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RESUMO

Esta dissertação visou pesquisar se existe ou não congruência conotativa entre as cores das
embalagens dos produtos alimentícios de supermercado, as cores do produto embalado e as cores
de suas marcas na percepção do consumidor, motivada pela alta influência e interação das cores
com o público consumidor, principalmente por meio das embalagens multicoloridas disponíveis nos
supermercados de auto-atendimento. Nota-se que novas idéias estão sempre em desenvolvimento
para melhorar a competitividade e aumentar a participação de mercado nas variadas categorias de
produtos alimentícios, principalmente diante de uma disputa por um consumidor que tem à sua
disposição uma numerosa e crescente oferta de produtos e serviços e, que ao mesmo tempo está
cada vez mais exigente e informado. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva realizada em
duas etapas: a primeira de forma qualitativa, com a utilização de grupos focais, envolvendo 18
entrevistados, e a segunda, de forma quantitativa, com a utilização de questionários envolvendo 115
entrevistados respondentes. Os resultados obtidos indicaram a conotação das cores das embalagens
na percepção dos consumidores de produtos alimentícios em supermercados, revelando aspectos
importantes para a indústria de alimentos, tais como a associação direta das cores da embalagem
com a cor do produto embalado e, no tocante à programação visual dos produtos, os aspectos
conotativos ligados à adequação das cores das embalagens quando associadas ao conteúdo
embalado e à suas marcas, indicando que essas informações poderão contribuir de forma estratégica
para futuros projetos de desenvolvimento de embalagens, valendo-se da associação direta de suas
cores com as do conteúdo do produto embalado e as suas marcas, para obter respostas mais rápidas
de comunicação com o consumidor dentro dos pontos de venda de auto-atendimento.

Palavras-Chave: influência das cores; comunicação; merchandising; embalagem; marca.

ABSTRACT

This work aimed to investigate whether or not there is congruence between the connotative color of
the packaging of food products from supermarket, the colors of the packaged product and the colors
of their brands in consumer perception, due to the high influence and interaction of color with the
consuming public mainly through the multicolored packages available in supermarkets, self-service.
Note that new ideas are always evolving to improve competitiveness and increase market share in
various categories of food products, especially before a competition for a consumer who has at his
disposal a large and growing range of products and services, at the same time is increasingly
demanding and informed. This is an exploratory and descriptive research carried out in two stages:
the first in a qualitative, using focus groups, involving 18 respondents and the second in a quantitative
manner, with the use of questionnaires involving 115 respondents interviewed. The results indicate the
connotation of the colors of packaging in consumer perception of food products in supermarkets,
revealing important aspects of the food industry, such as the direct association of packaging color with
the color of the packaged product and, for the lineup visual products, connotative aspects related to
the suitability of the colors associated with the packaging when packaged content and its brands,
indicating that these data can contribute strategically to future development projects of packaging,
taking advantage of a direct association of their colors with the contents of the packaged goods and
brands, to get answers faster communication with the consumer in retail outlets of self-care.

Keywords: influence of color, communication, merchandising, packaging, brand.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Problema

A estabilidade da economia tem obrigado muitas empresas comerciais
brasileiras a buscar novas formas de atuação para se tornarem mais competitivas,
resultado de um profundo processo de transformação no varejo. Este cenário tem
afetado o comportamento do consumidor em relação às escolhas de produtos, em
especial nas vendas de auto-serviço1 que são típicas do setor supermercadista. A
todo o momento surgem novas pesquisas em busca de uma melhor compreensão
sobre esse fenômeno e de um melhor entendimento sobre a sensibilidade dos
consumidores, devido ao tempo que estes despendem em busca de produtos nos
supermercados, provocados pelo universo de embalagens dispostas nas gôndolas.
No Brasil é possível assistir à implantação de várias experiências em
auto-serviço em lojas mais modernas e mais especializadas. Como é o caso do
Frigorífico Wilson2, que em 1947 implantou seu auto-serviço na venda de embutidos,
como lingüiças, salsichas, presuntos, mortadelas e salames, e foi pioneiro no
acondicionamento de carnes frescas. Posteriormente, outras empresas passaram a
implantar a técnica do auto-serviço, até que em 1953 o supermercado tornou-se
uma realidade. Mesmo hoje, em 2010, esta modalidade ainda não foi totalmente
absorvida por muitos estabelecimentos varejistas, que mantém o atendimento de
balcão, seja na loja toda ou, em muitos casos, em seções de perecíveis como
açougue, frios e laticínios. Isso por resistência de muitos clientes, que, acostumados
a escolher pessoalmente frutas, verduras e legumes, pegando uma a uma, não se
sentem confortáveis comprando produtos previamente embalados.
Farina (2006, p.116) chama a atenção para este aspecto quando aborda
o poder de interação e impacto provocados pelas cores das embalagens, na
qualidade de veículos de comunicação publicitária e promocional, como um dos
fatores importantes do planejamento estratégico de marketing para alavancar
1

Auto-serviço: o varejo de auto-serviço é aquele no qual o consumidor possui a liberdade de escolher
os produtos a serem adquiridos sem o auxilio direto de vendedores.
2
A evolução do varejo no mundo. O auto-serviço no Brasil. Disponível em
<http://www.ascarassociados.com.br/servicos/evolucao.htm> acessado em 28 de fevereiro de 2010.
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vendas ou se obter lucros. Esta consideração particular também é discutida por
especialistas, designers de embalagens e gestores de mercado em relação ao nível
de cuidado entre a definição conotativa das cores dos invólucros de produtos e a
sua associação com a imagem da marca que os sustentam.
Diariamente novas idéias de embalagens são desenvolvidas e lançadas
contribuindo para o aumento da competitividade e participação de mercado por parte
dos fabricantes. A disputa por um consumidor que tem à sua disposição uma oferta
cada vez mais crescente de produtos e serviços, e que apresenta diferentes perfis e
hábitos de consumo, gera uma multiplicidade de estratégias de formatos no varejo
tradicional. Estudos sobre comportamento dos consumidores de supermercados,
disponíveis em alguns sites de varejo na internet, apontam variáveis importantes que
são levadas em consideração no processo de decisão da compra: freqüência e
volume de compras, natureza da demanda, influência do preço e da marca, tipos de
produtos, níveis de estoques, distribuição dos produtos, principais fornecedores,
organização de compras, estilo do comprador, sistema de informações, prazo de
pagamento, qualidade, mix dos produtos, frete e seguro, impostos e validade dos
produtos, entre outros itens. Entretanto, Kotler e Armstrong (2004) afirmam que
existem outros fatores que também influenciam no processo de decisão do
comprador e que são conhecidos como fatores culturais, sociais, pessoais e
psicológicos.
Farina (2006) e Perez (2004) complementam e enfatizam que a reação do
indivíduo à cor é uma maneira subjetiva e particular relacionada a vários fatores,
sendo que um deles está ligado aos aspectos culturais, que atribuem significados a
determinadas cores, que são básicas para qualquer indivíduo que viva dentro de
uma cultura. Ainda em relação ao aspecto cultural, para Farina (2006) as cores
constituem estímulos para a sensibilidade humana e são capazes de influenciar o
indivíduo para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou agir.
Para ele, muitas preferências sobre as cores se baseiam em associações ou
experiências agradáveis tidas no passado tornando-se difícil mudar as preferências
sobre as mesmas. Além disso, os costumes culturais intervêm nas escolhas das
cores como no caso do hábito de vestir para diferenciar as vestes de mulheres mais
idosas das vestes usadas pelas mais jovens, ou ainda para diferenciar o sexo.
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Vale ressaltar ainda, de acordo com Farina (2006) que os significados das
cores ficam de tal forma enraizados na cultura de um povo, que se tornam capazes
de serem vistos até mesmo na linguagem corrente, de sensações visuais, para
definir estados emocionais ou situações vividas pelo indivíduo, tal como nas
expressões “o sorriso amarelo” ou “o susto foi tão grande que ela ficou branca”.
Dentro da perspectiva apontada por Kotler e Armstrong (2004), o
processo de adoção que ocorre durante o comportamento de compras envolve
diversas fases, iniciando pela etapa de conscientização, quando o consumidor toma
consciência de um novo produto; interesse, aonde o consumidor vai à busca de
informações sobre o novo produto; avaliação, onde o consumidor avalia se vale à
pena experimentar o novo produto; experimentação, onde o consumidor utiliza o
novo produto em pequena escala e, finalmente, a adoção, momento em que o
consumidor decide fazer uso regular do novo produto.
Muitos estudos indicam que o comportamento de compra pode ser
planejado ou por impulso. Um exemplo destes estudos foi apresentado na pesquisa
realizada pelo Point-of-Purchase Advertising Institute - POPAI3 , revelando que cerca
de 85% das decisões de compra são realizadas no interior da loja, o que não
significa dizer que sejam todas por impulso, conforme apresentado e detalhado no
Quadro 6. Segundo este instituto, esta constatação parece estar em consonância
com a prática varejista dos supermercados, que atribui grande importância a este
tipo de comportamento às condições locais e momentâneas da compra..
Para Rook (1987, p. 191) o impulso de comprar pode ser hedônico e
complexo, e pode estimular conflitos de natureza emocional. Além disso, ocorre com
reduzida preocupação com suas conseqüências. Assim, quando o indivíduo se
engaja em um comportamento impulsivo de compra, há uma exacerbação de seus
estados emocionais, havendo baixo controle intelectual sobre sua decisão
(WEINBERG & GOTTWALD, 1982). Segundo estes, a decisão passa a ser
automática e todo o processo de busca e avaliação das alternativas de compra é
3

POPAI - The Global Association For Marketing At Retail, principal entidade do setor em todo o
mundo que, com mais de 60 anos de existência, está presente em 27 países: Australia, Nova
Zelândia, Japão, India, Oriente Médio, Rússia, Túrquia, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo,
República Techa, Eslováquia, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Hungria, Itália, Espanha, Reino
Unido, Irlanda, Canadá, América Central, México, USA, Argentina, e Brasil. Formalizado em agosto
de 1998, atráves de seus Grupos de Trabalho - coordenados pelos integrantes da diretoria e aberto a
todos os associados, o POPAI Brasil, desenvolve atividades como: eventos; seminários; caravanas
para Estados Unidos e Europa; programa de certificação profissional, além do Prêmio POPAI Brasil.
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minimizado, fenômeno importante que desperta a atenção e o interesse para a
realização desta pesquisa.
Beatty e Ferrel4 compartilham do mesmo ponto de vista, entendendo que
a compra por impulso se dá como aquisição imediata e repentina. Esse
comportamento

seria

caracterizado

basicamente

por

atitudes

espontâneas

resultantes de um estímulo particular.
Blessa (2003), por meio de pesquisas realizadas sobre o comportamento
do consumidor, demonstra em seus estudos ser a visibilidade dos produtos de autoserviço no ponto de venda um fator importante para o sucesso das vendas e giro
das mercadorias, onde a cor pode assumir o papel do elemento de atração e
estímulo, entre outras variáveis do processo de decisão de compra.
Considerando que 60% dos nossos sentidos e estímulos estão
diretamente ligados aos apelos visuais, conforme afirma Blessa (2003), não resta
dúvida sobre a importância da visibilidade dos produtos, incluindo o impacto das
cores, posicionamento nas gôndolas, destaque em ilhas, para que se consiga atrair
a atenção do público, principalmente num cenário tão concorrido e bombardeado por
milhares de imagens, textos, cores, luzes, cheiros, entre outros aspectos sensoriais.
As conclusões obtidas nas pesquisas sobre as sensações provocadas
pelas cores, de acordo com os estudos realizados por Farina (2006) na área da
psicodinâmica das cores, foram as grandes fontes motivadoras para a realização
desta pesquisa sobre as cores das embalagens de produtos alimentícios, em
conjunto com a conotação sobre as sensações na perspectiva do consumidor de
supermercado, e ainda, a sua associação com as cores das marcas dos produtos
pesquisados.
Para Mestriner (2004), os impactos que podem ser provocados pelas
cores durante o comportamento de compras do consumidor é um campo pouco
explorado pela ciência aplicada. E sua essência fundamental, ainda segundo esse
autor, se baseia na capacidade de se transmitir mensagens e de se provocar
reações através do uso das cores, sem que haja, portanto, uma leitura consciente
por parte do receptor.

4

BEATTY, Sharon; FERREL, Elizabeth. Impulse buying: modeling its precursors. Journal of Retailing,
Greenwich, v.74, n.2, p.169-192, 1998. Disponível em
<http://www.acrwebsite.org/volumes/v31/acr_vol31_49.pdf> acessado em junho de 2009.
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As pessoas são movidas e conduzidas em direção àquilo que lhes
interessam ou lhes despertam a atenção. O olhar para uma vitrina ou para uma
gôndola pode durar entre quatro e sete segundos, conforme pesquisas sobre
impacto visual realizadas pelo POPAI (1998) e a Nielsen5 (2009). Ambos são
institutos que vêm ao longo de suas atuações, periodicamente incentivando o
desenvolvimento e a prática de atividades relacionadas ao merchandising no pontode-venda, principalmente quanto ao uso de técnicas de exposição de produtos.
Segundo

Arnheim

(1992),

em

que

pesem

as

relações

de

interdependência entre o conjunto dos elementos visuais e a importância de cada
um para a compreensão da informação visual, a cor demonstra ser especialmente
adequada para atingir determinados propósitos de comunicação. Por ser a mais
eficiente dimensão de discriminação visual, atende às funções de diferenciação e
identificação da embalagem. Sua capacidade de atração visual é outra característica
que a torna um componente importante do design e das estratégias de comunicação
mercadológicas.
Um exemplo emblemático capaz de ilustrar a importância do elemento cor
na ótica mercadológica, retrata os idos de 1918, quando a metade dos carros na
América do Norte eram Modelos T na cor preta. A alta produção conseguida por seu
criador Henry Ford6, naquela época, tem como característica marcante a escolha de
uma única cor de veículo que era o preto. Desta forma, ele conseguia montar os
veículos sem ter que diferenciar o processo de pintura. A famosa frase sobre a
escolha da cor do veículo, escrita por Ford, ficou mundialmente conhecida como "o
cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto". Tecnicamente,
isso se devia ao desenvolvimento da linha de montagem, que exigia a cor preta por
sua secagem mais rápida, porém o Modelo T era também disponível em outras
cores, como o vermelho. No entanto, Ford defendia esse esquema de abordagem
em sua publicidade sustentando recordes de produção e vendas por 45 anos.
Considerando estes recortes iniciais, percebe-se algum consenso na
literatura
5

quanto

à importância

da

cor na

comunicação da

embalagem,

Nielsen: Instituto de pesquisa global que oferece uma enorme variedade de informações de
mercado integradas de informações avançadas, sofisticados sistemas e metodologias analíticas.
6
Henry Ford (1863 - 1947) foi um empreendedor estadunidense, fundador da Ford Motor Company e
o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em
menos tempo e a um menor custo. Como único dono da Ford Company, ele se tornou um dos
homens mais ricos e conhecidos do mundo. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford>
acessado em 26 de fevereiro de 2010.
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principalmente nas opiniões de Farina (1986) e de Mestriner (2002), em relação a
uma abordagem mais comercial no uso da cor. Apesar disso, Farina (1986, p. 177),
comenta que pouca atenção tem sido dada ao papel da cor como elemento
informativo e comunicativo nas embalagens. Para ele, pesquisas realizadas por
meio de experimentos sugerem que as cores das embalagens de produtos
alimentícios influenciam a escolha do consumidor através de uma percepção
sensorial durante o processo de decisão de compra.
A questão norteadora desta pesquisa empírica é “existe congruência
conotativa entre as cores das embalagens dos produtos alimentícios de
supermercado, as cores do produto embalado e as cores de suas marcas na
percepção do consumidor?”
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1.2 Justificativas para o Estudo
A realização desta pesquisa ocorreu na intenção de se explorar e
demonstrar a importância das cores das embalagens de produtos alimentícios, bem
como as possibilidades e contribuições que a mesma possa proporcionar, ao
compartilhar com os profissionais de marketing ligados diretamente ao assunto
sobre a escolha da cor que simbolize e represente a identidade de um produto no
mercado.
Farina (2006) comenta que a apresentação de um produto deve
corresponder à imagem idealizada pelo consumidor em relação a ele, de maneira
que sua forma, dimensões, volume e combinação de cores devam ser estudados
precisa e criteriosamente. Para ele, é quase impossível imaginar um mundo sem
embalagens7. A grande realidade dos tempos modernos na sociedade do consumo é
a presença expressiva de produtos embalados que estão se tornando tão interrelacionados que dificilmente se consegue imaginar um sem o outro.
Por outro lado, Mestriner (2007) acrescenta a necessidade de a
embalagem transmitir, dentro do possível, todas as informações que possam
interessar ao consumidor de forma persuasiva e, se possível, que mostre o produto
por meio de dispositivos transparentes. Não obstante, é preciso que ela corresponda
à mensagem publicitária e que tenha grande poder de expressão, sem perder de
vista os valores conotativos previamente transmitidos pela imagem de sua marca.
Para Tavares (2008, p.388), o significado real de uma marca reside na
mente do consumidor. Baseia-se no conhecimento que ele tem da marca, na
lembrança de tê-la visto antes e em seu reconhecimento para associá-la com suas
várias mensagens, atributos e benefícios. Sendo assim, a essência do marketing é
descobrir o “espírito” do produto, o elo promocional que estabelece uma relação
íntima e duradoura com o cliente.
Conforme dados publicados periodicamente no portal da Nielsen (2009),
grande parte das compras por impulso em supermercados ou em lojas de
7

Embalagem: é um recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente e serve
principalmente para agrupar unidades de um produto, com vista à sua manipulação, transporte ou
armazenamento. Outras funções da embalagem são: proteger o conteúdo, informar sobre as
condições de manipulação, exibir os requisitos legais como composição, ingredientes, etc e fazer
promoção do produto através de gráficos. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Embalagem>
acessado em 26 de fevereiro de 2010.
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especialidades pode ser creditada à embalagem. Se um dos estímulos que motiva
os consumidores está diretamente relacionado aos aspectos visuais, há de se notar,
portanto, a importância do papel de uma embalagem, conforme salienta Mestriner
(2007), a fim de atrair a atenção dos consumidores através de um design gráfico
chamativo, de uma combinação de cores eficaz, de padronagens planejadas, do
desenvolvimento de formatos adequados, de estilos e ilustrações correlacionadas ao
produto. O tipo de material utilizado também pode ser decisivo na escolha de um
produto. Ainda dentro do que destaca este autor, a cor é o primeiro item que chama
a atenção do consumidor numa embalagem devido ao seu grande poder de impacto
e sugestão.
Para Farina (1986:123), as cores atuam diretamente na sensibilidade
humana atingindo a parte motivacional, levando o indivíduo a reagir e a realizar um
desejo despertado improvisadamente, através da aquisição. Ainda segundo este
autor, a cor da embalagem pode influenciar o indivíduo em sua necessidade de se
alimentar, em seu desejo de possuir saúde ou prestígio, ou personalidade, ou ainda,
de parecer mais jovem.
Apesar da afirmação de preferência por determinados tons, as cores
básicas exercem um importante estímulo fisiológico que pode até alterar a
respiração ou modificar a pressão arterial do ser humano. Com as cores suaves, as
reações são opostas, dando uma sensação de calma ou tranqüilidade, motivo pelo
qual Mestriner (2004) e Farina (2006) recomendam aos projetistas de embalagens
que não levem em consideração gostos pessoais, e sim, os efeitos psicológicos e
fisiológicos de reação à cor, que são inerentes ao ser humano.

A cor está de fato, impregnada de informação, e é uma das
mais penetrantes experiências visuais que temos todos em
comum. Constitui, portanto, uma fonte de valor inestimável
para os comunicadores visuais. (DONDIS A. DONIS, 1999:64).

Pesquisas publicadas periodicamente no portal do POPAI sobre decisões
de compras demonstram que grande parte do consumidor brasileiro não planeja
suas compras, e que decidem por este ou aquele produto no momento e no local da
compra.
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A realização desta pesquisa empírica se justifica pela experiência de seu
autor nas áreas de criação, desenvolvimento de marcas e planejamento de
marketing, complementada pela docência em disciplinas afins, entre elas a
“Psicodinâmica das Cores”, lecionada em instituição de ensino superior no curso de
comunicação. Além, disso, o autor acredita que este estudo apresentará dados
importantes e que irão contribuir, sobremaneira, para o ambiente profissional e
acadêmico, auxiliando futuros profissionais nas decisões que envolvam a escolha de
cores de embalagens para produtos alimentícios.

1.3 Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa é “identificar a existência ou não de
congruência conotativa entre as cores: das embalagens de produtos alimentícios, do
produto embalado e de suas marcas, na percepção do consumidor.”
Como objetivo específico desta pesquisa, buscar-se-á esclarecer e
descrever os seguintes pontos:
 Identificar as cores adotadas pelos fabricantes de produtos alimentícios
em suas embalagens;
 Estabelecer associações (conotações) entre as cores das embalagens
consideradas e a natureza de seu conteúdo;
 Descrever se os consumidores associam as cores das embalagens ao
produto embalado e às suas marcas;
 Descrever qual o significado conotativo das cores para o consumidor
quando associadas a determinados tipos de produtos;
 Inferir se o significado conotativo adotado pelo consumidor coincide
com o significado conotativo estabelecido pela literatura.

Além desta introdução, esta dissertação possui mais cinco capítulos onde
o primeiro fornece uma visão geral contextualizando o assunto e o motivo da
pesquisa. Define a questão central a ser respondida descrevendo os objetivos, as
justificativas da pesquisa e a estrutura do trabalho.
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O segundo capítulo intitulado Referencial Teórico, apresenta alguns
conceitos e discussões a respeito dos principais fundamentos sobre o impacto das
cores, comunicação, merchandising, embalagem, marca e resultados de pesquisas
já realizadas sobre o tema.
O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da
pesquisa.
O quarto capítulo traz a apresentação e discussão dos resultados da
pesquisa aplicada.
O quinto capítulo apresenta as conclusões do estudo e as considerações
finais.
E, finalmente, as referências, apêndices e anexos encerram, por ora, este
trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A teoria relativa ao tema deste trabalho aborda caracterização e
conceituação dos principais fundamentos sobre o simbolismo das cores,
comunicação, merchandising, embalagem e marca. Ao final do referencial teórico,
serão apresentados resultados obtidos em pesquisas sobre impacto das cores de
embalagens no comportamento do consumidor no momento da compra.

2.1 As Cores

Este tópico aborda questões sobre a relação entre a natureza, o homem e
as cores; o fenômeno do cromatismo; teorias científicas sobre cores; estudos e
experimentos; signos culturais e psicológicos.

2.1.1 A Relação das Cores com a Natureza e com o Homem

Partindo de um contexto ambiental, a relação do homem com a natureza
sempre foi motivo de estudos e experimentos complexos. A busca pelo
desconhecido, a exploração das cavernas, a ida à lua, entre outros movimentos, são
temas que se discutem rotineiramente. A natureza exibe sua linguagem própria,
seus sons, seus segredos e suas cores com toda sua potência, provocando no
homem reações que merecem atenção e estudos: o azul do céu e do mar, o verde
das folhas, o amarelo do sol, as flores multicoloridas, o branco das nuvens, tudo isso
impondo-se naturalmente sobre o mundo das cores e sobre as pessoas que ali se
encontram.
Para Farina (2006, p. 3), o homem vive eternamente com suas sensações
visuais, oferecidas pelo ambiente natural que o rodeia e, por ele mesmo, pela
realização de suas obras, com uma preocupação antiga de desejar sempre
reproduzir o colorido da natureza em tudo. E isso, segundo o autor, vem desde o
começo da história da humanidade, das civilizações mais antigas como as da China,
Índia, Egito, que atribuíam às cores símbolos carregados de sentido, ligados mais às
necessidades psicológicas e culturais do que as estéticas.
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Historicamente, as pinturas e os pintores de época retratavam nas artes
visuais a expressão de seus valores sensuais, culturais e espirituais valorizando a
forma e a cor por meio de representações de objetos e elementos da natureza: fogo,
água e terra.
Diversos estudos e teses acadêmicas levantadas durante esta pesquisa
abordaram a relação do homem com as cores, e em comum, apontaram para o fato
de que tudo teve início na idade da pedra com a utilização de materiais e recursos
retirados da própria natureza. Com isso, nota-se que desde a antiguidade as cores
já eram tratadas como símbolos e signos que serviam para representar diversas
culturas e sociedades primitivas.

