna. 

Apesar de ter surgido essa nova garrafa, a Super Bock continua a comercializar 

o modelo da anterior garrafa. Dois modelos de garrafa com o mesmo produto para dois 

públicos, uma geração mais velha e uma mais jovem, assim a geração mais velha não se 

desvincula da antiga imagem. Poderá dizer-se: “para todos os gostos”!? 

 

 

4.4 Posicionamento no mercado 

 

A Organização SuperBrands é uma entidade independente, que tem como 

objectivo promover o reconhecimento de marcas excepcionais nos domínios do 

mercado, longevidade, “goodwill” (valores), fidelização e aceitação.  

Em 2005 a SuperBrands Portugal lançou um livro que presta um tributo a 44 

Marcas de Excelência em Portugal, as que mais se destacaram. 
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Cerca de 3000 consumidores, do público em geral e da comunidade empresarial, 

responderam a questionários electrónicos com o propósito de posicionar as Super 

Marcas em Círculos de Excelência: Ouro, Prata e Bronze. 

 

 

Figura 29 – Super Marcas em Círculos de Excelência. [Fonte: Superbrands, 2005] 

 

A Marca é hoje o património mais importante de uma empresa. Cada vez mais 

exigentes e críticos, os consumidores têm obrigado as empresas a um esforço 

permanente de aperfeiçoamento dos seus produtos. A inovação, excelência tecnológica, 

diferenciação, qualidade e respeito pelo consumidor são objectivos de todas empresas 

que pretendam conquistar a sua preferência. 

Marca de excelência é aquela em que os consumidores acreditam e confiam. É 

também, a primeira que vem à cabeça quando se pensa em algum tipo de produto 

(Superbrands, 2005). 
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Depois de eleitas as Super Marcas, a MyBrand desenvolveu o primeiro estudo de 

arquétipos no País quando pediu aos inquiridos que identificassem atributos a cada 

Super Marca de forma a obter um perfil arquétipo. Os arquétipos permitem descobrir 

motivações, saber o que dá vida às marcas e organizações e qual é a sua razão de ser. 

Após a obtenção dos resultados, segundo a SuperBrands 2005, os arquétipos que 

identificam o perfil da marca Sagres e Super Bock é: 

A Sagres está associada ao arquétipo “Bom-Vivant” (39,5%), sendo conotada 

com alegria, excitação, humor; ao “Aventureiro” (29,7%), sentido da descoberta, 

autenticidade, aventura; ao “Vencedor” (15,4%), demonstra força, vitória, coragem, 

competição; e ao “Ingénuo” (15,4%), com simplicidade, inocência e confiança. 

A Super Bock surge fortemente associada ao “Bom-Vivant” (53,8%), 

transmitindo alegria, humor, excitação, com o espírito “a vida é um jogo”; ao 

“Aventureiro” (31,5%), reflectindo autenticidade, aventura, rebeldia, independência; e 

ao “Vencedor” (14,7%), de coragem, força, vitória, com sentido competitivo, com 

objectivos de fazer a diferença. 

Utilizando o poder dos arquétipos torna-se possível gerir o significado das 

relações e até mesmo construir significados intemporais para marcas, ancorados na 

infra-estrutura mais profunda do psiquismo humana (BEGALA, A.; NASCIMENTO, 

F.; SILVA, P. S., 2005). 
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5 CONCLUSÃO 

 

“Há algum tempo todos éramos compradores, os consumidores vieram depois.” 

CALVER (2004) 

 

A voz comercial do produto/marca contribui para um papel relevante das 

embalagens na sociedade actual. 

A comunicação visual transmite significados e mensagens visuais que são 

utilizados para despertar e captar atenção do consumidor, q u e  a o  receber essa 

mensagem direcciona o seu comportamento para o acto da compra. 

A embalagem de consumo é hoje reconhecida como um importante argumento 

de venda de um produto dado o seu significado comunicativo, é como que um cartão de 

visita ou impressão digital do produto/marca. 

Estudos comprovam que se visualizam 20 produtos por segundo durante uma ida 

às compras, e que o consumidor tem 4 segundos para escolher o produto. 

