
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: A INOVAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO FORMATO DE EMBALAGENS EM COSMÉTICOSTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BEATRIZ CRISTINA FIGUEIROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RAQUEL MANSO PRADO FERNANDESORIENTADOR(ES): 



 

Resumo 
O estudo realizado pretende explorar o conceito de embalagem e inovação na 

categoria de cosméticos e identificar seus impactos junto aos consumidores.  As 

investigações apoiaram-se em pesquisas bibliográficas em livros e sites, observação 

em ponto-de-venda, entrevistas com especialistas e aplicação de questionários. Ao 

longo dos estudos, foi descoberto que as embalagens com apelos visuais 

diferenciados incentivam o interesse e, respectivamente, influenciam no processo de 

compra dos consumidores.  

 

 
Introdução 
Como explanado por Gade (1998, p.3), os negócios de uma empresa deveriam 

ser voltados ao cliente e suas necessidades e procura, o que constitui a orientação 

em marketing. Quem a aplica mantém-se em destaque, garantindo enfoque em 

todas as áreas de produção, venda e atenção ao consumidor. 

O conceito defendido por Kotler (2003, p.186), destaca que não é viável vender 

só um produto, é preciso vender uma experiência. O consumidor vai escolher a 

marca e respectivo produto capaz de oferecer qualidade e atratividade. 

O objeto de estudo encontra-se na categoria de cosméticos, e teve a 

inspiração no seguinte problema de pesquisa:   

A embalagem diferenciada de cosmético influencia no processo de compra do 

consumidor?  

Foram assim levantadas três hipóteses, mostrando que o mercado de 

cosméticos precisou aumentar a visibilidade de suas embalagens com a inserção de 

novos produtos. O consumidor atual, também, busca novidade e quer produtos que 

tragam experiências sensoriais, fazendo com que as empresas percebam a 

oportunidade de mercado, buscando trazer inovações aos produtos.  

 

Objetivos 
Com essas suposições, o objetivo geral foi definido para analisar o impacto das 

embalagens sobre a decisão de compra do consumidor. E em alvos mais 

específicos, o intuito é identificar como o formato das embalagens na categoria de 

cosméticos pode conquistar consumidores; averiguar a psicologia envolvida no 

processo de compra; reconhecer a influência da saliência e atratividade da 



 

embalagem no ponto de venda; identificar a atuação das cores e elementos visuais 

no design e sua percepção; e analisar a mudança do padrão de compra do 

consumidor à exposição de embalagens inovadoras. 

 

Metodologia 
Para conduzir o estudo, uma pesquisa exploratória foi realizada para identificar 

os campos mais adequados de estudo, e assim foi escolhida a categoria de 

cosméticos, pautada pela concorrência extrema, grande diversidade de formatos de 

embalagens e altos níveis de exigência por parte dos consumidores.  

A pesquisa se iniciou através de livros e sites que contavam com artigos 

pertinentes ao estudo, assim como publicações de empresas da área. O primeiro 

contato com a pesquisa, foi entender a influência dos atributos visuais na 

composição da embalagem, e assim a percepção visual aplicada na análise 

psicológica do consumidor, que é acionada ao contato com a disposição dos 

produtos e a noção da decisão de compra. 

O próximo passo foi aplicar um questionário estruturado fechado para 

consumidores, que contou com a participação de 100 pessoas de menos de 17 anos 

e acima dos 60, ambos homens e mulheres, faixas etárias representativas no 

universo de consumo de cosméticos.  

Para tanto, estabelecimentos especializados na área foram escolhidos para 

observação no ponto-de-venda, além de envolver entrevistas em profundidade com 

esteticistas e gerentes de lojas do ramo. 

E o destaque se dá na explicação do professor doutor Daniel Galindo, docente 

do programa de pós-graduação (stricto sensu) da Universidade Metodista de São 

Paulo, coordenador do grupo de pesquisa Estudos de Comunicação com o Mercado 

(Ecom), atestando que "com a chegada e o imenso crescimento do auto serviço 

(pode-se incluir também hoje as vendas online), as embalagens cumprem um papel 

que transcende a sua concepção primária de contenção/proteção e transporte. A 

necessidade de promover a identificação e de conversar com o consumidor livre 

para escolher e simplesmente transferir para a sacola ou carrinho, vem ampliando-

se de forma contínua. Hoje a embalagem tornou-se  uma peça de comunicação, ela 

é seguramente um ponto de contato da marca com o cliente, ela é uma peça 

adicional as demais peças de comunicação, pode-se dizer que é um vendedor 

silencioso que comunica muito, ou seja silenciosa, mas escandalosa."  