2.1.2 Cromatismo: a Luz Visível

Já no século XVII Aristóteles e o físico Kepler começaram a revelar os
elementos básicos para a formação das cores, e Newton (1707) publicou em sua
obra "Tratado sobre a reflexão, a refração e as cores da luz", quando se referia à
decomposição das cores através de um prisma, a existência de sete cores no
espectro, dando origem à teoria de que existe somente seis cores visíveis sob as
condições naturais de luz do dia. Em seguida, Goethe (1749-1832), escritor e pintor
alemão, prosseguiu os estudos de Newton (1707), somando aos seus novos
experimentos com as cores, formando o que chamou de círculo de cores de seis
espectros formado pelas cores laranja, verde, violeta, azul, vermelho e amarelo,
utilizado até hoje e que servirá como referência sobre as cores que serão analisadas
nesta pesquisa. Para Newton, o ser humano consegue distinguir diferentes cores por
meio do comprimento de suas faixas de ondas, onde cada raio de luz estimula seus
sensores óticos de forma diferente.
De

acordo

com

Farina

(2006),

podemos

entender

espectro

eletromagnético como o conjunto de todas as ondas conhecidas, de acordo com sua
longitude, composta de radiações que consiste em vários tipos de vibração: ondas
de rádio, infravermelhas, visíveis, ultravioleta, gama e cósmicas. Partindo-se da
física de Newton (1707), constatou-se que todas as cores visíveis ou percebíveis
pela visão humana estão entre faixas de ondas de 400 a 800 nanômetros, e
possuem a capacidade de estimular a retina provocando a sensação de luz, o que
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ocasiona o fenômeno da cor. Os raios acima destas medidas não são visíveis a olho

Vermelho

Laranja

Amarelo

Verde

Azul e Anil

Violeta

nu e são chamadas de ultravioletas ou infravermelho, conforme Figura 1:

8

FIGURA 1 – Gráfico do Espectro Visível
Fonte: Adaptado de
http://www.dpi.inpe.br/~carlos/Academicos/Cursos/Pdi/pdi_cores.html

Cientificamente, a Física explica que a luz é incolor e que somente
adquire cor quando passa através da estrutura do espectro visual. Desta forma, para
Farina (2006), a cor não é uma matéria, nem uma luz, mas sim uma sensação, pois
para ele, a cor existe em função do indivíduo que a percebe, e depende da
existência da luz e do objeto que a reflete.
Para a física as teorias que explicam a recepção da cor pelos seres
humanos podem ser separadas em teorias do grupo cor-luz e teorias do grupo corpigmento, que será objeto de análise deste trabalho. Para Newton (1707) a cor-luz é
uma radiação luminosa, visível, resultado da decomposição da luz branca e que
podem ser exemplificadas como imagens eletrônicas do tipo das que são projetadas
pela televisão ou pela tela do computador, onde são sobrepostas diversas cores-luz
resultando na formação do branco. Para Goethe (1749-1832) a cor-pigmento é uma
substância concreta e sólida, como uma tinta, de natureza química e é utilizada
basicamente na pintura ou no processo de impressão gráfica, onde a sobreposição
de suas cores resulta no preto não absoluto.
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Para facilitar a leitura das cores, em caso de reprodução mecanográfica desta pesquisa, adotou-se
a descrição do nome lateral para cada uma delas.
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Muitas teorias científicas desenvolvidas sobre as cores e apresentadas
por Farina (2006, p. 51), tentam explicar o processo de visão da cor de diversas
formas, conforme configurado no Quadro 1:
QUADRO 1 - Teorias Científicas das Cores
Teoria

Características

Teoria de YoungHelmholtz

Young (1772-1829) procurou a existência das três cores primárias na constituição do
homem e não na natureza da luz como outros teóricos fizeram. Segundo Young, a
maioria dos fenômenos relacionados à cor deve-se à existência de estímulos de
excitação do olho humano, sensíveis à luz que reagem, respectivamente, ao azulvioleta, ao verde e ao vermelho-alaranjado.

Teoria de Hering

Hermann von Helmholtz, fisiologista e físico alemão (1821-1894), conhecido por seus
estudos sobre ressonância acústica, acomodação visual, etc, desenvolveu a teoria das
cores de Young dando origem a “Teoria de Young-Helmholtz”. Hering defende a teoria
da existência de três variedades de cones de dupla ação. Um dos grupos seria
responsável pela formação das luzes azul e amarela; outro pelas luzes verde e
vermelha, e o terceiro seria excitado pelas luzes preta e branca. Essa teoria expressa
que as cores verde, preta e azul refazem a substância das células, porém essa mesma
substância é destruída pelo branco, pelo vermelho e pelo amarelo.

Teoria de Ladd
Franklin

Para Christine Ladd Franklin (1847-1930) a visão da cor é um processo de evolução do
homem primitivo, que só distinguia o branco, o preto e o cinza. Ocorreu uma evolução e
os bastonetes se transformaram em dois tipos distintos de cones, que podiam distinguir
os demais tipos de cores.

Teoria Cromática

Chama-se cromática a parte da teoria da cor que estuda o modo de individualizar e
classificar as cores. Os diversos aspectos da modulação de uma cor são indicados,
ordinariamente, com os termos correspondentes às três constantes de todas as nossas
sensações de cor:
- O tom da cor (azul, verde, laranja etc.);
- A saturação (variação para o claro); e
- A luminosidade (variação para o escuro).

Fonte: Adaptado de Farina (2006, p. 51)

De acordo com a Física, os objetos totalmente vistos como brancos são
aqueles que refletem todas as radiações luminosas, ao contrário dos objetos vistos
totalmente pretos pela ausência de radiação, considerados como cores ausentes no
espectro solar. Ao ser iluminado, um objeto absorve algumas cores e reflete outras,
absorvendo e refletindo, portanto, energia ou calor, fenômeno que deu origem às
sensações de cores frias (tons de azul, violeta e verde) e cores quentes (tons de
amarelo, vermelho e laranja).
Segundo Farina (2006, p. 65), as cores primárias também chamadas de
cores básicas  amarelo, vermelho e azul  e servem como referência para a prática
publicitária. Já as cores secundárias ou complementares são aquelas obtidas com a
combinação de duas cores primárias em porcentagem idêntica, conforme
apresentado na Figura 2.
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Cores
Primárias

Cores
Secundárias

FIGURA 2 – Cores Primárias e Secundárias (cores-pigmento)
Fonte: adaptado e disponível em < http://betebrito.com/o-universo-das-cores/>.
Acessado em maio de 2009.

As cores complementares, segundo Fabris (2003), são formadas pela
fusão das cores primárias e secundárias, desde que se encontrem exatamente
opostas no círculo de cores, conforme representado na Figura 3.
Violeta

Vermelho

Laranja

Azul

Verde

Amarelo

FIGURA 3 - Cores Complementares
Fonte: Adaptado e disponível em <http://www.walpp.com.br/israelito/?p=225>.
Acessado em maio de 2009.

Para Fabris (2003) uma cor ao lado de sua complementar parece mais
acentuada com um brilhante formoso; porém ao mesmo tempo, ambas resultam em
mais difícil leitura. Este desagradável fenômeno se poderia corrigir fazendo que uma
das cores seja muito mais clara, ou mesclando uma pequena proporção de uma na
outra.

2.1.3 Os Estudos sobre Cores

A presença constante das cores no cotidiano das pessoas despertou o
interesse de diversos cientistas e invadiu vários campos das atividades humanas,
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dentre eles, estudos destinados ao esclarecimento sobre a influência das cores na
vida do homem.
Nessa área, destacam-se os estudos de Lüscher (1986); Deribéré (1965)
e Bamz (1980). Ambos pesquisaram, de acordo com cada interesse, a aplicação da
cor no cotidiano das pessoas. Lüscher (1986) do seu lado, tenta exemplificar as
escolhas das cores correlacionadas à personalidade de cada um. Já Déribéré (1965)
desenvolveu estudos relacionando as escolhas com objetos e seus significados.
Para Bamz (1980) há uma ligação entre a preferência da cor com relação à idade.
Nos estudos realizados por Rorschach (1961) foi descoberto que caracteres
alegres correspondem intuitivamente à cor, ou seja, a preferência pela cor geralmente
denuncia indivíduos com mais abertura a estímulos exteriores e também é um privilégio
das pessoas sensíveis, que se deixam influenciar, que estão mais propensas à
desorganização e à oscilação emocional. Enquanto as reações em relação à forma
indicam o temperamento de pessoas deprimidas, mais introspectivas e mais
controladas. Schachtel (1946) concluiu que, ao reagir à cor, as pessoas sofrem a ação
do objeto de maneira passiva e, ao contrário, ao perceber a forma examina o objeto e
sua estrutura de maneira ativa.

A experiência de Fère (1960) chegou à conclusão de que a luz colorida
intensifica a circulação sanguínea e age sobre a musculatura no sentido de
aumentar a sua força. Baseando-se em suas experiências, Lüscher (1986) afirma
que quando as pessoas são obrigadas a olhar por um determinado tempo para a cor
vermelha, há uma estimulação em todo o seu sistema nervoso dado o poder
excitante dessa cor. Ainda considerando a cor vermelha, o neurologista Goldstein
(1942) vivenciou uma experiência com uma de suas pacientes, que tinha uma área
do cérebro afetada, que perdia o sentido de equilíbrio e tinha enjôos quando se
vestia de vermelho, onde o mesmo não acontecia quando se vestia de verde.
Já Guimarães (2000) retrata o processo do estudo de como a cor é
percebida pelo homem observando-se quatro aspectos, conforme apresentado no
Quadro 2, e considerando-se que esta análise normalmente não acontece no estudo
da cor de forma isolada, mas sim dentro de uma composição cromática.
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QUADRO 2 – Aspectos Relacionados à Percepção da Cor pelo Homem
Aspectos

Características

Aspectos morfológicos

A cor tratada por sua forma (os pigmentos e a luz que é composta).

Aspectos sintáticos

A cor pelas relações estabelecidas na composição cromática (contrastes,
saturação, brilho, tons e complementos).

Aspectos semânticos

As sensações percebidas pelo receptor (processo sinérgico).

Aspectos pragmáticos

O momento em que a mensagem foi transmitida (meio, ruídos e recepção da
informação).

Efeito sinestésico

Relação subjetiva que se estabelece espontaneamente entre uma percepção
e outra (cores quentes, cores frias, pesadas ou fortes).

Fonte: Adaptado de Guimaraes (2000)

Quando as cores são usadas pelo homem podem representar diversas
funções, de forma consciente ou inconsciente e, dentre as diversas e possíveis
funções dadas às cores, Soares (1991, p. 41) destaca as principais, conforme
representado no Quadro 3:
QUADRO 3 - Funções das Cores
Função

Características

Distinguir

Separar conceitos, diferenciar.

Unificar

Agrupar conceitos em uma mesma gama de cores.

Chamar atenção

Destacar e atrair toda a atenção em meio aos demais elementos relacionais.

Camuflar

Minimizar os contrastes, fazendo os tons se misturarem dificultando sua visualização.

Estruturar

Organizar visualmente elementos em um contexto.

Codificar

Convenciona determinada cor a determinada função.

Indicar

Representar fenômenos físicos como signo sintomático.

Simbolizar

Criar significados através de símbolos.

Estilizar

Extrapolar padrões sociais, não seguir o uso convencional de cores.

Fonte: Adaptado de Soares (1991, p. 41)

De acordo com Farina (2006), estes estudos e conclusões são bastante
significativos, pois sugerem que pela escolha da cor o indivíduo demonstra estar
voltando para o mundo exterior ou dele se afastando.
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2.1.3.1 Sensações Provocadas pelas Cores

Para Farina (2006), as cores influenciam o ser humano tanto no campo
fisiológico quanto no campo psicológico, nas formas da alegria ou de tristeza, de
exaltação ou de depressão, de atividade ou de passividade, de sensação de calor ou
de frio, do equilíbrio ou desequilíbrio, da ordem ou da desordem, entre tantas outras
sensações.
O problema estético das cores, apontado tanto por Farina (2006) quanto
por Mestriner (2004), passa a ser considerado sob três pontos de vistas essenciais:
óptico-sensível (a impressão), psíquico (a expressão) e intelectual-simbólico ou
cultural (a estrutura). A proposta, segundo Farina (2006, p.11), é a possibilidade de
se integrar a cor com a forma, principalmente num novo mundo chamado
“iconosfera”, onde, segundo o autor, o homem passa mais de duas mil horas por ano
diante da imagem eletrônica. Situação que tende a aumentar mais ainda com o
advento da convergência digital, proporcionada pelas novas mídias onde a força
comunicativa poderá depender, em grau cada vez maior, do impacto exercido pela
cor.
Farina (2006) comenta que a cor tem uma contribuição muito importante
nas pesquisas científicas e nas experiências laboratoriais com aplicações na
cromoterapia, na biologia, nas questões climáticas, na fotografia, no cinema e na
televisão, demonstrando a sua capacidade sinestésica de atuar sobre a emotividade.
Isto porque, segundo o autor, a maioria das pessoas convive naturalmente com as
cores, inconscientes da sua importância como elemento da natureza e do convívio
social.
Para Mestriner (2004) todo o cuidado é pouco na escolha das
combinações de cores em função dos efeitos que elas possam provocar em seu
observador, exigindo critérios mais rigorosos nos projetos de comunicação visual
para que não obtenha resultados inesperados. Esta mesma preocupação é
apontada por Farina (2006) em relação ao conhecimento sobre as relações entre as
cores e o significado cultural delas com o seu público local, valendo-se do impacto,
impressões e dos conceitos provocados.
O foco desta pesquisa percorreu o sentido conotativo da cor, sem a
diferenciação de particularidades geográficas, pois

o autor suspeita sem
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generalização, de que existem algumas características específicas que provocam
reações comportamentais que independem do contexto social.
Para Farina (2006, p.85), a cor é uma realidade sensorial capaz de atuar
sobre a emotividade humana produzindo uma sensação de movimento e uma
dinâmica envolvente e compulsiva. Numerosos estudos neste sentido foram
realizados para investigar os fatores que influenciam a preferência por determinadas
cores, com destaque para o trabalho de M. Déribéré (1965).
Dentro da perspectiva da semiótica e das possibilidades de variações
conotativas em função das culturais locais não universais, Goldman et al (1964)
descreve as principais características das cores primárias e secundárias,
considerando também o preto e o branco no modo de produção cor-pigmento,
conforme Quadro 4:
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QUADRO 4 – Descrição Conotativa das Cores
Cor
Vermelho

Amarelo

Laranja

Verde

Azul

Violeta

Branco

Preto

Cinza

Descrição
Associação material: guerra, sangue, sol, mulher, feridas, perigo, fogo, rubi.
Associação afetiva: força, energia, paixão, vulgaridade, coragem, furor, violência, calor, ação,
agressividade.
Do latim vermiculus [verme, inseto (a cochonilha)]. Desse verme é extraída uma substância,
o carmim, a qual chamamos de carmesim [do árabe: qirmezi (vermelho bem vivo)]. Essa cor
simboliza encontro, aproximação. Sensação cromática.
Associação material: palha, luz, verão, calor de luz solar, flores grandes.
Associação afetiva: alerta, ciúme, orgulho, egoísmo, euforia, originalidade, iluminação,
idealismo. Vem do latim amaryllis. É o símbolo da luz que irradia em todas as direções.
Sensação cromática.
Associação material: pôr do sol, festa, laranja, luz, outono, aurora, raios solares.
Associação afetiva: tentação, prazer, alegria, energia, senso de humor, advertência.
Laranja tem origem do persa narang, por meio do árabe naranja. Simboliza o flamejar do
fogo. Faz correspondência ao vermelho moderado. Sensação cromática.
Associação material: frescor, primavera, bosques, águas claras, folhagem, mar, umidade.
Associação afetiva: bem-estar, saúde, paz, juventude, crença, coragem, firmeza, serenidade,
natureza.
Deriva do latim vidiris. É o símbolo da harmonia da faixa que existe entre o céu e o Sol. De
paz repousante e reservada, favorece o desencadeamento de paixões. Sensação cromática.
Associação material: frio, mar, céu, gelo, águas tranqüilas, feminilidade.
Associação afetiva: verdade, afeto, paz, advertência, serenidade, espaço, infinito, fidelidade,
sentimento profundo.
Tem origem no árabe e no persa lázúrd, por lazaward (azul). Proporciona a sensação do
movimento para o infinito. Céu sem nuvens. Sensação cromática.
Associação material: enterro, alquimia.
Associação afetiva: engano, miséria, calma, dignidade, autocontrole, violência, furto,
agressão.
Resulta da mistura do vermelho com o azul. Violeta é diminutivo do provençal antigo viula
(viola). Possui bom poder sonífero. Sensação cromática.
Associação material: neve, casamento, lírio, batismo, areia clara.
Associação afetiva: limpeza, paz, pureza, alma, divindade, ordem, infância.
Branco vem do germânico blank (brilhante). É o símbolo da luz, e não é considerada cor. No
ocidente, o branco traduz a vida e o bem, em contrapartida para os orientais o branco traduz
a morte, o fim ou o nada. Sensação acromática.
Associação material: enterro, morto, sujeira, coisas escondidas.
Associação afetiva: tristeza, desgraça, melancolia, angustia, dor, intriga, renúncia.
Vem do latim niger (negro, escuro, preto). É angustiante e expressivo. Sensação acromática.
Associação material: ratos, pó, neblina, máquinas.
Associação afetiva: velhice, sabedoria, passado, tristeza, aborrecimento.
Cinza do latim cinicia (cinza) ou do germânico gris (gris, cinza). Intermediária entre luz e
sombra, o cinza não tem interferência nas cores em geral. Sensação acromática.

Fonte: Adaptado de Farina (2006, p. 97)

Na década de 50, designers de produtos e anunciantes interessados em
usar as cores para atrair dinheiro e aprimorá-las em seus produtos, financiaram
estudos para pesquisadores interessados em desenvolver a teoria das cores. Até
mesmo psicólogos desenvolveram trabalhos neste sentido e a terapia das cores
ganhou credenciais no mundo científico. Estes estudos confirmaram que a cor age
sobre os sentimentos, sobre a sensibilidade e sobre o humor onde o processo de
filtragem ocorre antes que qualquer coisa chegue ao consciente. A leitura é tomada
fora da percepção consciente e o fenômeno da percepção da cor é mais complexo
que o da sensação.
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O nome das cores se perdeu ao longo dos séculos e está intimamente
ligado ao estudo filológico9 das línguas. A origem desses nomes remonta na sua
estrutura, do grego, do latim e do árabe, dando origem às línguas latinas e ao
português (1808). Nesta época, o homem designava as cores conforme o que
enxergava à sua frente, por meio da associação aos símbolos que lhes fossem
familiares, dando origem aos nomes conforme se segue:


Amarelo - do árabe antigo Amirahah, ou homem amarelo, alusão aos



Vermelho - do latim Vermiculu, cor do sangue.



Azul - do árabe antigo Azulaih, cor dos céus.



Violeta - do latim Viola, a flor violeta é a única da família dos vegetais

orientais.

com essa cor.


Branco - de origem anglo-saxônica (alemã), Blanck ou Blank, a neve

no pico das montanhas.


Negro - do latim Nigrus ou homem negro.

2.2 A Semiótica e a Cor na Comunicação

Peirce10 (2000) conceitua semiose como uma ação que envolve uma
cooperação de três sujeitos: o signo, o objeto e seu interpretante, provocando uma
relação tri-relativa ou triádica, ou seja, uma leitura que se valha apenas com a
presença isolada de dois desses três elementos. Esse cientista desenvolveu uma
teoria sobre o fenômeno da semiótica denominada triadicidade composta pelas
categorias primeiridade, secundidade e terceiridade, conforme as quais se dá a
apreensão dos fenômenos na consciência, porém sem que haja relação de
hierarquia ou prioridades entre elas, pois elas ocorrem de forma simultânea e
interrelacionadas.
A primeiridade é a categoria que aparece em tudo que estiver relacionado
com o acaso, possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade e liberdade. É a

9

Segundo o Wikipédia, a filologia (do grego antigo "amor ao estudo, à instrução") é a ciência que
estuda uma língua, literatura, cultura ou civilização sob uma visão histórica, a partir de documentos
escritos. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Filologia> acessado em 28 de junho de 2009.
10
Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) foi um filósofo, cientista e matemático americano. Disponível
em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Peirce> acessado em 28 de fevereiro de 2010.
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percepção inicial do fenômeno, atemporal, sugere a idéia do ser, do eu. Para Peirce
(2000) é uma instância daquele tipo de consciência que não envolve qualquer
análise, comparação ou processo análogo, nem consiste, no todo ou em parte, em
qualquer ato pelo qual uma porção da consciência é distinguida de outra. Já a
secundidade, para ele, está ligada às idéias de dependência, determinação,
dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa e dúvida. É a categoria
capaz de dizer da existência e da ocorrência.
Para Pinto (1995), secundidade vem sugerir a idéia de existir, da
existência do outro, diferentemente da primeira que nos sugere a de ser, numa
relação de causa e efeito. A terceiridade é a categoria que diz respeito à
generalidade, continuidade, crescimento e inteligência. Esta categoria ocorre quando
começa a se construir o pensamento e a mediação interpretativa entre a pessoa e o
fenômeno. Ela consiste na capacidade que algo tem de representar (o 3º); se esse
algo existe (o 2º) e se ele é (o 1º). Santaella (1983, p.51) ilustra a triadicidade
quando diz que “o azul, simples e positivo azul é um primeiro. O céu, como lugar e
tempo, aqui e agora, onde se encarna o azul é um segundo. A síntese intelectual,
elaboração cognitiva – o azul no céu ou o azul do céu – é um terceiro”. Através
desta triadicidade formada pelo objeto, signo e interpretante inicia-se o processo
infinito de significados denominados de semiose.
Portanto, segundo Pinto (1995), objeto é tudo aquilo que é denotado de
uma representação (signo), ou seja, um referente, algo ao qual se refere e existe
(através do seu signo), por meio do qual o interpretante será o interlocutor que
produzirá a relação do signo com o objeto. A análise semiótica quando aplicada ao
marketing, torna explícito o potencial comunicativo que um produto apresenta e seus
possíveis efeitos provocados em um receptor. Quando tentamos “tirar sentido” de
um estímulo de marketing, seja de uma embalagem diferente, um comercial de
televisão elaboradamente produzido, ou de um modelo na capa de uma revista, o
fazemos interpretando os seus significados à luz de associações que temos com
essas imagens. Por essa razão, muito do significado inferido é influenciado pelo que
fazemos com o simbolismo que percebemos. (SOLOMON, 2002, p.66)
A semiótica tem uma importância muito grande para a compreensão do
comportamento de compra do consumidor e nas mensagens de marketing, pois
nota-se claramente a presença constante do objeto, do signo e do interpretante.
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Solomon (2002) reforça este entendimento no seu argumento de que o objeto é o
produto que é o foco da mensagem; o signo que é a imagem sensorial que
representa os significados pretendidos do objeto; e o interpretante que é o
significado derivado. Daí a importância de se aproximar a semiótica desta pesquisa,
pois as cores que são exploradas nas embalagens de produtos alimentícios devem
despertar no consumidor percepções, desejos e necessidades compatíveis com
aquelas desejadas por seus idealizadores e gestores mercadológicos.
As considerações apresentadas anteriormente no Quadro 4, dentro do
estudo consolidado por Goldman et al (1964) sobre sensações cromáticas,
descrevem a visão conotativa do consumidor em relação às cores, baseado nas
experiências já realizadas e nas conclusões obtidas, principalmente as que foram
apresentadas dentro de uma visão mercadológica por Farina (2006), e servem como
parte do referencial teórico deste estudo.
“O parâmetro do comunicador é o público entender com exatidão o que ele
quis dizer. Em termos de comunicação visual, quanto mais objetiva for a
escolha das cores, maiores serão as possibilidades da imagem transmitir a
mensagem planejada. Isso significa que certas cores ou combinação de
cores são mais adequadas do que outras para comunicar determinadas
sensações ou idéias.” (GOLDMAN, 1964, p. 219)

A abordagem se orienta por meio de uma análise do cotidiano da
comunicação mercadológica não-verbal, tal e qual apresentado por Farina (2006),
para que se possa descrever sua aplicação, tanto por parte da indústria, quanto por
parte dos consumidores destes produtos.
Para Farina (2006) diversos fatores devem ser conjugados para a
determinação da cor ideal para servir como portador da expressividade mais
conveniente a cada tipo específico de mensagem, para um produto a ser consumido
ou a um serviço a ser utilizado. O autor afirma ainda que a especificidade daquilo
que será anunciado deverá ter íntima conexão com a cor a ser empregada, quer
seja para transmitir a sensação de realidade, quer seja para causar impacto ou
realçar um diferencial.
Farina (2006) afirma ainda que para uma marca, um título, ou uma
informação possuir legibilidade é preciso uma análise da cor de fundo deles para
que haja um contraste significativo. Caso contrário, estes elementos terão a sua
visibilidade prejudicada dificultando sua memorização e lembrança.
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A cor tem o poder de captar rápida e emotivamente a atenção do
consumidor, por isso, a perfeita adequação dela à sua finalidade deve ser precisa.
Do contrário, poderá anular o valor de qualquer veículo de comunicação, por mais
dispendioso que seja, entre eles a própria embalagem do produto. A proposta de
uma determinada cor para um produto só poderá ser enfatizada depois de uma
análise sobre a classe social e a faixa etária do público-alvo a ser atingido, além de
outras variáveis apresentadas na introdução deste projeto. Por isso, a publicidade
deve refletir as tendências do momento, acentuando o clima desejado e
proporcionando um ambiente que seja adequado ou se antecipe ao desejo do
consumidor.
Na comunicação estratégica de produtos, o uso das cores tem uma
função cujo foco é no receptor, na sensação que as cores trarão àqueles a quem
elas chegarem, ajudando na clareza da mensagem transmitida. A cor, às vezes, cria
um clima propício e fala por si só, podendo ser aproveitada como uma ferramenta de
marketing. No entanto, as cores no campo mercadológico de produtos não devem
ser utilizadas como no meio artístico, cujos objetivos estéticos seguem outras
normas e princípios.

