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1. Introdução ao tema 

 

No âmbito do projecto de investigação, a minha opção relativamente ao tema centrou-

se no estudo das embalagens e especificamente nas suas potencialidades e desvantagens na 

óptica das empresas e do consumidor. Daí escolher dois tipos de embalagem, vintage e 

massificadas, que se “confrontassem” directamente, de modo a analisar as respectivas 

particularidades. Assim surge o tema “Embalagens Vintage versus Embalagens Massificadas”, 

em que se pretende analisar e apurar as razões pelas quais os consumidores preferem um ou 

outro tipo, bem como quais os elementos que mais condicionam a escolha do consumidor e 

como estes elementos se relacionam com os valores a identidade da marca em questão. 

Outro objectivo relevante é descortinar as diferentes características e objectivos dos 

dois tipos de embalagens e de que modo se diferenciam, avaliando também se o branding e 

imagem que se quer transmitir coincidem com a percepção do cliente/consumidor. É ainda 

fulcral tomar em consideração quais as motivações dos diferentes públicos que incutem a 

adesão às embalagens vintage, podendo estas diferir, sobretudo de acordo com idade ou 

geração. Para tal, a metodologia adoptada passou pela observação participante, de onde 

constou a análise de documentos e artigos, as entrevistas e a observação participante em 

cenário de compras. Outros recursos utilizados com o intuito de complementar uma análise 

quantitativa com uma qualitativa foram os inquéritos via online, entrevistas a profissionais da 

área e o focus group. Através das técnicas referidas foi possível depreender que actualmente, 

existe uma maior comunicação do culto do vintage e que este se associa à efemeridade cíclica 

do fenómeno da moda. Por outro lado, foi possível concluir que, apesar de um eventual 

aumento da procura deste tipo de produtos e embalagens, os consumidores de um modo geral, 

dão preferência às embalagens com características mais modernas e inovadoras, em 

detrimento das anteriores, reforçando a ideia que as embalagens tradicionais encontram o seu 

mercado nos nichos e que se pautam por transmitir valores de qualidade e confiança. 

Assim, e assente numa primeira fase de pesquisa, apercebi-me de que actualmente 

existe uma crescente preferência pelas embalagens clássicas ou antigas, que reconquistam o 

mercado, face às novas e modernas embalagens que recorrem a materiais e designs 

sofisticados para apelar ao consumidor. Através do estudo desenvolvido pelo eco- movimento 

europeu Friends of Glass “Os portugueses salientam o estilo e a sustentabilidade como os 

aspectos mais importantes na opção pelas embalagens de vidro.”Os inquiridos têm em conta a 

classe (91%), a autenticidade (85%), e serem recicláveis (100%) e de fácil reutilização (70%). “ 

A grande maioria dos inquiridos (92%) refere ainda que estas embalagens são as mais 

adequadas para produtos de luxo”. Preferencialmente como produtos onde a opção recai no 

suporte de vidro surgem o vinho (95%), a cerveja (83%) e a comida para bebés (80%)
1
. 

 Sabendo que muitas vezes a embalagem reflecte a própria identidade de uma marca 

ou produto, é necessário ter em conta que se trata de um pormenor bastante relevante e 

                                                           
1
 LIMA, Maria João, “Garrafas de Coca-cola e Laranjina C entre as mais emblemáticas para os 

portugueses”, Oje/Lusa, 10/09/09. 
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marcante, muitas vezes tão ou mais importante que o próprio logótipo. Deste modo, este tema 

prende-se com diversas questões, por um lado nas embalagens clássicas, a hegemonia 

poderá estar associada ao crescente culto do vintage, o renascer da moda dos anos 80 e de 

produtos tão demarcados da época que voltam a ter destaque, como exemplo dos ténis All-

Star, óculos Ray-Ban, bem como a roupa e estilo retro, tanto na moda, como na decoração
2
. 

 A preferência do consumidor pelo packaging clássico prende-se também com o campo 

emotivo, evocando nostalgia e memórias antigas, ao mesmo tempo que curiosidade nos mais 

novos. Questões como a exclusividade, a história e os hábitos sociais também poderão ser 

factores de influência neste aspecto, em que por muitas vezes, sobretudo nos produtos 

alimentares e outros bens essenciais, onde me irei centrar, maioritariamente são de vidro. 

Como refere Healey a este propósito: ”Algumas marcas mantêm um ar de 

autenticidade recusando firmemente actualizar as suas embalagens durante anos ou mesmo 

décadas. Outras usam um revivalismo de antigas embalagens para recordar aos compradores 

a longevidade da marca e confiar na força da nostalgia para aumentar as vendas.”
3
 

Tomando em consideração a citação de Matt Healey, é possível depreender que 

diferentes marcas assumem diferentes estratégias, consoante as suas intenções de 

posicionamento e vendas. Deste modo, no que diz respeito ao packaging e consequentemente, 

à identidade da marca, podemos classificá-las em três categorias distintas: as marcas que 

sempre foram vintage; as que voltaram a assumir a sua identidade como vintage; e ainda 

aquelas que o começaram a ser actualmente, com intuito de explorar uma nova potencialidade 

de mercado. Como exemplo de marcas que sempre assumiram uma identidade vintage, 

reforçando veemente os seus valores e classicismo podemos apontar os casos da farinha 

Maizena, fermento Royal ou mesmo da cerveja Super Bock, que se tornaram produtos e 

imagens de marca, presentes no nosso quotidiano ao longo dos anos. 

Esta última, embora aposte também na inovação e no lançamento de novos produtos 

(ver imagem 1), como a Mini, Express, Abadia, Green, Stout ou Twin (sem álcool), mantém 

como principal produto, a cerveja em garrafa de vidro, cujo formato permanece igual há muitos 

anos, tendo sofrido apenas ligeiras alterações no logótipo. 

  

       

  

 

 

 

 

Imagem 1 - "Gama Super Bock" 

                                                           
2
 TREBAY, Guy “Is that an echo I hear when somebody says the ‟80s are back?”- New York Times, 

pág.E1, 19 de Agosto de 2009. 

3
 HEALEY, Matthew “O que é o Branding?”, p.33, Gustavo Gili 2009. 
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Imagem 2- "Packaging Super Bock" 

 

 Como marcas que se voltaram a assumir como vintage podemos enumerar os casos 

dos ténis Converse All-Star, ou os óculos de sol Ray-Ban Wayfarers (ver imagem 3) ou o 

modelo Aviator (imagem 4) que fizerem furor, e continuam a fazer, mantendo intactas todas as 

particularidades e características originais dos produtos, ganhando actualmente um novo 

ímpeto como artigos que voltam a estar na moda, derivando em parte da sua natureza cíclica. 