 

A problemática do “como agir” sobre o consumidor e despertar a sua atenção, 

não é hoje uma tarefa fácil para os profissionais desta matéria. Segundo SIMÕES 

(2005), o comportamento do consumidor é um grande puzzle, onde os seus estilos de 

vida, relacionados com factores como a idade, sexo, classe social, tradições, costumes, 

hábitos de consumo, reflectem diferentes atitudes perante as marcas, a saúde, a 

inovação, a promoção e a publicidade. Estilos de vida muito diferentes, que merecem 

respostas diferentes.  
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Figura 30 – “As 1001 caras do consumidor”. [Fonte: Superbrands, 2005] 

 

GUARITA (2003) dá um exemplo muito concreto, a emoção expressa por um 

lisboeta diante de um cheiroso prato de sardinhas assadas na noite de Santo António 

poderá ser radicalmente diferente da que teriam um alemão ou neozelandês, têm hábitos 

alimentares tradicionais diferentes. Um outro exemplo, perante a violência infantil, uma 

vitória desportiva, um bom livro, um bom filme, uma boa música, … muitos milhões de 

pessoas no mundo tendem a reagir de modo semelhante. Pessoas de origens diferentes 

reagem de modo diferente dependendo das situações. 

 

O sector da embalagem move o mundo empresarial, monopolizando um 

conjunto de firmas como: produtores de matérias-primas, fabricantes de embalagens ou 

fabricantes de acessórios como rótulos, tampas etc., fabricantes de tintas, colas etc., 

distribuidores, fornecedores de sistemas de embalagem (embalagem e a máquina para 

embalar o produto), fábricas de equipamentos e moldes, etc. 

 

Segundo MESTRINER, para um bom design de embalagem é relevante que se 

dê importância aos seguintes 10 Pontos-Chave: 

1- Conhecer o produto 

A embalagem é expressão e atributo do conteúdo. Não se pode desenhá- la sem 

conhecer profundamente o produto. Assim, as características, a composição do produto, 

seus diferenciais de qualidade e principais atributos, incluindo seu processo de 

fabricação, precisam ser compreendidos. 
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Uma visita à fábrica é necessária e recomendada. A história do produto, o 

material de divulgação, anúncios, pesquisas de embalagens antigas, tudo isso precisa ser 

levantado.  

2- Conhecer o consumidor 

Saber quem compra e utiliza o produto é fundamental para estabelecer um 

processo de comunicação efectiva por meio da embalagem.  

As características desse consumidor, os seus hábitos e atitudes em relação ao 

produto e principalmente à motivação que o leva a consumi- lo são um ponto-chave a ser 

conhecido pelo designer e os profissionais responsáveis pelo projecto que devem 

procurar compreender por que este consumidor compraria o produto. 

3- Conhecer o mercado 

O mercado onde o produto participa tem suas características próprias. Tem 

história, dimensões e perspectivas. 

É um cenário concreto que precisa ser conhecido, estudado e analisado para que 

o design não seja um salto no escuro.  

4- Conhecer a concorrência 

Por melhor e mais bonito que seja o design, de nada ele adiantará ao produto se 

não conseguir enfrentar a concorrência no po n t o  d e  venda. 

Conhecer in loco e as condições em que se dará a competição é fundamental para o 

design de embalagem. 

Estudar o ponto de venda, cada um dos concorrentes, analisar a linguagem visual 

da categoria e compreendê- la são pontos-chave para a realização de projectos d e  

sucesso.  

5- Conhecer tecnicamente a embalagem a ser desenhada 

A linha de produção e de embalamento, a estrutura dos materiais utilizados, as 

técnicas de impressão e decoração, o fechamento e a abertura, os desenhos ou plantas 

técnicas da embalagem a ser desenhada precisam ser conhecidos meticulosamente. 

Tanto para se obter o máximo dos recursos disponíveis como para evitar erros que 

podem prejudicar o projecto. 

6- Conhecer os objectivos mercadológicos 
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Saber por que se está a desenhar uma embalagem e o que se está à procura com 

o projecto é outro ponto-chave que precisa de estar bem claro. 

Os objectivos de marketing, a participação de mercado, o papel da embalagem 

no mix de comunicação e as directrizes comerciais do produto precisam ser conhecidos 

para estabelecer os parâmetros que orientarão o  projecto e deverão ser atendidos pelo 

design final apresentado.  

7- Ter uma estratégia para o design 

Todos os itens anteriores uma vez compreendidos precisam ser organizados e 

transformados em uma directriz de design com uma estratégia clara e consciente. 

Antes de desenhar é preciso pensar.  

A função da estratégia na metodologia é fazer com que as premissas básicas do 

projecto sejam equacionadas e indiquem uma direcção a ser seguida no processo de 

design para responder aos projectos traçados. 

Esse é o ponto central da nossa metodologia, pois de nada adianta todo o esforço 

empreendido no projecto se o resultado final não for competitivo. 