2.2.1 Aplicação da Cor na Comunicação

Dada a generalidade do termo comunicação, vale reforçar que aqui será
tratado o conceito de comunicação mercadológica, onde cabe aplicação da cor nas
tarefas desenvolvidas pela direção de arte das agência de publicidade, durante o
processo criativo das peças gráficas; cabe aplicação da cor no desenvolvimento das
identidades visuais das organizações e de suas marcas institucionais; cabe
aplicação da cor nos displays; cabe aplicação da cor na mídia impressa e na mídia
exterior e, também cabe aplicação da cor no desenvolvimento das embalagens de
produtos em geral, com maior ênfase nas embalagens de produtos alimentícios.
Conforme visto em Soares (1991), as cores exercem um papel importante
na comunicação uma vez que ela tem a função ora de distinguir, unificar, chamar a
atenção, camuflar, estruturar, codificar, indicar ou ora simplesmente de estilizar.
Embora para Farina (1973) e para Mestriner (2002, p. 53) haja algum
consenso na literatura quanto à importância da cor na comunicação, pouca atenção
tem sido dada ao papel da cor como elemento informativo e comunicativo, o que se
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agrava ainda mais pelo fato de inexistir métodos e técnicas de pesquisa específicos
que possam dar um maior suporte aos estudos empíricos como é o caso desta
pesquisa sobre cor.
Partindo-se do pressuposto de que as necessidades de comunicação não
são as mesmas para todos os tipos de produtos, é necessário atenção e cuidados
especiais quanto à importância relativa destas funções diante de cada objetivo que
se pretende atingir com a aplicação e uso das cores. Vale ressaltar as palavras de
Farina (2006) quando se refere ao problema estético das cores lembrando que para
um observador que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação tríplice:
impressiona, expressa e constrói.
Como as cores dominaram a comunicação no final do século passado,
pode-se imaginar qual seria sua importância nos dias atuais, principalmente diante
de tanta informação e oferta de produtos tão parecidos nas gôndolas dos
supermercados. Portanto, parece que decisões sobre cores não devem ser tomadas
de forma arbitrária diante de um elemento utilizado como código visual gráfico.
Para Farina (2006) a especificidade daquilo que será anunciado ou
comunicado tem íntima conexão com a cor a ser empregada, quer seja para
transmitir a sensação de realidade, quer para causar impacto ou realçar um
diferencial. E, principalmente, pode-se dizer, no que se refere aos produtos de autoserviço disponibilizados nos pontos de venda.
Nota-se que o problema é muito mais complexo do que se possa imaginar
merecendo um estudo prévio e fundamentado para que as experiências,
principalmente no setor do varejo, não caiam no esquema de tentativa e erro, o que
poderia acarretar risco tanto em relação ao tempo despendido quanto aos
investimentos financeiros realizados. O objetivo é a adequação do uso da cor à sua
finalidade dentro de certos princípios e normas, apesar do seu grau de subjetividade
e relatividade.
Farina (2006) afirma que um planejamento mercadológico de um
determinado item que envolva aplicação de cor deve ser embasado em pesquisas,
principalmente para apurar se a busca pelo produto em questão ocorre de forma
racional ou planejada, ou ainda se ele servirá para combinar com algo que já se
tenha adquirido. Situação essa que exige uma definição mais cuidadosa ainda do
que para aquela em que os produtos são adquiridos de forma mais emocional,
aleatórios ou por impulso, e que não tenham nenhum vínculo ou relação com outro

26

item associado. Mais uma vez, para este autor, cabe lembrar qual é o objetivo da
comunicação, a quem se direciona o produto, se o produto merece destaque entre
os seus concorrentes, tendências do momento, faixa etária e categoria social entre
outras variáveis que exigem pesquisa e planejamento.
Perez (2004, p. 114) reforça este conceito quando diz que a publicidade
atualiza as necessidades presentes, traduz, exacerba e confere valor aos produtos,
tornando-os mais desejáveis... é um chamamento, demonstrando o papel da cor
como elemento de comunicação no complexo sistema mercadológico.
Diversas pesquisas consultadas apontaram e sugeriram cores com maior
poder de comunicação, consideradas mais adequadas para determinadas categorias
de produtos demonstrando que ela é uma ferramenta mercadológica de grande
importância para os negócios, por ser responsável pela formação de uma linguagem
imediata com o consumidor. Farina (2006) comenta que a combinação de cores
pode ser uma estratégia que possibilitará a potencialização de feitos de sentido de
um determinado produto ou de uma embalagem, onde o uso de duas ou mais cores
pode dar um significado mais amplo ao objeto observado.
Segundo Farina (2006) há três categorias de considerações que se interrelacionam e influenciam na seleção da cor para uma embalagem enquanto meio de
comunicação: identidade (natureza, aparência e propriedades físicas do produto);
imagem (idéia, concepção do produto); e requisitos de venda (visibilidade,
legibilidade e unidade de grafismo). E ainda para este autor, existem certas
condições básicas para que a cor da embalagem funcione como uma mídia para
atrair a atenção do consumidor, levando-o à compra: é necessário que ela esteja
adequada às condições mercadológicas, ao produto anunciado e ao público.
Portanto, há produtos que se comunicam através da cor com o tom vermelho, azul,
marrom, amarelo, verde, enfim, de acordo com sua finalidade e função.

2.3 Merchandising

2.3.1. Merchandising no Ponto de Venda

Blessa (2003) conceitua ponto de venda como sendo qualquer
estabelecimento comercial que expõe produtos ou serviços para venda aos
consumidores, e que pode contar com a implantação de ações de merchandising,
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por meio de diversas ferramentas, recursos, equipamentos e técnicas, que irão
possibilitar maior visibilidade ao produto e favorecer o impulso de compra. Para
Blessa (2003), aspectos como cor, aroma, demonstração e degustação permitem ao
usuário ter uma experiência sensorial com o produto.
Conforme apontado anteriormente, são múltiplos os fatores que levam o
cliente a comprar e que as cores podem estar entre eles. Ter um bom produto, um
ótimo preço, uma boa distribuição e muita propaganda não serão suficientes para
alavancar os negócios se no "ponto-de-venda" o concorrente for mais eficiente em
relação ao consumidor. O alto índice de decisão de compra no ponto de venda
apontado pelas pesquisas tem estimulado muitas empresas a destinar uma
significativa verba para as ações de merchandising, para garantir que os esforços
dedicados ao planejamento e à divulgação, não sejam perdidos naqueles segundos
finais em que o cliente leva para decidir se comprará seu produto ou o do
concorrente.
Institutos como o POPAI apresentam diversos estudos e práticas em
desenvolvimento sobre técnicas de merchandising, entre elas ações promocionais,
displays, técnicas para estimular compra por impulso, programação visual,
expositécnica, vitrinismo, atmosfera de compra, operação de loja, auto-serviço,
atendimento ao cliente e mão-de-obra promocional.
Blessa (2003) afirma que o merchandising conta com seis pilares básicos
tais como, a impressão inicial que o cliente tem de uma loja logo na entrada, a
fachada, a placa, a marca, bem como a ambientação e a atmosfera da loja. Ela inclui
ainda como estratégia, a própria estrutura da loja onde se estabelece pontos de
destaque para os quais os clientes voltam suas atenções, instintivamente e de forma
involuntária, e que quando bem aproveitados, proporcionam grande impacto na
ambiência da loja.
Silva (1990), numa visão mais analítica, comenta que merchandising é o
planejamento

e

a

operacionalização

de

atividades

que

se

realizam

em

estabelecimentos comerciais, principalmente em supermercados, como parte do
complexo sistema mercadológico de bens de consumo. Ou seja, para ele é tudo
aquilo que o cliente vê, tanto exteriormente quanto no interior de um
estabelecimento, e que cria uma imagem positiva de um negócio. Este procedimento
segue as recomendações de uma técnica conhecida na propaganda como AIDA,
que representa os estágios denominados Atenção, Interesse, Desejo e Ação
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(E.K.Strong, 1925). Trata-se de um modelo que tenta explicar como funciona o
comportamento humano em relação à aquisição de um produto ou serviço. O
modelo AIDA determinou uma série de passos que descrevem o processo que um
comprador de um determinado produto passa antes de fechar a compra. Estes
estágios formam a hierarquia linear pela qual os consumidores passam no processo
de compra. Segundo o autor deste modelo, ao desenvolver sua tese ele estava
interessado não no comportamento do consumidor em si, mas no comportamento do
vendedor, e de que forma ele poderia “guiar” o comprador para efetuar a compra.
Blessa (2003) afirma que o papel do merchandising é trazer o cliente
potencial para dentro da loja, eliminando todas as possibilidades de resistência,
criando uma espécie de ambiente simulado ao de um show, onde a loja seria o palco
de uma peça de teatro interativa, os atores (produtos) utilizariam os elementos de
cena (equipamentos) e de cenário (arquitetura) para conversar com o público
(clientes). E ainda, segundo a autora, durante o espetáculo luzes (iluminação) se
acendem e focalizam certos personagens (itens de destaque). A música e o som
serviriam para envolver emocionalmente a todos no objetivo de proporcionar uma
experiência memorável, demonstrando a elevada importância do marketing
sensorial.
Com isso, é possível perceber a magnitude e o potencial que se podem
obter ao se adotar estas técnicas mercadológicas no comércio. Blessa (2003),
afirma que alguns resultados, conforme apresentado mais adiante no Quadro 7,
podem ser valiosos para uma reflexão de sua importância e aplicação. Segundo a
autora, a adoção de técnicas de merchandising resulta ainda em novas
possibilidades como auxiliar no giro do produto para o consumo; criar o clima ou
ambiente adequado ao consumo, utilizando os recursos de exibitécnica; e
transformar o ponto de vendas em um veículo da promoção.
Conforme apresentado anteriormente, durante a compra a visão é o
primeiro sentido humano que se aciona responsável pelo processo de escolha. É o
primeiro estímulo que faz o cérebro reagir na direção do produto. De acordo com
Blessa (2003), o merchandising trabalha exatamente essa primeira impressão, e
busca ainda envolver o consumidor através dos seus cinco sentidos. É a visão ou a
percepção visual do consumidor que vai determinar o artigo ou produto a ser levado.
Para Blessa (2003), o processo de aprendizagem do consumidor, segue a seguinte
distribuição de sentidos, conforme o Quadro 5:
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QUADRO 5 - Aprendizagem pelos Sentidos Humanos
Sentidos Humanos (Percepção)
1%

Pelo Paladar

1,5%

Pelo Tato

3,5%

Pelo Olfato

11%

Pela Audição

83%

Pela Visão

Fonte: Adaptado de Veronis, Shler & Assoc. (apud Blessa, 2005)

Segundo Underhill (1999) a loja, os gostos e o comportamento do
consumidor estão sempre mudando e os varejistas devem buscar entender os seus
clientes para atender a sua real necessidade e superar expectativas.
O processo de decisão de compra pode ser representado pelo modelo de
cinco estágios proposto por Engel, Blackwell e Miniard (1995), de acordo com a
Figura 4. Dependendo do tipo de produto, complementa Kotler (2000), nem todas as
etapas serão seguidas, ou seja, quanto menor o risco, freqüência de compra e preço
de um determinado produto, menor será o envolvimento do consumidor na sua
tomada de decisão.

Reconhecimento
da Necessidade

Busca de
Informações

Avaliação das
Alternativas

Decisão de
Compra

Comportamento
Pós-Compra

FIGURA 4 – Modelo de Cinco Estágios do Processo de Decisão de Compra.
Fonte: Engel, Blackwell e Miniard, 1995, p. 28.

Dentro dos estudos de marketing, contribuições importantes como as de
Maslow11 sobre a hierarquia das necessidades, não poderiam ser esquecidas em
relação aos estágios do Processo de Decisão de Compra, principalmente porque
este estudo faz um corte exatamente no estágio de busca de informações, que
ocorre logo após o reconhecimento de uma necessidade. Para Maslow, primeiro é
preciso satisfazer uma necessidade básica (nível fisiológico - alimentação) para só
11

Abraham Maslow (1908 - 1970) foi um psicólogo americano, conhecido por sua proposta sobre “A
hierarquia das necessidades”, caracterizada por uma divisão hierárquica em que as necessidades de
nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto, onde cada pessoa
tem de "escalar" uma hierarquia de necessidades para atingir a sua auto-realização. Disponível em
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow> acessado em 28 de maio de 2009.
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então, ser motivado a escalar níveis mais elevados (auto-realização – status e
prestígio).
Neste contexto, sobre produtos alimentícios à venda em locais de autoatendimento, é importante relembrar a existência das compras por impulso e das
compras planejadas, conforme apresentado em pesquisa realizada pelo POPAI
Brasil12 e demonstrado no Quadro 6:
QUADRO 6 - Comportamento na Decisão de Compra
Compras por Impulso

85% das
compras

É o processo decisório não planejado e extremamente rápido.

Compras Planejadas

15% das
compras

É o processo de compra efetivado antes do processo físico
(compra real).

Fonte: Adaptado de POPAI (2000)

Blessa (2003) aponta ainda alguns motivos das barreiras ao impulso de
compra que ocorrem na maioria dos casos, como é o caso da organização dos
produtos e a exibitécnica. É possível perceber que estes dois aspectos estão
diretamente ligados às questões que podem estimular o consumidor e que podem se
valer do uso das cores. Blessa (2003) conceitua exibitécnica como a técnica de
visibilidade que cria venda, além de trazer vantagens para o consumidor, facilitando
a compra, economizando tempo e lembrando-se de alguma necessidade que não
tenha sido planejada. Para o varejista, a prática da exibitécnica poderá ajudar a criar
fidelidade à loja, atrair novos consumidores, aumentar sua lucratividade e valorizar o
espaço de sua loja. Para o fornecedor, ela poderá aumentar a rotatividade dos
produtos, criar fidelidade ao produto e à marca, além de bloquear as atividades da
concorrência.

2.4 A Embalagem e a Cor

Apesar de muita coisa ter mudado para os dias atuais, pode-se dizer que
a embalagem continua sendo um dos grandes motivadores da compra,
principalmente em mercados que contam somente com o sistema auto-serviço13.

12

Resumo da pesquisa super e hiper 1998 - Comportamento do Consumidor no Ponto de Venda –
Disponível em <http://www.popaibrasil.com.br/biblioteca/palestrasg.php> acessado em 28 de maio
de 2009.
13
Auto serviço é uma manifestação do setor terciário. Descreve a prática que serviços de
estabelecimentos comerciais não são prestados por empregados mas sim efetuados - em partes ou
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Talvez um dos pontos mais críticos da atualidade seja o desafio para os
designers quanto ao fato de se criar uma embalagem que se destaque ou cause
maior impacto, diante da grande quantidade de produtos cada vez mais semelhantes
que são ofertados no mercado e colocados lado a lado na gôndola por
representarem a mesma categoria de alimentos.
Para Mestriner (2002), o designer, quando desenvolve um projeto de
embalagem, precisa integrar todos os seus elementos de identificação, capazes de
estimular a escolha e a compra do produto, além de torná-lo inesquecível por meio
do processo de associação e lembrança destes elementos visuais. Nesse sentido,
as cores das embalagens têm um papel fundamental no processo como um todo,
atuando como o primeiro elemento que atinge os olhares dos consumidores,
exigindo que todos os cuidados sejam dirigidos para ela.
Conforme mencionado anteriormente, a utilização das cores nasceu de
analogias representativas e, gradualmente, passaram a ser utilizadas como
elementos de percepção subjetiva para criar denominações e conceitos.
Mestriner (2002) ressalta que basta apenas uma mudança nas cores da
embalagem para uma determinada marca de produto poder comunicar a atualização
de seu estoque ou a sua revitalização. Além disso, as cores e formas de uma
embalagem traduzem o conceito da empresa e de seus produtos, reforçando sua
identidade e criando um ambiente lúdico e agradável no ponto de venda. Por essas
razões, o consumidor pode criar um forte vínculo emocional com o produto, não
mais o separando de sua embalagem. Acredita-se que muitos produtos, não
desejados em princípio, são adquiridos exclusivamente pela beleza de suas cores e
pela utilidade de sua embalagem.
Moura e Banzato (1990) afirmam que a ampla variedade de formas,
cores, modelos e materiais utilizados nas embalagens, passam a fazer parte da vida
diária dos consumidores, onde algumas são reconhecidas simplesmente pela
coincidência, outras são influenciadas de forma mais sutil, entretanto, sempre
proporcionando benefícios que possam justificar sua existência. Produto e
embalagem passam a ser vistos como únicos. O pensamento desses autores
permite concluir que a embalagem, além de ter o poder de exercer certo fascínio e

completo - pelos próprios clientes ou consumidores, com a intenção de baixar custos ou alcançar
uma
melhor
disponibilidade
no
mercado.
Disponível
em
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_servi%C3%A7o> acessado em 28 de fevereiro de 2010.
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atração no ato da compra, também agrega valor ao produto de tal forma que muitas
vezes, o consumidor acaba comprando o produto tanto pela aparência da
embalagem, quanto pelo seu valor utilitário. Na tarefa de agregar valor ao produto, a
embalagem também precisa de visibilidade, apelo emocional, qualidade nas
informações, facilidade de acesso e manuseio do consumidor.
Apesar de toda sua relatividade, foram determinadas, experimentalmente,
por Farina (2006, p. 145) a fim de descrever a percepção conotativa do consumidor
e suas tendências em relação às cores das embalagens de alguns produtos, as
seguintes sugestões e associações mais comuns, conforme Quadro 7:
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QUADRO 7 - Sugestões de Cores para Embalagens
Cor

Descrição

Café

Marrom-escuro com toques de laranja ou vermelho

Chocolate

Marrom-claro ou vermelho-alaranjado

Leite

Azul em vários tons, às vezes com um toque de vermelho

Gorduras vegetais

Verde-claro e amarelo não muito forte

Carnes enlatadas

Cor do produto em fundo vermelho, às vezes com um toque de verde

Leite em pó

Azul e vermelho, amarelo e verde com um toque de vermelho

Frutas e compotas em geral

Cor do produto em fundo vermelho, às vezes com um toque de amarelo

Doces em geral

Vermelho e laranja

Açúcar

Branco e azul, com toques de vermelho, letras vermelhas e pretas

Massas alimentícias

Transparência, vermelho, amarelo-ouro e às vezes com toques de azul

Chá e mate

Vermelho, branco e marrom

Queijos

Azul-claro, vermelho e branco, amarelo-claro

Sorvetes

Laranja, azul-claro, amarelo-ouro

Óleos e azeites

Verde, vermelho e toques de azul

Iogurtes

Branco e azul

Cerveja

Amarelo-ouro, vermelho e branco

Detergentes

Rosa, azul-turquesa, azul, cinza-esverdeado e branco-azulado

Ceras

Tons de marrom e branco

Inseticidas

Amarelo e preto, verde-escuro

Desinfetantes

Vermelho e branco, azul-marinho

Desodorantes

Verde, branco, azul com toques de vermelho ou roxo

Sais de banho

Verde-claro, branco

Bronzeadores

Laranja, vermelho-magenta

Dentifrícios

Azul e branco, verde com branco e toques de vermelho

Cosméticos

Azul-pastel, rosa e amarelo-ouro

Perfumes

Roxo, amarelo-ouro e prateado

Produtos para bebês

Azul e rosa em tons suaves

Remédios em geral

Azul-claro, marrom, branco e vermelho, dependendo do tipo medicinal,
estimulante ou repousante

Lâminas de barbear

Azul-claro ou forte, vermelho e preto

Fonte: Adaptado de Farina (2006, p. 145)

É importante ressaltar, conforme apontado por Farina (2006, p. 135) que
a embalagem perdeu seu conceito tradicional de apenas invólucro protetor do
produto, utilizada para proteger o mesmo de impurezas e das intempéries e
facilitando sua logística e distribuição. Para ele, a identificação do produto no
mercado não é feita somente por meio de marcas e sim, através de sua embalagem
por intermédio de suas formas, cores e textos, e em alguns casos até pela sua
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transparência. Outro dado interessante levantado por ele em suas pesquisas é o fato
de que as cores básicas são as que possuem maior impacto, sem que para isso haja
julgamento estético, pela sua própria presença natural. Em contrapartida, as cores
suaves ocasionam fenômenos opostos. Dependendo de sua natureza, utiliza-se a
cor em função do objeto em si, do seu tamanho, ou ainda de resultados de
pesquisas sobre preferências pessoais definidas pelos próprios consumidores.
Em algumas passagens deste trabalho foi comentada a importância da
utilização da cor como criadora de uma identidade dos produtos. E, isto serve tanto
para representar ou criar uma identidade de produto popular, por meio de cores
básicas, quanto para demonstrar sofisticação, através das cores mais suaves,
conforme experiências de Farina (2006) realizadas com consumidores de diversas
categorias de produtos. Em uma de suas pesquisa com produtos alimentícios, foram
registradas preferências da embalagem para o verde, quando o produto era ervilha;
para o amarelo, quando o produto era milho e para o vermelho quando se tratava de
atomatados. Uma das conclusões obtidas por Farina (2006) em sua pesquisa de
opinião sobre a embalagem como elemento motivador de compras, realizada em
meados dos anos 70, indicou que a embalagem faz parte da construção da imagem
que o consumidor tem da marca.
Segundo Farina (2006) alguns recursos técnicos deverão ser adotados
durante o processo de pesquisa e desenvolvimento das cores das embalagens para
eliminar o efeito que ele chama de contraste simultâneo, ou seja, influência da cor
dos produtos vizinhos. Para isto ele sugere a adoção de cores complementares para
potencializar seus efeitos e impactos, uma vez que uma cor que se coloca como
fundo de outra, muda o valor complementar dessa cor de fundo. Ou seja, uma cor
será mais clara se for colocada junto a outra mais escura. Uma superfície clara
sobre o fundo escuro se vê maior que uma superfície escura do mesmo tamanho
sobre um fundo claro. Listras coloridas horizontalmente são mais observadas maior
e mais compactas do que listras verticais, que possuem conotações e sensações de
mais embalagens mais altas e longíneas. A divisão de uma superfície em diferentes
cores reduz a impressão de seu tamanho, provocando a sensação de que ela é
menor do que realmente é. Se os lados de uma embalagem estão em diferentes
cores, o caráter tridimensional se enfatiza.
Trata-se

de

recursos

técnicos

que

podem

ser

manipulados

estrategicamente e que, apesar de toda sua relatividade, são válidos e servem como
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forma de se criar consonância entre os objetivos organizacionais de uma empresa e
sua linha de produtos. Além disso, vale reforçar o que já foi mencionado em relação
ao apelo motivacional, onde a cor da embalagem deve atingir o indivíduo em sua
necessidade, seja ela de se vestir, de decorar sua casa, de se criar uma aparência
ou de se alimentar.
Para Dondis (1997), em textos impressos a palavra é o elemento
principal, enquanto os fatores visuais como o cenário físico, o formato, as cores e a
ilustração, secundários ou necessários apenas como apoio. Para ela, nos modernos
meios de comunicação acontece exatamente o contrário: o visual predomina e o
verbal tem função de acréscimo.
Através destes conhecimentos técnicos sobre o efeito das cores nas
embalagens, dentro do processo persuasivo da comunicação, é possível estabelecer
ou definir combinações de cores que possam proporcionar maior destaque e
impacto aos produtos nos pontos de venda para despertar a atenção de seus
consumidores e estabelecer uma comunicação direta por meio da cor ou de um
detalhe gráfico que se valha da utilização dela.
Dondis (1997) complementa dizendo que a cor tem um significado
universalmente compartilhado através da experiência, como também um valor
informativo específico, que se dá através dos significados simbólicos atribuídos a
ela. Para ela, “cada um de nós tem suas preferências pessoais por cores
específicas”.