 

 

Imagem 3-"Ray-Ban Warfarers" 

 

Imagem 4-"Ray-Ban Aviator" 

 

 Relativamente a marcas que de algum modo, viram o culto do passado e do clássico 

como uma potencialidade de negócio podemos referir alguns casos da indústria automóvel, 

nomeadamente na marca MINI, adquirida pela alemã BMW com vista a desenvolver e 

comercializar um modelo moderno, no entanto com as linhas clássicas, do antigo MINI Cooper 

(imagem 5). O mesmo sucedeu com a Fiat, apostando no seu modelo 500 (imagem 6), tão 

popular na década de 80, que agora se apresenta como um “clássico moderno” onde o design 
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icónico se alia à tecnologia avançada. Temos ainda o caso do VolksWagon Beetle (imagem 7), 

que foi o primeiro modelo renascido, por assim dizer, do mítico VW “Carocha”. O seu sucesso 

rapidamente despertou o interesse das suas concorrentes, e com preços um pouco excessivos, 

estes são sobretudo dirigidos a nichos de mercado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 5- "MINI Cooper, 2008" 

 

" 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6- "Fiat 500, 2008" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7-"VolksWagon Beetle, 2008" 

 

Desde o início que a minha convicção foi abordar uma temática que se inserisse nas 

disciplinas do Marketing e da Publicidade, pois estas são, sem dúvida, as que mais interesse 

me despertam e aquelas com as quais me identifico. No entanto, a opção a tomar de seguida, 

ou seja, a escolha efectiva de um tema revelou-se mais problemática, e não me querendo 

precipitar, a inspiração tomou destaque quando tive acesso a um artigo elaborado pela agência 

Lusa intitulado “Garrafas de Coca-Cola e Laranjina C entre as mais emblemáticas para os 
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portugueses”, disponibilizado em vários títulos de imprensa no dia 9 de Setembro de 2009, 

nomeadamente, nos jornais Público e Oje.  

Deste modo, e intrigado por saber que segundo um estudo levado a cabo pelo eco- 

movimento Friends of Glass, as embalagens vintage eram mais procuradas e icónicas para os 

consumidores europeus, propus-me a investigar quais as razões e que contornos assume esta 

afirmação, definindo assim o meu tema e respectiva pergunta de partida: “Embalagens Vintage 

vs Embalagens Massificadas – Porquê umas ou outras?”.  

Citando Lia Panetti Belatti, na sua exposição no Congresso Internacional de Pesquisa 

em Design, em 2007, subordinado ao tema “Embalagens clássicas e o diálogo com o 

consumidor: análise de caso”: “O uso de embalagens clássicas é feito por diversos fabricantes, 

dos mais variados segmentos de mercado devido à preferência dos consumidores que já as 

têm como signo”
4
. Podemos constatar que efectivamente, há uma aposta de vários fabricantes 

nas embalagens com estas características específicas, já que recorrem a formas e contornos 

antigos e muito explorados, no entanto, já estabelecidos, diferenciadores e de fácil associação 

a uma marca e respectiva identidade e valores. Trata-se também, de uma potencialidade na 

medida em que associa o consumidor ao produto em questão, criando um elo de ligação 

inconsciente e emotivo. 

Embora se trate de uma temática bastante específica no universo da comunicação de 

um produto, padece de algumas características inerentes que merecem destaque, como os 

materiais utilizados que remetem para a consciência ecológica. Por outro lado, o tipo de 

material utilizado numa embalagem também se revela um elemento de comunicação e não 

apenas um método inconsciente de acomodação e conservação do produto. 

Segundo o Glass Packaging Institute (GPI) que promove o Clear Choice Awards, um 

concurso que visa premiar as melhores embalagens de vidro a nível mundial, bem como as 

respectivas empresas e o sucesso na expansão do design das embalagens de vidro “Os juízes 

salientaram que o packaging comunicava qualidade e herança através de designs de 

embalagem artísticos”. É assim, perceptível que as embalagens de vidro transparecem 

qualidade e herança, comunicando simultaneamente, uma embalagem de design artístico
5
.  

 Este facto pode induzir confiança no consumidor, pois o conteúdo está à vista e “não 

tem nada a esconder”, podendo ser conotadas também com produtos gourmet ou de qualidade 

elevada (champanhe, vinho, iogurtes de gama alta, entre outros). Não obstante esta aparente 

preferência pelo clássico, é importante também referir que as embalagens modernas se 

apresentam cada vez mais apelativas e ergonómicas, recorrendo a materiais modernos e com 

poder de conservação, aliados ao design, exclusividade e à ecologia. 

                                                           
4
 BELATTI, Lia, 4º Congresso Internacional de Pesquisa em Design, Brasil 2007: “Embalagens Clássicas 

e o Diálogo com o Consumidor”. 

5
 Glass Packaging Institute (GPI) – www.gpi.org, 18 de Outubro de 2009. 

http://www.gpi.org/
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Considerando o artigo “Funções Benéficas das Embalagens Modernas”
6
 da autoria do 

investigador ecológico e consultor Flávio Pinho Nogueira, é possível discernir que as 

embalagens modernas apresentam características positivas relativamente às vintage. Entre 

elas, destacam-se os modernos processos e materiais de fabrico que potenciam a conservação 

de uma grande variedade de alimentos durante anos, a retenção das qualidades saudáveis 

mesmo após o produto ter sido manuseado por muitos compradores, abertura fácil, 

embalagens preparadas para ir directamente ao forno e micro-ondas, rótulos mais completos e 

até mesmo o peso inferior.  

 À medida que o presente trabalho se vai desenvolvendo, tornam-se cada vez mais 

claras a razões para a escolha dos objectivos propostos. Assim, estes passam primeiramente 

por aferir quais as razões de preferência do consumidor, bem como os aspectos mais 

relevantes e a relação com os valores implícitos e identidade da marca. Este primeiro objectivo 

será suportado por exemplos práticos, ainda a explorar.  

 Um segundo objectivo é apurar as diferentes características e objectivos dos dois tipos 

de embalagem. Passando por uma comparação da intenção de posicionamento e branding do 

produtor com a percepção do consumidor. 

 Por fim, proponho-me a perceber as motivações de cada tipo de público (adulto, jovem) 

para aderir às embalagens vintage, possivelmente no campo dos produtos alimentares e bens 

de primeira necessidade, em marcas como Heinz Ketchup, sabões Ach Brito ou cerveja Super 

Bock.    

A inquietação e fascínio que por tudo aquilo que remonta ao passado próximo, 

nomeadamente a cultura dos anos 80; a curiosidade em complexificar uma imagem mental de 

como viveria a geração antecedente àquela a que eu faço parte, e a minha identificação 

pessoal com alguns valores da época em questão, permitiram-me juntar o melhor de duas 

realidades – o estudo das embalagens e packaging, inserido no Marketing e Publicidade 

actuais, e o culto do vintage na sociedade actual. 

 

2. Enquadramento Teórico  

 

Após a escolha do tema e pergunta de partida, foi necessário efectuar um 

levantamento e uma pesquisa de teses, trabalhos de investigação e artigos científicos mais 

relevantes na área em questão para, deste modo, me familiarizar com o tema, ao mesmo 

tempo que absorvia conhecimento fulcral tanto para a percepção da realidade em estudo como 

para a aplicação e adaptação à presente investigação.  