 

 

Desenvolvimento 
Este estudo contou com o apoio de áreas como Psicologia do Consumidor, 

Inovação, Marketing e Design de embalagens. Há muitas formas de analisar a 

psicologia do consumidor, como explanou Farina (2011, p.52) ao tomar a função 

cerebral do homem, observa-se que o córtex tem função seletiva, mediando 

informações novas e as comparando com aquelas previamente arquivadas, no 

momento em que toma o foco da atenção e interpreta os estímulos visuais. 

Essa é uma tarefa centenária, e que vai se inovando incessantemente. Já em 

1998, Theeuwes propôs um estudo do movimento ocular do consumidor na decisão 

de compra, mostrando que sem a ciência da pessoa, havia locais de foco da 

atenção, assim como áreas que eram fitadas em comum com mais frequência. 

Explorando, as descobertas de Urbany (1996), as pessoas realmente apenas 

compram com os olhos, o que lhes chamar mais atenção mais rápido, é aquilo que 

será retirado da prateleira. Este estudo obteve 90% dos consumidores efetuando a 

compra depois de inspecionar a primeira impressão deixada pela marca: a 

embalagem.  

E não é tarefa fácil ser reconhecido e agradar, o consumidor hoje é impactado 

com até 5000 marcas diariamente de acordo com um estudo da CBS News, fazendo 

dele praticamente impossível de surpreender, e com isso, explica Clement (2013), 

que a decisão de compra é longe de consciente, e são poucos os estímulos que 

deixam rastros na memória. 

Usando das palavras de Gade (1998) é interessante definir dois conceitos: 

percepção e atenção, (GADE, p.29) "percepção tem sido definida como sensações 

acrescidas de significados. E quanto a atenção (GADE, p.32) "faz com que o 

indivíduo passe a estar alerta e a dedicar sua capacidade de processamento." 

O momento de decisão de compra deve ser tomado como intermédio de 

influências anteriores e momentâneas a chegada no estabelecimento. O consumidor 

usa destes fatores psicológicos diferente e inconscientemente, o que pode ser 

estudado em uma abordagem analítica (GADE, p.13), utilizando de como a decisão 

é tomada, partindo de uma sequência de momentos de percepção, iniciados pelo 

reconhecimento do problema, na procura externa, na avaliação de alternativas, no 

processo de compra e enfim na avaliação pós compra, há a ilusão causada pela 

bela distribuição, o layout das gôndolas, a adequação de preços e a memória 



 

adquirida. 

Ao chegar no ponto de venda, de acordo com Olson e Jacoby (1972), o 

consumidor vai com certa descrição escolher, mas é observando que define o que 

será mais viável, reconhecendo marcas preferenciais, formulando seu critério 

pessoal, o que gera inspiração e influência, onde displays especiais, assim como as 

embalagens diferentes, podem alavancar as vendas. 

Tomando o mercado brasileiro, a palavra que o vem definindo é crise, mas isso 

não significa que muitos consumidores deixam de adquirir o que lhes agrada. De 

acordo com estudos do Instituto ACNielsen (2017), o setor de Higiene e Beleza 

apresentou uma queda de 2,5% em setembro de 2016, com 2,9 milhões de lares 

afirmando parar de ir ao salão de beleza nesse período. Mas do que se observa no 

ano de 2017, o que ocorreu foi a mudança de hábito de consumo. 

Com um público tecnológico, a plataforma online vem sendo dinamizada e 

desbravada pelos internautas, que procuram websites como E-bay e Wish para 

adquirir produtos que não costumam encontrar em região. 

Em uma matéria da Cosmetics design-asia em julho de 2017, é mostrada a 

porcentagem de 32,5 de representação no mercado de cosméticos por empresas 

asiáticas, mantendo a liderança desde 2014, com a previsão de chegar a US$300 

bilhões até 2024 de acordo com Transparency Market Research. E de acordo com 

Yourstory em Julho de 2017, o segmento de cosméticos é a vertente que mais 

cresce atualmente no comércio online. 

Quando se fala em inovação, a embalagem, em primeira instância, é apenas 

um invólucro que protege o produto em questão, e de acordo com Negrão (2008, 

p.23) pode-se definir embalagem como um sistema que tem função técnica e 

comercial de acondicionar, proteger durante todo o processo de venda, dando 

informações e enfim vendendo o produto.  

Tratar das influências visuais é uma tarefa que deve ser iniciada com o 

conceito do elemento mais básico deles: a cor. Nas considerações de Farina (2011, 

p. 179), é preciso fazer as embalagens com cores de acordo com o caráter e 

qualidade do conteúdo e conceito, ajustando-a às necessidades psicológicas e 

culturais do público alvo. Assim como aplicar a cor à embalagem deve ser feito 

depois da observação intensa do mercado consumidor e das características do 

produto, e a concorrência.  