2.4.1 A Relação da Embalagem com o Consumidor

Em termos de efeito na criação publicitária e na relação da embalagem
com o consumidor, é pertinente relatar que todo produto também tem sua cultura, ou
seja, cada mercado a que a embalagem se destina deverá ter um visual condizente
com a cultura local, particularidade essa que se torna o grande desafio para as
marcas globais. Portanto, para entender o consumo é preciso conhecer a atuação
dos códigos culturais que dão coerência às práticas comerciais e entender como são
formadas as experiências de consumo a partir da interpretação desses códigos,
principalmente o sentido conotativo percebido pelos consumidores.
Nota-se, assim, que uma imagem só é capaz de atingir o seu objetivo de
comunicação na medida em que contenha elementos reconhecíveis, rememoráveis,
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já experimentados anteriormente. Presume-se que um produto pode se tornar
essencial na vida de uma pessoa desde que esta seja seduzida à experimentação
do produto e que tenha com ele uma boa experiência. Sendo assim, a embalagem
além de ser o elemento atrativo para a compra, também será a responsável pelos
estágios associativos entre o pensamento e a ação do consumo.
Segundo Mestriner (2002), a embalagem apresenta-se como elemento
fundamental durante o processo de compra, sendo considerada a principal mídia do
produto no momento da decisão de compra. Para ele é importante que seu design
interaja diretamente nesse processo, proporcionando impacto visual (o produto tem
cerca de três segundos para impressionar e seduzir ao primeiro olhar), emocione
(crie vínculos mais profundos e uma conexão emocional para que o consumidor se
apaixone), racionalize (gere estímulos para fazer o consumidor migrar da
observação à ação de compra) e, por fim, fidelize (mantenha a marca sempre
atraente para conquistar o consumidor fiel).
Conforme apresentado anteriormente, a cor é um dos importantes
elementos da embalagem compondo, com sua forma e seu material, um todo em si.
É ainda relevante sua participação e de sua cor no complexo processo
mercadológico. A cor é ainda responsável pelos processos associativos entre o
pensamento e a ação do consumo, pois age diretamente no processo de venda dos
produtos, atraindo, cativando e convencendo o consumidor. Em prateleiras com
produtos cada vez mais parecidos entre si, diferenciar-se torna-se vital, pois em
questão de segundos a embalagem tem de chamar a atenção e estabelecer uma
empatia com o consumidor para que o mesmo possa percebê-la e, possivelmente,
adquiri-la.
A presença das cores é fundamental para que as embalagens exerçam
impactos na escolha do consumidor. Aliás, essa deve ser a principal arma para as
marcas “desconhecidas” que pretendem “brigar” com as mais tradicionais. De acordo
com Garrido (2005), se o consumidor tem 20 segundos para se definir por um
produto, esse tem três segundos para chamar sua atenção. Freitas (2007) comenta
que a embalagem tem se tornado uma ferramenta de marketing imprescindível para
as organizações e, se bem desenvolvida, pode criar valor de conveniência para o
consumidor e valor promocional para o fabricante. Segundo ela, muitas vezes a
embalagem age como comercial relâmpago ou vitrine para o produto, sendo um item
muito importante na estratégia do produto.
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Técnicas sofisticadas de monitoramento ocular ou rastreador de olhos,
como o Eye Tracking, utilizado no Brasil pelo Instituto Ipsos de Pesquisa
(www.ipsos.com.br), são apresentadas como um sistema eficaz voltado para a
avaliação do impacto e dinâmica das embalagens, em ambientes preparados onde o
voluntário é acomodado em uma sala de projeção observando a projeção numa tela
da imagem de uma gôndola com diversos tipos de embalagens. Por meio de um
software, um raio é emitido nos olhos do pesquisado. Ao refletir na sua pupila, emite
imagens ao computador que apresenta sessenta registros por segundo. O resultado
final é um relatório constando, por exemplo:


Direção de foco e maior concentração no tempo de observação;



Aspectos (cor, ilustração ou outros elementos gráficos) que foram

captados com maior atenção na embalagem.

Num caso prático, a aplicação do Eye Tracking para avaliar uma
embalagem de um amaciante de roupas, possibilitou a mudança apenas do rótulo
que designava as versões do produto, gerando economia na manutenção dos
frascos padronizados. Em outro caso, uma embalagem de sobremesa em pó foi
modificada após a utilização desta mesma técnica ampliando a visibilidade do
produto. Em outros, foram feitos ensaios e testes combinados entre embalagens de
chocolate e de cosméticos que sofreram alteração após estudo sobre o impacto e
dinâmica de suas cores e o tempo gasto pelo consumidor para identificá-los no
ponto de venda. Segundo o Instituto Ipsos, trata-se de uma técnica que mapeia os
elementos essenciais para se avaliar a preferência e a fidelidade à marca,
considerando que do tempo gasto na observação da embalagem, mais de 2/3 são
dedicados aos elementos gráficos.
Num estudo interessante, Mestriner (2002) agrupa os produtos adquiridos
numa única visita ao supermercado adotando o critério de cores predominantes em
suas embalagens, uma vez que na maior parte dos produtos existem combinações
de cores que não resultam numa cor definida. Este estudo demonstrou que os
produtos líderes, na maioria das categorias, possuem um projeto de identidade
visual definido. E ainda, apesar de não se tratar de um estudo aprofundado, nas
categorias de alimentos e bebidas dentro de um universo de 50 subcategorias,
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metade dos líderes utiliza tom vermelho e a outra metade fica dividida em 25% para
o tom azul, 15% para o amarelo e 10% para outras cores.

2.5 Marca

De acordo com o Nielsen (2009), a maioria das estratégias de marca tem
como objetivo fundamental a atração de mais compradores. Para compreender
plenamente a dinâmica de compra do consumidor, é importante compreender o que
impulsiona os compradores a tomar suas decisões, como se sentem a respeito de
suas escolhas e, finalmente, o que planejam fazer com suas compras.

2.5.1 Gestão de Marca

Com foco predominantemente empresarial abordando os aspectos
estratégicos de uma marca, Tavares (2008), afirma que a marca possui propósitos,
entre eles nome, signo, símbolo, função e diferenciação. O autor completa dizendo
que o processo de gestão de marcas acontece nas relações com o consumidor e
demais públicos de uma empresa, fortalecendo-a e valorizando-a como um
diferencial competitivo. Para esse autor, se uma marca estiver associada a
características e benefícios funcionais e simbólicos de um ou de poucos produtos,
ela poderá cobrir um leque reduzido de produtos que não extrapolem seu conjunto
de elos ou nós, estabelecendo uma relação única com eles. Para ilustrar, o autor
também apresenta o caso de uma marca associada a derivados de tomate, onde
corrobora a idéia de que entre os elementos que estarão presentes na memória dos
consumidores, está a cor avermelhada característica do tomate, que poderá facilitar
a força da intimidade que pode ser estabelecida entre o consumidor e a marca
através de associações que vão se construindo ao longo das relações.
Para a American Marketing Association AMA (2006) a marca tem a função
de identificar bens ou serviços para diferenciá-los da concorrência, pressupondo-se
que o elemento cor possa ser um grande aliado nesta função, pelo fato de estar
associado diretamente à imagem da marca. Se considerar que marca faz parte da
imagem de uma organização, é importante ressaltar as palavras de Tavares (2008),
quando diz que imagem é toda representação figurada e relacionada com o objeto,
adotada por analogia ou por semelhança de percepção. Tavares (2008) comenta
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ainda que a imagem é a soma das crenças, atitudes e impressões que uma pessoa
ou grupo de pessoas têm de um objeto. Impressões essas que são dotadas de
grande valor conotativo, o que torna quase impossível a unicidade de expressão e
de sentidos em relação à percepção dos diversos públicos.
Para Gardner e Levy (1955), existe uma constatação de que os
consumidores não valorizam apenas a parte física ou tangível dos produtos que
compram, mas também os significados simbólicos, lembrando aqui mais uma vez,
que as marcas, na sua maioria, são compostas por cores que as simbolizam. O
importante para Strunk (2003) é que a empresa e seu produto sejam associados a
uma determinada cor por ser ela uma informação visual imprescindível e estratégica.
A coca-cola é vermelha. A Pepsi, azul. A BR é verde e amarela, a Shell,
vermelha e amarela e a Ipiranga azul e amarela. Estas cores estão
intrinsecamente relacionadas às empresas que representam, fazem parte
de sua personalidade visual, podendo ser reconhecidas a grandes
distâncias, antes mesmo que possamos ter seus símbolos ou logotipos.
(STRUNK, 2003:79)

Tavares (2008) reforça essa preocupação ao dizer que o grande desafio é
definir o tipo de estrutura e o conteúdo das associações que se gostaria que o
consumidor tivesse na mente para favorecer a escolha da marca. Para Tavares
(2008), em seu relacionamento com a marca, o consumidor precisa integrar as
associações primárias e secundárias em sintonia com suas expectativas. Ainda para
este autor, em relação à marca, é possível criar uma associação favorável para um
atributo aparentemente sem relevância, tais como as expressões “caseiro”, “feito à
mão” ou ainda, a própria cor da embalagem, como é o caso do produto Maisena,
que se destacou no mercado e na lembrança dos consumidores por sua cor amarela
predominante em toda sua embalagem.
A Coca-Cola usa praticamente em todos os seus anúncios, a cor
vermelha em destaque. As marcas que usam a cor verde apresentam motivos
diferentes, por exemplo, Luftal e Activa que são produtos que regulam o intestino,
numa conotação de equilíbrio. O Boticário e o Guaraná Antárctica também adotaram
o verde para transmitir uma visão mais voltada para a brasilidade. A Unimed, no
segmento de saúde, adotou essa mesma cor, cuja conotação sugerida indica
positivismo e não agressividade, presente também nas marcas Heineken, Banco
Real, Cemig, Faber Castell, Perrier, Sprite (bebida de limão), entre outras. Este tipo
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de tendência infere que, num estudo de padrão de cores para a identidade das
marcas, não há como, pelo menos em princípio, optar por uma cor, antes de se
estudar a função do produto ou a imagem que se pretende transmitir ao mercado
alvo.
Para Guimarães (2001), a cor azul é considerada a cor com o maior poder
de impacto, cuja conotação abstrata e imaterial simboliza a cor do intelecto e da
maturidade, presente também na comunicação das marcas Minas Brasil, Prudential,
Unibanco, Nívea, Cotonete, Viagra, Ingá, Copasa, Antártica, Embratel, Telemar,
Caixa Econômica Federal, Pepsi, Omo Total, Veja Multiuso, Confort, entre outras.
Segundo este autor, o amarelo, cor do ouro, da riqueza, da luz, da eternidade e da
fé, por estas simbologias, também está presente nas marcas Correios, Banco do
Brasil, Bohemia, Skol, Sol, Sundow, entre outras.
As agências de propaganda e de design, por meio de seus profissionais
de criação, utilizam um instrumento que serve como referência, na seleção ou na
escolha de uma determinada cor padrão para uma marca, produto ou embalagem
chamado Cymbolism (www.cymbolism.com). Trata-se de um procedimento interativo
para o levantamento de cor por meio de associação de palavras, onde em cada
página do estudo, aparece uma nova palavra para a qual se tem a possibilidade de
escolher a cor mais adequada referente a esta palavra. Os resultados são
registrados e, em seguida, pode-se ver as associações de cores mais citadas para
cada palavra. Como exemplo, esta técnica pode ser ilustrada na Figura 5:
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(Vermelho)

(Laranja)

(Amarelo)

(Verde)

(Azul)

(Rosa)

(Marrom)

(Multicor)

FIGURA 5 – Significados Conotativos das Cores em Relação à Marca
Fonte: adaptado de www.cymbolism.com (2009)

Para Guimarães (2001), a marca, materializada pelos seus símbolos,
logotipos e cores, precisa evoluir em busca da pronta e perfeita identificação por
parte de clientes e de outros interessados. Daí decorre a necessidade de mudanças
ao longo do tempo; atualização e modernização para acompanhar novas tendências
e comportamentos.
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Tavares (2008) comenta que a mensuração do valor de uma marca é
possivelmente o maior desafio para os profissionais relacionados à sua gestão em
uma empresa. E o seu valor, segundo o autor, decorre de uma infinidade de fatores
variáveis, principalmente aqueles ligados diretamente à perspectiva do consumidor.
Entende-se com isso, que se trata de atividade complexa, que exige atenção e
cuidados mínimos em relação à sua gestão. E que, por sua vez, tem na cor um forte
componente estratégico dentro deste sistema mercadológico, que compõe o trinômio
Cor-Embalagem-Marca a ser neste projeto correlacionado.
Diante dos conceitos e de todo o material bibliográfico referenciado e que
foi abordado até esta parte do trabalho, segue-se a parte dos procedimentos
metodológicos para a realização da pesquisa propriamente dita.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Descreve-se a seguir os procedimentos metodológicos adotados para o
desenvolvimento da presente pesquisa tais como classificação da pesquisa, unidade
de análise, unidade de observação, universo e amostra da pesquisa, procedimentos
de coleta de dados.

3.1 Classificação da Pesquisa

Para a classificação da pesquisa, tomando-se como base a taxonomia
apresentada por Vergara (2003), este trabalho tomou as características que serão
apresentadas a seguir.
Quanto aos fins, reúne característica de uma pesquisa exploratória e
descritiva. A sua primeira fase foi exploratória, por ser considerada mais adequada
ao que se pretendia no primeiro momento da pesquisa. Segundo Mattar (1996) este
tipo de estudo é recomendado quando a compreensão de um fenômeno a ser
investigado é ainda incipiente. Situação essa tida como adequada à realidade deste
estudo devido à carência de informações relacionadas à identificação e
levantamento, na visão conotativa dos consumidores, sobre as cores das
embalagens de produtos alimentícios.
Em sua segunda fase, a pesquisa foi descritiva e buscou caracterizar as
cores adotadas pelos fabricantes de produtos alimentícios em suas embalagens
correlacionando-as com a natureza do seu conteúdo. Descreveu, segundo os
entrevistados, as associações que fazem das cores das embalagens com o produto
embalado e o significado conotativo destas cores para eles. Segundo Mattar (1996)
e Vergara (2000, p. 47), este tipo de estudo não tem o compromisso de explicar os
fenômenos descritos, embora os associem, servindo de base para tal explicação.
Quanto aos meios, além da pesquisa de campo, este estudo foi dividido
em duas etapas, sendo que na primeira foi adotada uma abordagem qualitativa, com
a realização de dois grupos focais apoiados por um roteiro como instrumento de
coleta de dados, e na segunda etapa uma abordagem quantitativa, com a utilização
de questionário semi estruturado, como instrumento de coleta de dados. Essa
combinação de metodologias é conhecida como triangulação de dados, utilizada
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para aumentar a validade e a fidedignidade por meio do emprego de fontes múltiplas
de dados, diferentes investigadores e métodos variados. Na triangulação da teoria a
situação é examinada a partir de pontos de vista teóricos e de hipóteses diferentes.
Os métodos de coletas foram combinados de modo que os resultados de
uns viessem a complementar os resultados de outros, de forma cruzada e analítica,
e com características de estudo transversal único.

3.2 Unidade de Análise, Unidade de Observação, Universo e Amostra da
Pesquisa

A unidade de análise escolhida, tanto para o desenvolvimento da parte
qualitativa quanto para o universo da etapa quantitativa da pesquisa, foram os
consumidores que compram produtos alimentícios em supermercados localizados
em regiões diferentes da cidade de Belo Horizonte.
Como

unidade

de

observação

foi

escolhida

a

relação

desses

consumidores com as marcas e cores das embalagens dos produtos de consumo
escolhidos para a pesquisa.
Quanto à amostra, os entrevistados foram identificados por critério de
acessibilidade. Vergara (2007) afirma que a amostra não probabilística por
acessibilidade seleciona os elementos de acesso a eles, distante de qualquer
processo estatístico.
Foram escolhidos 18 consumidores para compor os dois grupos focais
realizados.
Já amostragem da pesquisa quantitativa teve um universo de 400
questionários que foram enviados via e-mail. Deste total, foram obtidos 115 retornos
correspondendo a uma taxa de resposta da ordem de 29%. Apesar de alguns
questionários apresentarem questões em branco ou sem resposta, não houve
nenhum descarte dos mesmos, uma vez que todas as respostas descreviam a visão
conotativa destes consumidores, em relação às cores, viabilizando, assim, o
tratamento das informações.
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3.3 Procedimentos de Coleta de Dados

Definida as unidades de análise, unidade de observação, universo e
amostra, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas.

3.3.1 Primeira Etapa da Coleta de Dados

A primeira etapa da coleta consistiu da realização do inventário das cores
presentes nas embalagens dos produtos escolhidos a partir de sua verificação. Com
este tipo de procedimento foi possível elaborar um ordenamento do número de cores
e sua presença em cada embalagem considerada. Foram escolhidos os produtos
arroz, feijão, macarrão, açúcar, manteiga, café, leite e óleo.
O procedimento foi realizado por meio de verificação, anotação e registro
das cores das embalagens dos produtos (ver APÊNDICE A) consideradas em dois
supermercados da cidade por disponibilizarem os produtos e marcas citadas na
pesquisa, visando à construção das escalas de cores. Seguindo procedimentos
semelhantes a outros experimentos de tema similar, foram identificadas as cores
predominantes nas embalagens dos produtos citados.
A observação destas cores deu-se, exclusivamente, em relação ao painel
principal (painel frontal) das embalagens e sob a iluminação artificial fluorescente,
própria dos pontos-de-venda. Examinando-se tanto as que predominavam
visualmente, quanto as que apareciam em áreas menores, foram registradas as
cores principais de cada embalagem.
O objetivo foi o de registrar as principais características das embalagens
das oito categorias de produtos apontados na pesquisa, com vistas a identificar as
cores predominantes e secundárias existentes nas mesmas. Para a realização do
registro, foram consideradas como cores predominantes aquelas que ocupavam
nitidamente a(s) maior(es) área(s) do painel principal; nos casos em que não foi
possível determinar a(s) maior(es) área(s) por meio de análise visual, foram
consideradas predominantes as cores com maior destaque visual, seja por
intensidade da coloração ou contraste com as demais.
O levantamento das cores das embalagens com as respectivas marcas foi
realizado entre os dias 20 e 28 de junho de 2009.

46

3.3.2 Segunda Etapa da Coleta de Dados

A segunda etapa da coleta foi desenvolvida por meio da realização de
dois grupos focais, conforme já mencionado, de maneira a se observar mais de
perto o fenômeno estudado.
Para Malhotra (2001), o grupo focal é uma técnica qualitativa que pode
ser usada sozinha ou com outras técnicas qualitativas ou quantitativas para
aprofundar o conhecimento pretendido, de forma coletiva e homogênea, com o
objetivo de revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos a respeito de
determinado tópico.
No primeiro grupo focal estiveram presentes 8 (oito) participantes, sendo
7 (sete) do sexo feminino e 1 (um) do sexo masculino. No segundo grupo focal,
estiveram presentes 10 (dez) participantes, sendo 8 (oito) do sexo feminino e 2
(dois) do sexo masculino.
A duração de cada sessão foi de aproximadamente uma hora e o contato
com os participantes foi realizado da seguinte maneira:
a) Escolha dos participantes, feita de forma aleatória, recrutados
observando-se as semelhanças de perfil existentes entre eles e a conveniência,
entre vizinhos e parentes direto do pesquisador;
b) Convite para a participação da discussão em grupo;
c) Levantamento dos números de telefone e nomes para agendamento da
discussão;
d) Agendamento da discussão por meio de contato telefônico;
e) Discussão em grupo pontuada por meio de uma apresentação de
painel projetado em tela, contendo toda a estrutura da pesquisa e amostras de cores
e de embalagens sem marcas (cego) além das imagens dos produtos.
Para assegurar o sigilo das informações e preservar a identidade das
pessoas entrevistadas, todos os nomes próprios foram substituídos pela designação
genérica “participante” seguida de uma identificação numérica.
Os dois grupos focais foram formados, um no dia 04 de julho e o outro no
dia 3 de agosto de 2009, ambos em locais diferentes.
Para que faça sentido a realização de uma discussão em grupo é
importante que se capture toda a gama de impressões e observações geradas em
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cada tópico discutido, colocando-se tudo o que foi dito dentro do contexto, para que
suas implicações fiquem mais evidentes. Entretanto, apesar da prática usual de se
gravar e/ou filmar as entrevistas dos grupos de discussão, as sessões foram apenas
retratadas e registradas em formulário para ser analisado e cruzado com os dados
obtidos nos outros instrumentos que compõem este projeto, possibilitando várias
reflexões e conclusões em relação à conotação das cores e sua associação com as
marcas.