 Deparei-me com dificuldades em encontrar matéria relevante para o caso, pois os 

estudos efectuados abrangem o packaging, ou de um modo genérico, ou de um modo técnico, 

muitas vezes remetendo também para o design, que por sua conta apresenta na maioria, 

                                                           
6
 Web Blog do consultor ecológico Flávio Nogueira - http://flavionogueira.wordpress.com/, consultado a 12 

de Novembro de 2009. 

http://flavionogueira.wordpress.com/
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bibliografia muito técnica ou histórica. Não obstante, e embora a abordagem social pretendida, 

há alguns artigos e teses a salientar. Num artigo da autoria de Thomas Hine, denominado “The 

Power Of The Total Package”
7
, a actividade de branding é definida como a “intenção do 

produtor relativamente à estandardização e à qualidade”. Neste artigo o packaging é tido como 

detentor de duas funções essenciais: a de exercer protecção sobre os conteúdos, e a de ser 

um factor de expressão da identidade. Hine apresenta um caso concreto de sucesso na área, 

em que num pó de talco destinado a bebés, foram efectuadas alterações na embalagem, onde 

a tampa patenteada permitia agitar a embalagem sem fugas de conteúdo, ao mesmo tempo 

que tornava possível o seu fechamento em segurança. Esta patente de sucesso, 

posteriormente, possibilitou o crescimento da marca (Mennen) criando novas potencialidades 

de expansão do negócio. Neste seguimento foi criada uma extensão de linha em que o pó de 

talco produzido tinha agora como objectivo a utilidade noutros públicos que não os bebés. No 

entanto, a marca escolheu identificar especificamente o nome e estabelecer confiança no 

mesmo, desenvolvendo a afinidade no consumidor através da marca e não somente do 

produto. Através do artigo de Hines, é de salientar os benefícios e as potencialidades que uma 

estratégia de embalagem poderá trazer a uma marca. 

Outro estudo relevante remete para as implicações ambientais, e a preocupação das 

empresas em desenvolver embalagens que reflictam a atitude pro-ambientalista e que esta 

dinamize a sua reputação. De origem alemã, o artigo “Investigating Purchase and Disposal 

Decisions for Beverages”
8
 defende que entender o comportamento de consumo pró-ambiental 

pode permitir às empresas estabelecer vantagens competitivas e de reputação. Este estudo 

gera novas perspectivas, analisando os factores relacionados ao consumo e à predisposição 

ambiental. Os resultados, provenientes de um inquérito online com 176 participantes, sugerem 

que as decisões de compra e as características das embalagens estão relacionadas com a 

consciência ambiental dos consumidores e a sua atitude “eco-friendly”. Além disso, os 

consumidores estão dispostos a trocar quase todos os atributos do produto em favor do meio 

ambiente, exceptuando apenas para o preço e o sabor. Deste modo, é apresentada outra 

característica benéfica, tanto para a produção como para os consumidores e o meio ambiente. 

Uma estratégia inteligente que alia o crescimento produtivo e o lucro à responsabilidade social 

e ao melhoramento da identidade corporativa, contribuindo para a preservação do meio 

ambiente. 

Conclusões interessantes são também retiradas da tese de final de curso de Maria 

José Salsa
9
, em que retrata a adaptação do mix do produto ao posicionamento e aos diversos 

                                                           
7
 HINE, Thomas, “The Power Of The Total Package”, American Demographics. Ithaca 1995. 

8
 BIRGELEN, Marcel et al. “Packaging and Proenvironmental Consumption Behavior: Investigating 

Purchase and Disposal Decisions for Beverages“,Environment and Behavior. Thousand Oaks, 2009. 

 

9
 SALSA, Maria José, “Embalagem: O Vendedor Silencioso. Adaptação do mix do produto ao 

posicionamento e aos diversos segmentos de marca Oliveira da Serra e Azeite Gallo”, ISCSP, Lisboa, 

2008. 
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segmentos de marca, nomeadamente no sector dos azeites em Portugal. Intitulada 

“Embalagem: O Vendedor Silencioso” prenuncia desde logo, a capacidade comunicativa e a 

importância da embalagem de um produto no processo de venda, onde se verifica um 

“posicionamento através do packaging”, segundo a autora. Salsa confirma a necessidade da 

reformulação das características da embalagem bem como do rótulo para adaptar à 

comunicação pretendida. Isto é, de acordo com a intenção de comunicação, a imagem e os 

valores que se pretende transmitir, e o público-alvo que se pretende atingir são elementos 

preponderantes aquando da elaboração e adequação dos elementos constitutivos da 

embalagem, pois este é o primeiro elemento de comunicação com o público. Novamente, é 

sublinhada a importância de desenvolver uma estratégia tendo em conta estas acções, como 

referindo que “ todas as tácticas que permitam desenvolver o produto no imaginário do 

consumidor e apelar à compra deviam ser tidas em conta, e a política de produto ganha terreno 

nesta área e continuará a ser mais importante na definição do marketing-mix de um produto”
10

. 

Na tese referida, é evidenciado que a comunicação por via do produto se revela uma área em 

crescimento. Isto assume uma extrema relevância, numa sociedade em que os consumidores 

olham cada vez para factores como o preço ou as promoções, surgindo neste contexto a 

importância de ter um produto diferente, suscitador de interesse e capaz de chamar a atenção, 

destacando-se dos demais. Pegando neste aspecto, evidenciamos aqui uma oportunidade de 

destaque no que aos produtos vintage diz respeito.  

A autora conclui a sua investigação, corroborando o que foi anteriormente dito, e 

salienta que “apostar no packaging de um produto permite não só torná-lo distinto da 

concorrência e demarcar-se, como também surge como outra forma de promoção da marca e 

uma maneira de chegar aos consumidores”
11

. 

Numa sociedade caracterizada por uma constante evolução e mutação de 

características e valores ao longo do tempo, é importante enquadrar a temática das 

embalagens e suas implicações sociais e humanas na era actual, abordando, assim, o 

fenómeno do pós-modernismo, e mais concretamente, o consumo. De igual importância, é a 

explanação de alguns conceitos-chave, que estão directamente ligados com o assunto em 

questão e que, por virem a ser elementos essenciais à interpretação do desenvolvimento do 

trabalho e referidos ao longo do mesmo, carecem de definição. 

O pós-modernismo é tido como uma resposta cultural, literária e estética ao 

modernismo. Apresenta como seus precursores Nietzsche (1840-1900) e Heiddeger (1887-

1976) que desenvolveram a ontologia hermenêutica, em que era defendida a recusa da 

objectividade como ideal do conhecimento, ou seja, a recusa do modelo metodológico das 

ciências positivas; a generalização do modelo hermenêutico a todo o conhecimento; e a 

impossibilidade de compreender o ser, pois este não é linguagem. Ambos defendem o 

                                                           
10

 SALSA, Maria José, “Embalagem: O Vendedor Silencioso. Adaptação do mix do produto ao 

posicionamento e aos diversos segmentos de marca Oliveira da Serra e Azeite Gallo”, p. 75, ISCSP, 

Lisboa, 2008. 

11
 Idem, p. 74 
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nihilismo (ausência de valores), como característica deste novo tipo de sociedade. Valores 

como a relatividade, a ausência, a participação e a subjectividade passam a figurar numa 

realidade em que tudo passa a ser questionado e subjectivo e onde surgem novos tipos de 

conhecimento e novas teorias, nomeadamente, no campo do consumismo, o qual nos diz 

respeito. 

Com o surgimento do pós-modernismo são desenvolvidas novas concepções, e 

destacam-se duas correntes principais. Entre elas a de produção do conhecimento e a 

produção de ordem capitalista, com autores como Harvey, Jameson e Bauman. Esta nova 

maneira de pensar e de estar, influenciada também por factores políticos, económicos e sociais 

irá criar e reflectir novas formas de produção e consumo, despoletando novas necessidades e 

hábitos de consumo, entre eles a diferenciação.  

