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A IMPORTÂNCIA DA COR NA EMBALAGEM COMO INFLUÊNCIA NA DECISÃO 

DE COMPRA 

 

 

1. RESUMO 

 
A escolha deste tema se justifica pelo interesse de aprofundar o conhecimento no 
estudo das cores, também pelo desejo em abordar a importância da cor e seu poder 
de influência que pode despertar a atenção das pessoas para as suas escolhas, pois 
o tema trabalha com aspecto psicológico dos consumidores e abrange questões de 
estratégias mercadológicas focados na área de marketing e comunicação visual que 
podem ajudar as empresas em todos os setores. 
 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

  Tendo em vista que a embalagem é um dos elementos motivadores da 

compra, a cor empregada deve estar de acordo com as condições mercadológicas 

do produto anunciado e ao público alvo. 

  A importância do visual está no fato de que as pessoas comparam os 

produtos e é no ponto de venda que tomam a decisão da compra. Assim, a cor deve 

transmitir rapidamente qual é a essência e a finalidade do produto. 

  A embalagem também deve ter um apelo motivacional para atingir as 

necessidades do consumidor, tendo como função fortalecer a imagem de um 

produto no mercado, contribuindo para fixar o produto na mente dos consumidores.  

 

3. OBJETIVOS 

 

  A pesquisa visa entender de que maneira o consumidor é influenciado pelas 

cores no momento em que adquire seus produtos, verificar se o consumidor percebe 

a importância das cores das embalagens em sua decisão de compra e detectar 

quais outros fatores são relevantes no momento da escolha do produto. 
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4. METODOLOGIA 

 

  Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados a área 

das cores na comunicação visual, gestão estratégica de embalagens e 

comportamento do consumidor  para ter um embasamento teórico sobre as 

questões pertinentes a pesquisa. 

  Será realizado um estudo de comportamento de consumo no Supermercado 

Proença localizado na cidade de Auriflama no interior paulista. A aplicação de um 

questionário previamente definido será realizada com uma amostra de consumidores 

de forma aleatória. 

  Após realizar a pesquisa de campo, será feito análises dos resultados obtidos 

e constatar se o consumidor deixa de adquirir um produto em detrimento de outro 

que apresente melhores características visuais onde as cores teriam influência sobre 

os consumidores na tomada de decisão de compra. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  Segundo Mestriner (2002), a embalagem tinha como funções iniciais proteger, 

conter e viabilizar o transporte dos produtos. Com o desenvolvimento da 

humanidade e da economia, a embalagem teve também denotações para conservar, 

expor e vender os produtos, tornando-se assim uma importante ferramenta do 

marketing para atrair o consumidor por meio do seu visual atraente e comunicativo. 

  Danger (1973) defende que a embalagem é o primeiro contato entre o 

consumidor e produto, por isso é fundamental, possuir atrativos e estímulos para 

destacá-lo nos display e promover a venda do mesmo.  

  Farina (1975, 2006) afirma que: "Numa embalagem, a cor é o fator que, em 

primeiro lugar, atinge o olhar do consumidor”. Para melhor analisar a importância 

das cores na embalagem, e na decisão de compra especificamente, é importante 

traçar um panorama sobre a psicologia das cores e sobre o contexto dos hábitos de 

consumo alcançado nas últimas décadas.  

  De acordo com Farina (1975,2006) a  cor é uma forma de comunicação em si, 

capaz de expressar sentimentos, ideias, contextos. Mas que, principalmente, é 

capaz de criar ligações emocionais com seus receptores e se usada de maneira 
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estratégica pode auxiliar na promoção da venda de um determinado produto e 

consolida-lo no mercado de forma competitiva. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

  Esse trabalho ainda não apresenta resultados , pois a pesquisa de campo 

ainda está em andamento. 
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