3.3.2.1 Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados

Para a realização dos grupos focais foi elaborado um roteiro (APENDICE
B.) contendo questões visando confirmar o nível de percepção e impacto existentes
entre os componentes do quadrinômio “cores-produto-embalagem-consumidor” e
para descrever a associação que os respondentes-alvos fazem diante de
determinado produto na gôndola, divididos em duas seções.
O roteiro contou com 14 perguntas semi-estruturadas e abertas
distribuídas em duas seções: A primeira seção fez referência às características
demográficas da amostra e foi composta por 6 (seis) questões. A segunda seção,
composta por 8 (oito) questões, abordou as percepções conotativas da amostra em
relação à adequação das cores das embalagens, as marcas preferidas de produtos
alimentícios, o tipo de estrutura de embalagem preferida, a identificação de produtos
por meio das cores, a associação material e afetiva provocada pelas cores e a
lembrança das marcas preferidas por intermédio das cores.
Quanto às questões sobre a associação conotativa provocada pelas
cores, vale ressaltar que um esclarecimento se fez necessário e foi adicionado ao
questionário antes das respostas, para o entendimento desta abordagem, definindose, portanto, para associação material, os objetos, coisas ou situações – elementos
tangíveis –; e para associação afetiva, os sentimentos, experiências e pensamentos
livres – elementos intangíveis.
A segunda seção do roteiro procurou verificar a relação das cores das
embalagens com a natureza do seu conteúdo; descrever a associação que os
entrevistados fazem entre as cores das embalagens e o produto embalado e para
verificar qual o significado conotativo das cores para eles, quando associadas a
determinados tipos de produtos.
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Com o apoio de três consumidoras foi possível a realização de um préteste do questionário, que foi considerado simples e objetivo para aplicação, com
apenas alguns ajustes para eliminar dúvidas de formulação das perguntas e
contribuir para a construção do roteiro final de entrevistas.

3.3.2.2 Coleta e Tratamento dos Dados

Dada a quantidade de opiniões diferentes citadas nas entrevistas
qualitativas sobre a livre associação das cores, para facilitar sua tabulação e análise,
as respostas dos entrevistados dos dois grupos focais foram selecionadas e
classificadas em associação material de bens desejáveis, bens indesejáveis e bens
indiferentes14.
Quanto ao aspecto afetivo, as respostas foram selecionadas e
classificadas em afetivas positivas, afetivas negativas e afetivas indiferentes15.
Segundo Laville e Dionne (1999), a análise de conteúdo busca esclarecer
diferentes

características

e

extrair

significação

do

conteúdo,

através

da

demonstração e estruturação dos seus elementos. De posse da transcrição dos
dados das entrevistas, foram destacadas frases que reduzem os dados a um estágio
inicial da pesquisa.
Os conteúdos destacados nesta etapa, ou como denomina Laville e
Dionne (1999, p. 216) “recortados”, foram agrupados conforme significação,
proporcionando uma compreensão dos dados, com o apoio de uma planilha
eletrônica. Ou seja, não há tratamento estatístico envolvido, mas um conjunto de
procedimentos que visam a organizar os dados de modo que eles revelem, com
objetividade e isenção possíveis, como os grupos em questão percebem e se
relacionam com o foco do estudo em pauta (MORGAN, 1988).

14

Bens desejáveis, indesejáveis ou indiferentes: algo material, tangível, que represente valor, na
visão conotativa do entrevistado, que ora mereça ser desejado, ora indesejado ou ora indiferente para
ele pessoalmente.
15
Afetivas positivas, negativas e indiferentes: algo imaterial, intangível, que represente valor, na visão
conotativa do entrevistado, que ora retrate experiências agradáveis, úteis, otimistas e precisas, ora
desagradável, inútil, pessimistas e imprecisas ou indiferente para ele.
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3.3.3 Terceira Etapa da Coleta de Dados

A terceira etapa da pesquisa foi realizada através de estudo de campo.
Para Malhotra (2001), esse tipo de pesquisa permite explorar, desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e idéias e, com isso, desenvolver problemas ou
testar hipóteses mais específicas para outros estudos dentro da mesma temática.

3.3.3.1 Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados
Collins (2005) afirma que os questionários são um método popular para
coletar dados, podendo ser aplicados a um grande número de pessoas, com a
possibilidade de gerar respostas mais fáceis de serem comparadas, e assegurando
certa uniformidade nas respostas, além de demandarem um baixo custo. Como
desvantagem, essa técnica de coleta de dados é menos flexível, pois o questionário
precisa ser altamente estruturado e padronizado, e há pouco espaço para
investigações mais aprofundadas.
O instrumento aplicado na coleta quantitativa foi extraído do roteiro da
etapa qualitativa do grupo focal, apenas com um pequeno ajuste para ser
empregado, paralelamente, nesta etapa, contendo as mesmas questões semiestruturadas e suas seções (ver APÊNDICE C).

3.3.3.2 Aplicação do Instrumento
Todos os questionários foram enviados a uma lista de e-mails préclassificada, dentro do perfil desejado, e se integra ao apêndice deste trabalho.
Conforme sugerem Marconi e Lakatos (2001), os questionários foram
enviados contendo orientações para preenchimento e devolução dos mesmos.
A pesquisa quantitativa referente à terceira etapa do estudo de campo foi
realizada entre os dias 20 de julho de 2009 e 18 de agosto de 2009.
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3.3.3.3 Análise e Tratamento dos Dados

Por meio da análise e cruzamento dos conteúdos das respostas, os
dados obtidos na terceira etapa da pesquisa foram codificados e tabulados
utilizando-se a planilha Excel do pacote Office no ambiente Windows, para posterior
tratamento estatístico no Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (ver
ANEXOS).
Foram utilizadas técnicas não-paramétricas por serem mais gerais e por
se tratar de dados que não tem uma distribuição normal (COLLIS, 2005). Neste
sentido também não foi necessário fazer suposições quanto ao modelo de
distribuição de probabilidade da população, dado que o tipo de amostragem foi por
acessibilidade ou por conveniência, destituído de qualquer rigor estatístico. O
pesquisador selecionou os elementos a que tem acesso, admitindo que estes
possam representar o universo.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com vistas ao cumprimento dos objetivos específicos para que fosse
possível atingir ao objetivo principal desta pesquisa de se identificar se existe ou não
congruência conotativa entre as cores das embalagens e sua relação com as
marcas fabricantes na percepção do consumidor, serão apresentados e discutidos
os resultados alcançados com a execução deste trabalho.
Desta forma, serão apresentados os principais resultados obtidos por
meio das pesquisas realizadas. Posteriormente será feita discussão sobre o tema
tendo como eixo balizador o suporte teórico.

4.1 Apresentação dos Resultados
Os tópicos a seguir cuidarão de caracterizar o perfil dos entrevistados;
identificar as cores adotadas pelos fabricantes de produtos alimentícios em suas
embalagens; estabelecer associações (conotações) entre as cores das embalagens
consideradas e a natureza de seu conteúdo; descrever se os consumidores
associam as cores das embalagens ao produto embalado; descrever qual o
significado conotativo das cores para o consumidor quando associadas a
determinados tipos de produtos e inferir se o significado conotativo adotado pelo
consumidor coincide com o significado conotativo estabelecido pela literatura.

4.1.1 Caracterização do Perfil dos Entrevistados

A caracterização demográfica e comportamental dos consumidores
entrevistados será apresentada separadamente, qualitativa e quantitativamente, com
base nas perguntas da primeira seção do questionário.
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 Caracterização dos participantes do grupo de foco

A caracterização destes entrevistados apresenta-se descrita no Quadro 8,
onde o grupo 1 (um) foi composto por 2 (dois) homens e 6 (seis) mulheres, sendo 7
(sete) participantes com idade entre 46 e 55 anos e 1 (um) com idade acima de 56
anos. A renda predominante neste grupo foi de 5 (cinco) participantes ganhando
acima de R$5.001,00, 2 (dois) com renda entre R$3.001,00 e R$5.000,00 e 1 (um)
de R$1.000,00 a R$3.000,00. Destes, 4 (quatro) participantes são graduados, 3
(três) pós-graduados e 1 (um) com 2º grau.
Todos os participantes do grupo 1 (um) são os próprios responsáveis
pelas compras de supermercado, sendo que 2 (dois) deles possuem o hábito de
comprar diariamente e 6 (seis) o fazem semanalmente.
O grupo 2 (dois) foi composto por 2 (dois) homens e 8 (oito) mulheres,
sendo 4 (quatro) participantes com idade entre 21 e 35 anos, 1 (um) de 36 e 45
anos, 4 (quatro) de 46 a 55 anos e 1 (um) com idade acima de 56 anos. A renda
predominante neste grupo foi de 5(cinco) participantes ganhando entre R$1.001,00 e
R$3.000,00, 4 (quatro) entre R$3.001,00 e R$5.000,00 e 1 (um) acima de
R$5.001,00. Destes, 2 (dois) participantes possuem o 1º grau, 7 (sete) o 2º grau e 1
(um) é graduado.
Todos os participantes do grupo 2 (dois) são os próprios responsáveis
pelas compras de supermercado, sendo que 3 (três) fazem compras de
supermercado diariamente, 5
mensalmente.

(cinco) semanalmente e 2 (dois) o fazem
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QUADRO 8 – Caracterização dos Participantes dos Grupos Focais

Características

Grupo 1
8 respondentes

Grupo 2
10 respondentes

Sexo:

(2) do sexo masculino
(6) do sexo feminino

(2) do sexo masculino
(8) do sexo feminino

Faixa Etária:

(7) de 46 a 55 anos
(1) acima de 56 anos

(4) de 21 a 35 anos
(1) de 36 a 45 anos
(4) de 46 a 55 anos
(1) acima de 56 anos

Renda:

(1) de R$1.001,00 a R$3.000,00
(2) de R$3001,00 a R$5.000,00
(5) acima de R$5.001,00

(5) de R$1.001,00 a R$3.000,00
(4) de R$3.001,00 a R$5.000,00
(1) acima de R$5.001,00

Escolaridade:

(1) com 2 grau
(4) com Curso Superior
(3) com Pós-graduação

(2) com 1 grau
o
(7) com 2 grau
(1) com Curso Superior

Responsável pelas compras de
supermercado

(8) responsáveis pelas compras

(10) responsáveis pelas compras

Frequência de compra de
supermercado

(2) diário
(6) semanal

(3) diário (5) semanal (2) mensal

o

o

Fonte: dados da pesquisa (2009)

 Caracterização dos entrevistados do estudo de campo

Dos 115 entrevistados que participaram da etapa quantitativa da
pesquisa, visando medir o nível de percepção conotativa em relação às cores das
embalagens na gôndola, 53,9% corresponderam ao sexo feminino e 46,1% ao sexo
masculino. Por faixa etária, a amostra foi distribuída com 27,8% entre 21 e 35 anos,
43,5% entre 36 e 45, 20,0% entre 46 e 55 e 8,7% acima de 56 anos de idade. Em
relação à renda familiar, 47,8% recebem acima de R$5.001,00, 33,9% entre
R$3.001,00 e R$5.000,00, 14,8% entre R$3.000,00 e R$1.001,00, 2,6% até
R$1.000,00 com 0,9% não respondendo a esta pergunta.
Quanto à escolaridade, 68,7% possuem pós graduação, 27% com
graduação e 4,3% com 2º grau. Em relação à responsabilidade pelas compras de
supermercado, 0,9% não respondeu, 65,2% são os próprios responsáveis, 18,3% o
cônjuge, 2,6% os filhos, 0,9% os empregados e 12,2% outros. Por fim, quando
perguntado sobre a frequência de compras, 0,9% não respondeu, 5,2% fazem
compras diárias, 60,0% o fazem semanalmente, 31,3% mensalmente, 1,7%
bimestralmente e 0,9 o faz a cada trimestre, conforme apresentado no Quadro 9
(ver Tabela Descritiva 03 no ANEXO).
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Portanto, a pesquisa quantitativa (estudo de campo) apresentou o perfil
de um grupo com predominância feminina, com a maioria entre 36 e 45 anos, quase
metade dos entrevistados com renda familiar acima de R$5.001,00, escolaridade
prevalecendo 68,7% pós graduados, onde 65,2% são os próprios responsáveis
pelas compras, dentro de uma freqüência preferida de compras por semana, na
ordem de 60,0% para os entrevistados.

QUADRO 9- Caracterização dos Entrevistados Via E-mail

Características

Entrevistados Via E-mail
115 respondentes

Sexo:

54% Feminino (62)
46% Masculino (53)

Faixa Etária:

43,5% de 36 a 45 anos (50)
27,8% de 21 a 35 anos (32)
20% de 46 a 55 anos (23)
8,7% acima de 56 anos (10)

Renda:

47,8% acima de R$5.001,00 ((55)
33,9% entre R$3.001,00 e R$5.000,00 (39)
14,8% entre R$1001,00 e R$3.000,00 (17)
2,6% até R$1.000,00 (3)
0,9% Não respondeu (1)

Escolaridade:

68,7% com pós graduação ou acima (79)
27% superior (31)
4,3% 2º grau (5)

Responsável pelas compras de supermercado

65,2% o próprio (75)
18,3 o cônjuge (21)
12,2% outros (14)
2,6% os filhos (3)
0,9% empregados (1)
0,9% Não respondeu (1)

Frequência de compra de supermercado

60% semanal (69)
31,3% mensal (36)
5,2% diária (6)
3,5% outras (4)

Fonte: dados da pesquisa (2009)

4.1.2 Identificação das Cores Adotadas pelos Fabricantes de Produtos
Alimentícios em suas Embalagens

A necessidade de se obter estes dados teve como objetivo registrar e
associar a combinação de cores preferida pelos entrevistados com as marcas
apontadas dos produtos, para identificar em uma etapa posterior, a existência de
uma relação conotativa entre elas e os tipos de cores adotadas pelos fabricantes.
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O Quadro 10 apresenta o resultado do trabalho realizado pelo
pesquisador:

QUADRO 10 – Levantamento das Marcas Citadas e Respectiva Combinação de Cores de
Embalagens
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Camil
4 1
Codil
8 6 4
Pileco
8 4 6
Prato Fino
9 1 7
Tio João
8 1 4
Uncle Bens
7 4

Apetite
0 0 0
Axé
0 0 0
Biju
6
8
Camil
7 1 4
Carioquinha
8
1
Codil
8
6
Jalo
0 0 0
Jóia Rara
0 0 0
K Caldo
5
4
Maravilha
0 0 0
Piná
0 0 0
Pink
8 1 6
Prato Fino
0 0 0
Roxinho
0 0 0
Supang
0 0 0
Tia Jú
0 0 0
Tio João
0 0 0
Tipuá
6
8
Triunfo
0 0 0
Yoki
6 8 5
Dona Zica
0 0 0

Adria
4
8
Barilla
4
8
De Cecco
4
Dona Benta
4
1
Imperatriz
0
0
0
Petybon
8
7
Pura Massa
10
8
Ramacrisna
4 8 10
Santa Amália
8
5
4
Vilma
5
8
1

Caeté
4 8 1
Crystal
0 0 0
Dinal
0 0 0
Guarani
8 5 1
Minasçúcar
8 4 1
PróVida
4 8 5
Tip Top
0 0 0
União
8 5 1

Aviação
7 1 2
Becel
6 1
Coopatos
6
Cotochés
6 1
Delícia
6 1
Doriana
6 1
Itambé
6 1
Karinho
0 0 0
Nilza
4 1
Porto Alegre
1 5 6
Qualy
6 1
Sadia
0 0 0
Soya
10 1

3Corações
8
7
6
Bom Dia
8 11 9
Caboclo
6
8
9
Estrada Real
6
5
Fino Grão
9 7 10
Itaú
9
1
8
Letícia
8
6
9
Melita
8
5
9
Minas Rio
9
8
6
Pilão
8
1
9
Santa Clara
7
6
5
Serro
0
0
0

Ades
1
4
5
Carrefour
0
0
0
Cemil
8
4
5
Cotochés
8
4
5
Italac
1 4
Itambé
1 4
Karinho
8 1
Molico
4 1
Parmalat
8 12 1
Sete
0
0
0
Soy
4 1
Trianon
0
0
0
Zero
4 1

ABC
10 6 4
Girassol
0
0
0
Leve
10 6 5
Liza
10 6 5
Mazola
5 6
Minasa
0
0
0
Perdigão
8
1
7
Rezende
0
0
0
Sadia
10 6 5
Salada
10 7 6
Sinhá
8 6
Soya
10 8 5

Legenda: 0 = Não Existe, Não Encontrado / 1 = Branco / 2 = Preto / 3 = Roxo / 4 = Azul / 5 = Verde / 6
= Amarelo / 7 = Laranja / 8 = Vermelho / 9 = Marrom / 10 = Dourado / 11 = Vinho / 2 = Rosa
Fonte: dados da pesquisa (2009)
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4.1.3 Associações (Conotações) entre as Cores das Embalagens

Consideradas e a Natureza de seu Conteúdo

 Grupos de foco

Quando perguntado aos dois grupos de foco que tipo de embalagem de
produto cada cor lembrava, de forma espontânea e sem nenhum direcionamento,
foram mais citadas as seguintes categorias de produtos representadas no Quadro
11:

QUADRO 11 – A Cor Lembra que Tipo de Embalagem – Etapa Qualitativa
Violeta

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

Feijão
Outros
Amaciante
Sucos
Desinfetante

Amaciante
Detergente
Outros

Refrigerante
Ervilha
Azeitona
Desinfetante
Outros

Detergente
Milho
Manteiga
Macarrão

Doces
Manteiga
Sucos

Macarrão
Café
Leite
Detergente

Café
Feijão

Desinfetante
Detergente
Remédio
Sucos

Desinfetante
Detergente
Outros

Azeite
Cosméticos
Desinfetante
Detergente
Outros

Manteiga
Óleo
Detergente
Outros

Detergente
Desinfetante
Frutas
Sucos
Outros

Macarrão
Frutas
Sucos
Outros

Feijão
Café
Chocolate
Doces
Outros

opiniões

conotativas

Grupo 1
Amaciante
Desinfetante
Iogurte

Grupo 2
Café
Desinfetante

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Nesta

questão,

nota-se

a

divergência

de

demonstradas no Quadro 11, sobre a lembrança de produto em função da cor
apresentada, tanto individual quanto entre os grupos, de forma a não se observar
quase nenhuma freqüência ou consenso, com exceção das cores amarelo, vermelho
e marrom, que apresentam algumas preferências comentadas nas sugestões de
Farina (2006, p. 145), onde também é possível notar que os entrevistados misturam
diversas categorias de produtos, entre elas alimentos e bebidas.
Na fala de um dos participantes pode-se perceber a inexistência de um
consenso nas opiniões subjetivas através da citação abaixo:
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Eu não consigo ligar as cores a quase nenhum tipo de produto. Não vejo
nada, nenhuma coisa, relacionado diretamente com estas cores da
pesquisa. Participante (grupo 1).

 Pesquisa de campo

Quando perguntado aos entrevistados na pesquisa de campo que tipo de
embalagem de produto cada cor lembrava, o Quadro 12 revelou as associações e
conotações abaixo. Nota-se uma variedade de opiniões significativas em relação à
associação conotativa dos entrevistados sobre as representações simbólicas das
cores.
A lembrança provocada pelas cores, em relação às citações espontâneas,
divergiu nas diversas categorias de produtos citadas entre outros itens aqui não
listados em detalhes, apenas por conveniência (ver Tabelas Descritivas 04 a 11 no
ANEXO), dada a sua baixa contribuição para a pesquisa, porém, sem, no entanto,
deixar de traduzir e revelar sua alta carga de valor simbólico conotativo.
QUADRO 12 – A cor Lembra que Tipo de Embalagem – Etapa Quantitativa
Violeta
Creme dental
Desodorante
Doces
Cosméticos
Sorvetes
Chocolate

Roxo
Creme dental
Feijão
Carne
Doces
Cosméticos
Chocolate

Azul
Leite
Doces
Açúcar
Água
Macarrão
Desodorante

Verde
Desodorante
Iogurte
Perfume
Macarrão
Creme dental
Doces

Amarelo
Manteiga
Óleo
Macarrão
Doces
Iogurte
Perfume

Laranja
Manteiga
Iogurte
Macarrão
Frutas
Café
Chocolate

Vermelho
Perfume
Café
Macarrão
Chá
Cosméticos
Arroz

Marrom
Café
Feijão
Cosméticos
Arroz
Frutas
Iogurte

Fonte: dados da pesquisa (2009)

4.1.4 Descrição sobre se os Consumidores Associam as Cores das
Embalagens ao Produto Embalado

 Grupos de foco

Quanto à procura do produto numa gôndola de supermercado e o
direcionamento do olhar para encontrá-lo, cada grupo respondeu da seguinte forma,
conforme apresentado no Quadro 13:
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QUADRO 13 – Direcionamento do Olhar na Procura por Produtos – Etapa Qualitativa

Produto

Vermelho

Verde

Amarelo

Branco

Azul

Água Mineral

-

-

-

G1 (2)
G2 (5)

G1 (6)
G2 (3)

Milho em conserva

-

-

G1 (8)
G2 (10)

-

-

Leite

-

-

-

G1 (7)
G2 (10)

G1 (1)

Azeitona

-

G1 (8)
G2 (10)

-

-

-

G1 (8)
G2 (10)

-

-

-

-

Extrato de Tomate

Legenda: G1 = Grupo 1 / G2 = Grupo 2.
Fonte: dados da pesquisa (2009)

Com exceção das cores branco e azul para água mineral, os grupos
foram unânimes na resposta sobre o comportamento de busca em direção à escolha
dos produtos, dada a sua categoria.
Um dos participantes demonstrou a importância ou influência da relação
da cor do produto em relação à sua embalagem quando disse:
Olha, não tem a mínima chance de olhar para outra cor que não seja o
vermelho quando eu procuro por extrato de tomate, ou de olhar para outra
cor que não seja o verde quando procuro por azeitona. Só se for daltônico.
Participante (grupo 1).

 Pesquisa de campo

Quanto à procura dos produtos numa gôndola de supermercado e o
direcionamento do seu olhar para encontrá-los, segundo relatos dos entrevistados,
as respostas demonstraram a influência das cores dos produtos na direção do seu
olhar, também com exceção para o produto água mineral, conforme se apresenta a
Tabela 1:
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TABELA 1 – Direcionamento do Olhar na Procura por Produtos – Etapa Quantitativa
Vermelho

Verde

Amarelo

Branco

Azul

Água Mineral

0,9%

Milho em conserva

0,9%

1,7%

0,0%

33,9%

63,5%

9,6%

89,6%

0,0%

0,0%

Leite
Azeitona

3,2%

2,6%

1,7%

77,4%

14,8%

0,9%

96,5%

0,0%

2,7%

Extrato de Tomate

0,0%

99,1%

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

Fonte: dados da pesquisa (2009)

4.1.5 Descrição sobre qual o Significado Conotativo das Cores para o
Consumidor quando Associadas a Determinados Tipos de Produtos

 Grupos de foco

Em relação à livre associação das cores com aspectos materiais e
afetivos do cotidiano, as respostas dos dois grupos foram selecionadas e
classificadas em associação material de bens desejáveis, bens indesejáveis e bens
indiferentes. Quanto ao aspecto afetivo, as respostas foram selecionadas e
classificadas em afetivas positivas, afetivas negativas e afetivas indiferentes, cujas
definições das associações foram apresentada nos procedimentos metodológicos,
apresentando o seguinte resultado de acordo com o Quadro 14:
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QUADRO 14 – Associação Material e Afetiva das Cores – Etapa Qualitativa
Grupo 1
Amarelo

Verde

Associação
material

Laranja

Indesejáveis (3)

Desejáveis (6)

Desejáveis (5)

Indiferente (5)

Indiferente (3)

Indiferente (2)

Indiferente (2)

Desejáveis (3)

Associação
afetiva

Vermelho

Positivo (8)

Desejáveis (2)

Azul
Desejáveis (8)

Positivo (6)

Negativo (2)

Negativo (2)

Positivo (8)

Marrom

Indesejáveis (3)

Desejáveis (4)

Desejáveis (3)

Indiferente (3)

Indiferente (1)

Indesejáveis (1)

Positivo (6)

Negativo (5)

Negativo (4)

Indiferente (2)

Indiferente (2)

Positivo (2)

Positivo (1)

Indiferente (2)

Indesejáveis (1)

Positivo (6)

Roxo

Grupo 2
Amarelo

Verde

Azul

Roxo

Marrom

Associação
material

Laranja

Desejáveis (6)

Desejáveis (6)

Desejáveis (5)

Indiferente (4)

Desejáveis (5)

Desejáveis (5)

Indiferente (6)

Indesejáveis (2)

Indiferente (1)

Indiferente (3)

Desejáveis (4)

Indiferente (3)

Indiferente (2)

Desejáveis (2)

Associaç
ão afetiva

Vermelho

Positivo (5)

Positivo (7)

Positivo (9)

Positivo (7)

Positivo (7)

Negativo (5)

Positivo (5)

Negativo (1)

Indiferente (1)

Positivo (4)

Negativo (2)

Negativo (3)

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Verifica-se na opinião dos dois grupos no Quadro 10, associações
favoráveis tanto no aspecto material quanto afetivo, principalmente em relação às
cores laranja, amarelo, verde e azul. E, de forma contrária, associações
desfavoráveis às cores roxo e marrom, cujas percepções conotativas retrataram
aspectos negativos.