David Harvey
12

 defende o capitalismo desorganizado, isto é, actualmente a sociedade 

encontra-se perante um novo modelo de produção com o intuito de responder a novas 

necessidades. Assim, este modelo de produção pós-moderno reflecte uma lógica pós-fordista, 

em que a produção estandardizada e em série dá lugar à flexibilidade, supressão do tempo e 

espaço e personalização da produção. Desde meados da década de noventa que já era notória 

a ascensão da personalização dos conteúdos e produtos, atingindo actualmente uma 

hegemonia, presente na vontade e desejo de todos os consumidores quererem estar 

associados a determinadas características e grupo, adoptando no entanto, características 

singulares e distintas. Este facto poderá ser associado à maior procura de produtos vintage, 

por parte de um nicho de mercado, pois vende em quantidade menor que os produtos 

massificados e para grupos específicos de consumidores. 

Como principal factor do capitalismo apontado por Bauman
13

 está o consumo. Este 

passa a ser o ponto fulcral da sociedade, é um factor de referência e organizativo da sociedade 

contemporânea. Zygmunt Bauman defende que a sociedade actual é “líquida”, desprovida de 

valores, sem forma, sem sentido concreto e subjectiva. Aponta três características 

fundamentais da sociedade líquida, nomeadamente, a ambivalência, a inconstância e a leveza 

que reflectem isso mesmo. 

Também concernente ao consumo, está a passagem da modernidade para 

hipermodernidade, conceito desenvolvido por Gilles Lipovetsky
14

 o qual salienta que estamos 

perante “uma nova etapa do social”. Como argumenta na sua tese, Lipovestsky declara que 

estamos perante uma sociedade de hiperconsumo. O consumo passa, então, de uma 

necessidade de sobrevivência, a uma necessidade emotiva e hedonista, transpondo-se às 

várias dimensões da vida social e associada ao prazer. 

                                                           
12

 HARVEY, David, “The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change”, 

Blackwell 1990.  

13
 BAUMAN, Zygmunt (1988), “Is there a postmodern sociology?” in Theory Culture Society, London: Sage 

Pubications.  

14
 LIPOVETSKY, Gilles, “Os Tempos Hipermodernos”, Barcarolla 2004. 
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De acordo com o referido, é perceptível de um modo genérico, a evolução do consumo 

na sociedade e as características que este tem vindo a assumir, o que é importante em termos 

de enquadramento e facilita a compreensão de alguns aspectos. 

 

3. Metodologia 

 

De modo a obter resultados que possibilitem uma resposta coesa e fundamentada à 

pergunta de partida foi necessário optar pela metodologia a aplicar. Deste modo, a minha 

intenção passou por recorrer à abordagem qualitativa, bem como à quantitativa. Segundo 

Carlos Diogo Moreira “os métodos qualitativos elegem formas flexíveis de captar a informação 

e recorrem basicamente a uma linguagem conceptual e metafórica ao passo que os métodos 

quantitativos preferem decididamente a estruturação e privilegiam a linguagem matemático-

estatística.” Posto isto, recorri à observação participante, entrevistas (presenciais e via e-mail, 

de cariz semi-estruturado de modo a promover o dinamismo e flexibilidade) e a obter uma visão 

e contributo de profissionais das áreas do design como o Professor Carlos Rosa do Instituto de 

Artes Visuais, Design e Marketing (IADE) e de João Esteves, fotógrafo e designer gráfico, a 

exercer actividade, actualmente, na Mota-Engil. Recorri também à análise de conteúdo e 

documental e, numa fase mais avançada à reunião de grupo, numa recolha de dados 

qualitativa.
15

 Esta contou com a presença de 9 elementos, de ambos os sexos e abrangendo 

diferentes faixas etárias dos 17 aos 51 anos, visto que um dos objectivos é apurar se há uma 

diferença na sensibilidade ao tema consoante a idade. Dada a singularidade do tema e a 

respectiva pergunta de partida, que passa por apurar intenções, percepções e atitudes face às 

embalagens vintage e o seu culto em geral, a abordagem qualitativa terá mais ênfase No 

entanto, a análise quantitativa também foi desenvolvida, sobretudo na recolha e análise de 

dados estatísticos referentes aos questionários online a aplicados. A respectiva amostra 

corresponde a 329 indivíduos, e foi utilizada a técnica bola de neve, através do envio via e-mail 

para listas de contactos em que se pedia que estes reenviassem também para os seus 

contactos e, assim, sucessivamente, de modo a alargar a amostra. O inquérito foi feito online, 

através do site www.questionpro.com com o link http://embalagensvintage.questionpro.com, 

tendo sido aplicado durante, aproximadamente três meses, de Dezembro de 2009 a Fevereiro 

de 2010. Outro recurso essencial foi a utilização das redes sociais, como o Facebook e 

plataformas de partilha de conhecimento, gerando uma maior visibilidade e sensibilidade para o 

estudo em questão. A referida amostra é composta por 62,33% de indivíduos do sexo feminino 

e 37,67% do sexo masculino, sendo que 72,27% corresponde aos sujeitos até 24 anos, 

20,13% aos que têm entre 25 e 44 anos e 7,5% para os que têm 45 e mais anos. 

Relativamente às habilitações literárias, a amostra divide-se entre os indivíduos com formação 

até ao ensino secundário (20,59%) e os que têm curso superior (79,47). A maioria são 

                                                           
15
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second edition, Sage Publications; MOREIRA, Carlos Diogo, “Teorias e Práticas de Investigação”, 

Universidade Técnica de Lisboa, ISCSP, 2007. 
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estudantes, representando 63,97% do total, 28,95% são trabalhadores e 7,07 correspondem 

aos inactivos ou não estudantes. Quanto à dispersão geográfica, esta abrange diversos 

distritos do território no nacional, no entanto, com uma maior incidência no distrito de Lisboa 

com 70,21% dos inquiridos.  

A observação participante trata-se assim, de uma técnica completa e transversal. 

Denzin no seu manual sobre métodos de pesquisa "The research act"
16

 defende: "Há uma 

curiosa mistura de técnicas de pesquisa na observação participante: entrevistam-se pessoas, 

analisam-se documentos, compilam-se estatísticas, recorre-se a informantes e realiza-se 

observação directa. Sendo assim, a observação participante será definida como uma estratégia 

de campo que combina simultaneamente a entrevista, a participação, a análise de documentos 

e a introspecção." 

Já Erlandson
17

, quando se refere à metodologia da entrevista afirma que "as 

entrevistas adoptam, as mais das vezes, a forma de um diálogo ou uma interacção (...). 

Permitem ao investigador e ao entrevistado mover-se no tempo em análise (...) As entrevistas 

podem adoptar uma variedade de formas, desde as muito centradas às que são muito abertas 

[sendo que o mais comum] é a entrevista semi estrutural a qual é guiada por um conjunto de 

perguntas e questões básicas a explorar, mas em que nem a redacção nem a ordem das 

perguntas está pré-determinada". 