 

Partindo para o próximo elemento da embalagem, toma-se o formato e o rótulo 

como estudo, ele precisa ser atraente, prático e saliente no ponto de venda. Como 

dito por Mestriner (2002, p.3), o design é uma disciplina do desenho que se 

caracteriza fundamentalmente por sua interface com a reprodução industrial do que 

foi desenhado.  

Schmitt (2000, p. 95) defende que a embalagem é um local para promover 

experiências para os consumidores. Por conta disso, eles estão ficando cada vez 

mais atentos à embalagem e têm expectativas cada vez maiores sobre ela.  

Com Rosbergen (1995) observa-se que objetos que são vistos diariamente 

passam despercebidos, e quem os vê nem cogita comprar. Com a abstração da 

aplicação da embalagem de forma mais generalizada, Kotler (2003, p.46) oferece a 

informação de que a embalagem é holística, criando assim atenção, confiança e 

imagem favorável para a marca.  

Com o estudo de Koch e Ullman em 1985, o reconhecimento visual humano 

passava, e continua com essas características até hoje, por dois estágios: pré 

atenção, onde o geral é visto e processado, detectando imagens em conjunto; e a 

atenção em si, reconhecendo formas complexas e se localizando no campo visual 

com níveis de importância e ordem de observação.  

Já em 2006, Mestriner afirmava que 90% dos produtos comercializados no 

Brasil dependiam só da embalagem como instrumento de venda, uma vez que 

muitos negócios não investem ou não podem investir em publicidade, fazendo a 

única forma de atrair o cliente ser a disposição no ponto de venda. 

Em uma visita à perfumaria Ikesaki na Liberdade, é possível observar as 

alterações na forma de vender, muitos produtos passaram a se assemelhar aos do 

setor alimentício, entretendo o consumidor que acaba comprando por apenas gostar 

da embalagem. 

As visitas mostraram um novo tipo de variedade em apresentação, a premissa 

da utilização de cores chamativas, de ilustrações elaboradas, a saída do comum da 

imagem das embalagens já conhecidas e a associação aos ícones alimentícios.  

Esse interesse levou a compra de 14 produtos por 9 pessoas diferentes 

durante 10 minutos, a simples curiosidade somada do encanto fizeram com que as 

pessoas dessem a chance para o produto e também conferir outros itens da marca. 

Os produtos que possuem design comum eram comprados por fidelidade à 

marca, mas muitas dessas pessoas os levavam junto com um dos artigos 



 

inovadores, mantendo o rodízio de mercadorias, como pode ser observado nas fotos 

produzidas durante o estudo de campo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Resultados 
Como disse Kotler (2007, p.4), estes desejos tornam-se demandas, moldadas 

por influências culturais e psicológicas, que serão satisfeitas pela oferta de mercado, 

que não podem ser afetadas pela miopia de marketing (p.5), tudo o que foi criado 

precisa ser útil em sua atratividade e principalmente funcionalidade. 

É possível observar as diversas formas como o consumidor tomará este 

primeiro passo conforme defende GADE, p.16. Ele é influenciado com estímulos 

múltiplos e constantes, ou pelo processamento de informações, que já conquistou a 

atenção e permite a análise mais específica das opções; e por fim a mais complexa, 

que vem das características pessoais, fazendo o consumidor único. 

São múltiplas as possibilidades de reação ao ambiente e ao produto, e como 

dito (p.240) por Keitz em Consumer Involvment, tais aspectos psicológicos são 

entrelaçados a autoestima, autoimagem e motivação, razões estas da compra de 

produtos de beleza. O homem é um ser vaidoso, (GADE, p.10) tem desejos 

supérfluos, vontades de aquisição infinitas, e é um dos melhores exemplos de 

hedonismo, prova contida (GADE, p.89) na Teoria de Maslow, onde o consumidor se 

coloca em primeiro lugar nas suas necessidades. A busca por poder, assim como 

Figura 1 - Inovação em formatos e associação a outras linhas de produto 



 

poder demonstrá-lo, transforma qualquer coisa em um supérfluo desejado, o atual 

"real necessidade". 