 Pesquisa de campo

Na pesquisa de campo, em relação à livre associação das cores com
aspectos materiais e afetivos do cotidiano, as respostas também foram selecionadas
e classificadas em associação material de bens desejáveis, bens indesejáveis e
bens indiferentes. E, quanto ao aspecto afetivo, as respostas também foram
selecionadas e classificadas em afetivas positivas, afetivas negativas e afetivas
indiferentes, apresentando o seguinte resultado de acordo com o Quadro 15 que
demonstra um grupo de cores apontadas como desejáveis, quando associadas aos
bens materiais como o conjunto de cores branco, vermelho, laranja, amarelo, verde,
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azul, dourado e prata. E, por outro lado, indesejáveis, quando associadas aos bens
materiais, como o conjunto de cores cinza e roxo.
Quanto à associação afetiva, vistas de forma positiva, se destacaram o
branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, púrpura, rosa, dourado, salmão e
prata. E, vistas de forma negativa e com certo grau de relevância, apenas o preto,
cinza, roxo e marrom.
Entretanto, é possível notar o alto índice de citações não respondidas em
relação, tanto às associações materiais, quanto afetivas.

Branco

Preto

Cinza

Vermelho

Laranja

Amarelo

Verde

Azul

Associação Material

Desejáveis
(50,4%)
Indesejáveis
(0,9%)
Indiferente
(29,6%)
NR
(19,1%)

Desejáveis
(46,1%)
Indesejáveis
(7,8%)
Indiferente
(28,7%)
NR
(17,4%)

Desejáveis
(30,4%)
Indesejáveis
(17,4%)
Indiferente
(26,1%)
NR
(26,1%)

Desejáveis
(50,4%)
Indesejáveis
(16,5%)
Indiferente
(14,8%)
NR
(18,3%)

Desejáveis
(57,4%)
Indesejáveis
(1,7%)
Indiferente
(12,2%)
NR
(28,7%)

Desejáveis
(52,2%)
Indesejáveis
(0,9%)
Indiferente
(20,0%)
NR
(27,0%)

Desejáveis
(63,5%)
Indesejáveis
(0,0%)
Indiferente
(11,3%)
NR
(25,2%)

Desejáveis
(53,9%)
Indesejáveis
(0,9%)
Indiferente
(19,1%)
NR
(26,1%)

Associação Afetiva

Positivo
(79,1%)
Negativo
(0,0%)
Indiferente
(0,9%)
NR
(20,0%)

Positivo
(30,4%)
Negativo
(42,6%)
Indiferente
(2,6%)
NR
(24,3%)

Positivo
(16,5%)
Negativo
(50,4%)
Indiferente
(3,5%)
NR
(29,6%)

Positivo
(66,1%)
Negativo
(10,4%)
Indiferente
(2,6%)
NR
(20,9%)

Positivo
(57,4%)
Negativo
(9,6%)
Indiferente
(4,3%)
NR
(28,7)

Positivo
(57,4%)
Negativo
(7,8%)
Indiferente
(6,1%)
NR
(28,7%)

Positivo
(73,0%)
Negativo
(0,0%)
Indiferente
(0,9%)
NR
(26,1%)

Positivo
(67,0%)
Negativo
(3,5%)
Indiferente
(1,7%)
NR
(27,8%)

Violeta

Roxo

Púrpura

Marrom

Rosa

Dourado

Salmão

Prata

Associação Material

Desejáveis
(42,6%)
Indesejáveis
(6,1%)
Indiferente
(13,9%)
NR
(37,4%)

Desejáveis
(24,3%)
Indesejáveis
(18,3%)
Indiferente
(16,5%)
NR
(40,9%)

Desejáveis
(38,3%)
Indesejáveis
(1,7%)
Indiferente
(15,7%)
NR
(44,3%)

Desejáveis
(40,9%)
Indesejáveis
(7,8%)
Indiferente
(16,5%)
NR
(34,8%)

Desejáveis
(41,7%)
Indesejáveis
(0,9%)
Indiferente
(20,9%)
NR
(36,5%)

Desejáveis
(60,9%)
Indesejáveis
(0,0%)
Indiferente
(5,2%)
NR
(33,9%)

Desejáveis
(46,1%)
Indesejáveis
(0,0%)
Indiferente
(15,7%)
NR
(38,3%)

Desejáveis
(57,4%)
Indesejáveis
(1,7%)
Indiferente
(9,6%)
NR
(31,3%)

Associação Afetiva

QUADRO 15 – Associação Material e Afetiva das Cores – Etapa Quantitativa

Positivo
(39,1%)
Negativo
(21,7%)
Indiferente
(3,5%)
NR
(35,7%)

Positivo
(31,3%)
Negativo
(30,4%)
Indiferente
(0,9%)
NR
(37,4%)

Positivo
(49,6%)
Negativo
(6,1%)
Indiferente
(2,6%)
NR
(41,7%)

Positivo
(27,8%)
Negativo
(33,0%)
Indiferente
(5,2%)
NR
(33,9%)

Positivo
(59,1%)
Negativo
(2,6%)
Indiferente
(7,0%)
NR
(31,3%)

Positivo
(63,5%)
Negativo
(1,7%)
Indiferente
(0,9%)
NR
(33,9%)

Positivo
(49,6%)
Negativo
(7,0%)
Indiferente
(4,3%)
NR
(39,1%)

Positivo
(33,0%)
Negativo
(8,7%)
Indiferente
(0,9%)
NR
(33,0%)

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Nota-se que as cores vermelho, laranja, amarelo, verde azul, dourado e
prata formaram um grupo de cores consideradas desejáveis do ponto de vista
material. Por outro lado, o branco, o preto, o cinza, o violeta, o roxo, o púrpura, o
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marrom, o rosa e o salmão não tiveram a mesma conotação, ou seja, ficaram entre
indesejáveis e indiferentes.
Já as cores branco, vermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul,
púrpura, rosa, dourado e salmão formaram grupos considerados positivos do ponto
de vista afetivo. As cores preto, cinza, violeta, roxo, marrom e prata formaram grupos
considerados negativos do ponto de vista afetivo.

4.1.6

Associações entre

os Significados Conotativos Adotados pelos

Consumidor e os Significados Conotativos Estabelecidos em outras Pesquisas

 Grupos de foco

Em relação às combinações de cores sugeridas e mais adequadas na
visão dos grupos focais para as embalagens de produtos alimentícios, os
entrevistados apresentaram a seguinte variação de acordo com o Quadro 16:
Observa-se, com exceção do item arroz, que existe uma convergência de
opinião em relação à aceitação de determinadas combinações de cores de
embalagens, onde é possível inferir que a combinação de cores sugeridas possa ter
sido influenciada pela cor natural do produto embalado. De acordo com a sugestão
de Farina (2006, p. 145), verifica-se que a combinação de cores proposta pelo autor
para os itens macarrão, açúcar, manteiga, café, leite e óleo obteve uma preferência
significativa na escolha dos consumidores.
QUADRO 16 – Combinação de Cores Sugeridas para Embalagens – Etapa Qualitativa
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

1

8

Branco e
vermelho

9

G2
1

4

Branco e
azul

1

6

Marrom e
branco
G2
9

8

1

Amarelo e
vermelho
G2

2

Marrom e
preto

1

6

4

Branco e
azul
G2

8

Branco, amarelo
e vermelho

1

6

9

Amarelo
G2

4

Branco e
azul

6

2

Marrom e
preto
G2

1

Amarelo e
branco

2

1

4

Branco e
azul
G2

9

Preto e
marrom

1
Branco

6
Amarelo
G1
6

1

Amarelo e
branco

Legenda: 1 = Branco / 2 = Preto / 3 = Roxo / 4 = Azul / 5 = Verde / 6 = Amarelo / 7 = Laranja / 8 =
Vermelho / 9 = Marrom. G1 = Grupo 1 / G2 = Grupo 2.
Fonte: dados da pesquisa (2009)
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Na fala de um dos participantes, a cor é um dos elementos importantes
que facilita a comunicação do produto no supermercado no momento de sua busca:
Existe uma variedade muito grande de produtos nos supermercados, o que
dificulta encontrar certos itens. Aí entra a cor da embalagem para ajudar a
encontrá-lo. Participante (grupo 1).

Em relação à marca preferida de produtos, os dois grupos citaram os
fabricantes abaixo, conforme descrito no Quadro 17, onde é possível perceber a
influência das cores da marca na sugestão de alguns itens, justificando, neste caso,
a diferença na combinação de cores apontada para o item arroz e analisada na
questão anterior.
As marcas mais citadas de arroz foram Prato Fino e Tio João que,
coincidentemente, possuem as cores vermelho e azul em suas identidades visuais,
confirmando a citação espontânea das cores de suas marcas.

QUADRO 17 – Marcas Preferidas de Produtos Alimentícios – Etapa Qualitativa
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Pink (6)
Camil (1)
Galante (1)

Vilma (4)
Santa Amália (3)

Crystal (5)
Minasçúcar (1)
Dinal (1)

Itambé (4)
Cotochés (1)
Becel (1)
Delícia (1)
Doriana (1)

3 Corações (5)
Nescafé (1)
Pilão (1)
Minas Rio (1)

Itambé (3)
Parmalat (2)
Cemil (2)
Dona Vaca (1)

Liza (3)
Soya (3)
Purilev (2)

Camil (5)
Carioca (2)

Santa Amália (6)
Vilma (3)

Caeté (4)
Crystal (2)
Minasçúcar (2)
União (2)

Cotochés (4)
Qualy (3)
Doriana (2)
Itambé (1)

3 Corações (6)
Fino Grão (2)
Barão e Fort (1)

Itambé (6)
Cemil (2)
Piracanjuba (1)
Cotochés (1)

Liza (6)
Soya (2)
Girassol (1)

Grupo 1
Prato Fino (6)
Tio João (2)

Grupo 2
Prato Fino (5)
Tio João (2)
Camil (1)
Pileco (1)

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Em outra fala de um dos participantes, a cor da marca tem um papel
muito importante na escolha do consumidor, conforme segue o depoimento abaixo:
Eu só compro arroz da marca Prato Fino ou Tio João. De longe eu consigo
enxergar a embalagem pelas cores da marca que já estão registradas na
minha mente. Participante (grupo 1).
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Em relação à cor que representa cada marca preferida de produtos
citados anteriormente, os dois grupos apresentaram as seguintes cores, destacadas
no Quadro 18:

QUADRO 18 – Cores das Marcas Preferidas – Etapa Qualitativa
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Branco (7)
Azul (1)

Marrom (8)

Amarelo (4)
Laranja e
Vermelho
(2)

Branco (6)
Azul (2)

Amarelo (8)

Marrom (6)
Vermelho
(2)

Branco (7)
Azul (1)

Amarelo (6)
Branco (1)

Prato Fino
(Marrom, branco e
laranja)
Tio João
(vermelho, branco
e azul)

Pink (branco,
vermelho e
preto)
Camil (branco
e laranja)

Vilma
(vermelho,
laranja e
branco)
Santa Amália
(vermelho,
laranja e azul)

Cristal (azul e
branco)
Minasçúcar
(branco,
vermelho e
azul)

Itambé
(dourado e
branco)
Cotochés
(amarelo e
azul)
Becel (azul e
branco)
Delícia
(laranja e
vermelho)
Doriana
(amarelo e
azul)

3 Corações
(laranja,
vermelho e
marrom)
Nescafé
(marrom e
vermelho)
Pilão
(vermelho e
marrom)
Minas Rio
(marrom e
amarelo)

Itambé
(branco e
azul)
Parmalat
(branco e
azul)
Cemil (azul,
vermelho e
verde)

Liza (dourado
e verde)
Soya
(dourado,
vermelho e
verde)
Purilev
(dourado e
verde)

Marrom (4)
Azul (2)
Laranja (1)

Vermelho
(4)
Amarelo (3)
Verde (1)

Branco (7)
Azul (1)

Amarelo
(10)

Marrom (6)
Preto (3)
Laranja (1)

Branco (9)
Azul (1)

Amarelo (6)
Roxo (1)

Itambé
(branco e
azul)
Cemil (azul,
vermelho e
verde)
Piracanjuba
(vermelho e
branco)
Cotochés
(vermelho,
azul e verde)

Liza (dourado
e verde)
Soya
(dourado,
vermelho e
verde)
Girassol
(amarelo e
vermelho)

Grupo 1

Cores Originais das Embalagens mais Citadas – Grupo 1

Grupo 2
Branco (6)
Azul e Marrom
(1)

Cores Originais das Embalagens mais Citadas – Grupo 2
Prato Fino
(Marrom, branco e
laranja)
Tio João
(vermelho, branco
e azul)

Camil (branco
e laranja
Carioca)

Santa Amália
(vermelho,
laranja e azul)
Vilma
(vermelho,
laranja e
branco)

Caeté (azul e
vermelho)
Cristal (azul e
branco)
Minasçúcar
(branco,
vermelho e
azul)
União
(branco,
vermelho e
verde)

Cotochés
(amarelo e
azul)
Qualy
(amarelo,
branco e
vermelho)
Doriana
(amarelo,
branco e azul)
Itambé
(dourado e
branco)

3 Corações
(laranja,
vermelho e
marrom)
Fino Grão
(marrom e
vermelho)
Barão
(vermelho e
dourado)
Fort

Fonte: dados da pesquisa (2009)

No Quadro 18 pode-se avaliar, em menor grau, se as cores das marcas
estão presentes na lembrança de seus consumidores por meio das citações
espontâneas sobre as marcas preferidas, por intermédio da lembrança de suas
cores padrão (identidade visual). As marcas mais citadas no Quadro 17 foram
aplicadas no Quadro 18, juntamente com a descrição de suas cores padrão, para
facilitar o confronto, em termos de congruência entre as citações.
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Percebe-se, com algumas ressalvas, a existência de moderada
congruência para as citações das cores das marcas arroz Tio João e Prato Fino;
feijão Camil; macarrão Vilma e Santa Amália; açúcar Cristal e Minasçúcar; manteiga
Cotochés e Doriana; café 3 Corações, Minas Rio, Pilão, Fino Grão, leite Itambé e
Parmalat e óleo Liza. Entretanto, é possível perceber uma possível fusão entre as
cores das marcas e as cores predominantes nas embalagens, o que de certa forma
pode causar interferência na lembrança das cores com precisão.
Em relação ao tipo de estrutura de embalagem preferida, se transparente
ou opaca, os dois grupos apresentaram a seguinte configuração, conforme Quadro
19. Nota-se um consenso entre as opiniões dos dois grupos sobre o tipo de estrutura
de embalagem preferida, exceto em relação ao item manteiga.
QUADRO 19 – Tipo de Estrutura Preferida de Embalagem – Etapa Qualitativa
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Transparente
(8)

Transparente
(8)

Transparente
(8)

Opaca (5)
Transparente
(3)

Opaca (5)
Transparente
(3)

Opaca (5)
Transparente
(3)

Transparente
(7)
Opaca (1)

Transparente
(9)
Opaca (1)

Transparente
(10)

Transparente
(10)

Transparente
(6)
Opaca (4)

Opaca (7)
Transparente
(3)

Opaca (6)
Transparente
(4)

Transparente
(9)
Opaca (1)

Grupo 1
Transparente
(8)

Grupo 2
Transparente
(10)

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Um dos participantes comentou sobre sua preocupação em relação à
estrutura das embalagens dos produtos alimentícios no seguinte comentário:
Eu não compro produto alimentício sem ver a cara dele. Pode estar
estragado ou mofado. Por isso prefiro embalagens transparentes.
Participante (grupo 2).

Um segundo depoimento em relação à estrutura de embalagem de
produtos alimentícios, também pode ser registrado na seguinte fala:
Algumas embalagens são controladas pela vigilância sanitária e
dependendo do tipo produto, é obrigatório mantê-lo longe da luz para não
alterar a sua validade. Participante (grupo 1).
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A preferência apontada em relação à embalagem transparente coincide
com a adoção por parte das indústrias para algumas categorias de alimentos,
demonstrando os hábitos relatados nas entrevistas sobre a exigência de visibilidade
do conteúdo interno.

 Pesquisa de campo

Em relação à combinação de cores mais adequadas para as embalagens
de produtos alimentícios, a resposta dos consumidores apresentou a seguinte
variação a ser citada abaixo, de acordo com a Tabela 2, consolidado no Quadro 20.
Para a embalagem de arroz, 78,3% do total entrevistado sugeriram o
branco, seguido de 13,9% para o vermelho, formando a combinação de cores
branco-vermelho.
Para a embalagem de feijão, 50,4% do total entrevistado sugeriram o
marrom, seguido de 36,5% para o branco e 13,0% para o vermelho formando a
combinação de cores marrom-branco-vermelho.
Para a embalagem de macarrão, 46,5% do total entrevistado sugeriram o
amarelo, seguido de 36,8% para o vermelho, 28,9% para o branco e 20,2% para o
laranja, formando a combinação de cores amarelo-vermelho-branco-laranja.
Para a embalagem de açúcar, 75,9% do total entrevistado sugeriram o
branco, seguido de 28,6% para o azul formando a combinação de cores branco-azul.
Para a embalagem de manteiga, 82,5% do total entrevistado sugeriram o
amarelo, seguido de 18,4% para o branco, formando a combinação de cores
amarelo-branco.
Para a embalagem de café, 54,5% do total entrevistado sugeriram o
marrom, seguido de 37,5% para o vermelho e 25,0% para o preto, formando a
combinação de cores marrom-vermelho-preto.
Para a embalagem de leite, 79,8% do total entrevistado sugeriram o
branco, seguido de 35,1% para o azul, formando a combinação de cores brancoazul.
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Para a embalagem de óleo, 57,4% do total entrevistado sugeriram o
amarelo, seguido de 26,1% para o laranja e 19,1% para o branco, formando a
combinação de cores amarelo-laranja-branco.

TABELA 2 – Combinação de Cores Sugeridas para Embalagens – Etapa Quantitativa

Cores

Arroz

Feijão

78,3% (90)

36,5% (42)

28,9% (33)

75,9% (85)

18,4% (21)

Preto

1,7% (2)

9,6% (11)

NR

1,8% (2)

Roxo

NR

5,2% (6)

NR

0,9% (1)

11,3% (13)

2,6% (3)

6,1% (7)

28,6% (32)

Branco

Azul
Verde

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

3,6% (4)

79,8% (91)

19,1% (22)

0,9% (1)

25,0% (28)

2,6% (3)

4,3%(5)

NR

1,8% (2)

0,9% (1)

0,9%(1)

7,0% (8)

1,8% (2)

35,1% (40)

2,6% (3)

9,6% (11)

3,5% (4)

5,3% (6)

6,3% (7)

6,1% (7)

4,5% (5)

7,0% (8)

13,0% (15)

Amarelo

7,0% (8)

7,8% (9)

46,5% (53)

6,3% (7)

82,5% (94)

6,3% (7)

3,5% (4)

57,4% (66)

Laranja

9,6% (11)

7,8% (9)

20,2% (23)

1,8% (2)

12,3% (14)

6,3% (7)

1,8% (2)

26,1% (30)

13,9% (16)

13,0% (15)

36,8% (42)

5,4% (6)

9,6% (11)

37,5% (42)

4,4% (5)

8,7% (10)

7,0% (8)

50,4% (58)

NR

0,9% (1)

2,6% (3)

54,5% (61)

NR

5,2% (6)

Vermelho
Marrom

Legenda: NR = Não Responderam
Fonte: dados da pesquisa (2009)

O Quadro 20 apresenta um consolidado sobre as cores mais sugeridas na
visão dos entrevistados. Na maioria das categorias dos produtos pesquisados, é
possível observar algumas tendências de associação direta entre a cor da
embalagem e a cor do produto embalado.
QUADRO 20 – Consolidado da Combinação de Cores Sugeridas para Embalagens – Etapa
Quantitativa

Arroz

1

8

Branco e
vermelho

Feijão

9

1

Macarrão

8

Marrom,
branco e
vermelho

1

8

6

Açúcar

7

Amarelo,
vermelho,
branco e laranja

1

4

Branco e
azul

Manteiga

6

1

Amarelo e
branco

Café

9

8

Leite

2

Marrom,
vermelho e
preto

1

4

Branco e
azul

Óleo

6

7

1

Amarelo,
laranja e
branco

Legenda: 1 = Branco / 2 = Preto / 3 = Roxo / 4 = Azul / 5 = Verde / 6 = Amarelo / 7 = Laranja / 8 =
Vermelho / 9 = Marrom
Fonte: dados da pesquisa (2009)

Em relação à marca preferida de produtos, os entrevistados citaram os
fabricantes abaixo com a apresentação das principais marcas, conforme consolidado
no Quadro 21 (ver Tabelas Descritivas 12 a 19 no ANEXO), demonstrando a
presença considerável de duas ou no máximo três marcas na lembrança:
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QUADRO 21 – Consolidado das Marcas Preferidas de Produtos Alimentícios – Etapa Quantitativa

Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Prato Fino
(57,4%)
Tio João
(23,5%)
Outras
(19,1%)

Pink
(42,6%)
Camil
(7,8%)
Outras
(49,6%)

Santa Amália
(39,1%)
Vilma
(33,0%)
Outras
(27,9%)

União
(21,7%)
Crystal
(20,9%)
Minasçúcar
(20,9%)
Outras
(36,5%)

Itambé
(41,7%)
Qualy
(19,1%)
Cotochés
(10,4%)
Outras
(28,8%)

3 Corações
(55,7%)
Fino Grão
(12,2%)
Outras
(32,1%)

Itambé
(39,1%)
Cotochés
(17,4%)
Parmalat
(13,0%)
Cemil
(10,4%)
Outras
(20,1%)

Liza
(53,9%)
Soya
(9,6%)
Outras
(36,5%)

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Em relação à cor que representa a identidade de cada marca preferida
citada na pergunta anterior, os entrevistados apontaram as seguintes cores
consolidadas no Quadro 22 (ver Tabelas Descritivas 20 a 27 no ANEXO), que
servirão de referência para um comparativo com as cores originais.
É possível observar a presença de um número considerável de
entrevistados que não responderam, podendo-se inferir que isto se deva ao fato de
não se lembrarem da cor padrão de sua marca preferida.