Deste modo, é importante definir as diferentes metodologias a aplicar, de acordo com 

os objectivos pretendidos. No que às entrevistas pessoais e observação diz respeito, reveste-

se um carácter mais aprofundado e um modo de familiarização com a realidade social e 

pessoal em questão. Relativamente aos questionários e reuniões de grupo (focus groups) têm 

o intuito de, por um lado obter uma imagem representativa, mesmo que em pequena escala 

das motivações e características dos consumidores face às embalagens vintage e 

massificadas. Por outro lado, as reuniões de grupo revestem um carácter relevante, na medida 

em que permitem aprofundar questões relacionadas, e obter uma percepção mais complexa e 

exaustiva do público interveniente, nomeadamente, motivações pessoais e opiniões detalhadas 

acerca da preferência e escolha por um ou outro tipo de embalagens. 
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Norma K. Denzin, 1970. 

17
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4. Definição de conceitos 

 

4.1. Branding  

 “Processo de emparelhar de forma sistemática uma identidade simbólica criada 

deliberadamente com uma visão de despertar e depois satisfazer expectativas. Pode envolver 

a decisão ou definição dessa visão; quase sempre implica o desenvolvimento criativo de 

identidade”
18

. Tal como indica o seu nome, branding, de um modo simplificado, é o acto de 

criar uma marca. Todos os processos que integram a criação ou renovação de uma marca 

derivam desta disciplina, e dela fazem parte a mais diversas técnicas e ferramentas. Desde a 

criação do nome e o registo do mesmo, às cores e personalidade da marca até ao próprio 

design de produto. Todas estas características que reflectem a identidade e posicionamento de 

uma marca estão intimamente ligadas com a estratégia de branding da marca em questão. 

 

4.2. Design  

 “Acto ou processo de dar a alguma coisa uma forma ou aparência deliberada, em geral 

com alvos estéticos bem como considerações utilitaristas. Diferente do estilo, que envolve 

aplicar algo, muitas vezes de modo superficial, um género próprio ou tendência. É uma parte 

fundamental do branding, porque informa da maioria dos elementos da experiência do cliente, 

como a forma do produto e a embalagem, a aparência de materiais de marketing e o ambiente 

do interior de uma loja”
19

.  

Este está presente em todo o lado, assume diversas características e diversos estilos, 

apresenta diferentes e várias influências. Design diz respeito ao “desenho” de algo, à forma, 

aos contornos, ou seja tudo que é produzido e criado partiu de um simples esboço. No entanto, 

o design encontra-se fortemente associado ao campo das artes, aplicadas à utilidade. Seja 

numa embalagem, num elemento decorativo, na fachada de um edifício ou numa peça de 

roupa, este alia inovação, inteligência, qualidade e utilidade. 

 

 

4.3.  Embalagem  

 Embrulho; empacotamento; invólucro. Apresenta-se como um limiar semiótico entre o 

produto e o sujeito ao qual se destina. As embalagens são portadoras de informação, e como 

tal veiculam mensagens que devem ser explícitas e apelativas. É importante que seja capaz de 

criar impacto, para assim promover a diferenciação e ao mesmo tempo criar uma conexão 

emocional com o público, de modo a despertar o interesse e o desejo, bem como promover a 

memorização. Segundo Clotilde Perez, autora da obra “Signos de Marca - Expressividade e 

Sensorialidade”
20

 a embalagem deve assumir cinco funções fundamentais. São elas:  
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- A diferenciação, em que “a embalagem deve ter a capacidade de distinguir um 

produto dos seus competidores”; 

- A atracção: “a embalagem deve apresentar a capacidade de ser percebida 

nitidamente em fracções de segundos. Essa capacidade refere-se ao impacto positivo da 

visualidade; 

- O efeito espelho: “a embalagem deve estabelecer uma correspondência com o 

consumidor para que o seu estilo de vida seja reflectido na embalagem. Essa situação constitui 

uma motivação que incitará o desejo de compra”; 

- A sedução: “a embalagem deve ser capaz de fascinar. Essa capacidade refere-se ao 

discurso da imagem – mensagem; 

- A informação: “a embalagem deve ser capaz de transmitir informações úteis ao 

consumidor, tais como validade, componentes, preço, etc.” 

O packaging pode ser ainda dividido em três tipos de recipientes, a embalagem 

primária ou primeiro invólucro, que envolve o produto (como uma garrafa). A embalagem 

secundária é aquela que acondiciona várias unidades de consumo e que permite o transporte e 

apresentação (packs de garrafas). Por fim, a embalagem terciária é aquela cuja função é o 

transporte da fábrica para os pontos de venda. (Paletes). 

 

 

4.4. Identidade da marca  

 “Um sistema simbólico e tangível criado para evocar uma noção intangível no espírito 

de um cliente. A identidade compreende o nome, logo, cor, design de produto, design da 

embalagem, publicidade, abordagem ao atendimento ao cliente e design de espaços – 

associado a uma ideia que envolve um sistema de vantagens racionais do produto, desejos 

emocionais e aspirações pessoais”
21

. 

 A identidade da marca, integrando todos estes factores, é tida como o reflexo dos 

valores e personalidade da mesma. Esta é a ideia que um consumidor tem de uma 

determinada marca, deve ser explícita, clara, concisa e honesta. Deste modo, é importante que 

quando se oiça ou veja o nome de uma certa marca, o consumidor seja capaz de rapidamente 

fazer a associação mental não apenas aos seus produtos, mas sobretudo, à sua percepção 

emocional. 

 

4.5. Massificação  

 Acção ou resultado da acção exercida pela produção de objectos e conteúdos 

uniformes e em grande escala, com o objectivo de orientar e influenciar.  

“Deriva das tecnologias da múltipla reprodução e transmissão de formas 

institucionalizadas realizadas de uma forma padronizada, a partir de rotinas consagradas por 

cada uma das profissões das instituições de media. Estas formas são sempre usadas 

repetidamente, por forma a conferir a todo o conteúdo dos meios de comunicação um valor 
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material que possa ser trocado nos meios de comunicação, bem como um valor de uso do 

ponto de vista das audiências.”
22

 

Fortemente associado ao advento dos meios de comunicação, pois estes são os mais 

propícios a difundir conteúdos em larga escala, o conceito está subjacente à produção, difusão 

e influência de produtos e conteúdos que atingem um número bastante significativo de 

indivíduos e consumidores. A médio e longo prazo, leva a uma homogeneização das atitudes e 

rotinas de quem à massificação está sujeito. 

 

4.6. Moda  

 Fenómeno sócio-cultural que expressa os valores da sociedade, hábitos e costumes, 

numa determinada época. “A moda, hoje, é o que a indústria e os estilistas propõem para uma 

estação ou um período de tempo. É um sistema de renovação permanente das maneiras de se 

vestir e de estar.”
23

 

Podemos, assim, constatar a influência da moda na sociedade actual bem como as 

suas repercussões a nível individual, tanto no modo de vestir como na atitude e modo de estar. 

Pode ser visto como um produto da sociedade consumista actual, e sobretudo como um 

negócio, pois quem dita o que está efectivamente na moda, são os estilistas e a indústria. 

Reflecte ainda a identidade e os valores de uma época ou sociedade, e apresenta muitas 

vezes uma natureza cíclica.  