E não importa a posição social, sempre continuam saciando as áreas que lhes 

garantem mais prazer, e de acordo (GADE, p.12) com a lei de Engel em Consumer 

Behavior, a progressão da renda crescente é paralela ao aumento de gastos e a 

diminuição do investimento em produtos que sanam as necessidades primárias. O 

consumidor, partindo do fator (GADE 1998, p.11) que deve ser explorado pelos 

produtores: a escolha, definirá o que realmente pode adquirir, e com isso explorará 

três termos, que segundo Kotler (2003, p.48), os produtos podem apresentar 

diferenciação física, pela marca e por relacionamento, e todos gerarão respostas 

diversificadas, e como disseminou Tom Peters (p.49): "distinga-se ou extinga-se"; 

ideia afirmada também por Greg Carpenter, Rashi Glazer e Kent Nakamoto (p.50). 

Os usuários passaram a se apoiar na ideia DIY (faça você mesmo), o mercado 

começou a investir em produtos alternativos que possam substituir os profissionais, 

e que não exigem os mesmos níveis de complexidade de aplicação.  

Alguns estabelecimentos foram avaliados para entender a predisposição dos 

compradores, sendo que um deles, a Perfumaria Ikesaki (na Liberdade/SP), onde os 

funcionários confirmaram a compra por impulso dos produtos com design 

diferenciado, e também o aumento de clientes em busca de inovação em 

embalagens de cosméticos.  

A Sumirê no centro de Guarulhos/SP teve os mesmos resultados, mas perdeu 

na disposição dos produtos nas gôndolas, muitos clientes precisavam ficar em 

posições desconfortáveis para conferir os produtos. 

Uma loja que mais parece uma bomboniere é a LUSH Fresh Handmade 

Cosmetics. Aposta exclusivamente nas características sensoriais e no incomum. 

Todos os produtos têm formato de acordo com seu aroma, são sabonetes em forma 

de morangos, shampoos como bolos e etc. Gobé (2002, p. 143) atesta que algumas 

empresas se preocupam em desenvolver projetos inspiradores com o único objetivo 

de proporcionar um toque agradável aos seus produtos. Como o tato é uma forma 

literal de se apossar de um objeto, as lojas podem realmente proporcionar aos 

clientes uma conexão emocional interessante com o produto, através de uma 

satisfação imediata do desejo de tocar. Nas considerações de Gobé (2002, p. 144), 

uma loja é um parque de diversões. Os objetos e o ambiente devem ser projetados e 

dispostos para serem experimentados, sentidos e descobertos.  



 

Para validar essas informações, um questionário  foi preparado para entender 

o raciocínio deste comprador.   

 

Observa-se que o maior grupo é composto por mulheres, uma das razões da 

abordagem mais feminina. Agora inquirindo a frequência de consumo, com 40% dos 

entrevistados comprando mensalmente, tem-se uma amostra fiel à este setor, uma 

vez que os próximos valores de consumo iam diminuindo ao mesmo tempo que a 

quantidade de pessoas, fazendo da amostra ideal para avaliação.  

A grande maioria que consome em alta frequência é atraída por embalagens 

diferenciadas e quer novidades, sendo que aqueles que consomem em menor 

quantidade, ficaram divididos entre a fidelidade de marca, mas ao comprar produtos 

que ainda não conheciam, escolhiam nas prateleiras aquele que acreditavam ser 

mais atraente e de melhor valor imagético.  

 

Considerações Finais 

O estudo da inovação e funcionalidade do formato de embalagens em 

cosméticos mostrou-se positivo, conferindo ao esperado antes de sua realização, 

aumentando o entendimento do segmento. 

Figura 2 - Tabulação do estudo de campo 



 

Ao estudar o comportamento de compra e consumo, é possível ir muito mais 

além de relatos mercadológicos. Como o cliente se posiciona ao que lhe é 

apresentado tem raízes psicológicas que se entrelaçam com questões de cor, 

textura e formato, o que é conhecido por design, no caso de embalagens. 

Tem-se que o consumidor é indeciso e tendencioso, e observá-lo de perto e 

ouvir sua opinião sobre os produtos é uma ação interessantíssima, assim como na 

psicologia geral, todo ser humano é diferente, gerando percepções e possibilidades 

totalmente distintas das que foram processadas primordialmente por aqueles que 

foram responsáveis por toda a concepção do produto. 

E é por essas razões que o estudo foi aprofundado, para entender e maximizar 

as oportunidades de empresas de vender para consumidores que estão em busca 

do que lhes garante experiências sensoriais. 

A embalagem sozinha já consegue fazer seu papel no ponto de venda de atrair 

a atenção do consumidor. Seus elementos visuais assegurarão que a primeira 

olhada seja feita, a boa qualidade da produção do invólucro levará ao crédito, e o 

produto interior que deve condizer com as tentativas de comunicação é que 

fidelizará o cliente e manterá o mercado em constante e interessante 

desenvolvimento. 
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