QUADRO 22 – Consolidado da Cor da Marca Preferida – Etapa Quantitativa
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Branco
(34,8%)
Marrom
(17,4%)
Vermelho
(12,2%)
NR
(20,9%)
Outras
(14,7%)

Marrom
(30,4%)
Vermelho
(25,2%)
NR
(24,3%)
Outras
(20,1%)

Vermelho
(41,7%)
Amarelo
(27,0%)
Azul
(9,6%)
NR
(17,4%)
Outras
(4,3%)

Branco
(46,1%)
Azul
(27,0%)
NR
(21,7%)
Outras
(5,2%)

Amarelo
(59,1%)
NR
(13,9%)
Outras
(27,0%)

Vermelho
(37,4%)
Marrom
(27,0%)
Preto
(12,2%)
NR
(15,7%)
Outras
(7,7%)

Branco
(45,2%)
Azul
(28,7%)
NR
(14,8%)
Outras
(11,3%)

Amarelo
(41,7%)
Dourado
(14,8%
Verde
(9,6%)
NR
(20,9%)
Outras
(13,0%)

Legenda: NR = Não respondeu
Fonte: dados da pesquisa (2009)

No Quadro 23, nota-se que as cores das marcas estão presentes na
lembrança dos entrevistados e, que é possível verificar também que estas cores,
sugeridas para as embalagens, possuem significativa associação com as cores
padrão ou cores originais das marcas citadas, principalmente nas categorias de
manteiga e óleo.
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Para as categorias de arroz, feijão, café e leite percebe-se, com algumas
ressalvas, a existência de uma média associação entre as cores sugeridas, a
lembrança das cores das marcas e a cor padrão das marcas.
Para as categorias de macarrão e açúcar, o quadro não apresentou
qualquer congruência entre as variáveis apontadas, principalmente em relação à cor
sugerida e a cor original destas embalagens.
QUADRO 23 – Cor Sugerida de Embalagem X Marca Preferida X Cores da Marca Preferida X Cores
Originais das Marcas – Etapa Quantitativa
Opinião dos Entrevistados
Produtos

Cor Associada
ao Produto
1

Arroz

Branco (78,3%) e
vermelho (13,9%)

9

Feijão

1

8

Marrom (50,4%),
branco (36,5%) e
vermelho (13,0%)

6

Macarrão

8

8

1

7

Amarelo (46,5%),
vermelho (36,8%),
branco (28,9%) e
laranja (20,2%)

Marca Preferida
Prato Fino
(57,4%)
Tio João
(23,5%)
Outras
(19,1%)
Pink
(42,6%)
Camil
(7,8%)
Outras
(49,6%)
Santa Amália
(39,1%)
Vilma
(33,0%)
Outras
(27,9%)

Cores da Marca
Preferida

Cores Originais da
Marca
Prato Fino

1

9

8

9

Branco (34,8%), marrom
(17,4%), vermelho (12,2%)
e NR (20,9%)

1

7

Tio João
8

1

4

Pink
9

8

8

Marrom (30,4%), vermelho
(25,2%) e NR (24,3%)

1

6

Camil
7

1

4

Santa Amália
8

6

4

8

Vermelho (41,7%), amarelo
(27,0%), azul (9,6%) e NR
(17,4%)

5

4

Vilma
5

8

1

União
1

4

Branco (75,9%) e
azul (28,6%)

Açúcar

União
(21,7%)
Crystal*
(20,9%)
Minasçúcar
(20,9%)
Outras
(36,5%)

1

4

8

Branco (46,1%), azul
(27,0%) e NR (21,7%)

5

1

Crystal*
0

0

0

Minasçúcar
8

4

1

Itambé
6

1

Amarelo (82,5%) e
branco (18,4%)

Manteiga

Itambé
(41,7%)
Qualy
(19,1%)
Cotochés
(10,4%)
Outras
(28,8%)

6
Amarelo (59,1%) e NR
(13,9%)

6

1

Qualy
6

1

Cotochés
6

1
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9

Café

8

2

Marrom (54,5%),
vermelho (37,5%) e
preto (25,0%)

3 Corações
(55,7%)
Fino Grão
(12,2%)
Outras
(32,1%)

3Corações
8

9

2

8

Vermelho (37,4%), marrom
(27,0%), preto (12,2%) e
NR (15,7%)

7

6

Fino Grão
9

7

10

Itambé
1

4

1

Branco (79,8%) e
azul (35,1%)

Leite

Itambé
(39,1%)
Cotochés
(17,4%)
Parmalat
(13,0%)
Cemil
(10,4%)
Outras
(20,1%)

4

1

Branco (45,2%), azul
(28,7%) e NR (14,8%)

4

Cotochés
8

4

Parmalat
8

11

Óleo

7

1

Amarelo (57,4%),
laranja (26,1%) e
branco (19,1%)

Liza
(53,9%)
Soya
(9,6%)
Outras
(36,5%)

1

Cemil
8

6

5

4

5

Liza
6

10

5

10

Amarelo (41,7%), dourado
(14,8%), verde (9,6%) e NR
(20,9%)

6

5

Soya
10

8

5

Legenda: 0 = Não lembra, Não Respondeu / 1 = Branco / 2 = Preto / 3 = Roxo / 4 = Azul / 5 = Verde /
6 = Amarelo / 7 = Laranja / 8 = Vermelho / 9 = Marrom / 10 = Dourado / 11 = Rosa
Fonte: dados da pesquisa (2009)

Em relação ao tipo de estrutura preferida de embalagem, se transparente
ou opaca, a pesquisa apontou a seguinte configuração, conforme consolidado no
Quadro 24 (ver Tabelas Descritivas 28 a 35 no ANEXO), onde é possível perceber
índices elevados de respostas em contrastes, ora por embalagens onde se possa
ver o produto em seu interior, ora por embalagens opacas, em que ver o produto não
representa algo tão significativo. Para a identificação por meio das cores, as
embalagens opacas proporcionam maiores oportunidades de impacto, uma vez que
o grafismo utilizado em seu exterior, tenta causar o impacto e provocar uma
associação em relação ao produto embalado.
QUADRO 24 – Consolidado do Tipo de Estrutura Preferida de Embalagem – Etapa Quantitativa
Arroz

Feijão

Macarrão

Açúcar

Manteiga

Café

Leite

Óleo

Transparente
(97,4%)
Opaca
(0,9%)
NR
(1,7%)

Transparente
(96,5%)
Opaca
(1,7%)
NR
(1,7%)

Transparente
(90,4%)
Opaca
(7,8%)
NR
(1,7%)

Transparente
(92,2%)
Opaca
(6,1%)
NR
(1,7%)

Opaca
(84,3%)
Transparente
(13,9%)
NR
(%)

Opaca
(83,5%)
Transparente
(13,9%)
NR
(2,6%)

Opaca
(76,5%)
Transparente
(18,3%)
NR
(5,2%)

Transparente
(75,7%)
Opaca
(18,3%)
NR
(6,1%)

Legenda: NR = Não respondeu
Fonte: dados da pesquisa (2009)

71

4.1.7 Resumo de Alguns Aspectos Analisados e seus Resultados

Diante do estudo realizado, foi possível perceber que a combinação de
cores presentes nas embalagens é capaz de identificar rapidamente o produto
refletindo sua essência, sua finalidade e, em alguns casos, até associando
diretamente ao paladar ou sabor do produto, proporcionando ao consumidor uma
associação positiva no momento exato da compra. Ela pode ser sugestiva até
mesmo com respeito à fragrância, forma ou a própria cor do produto embalado,
como pode ser visto com as embalagens de café.
Através da definição de uma escala de cores padrão, como acontece com
as identidades das marcas de produtos como arroz Tio João e Prato Fino; feijão
Camil; macarrão Vilma e Santa Amália; açúcar Cristal e Minasçúcar; manteiga
Cotochés e Doriana; café 3 Corações, Minas Rio, Pilão, Fino Grão, leite Itambé e
Parmalat e óleo Liza, citadas anteriormente, é possível criar uma forte identificação e
referencial do produto junto aos consumidores.
Por meio da apresentação desta escala de cores, cria-se também uma
identificação e personalização do produto frente ao seu público-alvo. Dessa maneira,
pode-se inferir que, mesmo que o consumidor não saiba ainda dizer o nome do
produto, poderá identificá-lo através da própria combinação de cores.
O Quadro 25 apresenta um comparativo entre os resultados obtidos nos
estudos de Farina (2006) e os resultados obtidos nesta pesquisa. Com isto, pode-se
verificar o nível de congruência existente entre as duas pesquisas e perceber as
escalas entre as categorias de produtos pesquisados, com exceção dos itens arroz e
feijão, cuja comparação não foi possível por não terem sido pesquisados por Farina
(2006).
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QUADRO 25 – Resumo da Associação das Cores de Embalagens e o Nível de Congruência
PESQUISA DE FARINA (A)

ESTUDOS DA DISSERTAÇÃO (B)
Nível de Congruência*

Categoria
Produto

Cor Indicada Pesquisa
Farina

Cores Apontadas Dissertação
(A)

(B)

Arroz

Não Pesquisado

Branco, vermelho e azul

---

---

Feijão

Não Pesquisado

Marrom, preto, vermelho e branco

---

---

Macarrão

Vermelho, amarelo e azul

Amarelo, vermelho, branco e laranja

+++

+++

Açúcar

Branco, azul, vermelho

Branco e azul

+++

+++

Manteiga

Verde e amarelo

Amarelo e branco

+-

+++

Café

Marrom, laranja e vermelho

Marrom, vermelho e preto

++

+++

Leite

Azul e vermelho

Branco e azul

++

+++

Óleo

Verde, vermelho e azul

Amarelo, laranja e branco

---

+++

* Escala do Nível de Congruência (coerência e harmonia): Total +++ / Muito ++ / Relativo +- / Pouco -- / Nenhum ---

Fonte: dados da pesquisa (2009)

Nota-se, entretanto, uma significativa incongruência apenas para os
produtos manteiga e óleo na comparação entre as duas pesquisas.
Em relação aos produtos café e leite houve uma média congruência e em
relação aos produtos macarrão e açúcar houve um alta congruência.
De maneira isolada, pode-se constatar a existência de associação entre
as marcas e suas cores. Porém, de modo geral, o que tudo indica é que não é a
questão apenas da cor isolada que se deve considerar, mas sim, sua combinação
de cores. É possível notar que haveria um consenso se o estudo tratasse apenas de
uma cor, pois quase todas estão presentes nas embalagens, em menor ou maior
grau de predominância.
Nota-se que há uma associação da cor com o produto ou com as marcas,
mas quando se fala em embalagens, há uma associação com combinação de cores,
uma vez que dificilmente uma embalagem terá apenas uma cor (monocromática).
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4.2 Discussões dos Resultados das Entrevistas
A análise dos resultados das entrevistas qualitativa e quantitativa
apresentou os dados coletados e tratados com a intenção de responder à pergunta
orientadora da pesquisa: “existe congruência conotativa entre as cores das
embalagens dos produtos alimentícios de supermercado, as cores do produto
embalado e as cores de suas marcas na percepção do consumidor?”.
Na visão dos entrevistados, tanto na pesquisa qualitativa quanto na
pesquisa quantitativa, foi possível perceber que, apesar de haver algumas
divergências em relação à lembrança das cores predominantes nas embalagens e
das cores originais das marcas fabricantes dos produtos, houve um consenso
significativo quanto às sugestões de combinações de cores para as embalagens dos
produtos pesquisados, conforme apresentado nos Quadros 16 (p. 60) e 20 (p. 65).
Este fato remonta à preocupação de Guimarães (2001) em relação à marca, que
materializada por todos os seus elementos visuais, incluindo as cores, merece
atenção quanto a busca de uma identificação imediata por parte de clientes e de
outros interessados. Este ponto também não deixa de ser uma preocupação de
Tavares (2008) quando tece em seu comentário que o maior desafio para os
profissionais está diretamente relacionado à gestão de marcas, que por sua vez
decorre de uma infinidade de fatores variáveis, principalmente aqueles ligados
diretamente à perspectiva do consumidor.
As combinações de cores sugeridas pelos participantes da pesquisa
demonstraram estar diretamente relacionadas à lembrança da cor natural do produto
embalado, ponto interessante apresentado e revelado nos dados sobre o tipo de
estrutura preferida de embalagens, se opaca ou transparente. Para algumas
categorias de produtos alimentícios

pesquisadas, nota-se a presença de

embalagens transparentes para facilitar a visualização do produto em si.
Nesse aspecto, vale relembrar as palavras de Kandinsky (1996) quanto
aos cuidados com a combinação das cores escolhidas e as sensações que elas
provocam no observador, pois uma escolha inadequada pode trazer associações
indesejáveis. Vale reforçar também a afirmação de Dondis (2000) quando diz que
cada uma das cores tem inúmeros significados associativos e simbólicos.
Considerações estas que ficaram bastante evidentes nos resultados apresentados
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quando se pediu aos consumidores que fizessem associações materiais e afetivas,
de maneira espontânea. Isto gerou um vasto repertório de elementos subjetivos,
sem uma correlação precisa, complementando a idéia deste autor de que em um
processo de desenvolvimento de comunicação visual é necessário que se conheçam
as relações entre as cores e o público-alvo a qual se destina a comunicação.
Para os participantes, tanto da pesquisa qualitativa quanto quantitativa,
confirmou-se a existência de congruência conotativa entre as sensações de calor e
frio das cores avaliadas, que de acordo com a física, isto se justifica uma vez que a
cor provém da luz, que também é uma forma de energia que pode gerar mais ou
menos calor. A este fenômeno científico convencionou-se como cores frias as de
tons de azul, violeta e verde, e cores quentes as de tons de amarelo, vermelho e
laranja.
Houve quase unanimidade na resposta sobre a condução do olhar pelas
cores ao se buscar um produto numa gôndola no ponto de venda. Blessa (2003)
corrobora este fenômeno quando aponta que durante a compra, a visão é o primeiro
sentido humano que se aciona como o responsável pelo processo de escolha. A
pesquisa sugeriu que a visão é um importante estímulo que faz o cérebro reagir na
direção do produto. É a visão ou a percepção visual do consumidor que vai
determinar o artigo ou produto a ser levado de acordo com sua necessidade e
privação.
Já em relação à visão conotativa das cores em relação ao tipo de produto
invocado ou à lembrança de produtos que a mesma transmite, na perspectiva dos
consumidores entrevistados não houve consenso. O resultado desta abordagem
apontou interpretações com alto grau de divergência. Nesse sentido, é possível
inferir, em princípio, que algumas categorias de produtos alimentícios, em especial
arroz, feijão, macarrão, açúcar e café, apresentam congruência conotativa entre as
cores de suas embalagens, seu conteúdo e suas marcas na percepção do
consumidor. Para alguns destes produtos, este fato se deve à presença da estrutura
de embalagens transparentes.
Em relação ao segmento de produtos alimentícios, percebeu-se uma
significativa concordância com os exemplos apresentados por Pedrosa (2002) e
Farina (1990), que foram destacados sobre a utilização de cor:
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 Cores com muito contraste na escala de tons tendem a identificar os
produtos da linha básica de alimentos, ao contrário do que acontece
com os produtos mais sofisticados voltados para públicos seletos, que
exigem mais na sua escolha de consumo de produtos de valor
agregado como jóias, perfumes, móveis clássicos, carros de luxo, entre
outros;
 Verificou-se que composições com características de vibração e
energia luminosa, caracterizadas pelos tons quentes, tendem a atrair
mais a atenção, no ponto de venda de produtos auto-serviço, para o
público consumidor de supermercado;
 Verificou-se, também, que os limites entre planos de cor são bem
definidos na categoria de produtos alimentícios e, com freqüência, são
utilizados efeitos de contrastes entre cores complementares;
 Confirmou-se que planos com alta legibilidade através das cores
primárias são praticados com maior frequência, por meio dos altos
contrastes e de quadros coloridos, onde se destacam as marcas mais
presentes nos pontos de venda de supermercado. Marcas estas que
exploram a vantagem do impacto das cores perante a visão do
consumidor, se destacando na eficiência de sua comunicação visual.

Finalizada a apresentação e a discussão dos resultados, apresenta-se a
seguir, as conclusões, implicações, limitações e sugestões para pesquisas futuras.
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5 CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES
PARA PESQUISAS FUTURAS
Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões e implicações
sobre o trabalho, tendo como fundamentação os resultados das análises das
pesquisas (grupos de foco e pesquisa de campo). Serão apresentadas, também,
suas principais limitações, bem como as sugestões para futuras pesquisas sobre o
tema.
Este estudo teve como objetivo geral identificar a congruência conotativa
entre as cores das embalagens de produtos alimentícios e o seu conteúdo na
percepção do consumidor.
A utilização e aplicação dos questionários possibilitou caracterizar os
consumidores de produtos alimentícios e descrever como eles associam as cores
das embalagens ao produto embalado.
Com o apoio do levantamento por meio de formulário realizado nos
supermercados foi possível concluir o primeiro, segundo e terceiro objetivos
específicos propostos em relação à descrição das características das cores
adotadas pelos fabricantes de produtos alimentícios em suas embalagens e sua
relação com a natureza do conteúdo embalado, avaliando se os consumidores
associam as cores das embalagens ao produto embalado.
Foi possível, igualmente, utilizando-se ainda das respostas oriundas dos
questionários, descrever qual o significado conotativo das cores para o consumidor
quando associadas a determinados tipos de produtos. Objetivo específico este com
uma relação muito forte com o objetivo geral da pesquisa, que possibilitou inferir se
o significado conotativo adotado pelo consumidor coincide com o significado
conotativo estabelecido pela literatura.
Os resultados da pesquisa apontaram para uma divergência significativa
em relação às opiniões dos consumidores, principalmente quanto à visão conotativa
de algumas cores quando associadas a objetos materiais e afetivos, e também
quanto à lembrança de algum produto apenas dando-se como referência uma
determinada cor. O que leva a concluir que, nesse caso, as características pessoais,
incluindo o aprendizado e a experiência de vida dos entrevistados ganham relevo.
Outro ponto que se pode concluir diz respeito ao fato de que usualmente as marcas
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utilizam uma combinação de cores em diferentes apresentações de rótulos e
embalagens, levando a conotações diferentes. Vale ressaltar ainda que, apesar de
não fazer parte do objetivo desta pesquisa, esta conclusão pode ser considerada um
fator importante entre os achados.
Por outro lado, através dos relatos dos entrevistados foi possível perceber
um consenso quanto às sugestões de combinações de cores advindas dos
consumidores, também quanto às formas de embalagens transparentes e opacas, e
quanto ao direcionamento do olhar, valendo-se da comunicação pela combinação de
cores, quando se busca identificar um produto na gôndola dos supermercados.
Entretanto, é oportuno mencionar e reforçar aqui, entre as implicações e achados,
que os fabricantes não devem ater-se apenas às cores, mas também ao tipo de
embalagem, fato este que poderá ser aprofundado posteriormente, para investigar
se o mesmo não está ligado às características culturais ou às práticas aplicadas
pelos fabricantes.
Outro ponto relevante e bastante significativo apontado na pesquisa se
deu em relação às citações das marcas preferidas e sua identificação pela
lembrança espontânea de suas cores predominantes. Pode-se inferir aqui que isso
se deva provavelmente às campanhas de propagandas deflagradas pelas indústrias,
mas também é oportuno sugerir ou propor aqui outra pesquisa para medir o motivo
de tal lembrança.
A pesquisa revelou aspectos importantes para a indústria de alimentos no
tocante à programação visual de seus produtos e a adequação das cores de suas
embalagens, quando associadas ao conteúdo embalado, o que não significa que a
cor primariamente associada deva, necessariamente, estar presente como cor
predominante, independente da combinação de cores que poderá decorrer dessa
primeira

conotação.

Esta

informação

poderá

contribuir,

estrategicamente,

dependendo da categoria de produto, para futuros projetos de embalagens ao se
valer da associação direta de suas cores com o conteúdo do produto embalado.
A

pesquisa

apresentou

que

os

consumidores

quando

buscam

determinadas categorias de produtos nos supermercados, o fazem valendo-se da
lembrança característica da cor original do produto. Ou seja, ao procurar por uma
determinada embalagem, os consumidores costumam conduzir o seu olhar em
direção à cor natural do produto desejado. Isto pode implicar que todo cuidado deva
ser tomado ao se utilizar as cores como elemento de comunicação com o
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consumidor nos pontos de auto serviço. Mais uma vez vale ressaltar aqui que não se
trata de uma regra geral, e sim dos devidos cuidados. Portanto, cada projeto
demanda estudos particulares para que se possa criar uma embalagem capaz de
provocar o impacto necessário no ponto de venda, não se valendo apenas de suas
cores básicas ou diretas, como também de formas e de combinação de cores
complementares que possam contribuir para se destacar junto às demais
embalagens convencionais e que ocupam um lugar comum nas gôndolas.
Com os resultados obtidos, principalmente durante a pesquisa dos grupos
focais, concluiu-se que na maioria das vezes o entrevistado não atribui única e
exclusivamente às cores do produto a preferência no processo decisório de compra,
e sim, muitas vezes ao conjunto dos elementos, com destaque à marca do produto,
sem, no entanto, poder criar-se generalizações para este fato.
Entretanto, contrariando algumas referências defendidas no presente
estudo, conferiu-se que para algumas categorias específicas de produtos, as
combinações de cores sugeridas pelos entrevistados não estão associadas
diretamente com a marca habitualmente consumida. O maior hiato observado nesse
sentido se encontra no produto arroz, onde a maioria dos consumidores sugeriu uma
combinação específica de cores para a embalagem deste produto, citando uma
marca cuja combinação de cores era diferente da cor original.
Pode-se comprovar, ainda, que as perspectivas teóricas a respeito do
modo como os entrevistados percebem as cores, assim como suas preferências por
combinações de cores associadas a tipos de produtos, são significativamente
válidas e importantes, e devem ser levadas em consideração com rigor pelos
fabricantes, na elaboração dos projetos de identidade visual das embalagens, tanto
para destacar seus produtos na gôndola, quanto para diferenciá-los entre os demais
vizinhos expostos lado a lado.
Fica evidente que não se compra apenas pela cor, pois ela não é um
produto. Embora esteja sempre ligada a algo físico ou imaginário, a cor existe
objetivamente como elemento de comunicação, mas em geral a relação com ela
ocorre de maneira subjetiva.
Portanto, visto que os consumidores associam cores aos produtos, fica
um desafio para os fabricantes de produtos da mesma categoria: criar combinações
de cores que, ao mesmo tempo, permitam causar impacto e distinguir suas
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embalagens, sem perder a conexão com o seu público e nem dispersar sua visão
em relação ao item procurado nas gôndolas dos supermercados.
Acredita-se que a maior relevância desta pesquisa está na tentativa de
estabelecer um estudo exploratório-descritivo sobre os aspectos simbólicos das
cores, considerando o enfoque da percepção conotativa dos consumidores, e
fornecendo caminhos para aqueles que desejam ingressar neste tipo de estudo e
abrir frentes para estudos posteriores.
O que se percebeu é que, com exceção dos Institutos POPAI e Nielsen,
ainda existem pequenas pesquisas isoladas, realizadas ora pelos próprios
fabricantes,

ora

por

empresas

não

especializadas

em

pesquisas

e

em

comportamento do consumidor. Outra questão que vale a pena ressaltar, diz
respeito à intenção de algumas grandes empresas multinacionais que “sonham” em
utilizar uma única embalagem em todos os países em que atuam, o que implicaria
em pasteurizar aspectos culturais arraigados que nem sempre são viáveis de se
considerar.
A principal limitação deste trabalho ocorreu em função da sua capacidade
de generalização, aspecto este diretamente relacionado à amostragem pequena e
intencional.
Para ampliar e se obter maiores informações a respeito deste tema, o
pesquisador sugere que novas pesquisas sejam realizadas na mesma região em
que esta foi realizada, ou seja, na região metropolitana de Belo Horizonte, para
avaliar os efeitos sociais e econômicos do consumo via influência das cores das
embalagens, por gênero e por classe social, valores simbólicos das cores,
tendências em determinadas categorias de produtos.
Para estudos futuros, o pesquisador deste trabalho sugere:
 Realização de testes comparativos e a utilização de estatísticas mais
robustas para a identificação da real influência das cores no
comportamento

dos

consumidores

realizadas

por

empresas

especializadas e com instrumentos e técnicas mais precisas;
 Estudos de laboratório, em ambientes controlados, que também
poderão contribuir para um melhor entendimento científico da influência
do planejamento das cores nas atividades de marketing estratégico de
posicionamento;
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 Seleção de uma amostragem mais robusta através de meios
probabilísticos, também trará condições superiores para inferências
estatísticas apropriadas dos resultados.