 

 

4.7. Revivalismo  

 Movimento sócio-cultural que procura resgatar princípios e tradições de tempos 

passados, de acordo com a época em questão. O revivalismo actual remete para as décadas 

de 1970, 80 e 90. Conceito que provem do verbo reviver, consiste em tornar a viver ou adquirir 

uma nova vida. Pode ainda ser conotada com a recordação, o que no contexto em causa, faz 

mais sentido. Assim um revivalismo consiste em voltar a viver, presenciar ou sentir algo 

novamente, algo de que já tínhamos uma memória e que nos remete para tal. Num sentido 

mais prático será experienciar algo que já tínhamos feito há um tempo considerável e, que 

após um período de tempo o voltámos a fazer. A moda é um exemplo pertinente, em que os 

estilos adoptados há décadas e esquecidos por tantos anos voltam a estar em voga e assumir 

destaque na sociedade.
24

 

 

4.8. Saudosismo  

 Doutrina com base na saudade. Sentimento de lembrança, recordação de algo já 

vivido no passado. Pode ser tido como um sentimento de lembrança melancólica de algo ou 
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alguém ausente. Saudosismo implica, muitas vezes, uma nostalgia do que aconteceu e é 

recordado com positivismo. Aplicado ao contexto, o saudosismo que consumidor poderá sentir 

quando confrontado com as embalagens clássicas, é capaz de criar uma ligação emocional e 

um despertar de memórias e sentimentos de diferentes partes e aspectos da sua vida, 

promovendo em última instância um sentimento de conforto e identificação.
25

 

 

4.9. Vintage  

 Clássico; antigo; geracional; moda retrógrada, recuperação de estilo de épocas 

passadas. “Vintage é o „recup‟, movimentos da moda que uniram o velho e o novo com humor 

o glamour.”
26

  

Como consta na afirmação, apuramos que este conceito se baseia numa recuperação 

de algumas características do passado, sobretudo, na área da moda e do design em geral. 

Literalmente, um produto ou peça de roupa vintage é um produto de época. Não se trata, 

contudo de algo velho, mas sim antigo. É um objecto bem preservado e que conta uma história. 
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5. Análise Empírica e Resultados 

 

O presente capítulo tem como principal intuito responder à pergunta de partida (Porquê 

umas ou outras? – embalagens vintage ou massificadas.) assim como concretizar os objectivos 

propostos, que passam pelo apuramento das razões que levam os consumidores a preferir um 

ou outro tipo de embalagem e que elementos condicionam a sua escolha; das diferentes 

características e objectivos de ambos os tipos de packaging, assim como as motivações para 

aderir às embalagens vintage. 

Para tal, serão apresentados os dados relativos à pesquisa de campo, nomeadamente, dos 

questionários, entrevistas e focus group. Devido às características da amostra implicada nos 

questionários e ao facto de não ser dotada de representatividade, surgiu a dificuldade no 

cruzamento das variáveis de caracterização mais relevantes (idade, habilitações literárias e 

profissão) em que, salvo rara excepção, não existe qualquer relação, segundo o teste qui-

quadrado. O número de inquiridos por vezes difere de acordo com a questão em causa, sendo 

que algumas respostas são opcionais ou têm conexão com alguma anterior, no entanto, há 

ilações a retirar bastante relevantes que não poderiam deixar de ser mencionadas. 

De modo a facilitar a leitura e análise, os dados serão muitas vezes dispostos em tabelas e 

gráficos. Tomando o supramencionado em consideração, quando confrontados com a primeira 

questão, relativamente aos aspectos com consideram mais importantes quando adquirem um 

produto, as respostas dos inquiridos divergem. 

 

Tabela 1 – Que aspectos considera mais importantes quando adquire um produto? (%) 

Produto Embalagem Preço Marca Qualidade Imagem 
Cerveja 7,0 15,8 36,8 52,3 22,8 

Sabonete 13,7 34,3 31,6 30,4 8,5 

Azeite 9,1 38,9 41,9 51,7 6,4 

Água 9,4 37,4 20,4 31,0 16,4 

Iogurtes 15,2 55,0 30,7 7,6 12,2 

 

Atentando na tabela apresentada, podemos concluir que os aspectos preferenciais 

variam de acordo com o produto em questão. Deste modo, é notório que a embalagem é um 

elemento de relevância, quando se trata de produtos como os iogurtes ou o sabonete. O preço 

é factor de relevância quando nos referimos ao azeite ou aos iogurtes. Tal poderá prender-se 

com o facto de serem bens essenciais e cujo preço é habitualmente elevado. A marca, assim 

como a qualidade, aparecem como características mais relevantes no caso da cerveja e do 

azeite. Já a imagem, ganha maior relevância quando associada a cerveja ou água. 

 Relativamente a esta questão, João Luís Esteves afirma que “nos bens essenciais 

existe cada vez mais a tendência de procurar a melhor relação qualidade/preço, 

independentemente do historial da marca. Nos bens de luxo ou gama superior, a credibilidade, 
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o estatuto e os valores que a marca representa são fulcrais, assim como um design de 

embalagem que suporte esses conceitos.”
27

 

  

Tabela 2 – Considera a embalagem um aspecto importante quando compra um destes 

produtos? (%) 

  Cerveja Sabonete Azeite Água Iogurtes Molhos 
Muito importante 7,0 10,3 8,8 7,0 11,6 9,7 

Importante 24,6 40,1 36,2 23,1 42,2 37,1 

Pouco importante 29,8 24,6 31,9 38,9 27,4 22,5 

Nada importante 13,4 12,5 11,9 21 10 9,7 

 

 No que toca à importância da embalagem no aquisição dos diferentes produtos 

mencionados, é possível verificar que não existe uma tendência forte para os extremos “muito 

importante” ou “nada importante”. Para todos os produtos referidos as maiores percentagens 

incidem maioritariamente na opção “importante” ou “pouco importante”. Contudo, há uma ligeira 

diferença, em que os produtos nos quais se considera a embalagem um aspecto importante 

são o sabonete, o azeite, os iogurtes e os molhos, sendo que o primeiro e o último vão de 

encontro ao demonstrado na tabela anterior. 

 

Tabela 3 – Considera a embalagem um aspecto importante quando compra um produto 

destas marcas? (%) 

Marca Gallo 
Super 
Bock Coca-cola Luso Heinz Calvé Danone 

Muito importante 9,4 9,1 18,2 8,8 9,7 7,3 9,1 

Importante 38,9 27,7 29,2 26,7 30,4 34,0 41,3 

Pouco importante 27,7 26,1 22,5 35,3 25,8 25,5 29,8 

Nada importante 8,2 11,6 11,9 14,9 9,7 10,0 9,1 

Não compra 7,9 17,3 10,6 6,4 16,1 14,9 2,1 

 

Quando nas referimos a marcas em concreto, já é perceptível uma visão mais concisa 

no que à importância da embalagem diz respeito. Através da tabela apresentada vemos que 

para a maioria das marcas referidas, as percentagens mais elevadas coincidem com a opção 

“importante”, exceptuando no caso da Luso, em que a maioria dos inquiridos (35,3%) considera 

a embalagem um elemento de pouca importância. Contudo, importa referir que, apesar de se 

verificar uma importância considerável da embalagem quando se adquire uma marca, podendo 

tal facto estar associado ao facto de serem marcas conhecidas, familiares e algumas, ícones 

da marca, há ainda uma grande percentagem de indivíduos que consideram a embalagem 

como pouco importante para as marcas em questão. O designer João Esteves vai um pouco 

mais longe e refere a embalagem como um elemento comunicativo relevante, visto que “a 

embalagem precede o momento de aquisição, é o primeiro impulso comunicativo da marca que 

tanto pode atrair ou afastar o consumidor. Considerando que a maioria dos consumidores se 
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move pelas pequenas e grandes áreas comerciais com uma decisão flexível sobre a marca que 

pretende adquirir para um determinado produto, este “poder” de apelar o cliente é 

determinante."
28

 