Posicionar visualmente o produto de forma que se obtenha vantagem 

competitiva no ponto de venda é o melhor que um projecto de design de embalagem 

pode alcançar. 

8- Desenhar de forma consciente 

Para atender às premissas estabelecidas e os objectivos mercadológicos  do  

projecto, é preciso que o trabalho de design seja realizado de forma consciente e 

metódica, e não baseado no impulso criativo. 

A criatividade é necessária e desejável, mas precisa ser exercida em favor dos 

objectivos estratégicos do projecto.  

O designer deve aproveitar cada oportunidade para evoluir, e por isso precisa 

empenhar-se de verdade em cada projecto procurando superar o que já fez no passado.  

9- Trabalhar integrado com a indústria 

Conhecer a indústria que vai produzir a embalagem é uma das proposições 

básicas para o sucesso do projecto. Muitos problemas que normalmente ocorrem em 

projectos de embalagem são evitados com esta providência simples. Porém, o grande 
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benefício do projecto integrado é a possibilidade de encontrar melhores soluções, pois 

por meio da indústria as novas tecnologias chegam aos designers. 

O trabalho integrado do designer com a indústria permite à embalagem final se 

beneficiar da experiência e das melhores soluções tecnológicas em prol do cliente.  

10- Fazer a revisão final do projecto 

Quando a embalagem final chegar ao mercado, o designer e o cliente devem 

fazer uma visita a campo para avaliar o resultado final e propor eventuais melhorias ou 

ajustes que possam ser incorporados às novas produções e reimpressões. 

Só no ponto de venda, em condições reais de competição, é que se pode avaliar o 

resultado final alcançado. Procedendo deste modo, evolui-se trabalho e evitam-se 

pequenas falhas no futuro.  

 

 

Pretendia-se, neste trabalho, propor uma nova metodologia aplicada a um 

produto concreto, mas a não receptividade por parte das empresas portuguesas 

contactadas em facultar informação de casos de estudo concretos, fez com que não fosse 

possível tal elaboração. Incluem-se nessas empresas a Unicer e Centralcer, toda a 

informação exposta no capítulo 4 foi adquirida apenas por pesquisa feita em revistas e 

sites de Internet. 

 

 

Apesar de a embalagem continuar a ser um veículo com voz comercial e de 

diferenciação, hoje, as empresas apostam em se associarem a eventos de modo a  

ficarem na memória dos possíveis clientes.  

 

Segundo a APPM (2005), os dias da Publicidade massificada estão a chegar ao 

fim. O consumidor é cada vez menos sensível à publicidade tradicional, exclamando 

que estamos na era do CONSUMIDOR EXPERIMENTAL, pelo que as organizações 

têm que encontrar formas mais estimulantes de interagirem com os seus clientes. A 

diferença está em que o consumidor passe a recordar determinado produto/serviço não 
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pela mensagem transmitida, mas pela experiência vivida. São as experiências 

emocionais que atraem os potenciais clientes para as marcas e podem levar à sua 

fidelização duradoura, através de estímulos aos sentidos, à inteligência, à acção e 

interacção. 

 

Durante esta dissertação foi abordada a embalagem de produtos de consumo e a 

sua comunicação ao consumidor, mas será que não haverá outros tipos de embalagem? 

 

Resgatando o conceito de preservar, conter e transportar,  f requentemente 

encontramos na natureza alimentos que já vêm embalados em suas próprias estruturas 

biológicas, que são as cascas, responsáveis pela protecção às agressões ambientais e que 

permitem a boa conservação até a hora de serem consumidos.  

 

 

Figura 31 – Laranja. [Fonte: Google] 

 

E o ser humano? Será ele também uma embalagem para ser ocasiões, festas, 

encontros profissionais, lazer, etc., de forma a comunicar visualmente a usa 

personalidade?  

Recorrendo à roupa, ao automóvel, etc., que além proteger comunica uma 

postura perante a sociedade ou reflecte um estado de espírito. 

Um automóvel constitui hoje um sinal de status, uma forma de muitos 

indivíduos projectarem a sua imagem. 
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Figura 32 – Automóvel Mercedes 300 SL. [Fonte: Google] 

 

Esse status também se pode reflectir ao frequentar um determinado tipo de loja, 

estudos realçam que existe uma forte ligação entre o consumidor e a loja, não apenas 

pelo produto que vende, mas pela identificação com o tipo de serviço que oferece. Neste 

caso, o exterior da loja será a embalagem.  

 

Num sentido lato, a embalagem pode ser aplicada a produtos ou serviços que 

transmitem emoções, mensagens, significados, etc., certamente a tudo o que nos rodeia.  
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