81

REFERÊNCIAS
AAKER, David A. Criando e administrando marcas de sucesso. Futura, 2ª
Edição, 1996.
AAKER, David A. Construindo marcas fortes. Porto Alegre: Bookman, 2007.
ABRE,
Associação
Brasileira
de
Embalagens.
<http://www.abre.org.br>. Acessado em maio de 2009.

Disponível

em

ARNHEIM, R. Arte de percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São
Paulo: Pioneira, 1980.
BLESSA, Regina. Merchandising no ponto de venda. 7ª.ed. Atlas: São Paulo,
2003.
COSTA, F. C. X. Influências ambientais e o comportamento de compra por
impulso: um estudo em lojas físicas e virtuais. Tese (doutorado), Universidade
de São Paulo, 2001.
DONDIS, A. Donis. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Editora Martins
Fontes, 1997.
FABRIS, Sandro. Cor: Projeto e estética nas artes gráficas. Rio de Janeiro: LTC,
2003.
FARINA, Modesto, Psicodinâmica das cores em comunicação. 5° ed. São Paulo:
Edgard Blücher, 2000.
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgar
Blücher, 2006.
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em publicidade. São Paulo. EDUSP,
1973.
GIGLIO, Ernesto M. O comportamento do consumidor. 2ª Ed. rev. ampl. São
Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002.
GOLDMAN, Simão. Psicodinâmica das cores. Porto Alegre: Ed. La Salle, 1964.
GOMBRICH, Ernest. H. Arte e ilusão – um estudo da psicologia da
representação pictória. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
GREGORY, Richard L. Olho e cérebro. Psicologia da visão. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1979.

82

GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica,
lingüística e cultural da simbologia das cores. São Paulo: Editora Annablume,
2000.
GUIMARÃES, Luciano. As cores na mídia: a organização da cor - informação no
jornalismo. São Paulo: Annablume, 2003.
KANDINSKY, Wassily. Curso da Bauhaus. São Paulo: Editora Martins Fontes,
1996.
KELLY, Kenneth L.; JUDD, Deane B. Color: universal language and dictionary of
names. 1976.
KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. São Paulo:
Prentice Hall, 2004.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São
Paulo: Prentice Hall, 10ª Edição, 2000.
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3.ed.
Porto Alegre: Bookman, 2001.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 288p.
MATTAR, Fauze N. Pesquisa de marketing. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 276p.
MESTRINER, Fábio. Design de embalagem. Curso básico. São Paulo: Makron
Books, 2002.
MESTRINER, Fabio. Uma viagem ao fascinante mundo da embalagem.
Disponível em: Acesso em outubro 2007.
MOURA, R, A, BANZATO, J.M. Embalagem: acondicionamento, utilização e
comercial. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1990.
PACKING, Design de Embalagem. Disponível em <http://www.packdesign.com.br>.
Acessado em maio de 2009.
PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Rio de Janeiro: Editora L. Christiano,
2002.
PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo, ed. Perspectiva, 3.ed., 2000, trad.
José Teixeira Coelho Neto.

83

PEREZ, Clotilde. Signos da marca. Expressividade e sensoriaridade. São Paulo:
Thomson Learning, 2004.
PIÉRON, Henri. Dicionário de Psicologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1975.
POPAI. Point-of-Purchase Advertising Institute. In: 1., Estudo Sobre o
Comportamento do Consumidor no Ponto-de-Venda, 1998. Disponível em
<http://www.popaibrasil.com.br>. Acessado em maio de 2009.
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. Linha Gráfica Editora. Brasília,
1987.
ROOK, D. W. The buying impulse. Journal of Consumer Research, v. 14, p. 18999, Sept. 1987.
SAMARA, Beatriz. S. Comportamento do consumidor: conceitos e casos. São
Paulo: Prentice Hall, 2005. Ed. Pearson education.
SILVA, Joaquim Caldeira. Merchandising no Varejo de Bens de Consumo. São
Paulo: Editora Atlas, 1990. 160 pp.
SOARES, Paulo T. O mundo das cores. São Paulo: Editora Moderna, 1991.
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor. Bookman, 5ª Edição,
2002.
STUNK, Gilberto. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso. Rio
de Janeiro: Rio Books, 2003.
TAVARES, Mauro Calixta. Força da marca: Como construir e manter marcas
fortes. São Paulo: Editora Harbra, 1998. 220 pp.
TAVARES, Mauro Calixta. Gestão de marcas: Construindo marcas de valor. São
Paulo: Editora Harbra, 2008. 448 pp.
UNDERHILL, Paco. Vamos às compras. Editora Campus, 9ª Edição, 1999.
WEINBERG, P.; GOTTWALD, W. Impulsive consumer buying as a result of
emotions. Journal of Business Research, v. 10, n. 1, Mar. 1982.

84

RELAÇÃO DOS APÊNDICES E ANEXOS
APÊNDICE A – Formulário de levantamento de cores das embalagens ................ 85
APÊNDICE B – Roteiro ........................................................................................... 86
APÊNDICE C – Questionário .................................................................................. 87
ANEXOS – Tabelas analíticas desenvolvidas no programa SPSS ......................... 90

85

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE CORES DAS
EMBALAGENS
SUPERMERCADO ___________________
Categoria ARROZ Tipo 1
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria FEIJÃO Carioca
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria MACARRÃO com Ovos
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria AÇÚCAR Cristal
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria MANTEIGA/MARGARINA Cremosa
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria CAFÉ Torrado-Moído
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria LEITE UHT Integral
Marcas

A

B

C

Cores
+ Significantes
Categoria ÓLEO de Soja
Marcas

A

Cores
+ Significantes

Fonte: Criado pelo autor

B

C
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APÊNDICE B – ROTEIRO

ENTREVISTA QUALITATIVA

o

Data: __ / ___ / ___

N _______

Seção A
1) Sexo

(

) Masculino

2) Faixa Etária

(

) De 21 a 35 anos (

3) Renda familiar

(

) Até R$1.000,00 (

4) Escolaridade

(

) 1 grau (

o

(

o

) Feminino
) De 36 a 45 anos (

) De 46 a 55 anos (

) De R$1.001,00 a R$3.000,00 (

) 2 grau (

) Superior (

) Acima de 56 anos

) De R$3.001,00 a R$5.000,00 (

) Acima de R$5.001,00

) Pós-graduação / ou acima

5) Responsável pelas compras de supermercado

(

) O próprio (

6) Frequência de compra de supermercado

(

) Diária (

) Cônjuge (

) Semanal (

) Filhos (

) Mensal (

) Empregados (
) Bimestral (

) Outros. Quem? ________

) Trimestral

Seção B
7)

Qual a cor ou combinação de cores que você considera mais adequada às embalagens de
ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, MANTEIGA, CAFÉ, LEITE e ÓLEO.

8)

Indique sua marca preferida de ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, MANTEIGA, CAFÉ,
LEITE e ÓLEO.

9)

Qual o tipo de ESTRUTURA de embalagem, se Transparente (de plástico) ou Opaca
(fechada) você prefere para ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, MANTEIGA, CAFÉ,
LEITE e ÓLEO.

10) As cores VIOLETA, ROXO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, VERMELHO e MARROM
lembram, cada uma, que tipo de embalagem de produto.

11) Faça uma associação MATERIAL (objeto/coisas/situações) e AFETIVA
(sentimentos/experiências/pensamentos) para cada tipo de cor: BRANCO, PRETO, CINZA,
VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE, AZUL, VIOLETA, ROXO, PÚRPURA, MARROM,
ROSA, SALMÃO, PRATA E DOURADO.

12) Você considera as cores VIOLETA, ROXO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA,
VERMELHO e MARROM, cada uma, FRIA ou QUENTE.

13) Quando você procura os produtos ÁGUA MINEIRAL, MILHO EM CONSERVA, LEITE,
AZEITONA e EXTRATO DE TOMATE, para qual cor você direciona o olhar numa gôndola
de supermercado: VEERMELHO, VERDE, AMARELO, BRANCO OU AZUL.

14) Cite uma cor que represente cada uma de sua marca preferida de ARROZ, FEIJÃO,
MACARRÃO, AÇÚCAR, MANTEIGA, CAFÉ, LEITE e ÓLEO.
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO

ENTREVISTA QUANTITATIVA – Seção A
1) Sexo

(

) Masculino

(

) Feminino

2) Faixa Etária

(

) De 21 a 35 anos

(

) De 36 a 45 anos

3) Renda familiar

(

) Até R$1.000,00

(

) De R$1.001,00 a R$3.000,00

4) Escolaridade

(

o

) 1 grau

o

Data: __ / ___ / ___

(

(

o

) 2 grau

(

) De 46 a 55 anos
) Superior

(

) Acima de 56 anos

(

) De R$3.001,00 a R$5.000,00

(

) Pós-graduação / Acima

N _______

(

) Acima de R$5.001,00

5) Responsável pelas compras de supermercado

(

) O próprio

(

) Cônjuge

(

) Filhos

(

) Empregados

(

) Outros. Quem?

6) Frequência de compra de supermercado

(

) Diária

(

) Semanal

(

) Mensal

(

) Bimestral

(

) Trimestral

PESQUISA SOBRE CORES DE EMBALAGENS – Seção B
7) Assinale com um X a cor ou a combinação de cores que você considera mais adequada às embalagens dos seguintes tipos de produtos:

1

ARROZ

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(
2

FEIJÃO

)

3

AÇÚCAR

5

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(
MANTEIGA

(

Preto

(
4

)

Branco

(
MACARRÃO

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

88
CAFÉ

6

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(
LEITE

7

)

8

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(
ÓLEO

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Branco

Preto

Roxo

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8) Indique sua marca preferida de:
ARROZ

1

2

Marca ______________

FEIJÃO

3 MACARRÃO

__________

4

__________

AÇÚCAR

5

__________

MANTEIGA

6

__________

CAFÉ

7

__________

LEITE

8

__________

ÓLEO
__________

9) Marque com um X o tipo de ESTRUTURA de embalagem que você prefere para cada produto: Transparente (de plástico) ou Opaca (fechada):
1

ARROZ

2

FEIJÃO

3 MACARRÃO

4

AÇÚCAR

5

MANTEIGA

6

CAFÉ

7

LEITE

8

ÓLEO

Transparente

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

Opaca

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

10) A cor abaixo lembra que tipo de embalagem de produto:
1

Violeta

2

Produto ___________

Roxo

3

___________

Azul

4

___________

Verde

5

___________

Amarelo

6

___________

Laranja

7

___________

Vermelho

8

___________

Marrom
___________

11) Faça uma associação para cada tipo de cor: MATERIAL (objeto/coisas/situações) e AFETIVA (sentimentos/experiências/pensamentos):
1
Material
Afetiva

Branco

2

Preto

3

Cinza

4

Vermelho

5

Laranja

6

Amarelo

7

Verde

8

Azul
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9

Violeta

1
0

1
1

Roxa

Púrpura

1
2

Marrom

1
3

Rosa

1
4

Salmão

1
5

Prata

1
6

Dourado

4

Verde

5

Amarelo

6

Laranja

7

Vermelho

8

Marrom

Material
Afetiva

12) Marque com um X a cor que você considera ou FRIA ou QUENTE:
1

Violeta

2

Roxo

3

Azul

Fria

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

Quente

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

2(

)

13) Quando você procura os produtos abaixo, para qual cor você direciona o olhar numa gôndola de supermercado:
1

2

3

Vermelho

Verde

Amarelo

4

5

Branco

Azul

Água Mineral

1

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Milho em conserva

2

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Leite

3

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Azeitona

4

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Extrato de tomate

5

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

14) Cite uma cor que represente cada uma de suas marcas preferidas:
1

ARROZ

2

FEIJÃO

3 MACARRÃO

4

AÇÚCAR

5

MANTEIGA

6

CAFÉ

7

LEITE

8

ÓLEO

Marca a___________

a__________

a__________

a__________

a__________

a__________

a__________

a__________

Cor b___________

b__________

b__________

b__________

b__________

b__________

b__________

b__________

Fonte: Criado pelo autor
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ANEXOS
TABELAS ANALÍTICAS DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SPSS - Etapa
Quantitativa
TABELA 03 – Descritiva da Amostra Quantitativa
Sexo
Percentual
Feminino

53,9

Masculino

46,1

Total

100,0

Faixa Etária
Percentual
De 21 a 35 anos

27,8

De 36 a 45 anos

43,5

De 46 a 55 anos

20,0

Acima de 56 anos

8,7

Total

100,0

Renda Familiar
Percentual
Não respondeu

0,9

Até R$1.000,00

2,6

De R$1.001,00 a R$3.000,00

14,8

De R$3.001,00 a R$5.000,00

33,9

Acima de R$5.001,00

47,8

Total

100,0

Escolaridade
Percentual
2º grau

4,3

Superior

27,0

Pós-graduação / Acima

68,7

Total

100,0

Responsável pelas compras de supermercado
Percentual
Não respondeu

0,9

O próprio

65,2

Cônjuge

18,3

Filhos

2,6

Empregados

0,9

Outros

12,2

Total

100,0

Frequência de compra de supermercado
Percentual
Não respondeu
Diária

0,9
5,2

Semanal

60,0

Mensal

31,3

Bimestral
Trimestral
Total

Fonte: dados da pesquisa (2009)

1,7
0,9
100,0
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TABELA 04 – A cor Violeta Lembra Embalagem de:
Itens

Percentual

Não respondeu

38,3

Feijão

0,9

Óleo

2,6

Bebida Alcoólica

1,7

Carne

0,9

Chá

0,9

Chocolate

2,6

Cosméticos

4,3

Creme Dental

10,4

Desinfetante

0,9

Desodorante

7,8

Detergente

0,9

Doces

5,2

Frutas

2,6

Iogurte

2,6

Molhos

2,6

Perfume

0,9

Remédios

0,9

Sorvetes

1,7

Refrigerante

0,9

Sucos

0,9

Diversos

9,6

TABELA 05 – A cor Roxo Lembra Embalagem
Itens

Percentual

Não respondeu

33,0

Feijão

8,7

Macarrão

0,9

Açúcar

0,9

Óleo

0,9

Bebida Alcoólica

2,6

Carne

6,1

Chá

0,9

Chocolate

2,6

Cosméticos

4,3

Creme Dental

13,0

Desodorante

4,3

Detergente

2,6

Doces

6,1

Frutas

0,9

Iogurte

0,9

Molhos

0,9

Perfume

0,9

Remédios

0,9

Diversos

8,7
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TABELA 06 – A cor Azul Lembra Embalagem
Itens

Percentual

Não respondeu

13,0

Arroz

2,6

Macarrão

5,2

Açúcar

9,6

Manteiga

0,9

Leite

20,9

Água

7,0

Bebida Alcoólica

0,9

Carne

1,7

Chá

0,9

Creme Dental

3,5

Desinfetante

1,7

Desodorante

4,3

Doces

20,9

Frutas

1,7

Remédios

0,9

Sucos

0,9

Diversos

3,5

TABELA 07 – A cor Verde Lembra Embalagem
Itens

Percentual

Não respondeu

19,1

Arroz

1,7

Feijão

0,9

Macarrão

3,5

Óleo

1,7

Água

0,9

Azeite

2,6

Carne

3,5

Chocolate
Creme Dental

3,5
4,3

Desinfetante

0,9

Desodorante

8,7

Doces

3,5

Frutas

0,9

Iogurte

7,8

Molhos

1,7

Perfume

5,2

Sorvetes

0,9

Refrigerante

1,7

Diversos

27,0

TABELA 08 – A cor Amarelo Lembra Embalagem
Itens
Não respondeu
Arroz
Macarrão
Manteiga
Óleo
Bebida Alcoólica
Carne
Cosméticos
Doces
Frutas
Iogurte
Perfume
Remédios
Diversos

Percentual
13,0
0,9
10,4
37,4
13,9
0,9
0,9
0,9
3,5
0,9
1,7
1,7
0,9
13,0
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TABELA 09 – A cor Laranja Lembra Embalagem
Itens

Percentual

Não respondeu

20,9

Feijão

1,7

Macarrão

7,8

Manteiga

8,7

Café

3,5

Óleo

5,2

Carne

1,7

Chá

0,9

Chocolate

1,7

Creme Dental

0,9

Desodorante

0,9

Frutas

5,2

Iogurte

7,8

Perfume

3,5

Refrigerante

1,7

Sucos

0,9

Diversos

27,0

TABELA 10 – A cor Vermelho Lembra Embalagem
Itens

Percentual

Não respondeu

9,6

Arroz

2,6

Feijão

0,9

Macarrão

15,7

Café

20,9

Leite

0,9

Bebida Alcoólica

0,9

Carne

0,9

Chá

4,3

Cosméticos

3,5

Creme Dental

1,7

Doces

0,9

Frutas

1,7

Iogurte

1,7

Perfume

30,4

Refrigerante

0,9

Diversos

2,6

TABELA 11 – A cor Marrom Lembra Embalagem
Itens
Não respondeu

Percentual
17,4

Arroz

2,6

Feijão

14,8

Açúcar

0,9

Café

40,9

Carne

0,9

Chá

0,9

Cosméticos

9,6

Frutas

2,6

Iogurte

1,7

Perfume

0,9

Diversos

7,0
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TABELA 12 – Marca Preferida de Arroz
Itens

Percentual

Camil

6,6

Codil Plus

0,9

Pileco Nobre

3,8

Prato fino

62,3

Tio João

25,5

Uncle Bens

0,9

TABELA 13 - Marca preferida de Feijão
Itens

Percentual

Apetite

1,1

Axé

1,1

Biju

1,1

Camil

10,0

Carioquinha

4,4

Codil

1,1

Jalo

1,1

Jóia Rara

1,1

K Caldo

1,1

Maravilha

1,1

Piná

1,1

Pink

54,4

Prato Fino

6,7

Roxinho

2,2

Supang

1,1

Tio Jú

1,1

Tio João

3,3

Tipuá

1,1

Triunfo

2,2

Yoki

2,2

Dona Zica

1,1

TABELA 14 - Marca preferida de Macarrão
Itens

Percentual

Adria

2,9

Barilla

7,8

De Cecco

1,0

Dona Benta

1,0

Imperatriz

1,0

Petybon

1,0

Pura Massa

1,0

Ramacrisma

2,9

Santa Amália

44,1

Vilma

37,3

TABELA 15 - Marca preferida de Açúcar
Itens

Percentual

Caeté

3,6

Crystal

28,9

Dinal

3,6

Guarani

2,4

Minasçúcar

28,9

PróVida

1,2

Tip Top

1,2

União

30,1
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TABELA 16 - Marca preferida de Manteiga
Itens

Percentual

Aviação

2,9

Becel

2,0

Coopatos

1,0

Cotochés

11,8

Delícia

1,0

Doriana

5,9

Itambé

47,1

Karinho

1,0

Nilza

1,0

Porto Alegre

2,9

Qualy

21,6

Sadia

1,0

Soya

1,0

TABELA 17 - Marca preferida de Café
Itens

Percentual

3 Corações

61,5

Bom Dia

1,0

Caboclo

1,9

Estrada Real

1,0

Fino Grão

13,5

Itaú

1,0

Letícia

1,0

Melita

4,8

Minas Rio

3,8

Pilão

8,7

Santa Clara

1,0

Serro

1,0

TABELA 18 - Marca preferida Leite
Itens
Ades

Percentual
1,0

Carrefour

1,0

Cemil

11,9

Cotochés

19,8

Italac

1,0

Itambé

44,6

Karinho

1,0

Molico

1,0

Parmalat

14,9

Sete

1,0

Soy

1,0

Trianon

1,0

Zero

1,0
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TABELA 19 - Marca preferida de Óleo
Itens

Percentual

ABC

2,1

Girassol

2,1

Leve

1,0

Liza

64,6

Mazola

2,1

Minasa

1,0

Perdigão

1,0

Rezende

1,0

Sadia

2,1

Salada

7,3

Sinhá

4,2

Soya

11,5

TABELA 20 – Cor da Marca Preferida de Arroz
Itens

Percentual

Não respondeu

20,9

Branco

34,8

Preto

0,9

Vermelho

12,2

Laranja

1,7

Amarelo

1,7

Verde

2,6

Azul

7,8

Marrom

17,4

TABELA 21 - Cor da Marca preferida de Feijão
Itens

Percentual

Não respondeu

24,3

Branco

7,0

Preto

6,1

Vermelho

25,2

Laranja

0,9

Amarelo

1,7

Verde

0,9

Azul

0,9

Roxo

2,6

Marrom

30,4

TABELA 22 - Cor da Marca preferida de Macarrão
Itens
Não respondeu

Percentual
17,4

Branco

0,9

Vermelho

41,7

Laranja

1,7

Amarelo

27,0

Verde

1,7

Azul

9,6

TABELA 23 - Cor da Marca preferida de Açúcar
Itens
Não respondeu
Branco
Preto
Vermelho
Verde
Azul

Percentual
21,7
46,1
0,9
3,5
0,9
27,0
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TABELA 24 - Cor da Marca preferida de Manteiga
Itens

Percentual

Não respondeu

13,9

Branco

5,2

Cinza

0,9

Vermelho

0,9

Laranja

6,1

Amarelo

59,1

Verde

2,6

Azul

6,1

Prata

0,9

Dourado

4,3

TABELA 25 - Cor da Marca preferida de Café
Itens
Não respondeu

Percentual
15,7

Branco

0,9

Preto

12,2

Vermelho

37,4

Laranja

2,6

Amarelo

0,9

Verde

2,6

Marrom

27,0

Prata

0,9

TABELA 26 - Cor da Marca preferida de Leite
Itens

Percentual

Não respondeu

14,8

Branco

45,2

Vermelho

4,3

Amarelo

0,9

Verde

1,7

Azul

28,7

Rosa

4,3

TABELA 27 - Cor da Marca preferida de Óleo
Itens

Percentual

Não respondeu

20,9

Branco

4,3

Preto

0,9

Cinza

0,9

Vermelho

1,7

Laranja

3,5

Amarelo

41,7

Verde

9,6

Azul

0,9

Marrom

0,9

Dourado

14,8

TABELA 28 – Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Arroz
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

1,7
97,4
0,9
100,0
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TABELA 29 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Feijão
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

1,8
96,5
1,7
100,0

TABELA 30 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Macarrão
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

1,8
90,4
7,8
100,0

TABELA 31 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Açúcar
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

1,7
92,2
6,1
100,0

TABELA 32 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Manteiga
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

1,8
13,9
84,3
100,0

TABELA 33 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Café
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

2,6
13,9
83,5
100,0

TABELA 34 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Leite
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

5,2
18,3
76,5
100,0

TABELA 35 - Tipo de Estrutura de Embalagem Preferida de Óleo
Percentual
Não respondeu
Transparente
Opaca
Total

6,0
75,7
18,3
100,0

Fonte: dados da pesquisa (2009) – Tabelas 03 a 35