 

Tabela 4 – Que aspectos considera mais importantes numa embalagem? (%) 

Produto Funcionalidade Design 
Cores/ 
Rótulos Id. da marca Originalidade 

Cerveja 51,7 13,4 11,6 37,1 20,4 

Sabonete 38,9 24,9 25,5 23,4 26,1 

Azeite 54,7 13,7 12,8 35,9 13,1 

Água 51,7 16,7 15,8 32,2 14,3 

Iogurtes 40,7 19,1 29,8 37,7 19,8 

Molhos 51,4 15,8 20,4 26,7 15,5 

 

No que concerne aos aspectos que reflectem uma maior importância numa 

embalagem, as opiniões dos inquiridos divergiu de acordo com o produto em questão. Ou seja, 

aspecto “funcionalidade” surge com as percentagens mais significativas e assume a liderança 

no que toca a cerveja e azeite, com 51,7% e 54,7%, respectivamente. “Design” teve um maior 

número de incidências em produtos como sabonete (24,9%) e iogurtes (19,1%). A opção 

“cores/rótulos” surge em maior percentagem nestes mesmos produtos, sabonete (25,5%) e 

iogurtes (29,8%) o que sugere que aos produtos como estes dois últimos é-lhes dada uma 

considerável importância estética. Quanto à identificação da marca, temos com maior 

expressão os iogurtes (37,7%) e a cerveja (37,1%). Por fim, a “originalidade” assume-se como 

característica de relevo, sobretudo no sabonete (26,1%) e cerveja (20,4%).  

Esta análise vai um pouco de encontro às conclusões obtidas no focus group, no qual 

foi perguntado aos participantes o que valoriza numa embalagem, o que procuravam e o que 

lhes despertava atenção. Focando nos adjectivos mais referidos, bem como os que revelaram 

unanimidade do grupo, temos a cor, estilo e forma, associados ao design e a funcionalidade. 
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Tabela 5 – Considera que as marcas devem inovar ou manter sempre as mesmas 

embalagens? (%) 

Gallo Inovar 48,3 

  Manter 42,6 

Super Bock Inovar 53,8 

  Manter 37,4 

Coca-Cola Inovar 42,6 

  Manter 48 

Luso Inovar 53,5 

  Manter 37,4 

Heinz Inovar 57,1 

  Manter 31,6 

Ach Brito Inovar 50,2 

  Manter 33,4 

Calvé Inovar 62,3 

  Manter 27,4 

Danone Inovar 63,2 

  Manter 26,1 

 

 Quando colocada a questão das marcas deverem inovar as suas embalagens 

ou manter sempre as mesmas, apesar de as respostas não divergirem em larga escala, há 

uma clara maioria que considera que a inovação é algo a ter em conta pelas marcas quando se 

fala de embalagens. Assim, percepcionamos que mesmo a marca Gallo, sendo uma marca 

nacional com história, tradição e representando um forte elemento cultural mediterrânico e 

português como o azeite, deve apostar na inovação do seu packaging, de acordo com 48,3% 

das respostas face aos 42,6% que defendem que a embalagem deve permanecer sempre a 

mesma. Quanto à Super Bock, os valores são mais discrepantes, sendo que 53,8% dos que 

responderam preferem a inovação contra 37,4 que defendem a manutenção da embalagem. A 

Coca-Cola é um caso a tomar em consideração, visto ser o único da tabela onde a opção 

“manter” (48%) se sobrepõe à opção “inovar” (42,6%). Tal poderá estar associado às 

particularidades da própria marca, que sendo uma das mais reconhecidas em todo o mundo, 

desenvolveu uma imagem à qual os consumidores já se habituaram e a têm como referência. A 

Luso apresenta uma percentagem de 53,5% na opção “inovar” e apenas 37,4% na opção 

“manter”. Recorde-se a tabela 3, em que a Luso surge como a única marca em que a maior 

percentagem corresponde à opção “pouco importante” quando referindo a embalagem, aqui 

corroborada pela percentagem maioritária que defende a inovação. Como é visível no quadro 

acima, para as restantes marcas, nomeadamente, Heinz, Ach Brito, Calvé e Danone, a 

tendência segue o mesmo rumo, em que os inquiridos responderam que as marcas devem 

inovar as suas embalagens, com 57,1%; 50,2%; 62,3% e 63,2%, respectivamente.  

Quanto às razões que levaram os inquiridos a optar pela opção “inovar”, é referida em 

maior grau a importância em inovar (27,4%); a atractividade (9,1%) e a funcionalidade (6,9%). 

As razões mais significativas para que as marcas devam manter inalteradas as suas 

embalagens, segundo os inquiridos, prendem-se com manter a identidade da marca (24,6%), 
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ou seja, defendem que uma embalagem permanecendo intacta retrata da melhor forma as 

características da sua marca e lhe confere longevidade; e a fidelidade (8,8%), isto é, 

consumidores que sempre compraram um determinado produto e estão satisfeitos com o 

mesmo, vêm na embalagem o elemento mais fácil de identificação, comprando sempre o 

mesmo.  

Denota-se aqui uma linha de coesão, visto que a modernidade das embalagens e dos 

produtos foi uma das características mais referidas quanto aos aspectos valorizados, quando 

debatida na reunião de grupo. Independentemente do sexo, idade, profissão ou habilitações 

literárias, a quase totalidade dos membros afirmou preferir embalagens modernas e referiu que 

estas são “mais apelativas”, “mais ergonómicas e funcionais”, “mais amigas do ambiente” e que 

é “importante acompanhar a evolução da sociedade e das necessidades das pessoas”. Um dos 

elementos afirmou ainda que “quanto mais moderno, mais atractivo.” 

No entanto, houve também quem afirmasse que, mesmo para um número muito 

reduzido de marcas ou produtos, era importante manter a embalagem inalterada, pois “mantém 

o feeling da marca”. 

 

Ao inquirir os indivíduos da amostra, para saber se consideravam que a embalagem 

das marcas acima referidas exprimia bem a identidade da mesma, a resposta mais comum foi 

“sim” para todas as marcas e com uma grande distância em relação à resposta negativa. 

Assim, 90,1% das respostas para a marca Gallo são positivas, 86.8% para a Super Bock, 

95,05% para a Coca-Cola, sendo assim, a que apresenta uma quase totalidade de respostas 

que afirmam que exprime bem a sua identidade. A água Luso detém 82,4% de respostas 

positivas, 80,8% para a Heinz, 58% para Ach Brito, sendo a que tem a percentagem de 

respostas “sim” mais reduzida, 77,6% para a Calvé e 79,1% para a Danone. 

A identidade que se pretende transmitir é algo que faz parte da estratégia da marca. 

Atentando em dois exemplos significativos, um da Ach Brito, marca pouco reconhecida e a 

Super Bock, marca familiar a todos, o Professor Carlos Rosa, quando o entrevistei, referiu que 

a Ach Brito se insere no grupo dos “que sempre foram vintage” e que o seu reaparecimento 

nos últimos anos “estrategicamente pode fazer sentido”. Isto porque, como refere o Professor 

Rosa “há dez anos não tínhamos ainda cultura para perceber esta tendência”, ou seja, era 

ainda muito cedo, para se potencializarem e apreciarem tais características como hoje se faz. 

Reitera ainda que já se denota “alguma cultura gráfica” e que a marca assenta numa estratégia 

de diferenciação, em que é necessário “receber este sabonete ao lado de outro qualquer”, de 

modo a sublinhar as suas características e diferenciação, bem como a divulgação ou promoção 

como “condição para vingar.”
29

 

Já a Super Bock apresenta, segundo Carlos Rosa, “uma estratégia assente na 

visibilidade”, na medida em que se associa a eventos e sendo uma marca bastante conhecida 

“não precisa de publicidade, mas tem que dizer que existe”
30

, ou seja, tem de se afirmar como 
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grande potência no mercado da cerveja, fazendo sentir a sua presença e demonstrando que 

estão activos. 

Posteriormente à questão “pensa que a embalagem destas marcas exprime bem a sua 

identidade?” no questionário online foi criada uma alínea para eventuais comentários. Não 

obstante o número de comentários ser bastante mais reduzido do que a totalidade da amostra, 

houve duas categorias com maior incidência, sendo estas “embalagem como ícone da marca” 

e “marcas apresentadas com identidade reconhecida por todos”, o que vem corroborar os 

dados supramencionados. 

 

Gráfico 1 - Considera que as marcas que conservam a sua imagem original têm mais 

sucesso comercial? 

 

Tomando em consideração o gráfico apresentado, é possível aferir que embora não 

sendo com uma margem significativa, há efectivamente, um maior número de pessoas 

inquiridas que considera que as marcas que conservam a sua imagem original alcançam um 

nível mais elevado de sucesso comercial (59,74%), contrastando com os que pensam que 

estas mesmas marcas não têm mais sucesso comercial (40,26%). Se considerarmos a 

embalagem com um dos principais ou o principal elemento que reflecte a imagem de uma 

marca, de acordo com os dados apresentados vemos que há uma contradição relativamente 

aos dados da tabela 5 (Considera que as marcas devem inovar ou manter sempre as mesmas 

embalagens?). Por outro lado, a imagem da marca pode ser interpretada como todo um 

conjunto de aspectos que permitam identificar a marca e criar associações mentais à mesma. 

Neste caso, as marcas que mantêm a sua imagem são mais facilmente reconhecidas, o que se 

poderá traduzir no seu sucesso no mercado.  

É precisamente neste contexto que surge a questão da intenção de posicionamento no 

mercado e do branding por parte do produtor e se esta é correctamente interpretada pelo 

consumidor. Nesta temática, João Luís Esteves, em entrevista, reitera: “de uma maneira geral 

creio que o mercado está bastante definido neste aspecto e a comunicação marca - 

consumidor é eficiente, pois sendo uma mais-valia para o próprio negócio existe todo o 
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interesse em manter um branding claro e objectivo.”
31

 A conservação ou não da imagem 

original encontra-se, assim, associada à intenção de posicionamento e estratégia de uma 

marca. 

 

Gráfico 2 – Conhece a marca de sabões Ach Brito? 

 

 

Através deste gráfico é bastante claro que há uma grande parte dos indivíduos que não 

conhece a marca sabões Ach Brito (77,05%) face aos que conhecem (22,95%). 

Cruzando estes dados com as variáveis de caracterização mais relevantes, como as 

habilitações literárias, idade e profissão, é possível comprovar que há uma relação entre o 

conhecer ou não a marca referida e as duas últimas variáveis, idade e profissão. Assim, 

conclui-se que relativamente à idade, a grande parte das pessoas que não conhece a marca, 

insere-se no grupo etário até aos 24 anos, representando 81,7% do total. O grupo etário com 

maior expressão relativamente ao conhecimento da marca é respeitante aos 45 e mais anos, 

com 40,9%. Estes dados reflectem as características da própria marca, que devido às suas 

características clássicas e de antiguidade, são bastante mais familiares aos inquiridos mais 

velhos e por oposição, desconhecidos em grande escala pelos mais novos que cresceram 

numa fase em que tal produto teve pouca visibilidade. 

Relacionando com a profissão, a percentagem mais elevada dos que responderam 

conhecer os sabões Ach Brito corresponde aos trabalhadores (por conta própria, por conta de 

outrem ou ambos) com 36,5%. Já o valor mais significativo concernente aos que não 

conhecem a marca insere-se no grupo dos estudantes com 81%. Tais percentagens vêm 

acentuar a ideia já referida, pois os estudantes estão associados a idades mais jovens, e os 

trabalhadores à média idade ou mais, o que remete novamente para as épocas em que se vive 

e a familiaridade com o produto em foco.  
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Ainda de referir as conclusões retiradas do focus group em relação a esta pergunta, 

pois vêm consolidar os argumentos apresentados, visto que a maioria dos intervenientes 

afirmou não conhecer a marca, à excepção de dois elementos, sendo estes dois os mais 

velhos na reunião.  

Dos 22,95% dos indivíduos que afirmaram conhecer a Ach Brito, 37,1% referiu associar 

a valores de qualidade, enquanto 48,5% associou a valores de tradição. 

 

Gráfico 3 – (Se respondeu sim) Considera que as embalagens desta marca transmitem 

os valores que mencionou? 

 

 

Como é possível constatar através do gráfico, a grande maioria que afirmou conhecer a 

marca Ach Brito e mencionou quais os valores a que esta se associava considera que esses 

são correctamente transmitidos através da embalagem como elemento comunicativo da marca. 

Assim, 96,55% respondeu sim, o que poderá reflectir, como foi anteriormente referido, um 

posicionamento claro desta marca e dos seus valores. 

 

Gráfico 4 – Conhece a embalagem de vidro da Heinz Ketchup?   
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De acordo com os dados apresentados, vemos que há uma maior percentagem de 

inquiridos que afirma conhecer a embalagem de vidro de ketchup da Heinz (73,84%) em 

oposição aos que referem não conhecer (26,16%). Nestes mesmos dados é possível verificar 

que existe uma relação com as variáveis idade e habilitações literárias. Deste modo, confirma-

se que dos 73,84% de inquiridos que responderam conhecer a embalagem de vidro da Heinz, 

a maioria (78%) corresponde aos indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 44 

anos. Daqueles que responderam não conhecer (26,16%), a maior percentagem verificada 

coincide com os que têm 45 e mais anos (52,2%). 

Quanto às habilitações literárias também foi encontrada uma relação em que aqueles 

que respondem conhecer a referida embalagem correspondem maioritariamente a quem tem 

um curso superior (78%). Os que não conhecem esta embalagem surgem com maior 

expressão no grupo de indivíduos cujas habilitações literárias vão até ao ensino secundário 

(43,3%). 

Posto isto, é possível afirmar que existe, efectivamente, uma relação entre as pessoas 

que conhecem a embalagem de vidro da Heinz Ketchup e a idade e habilitações literárias, 

comprovando-se que os indivíduos entre os 25 e os 44 anos e os que possuem um curso 

superior são os que mais conhecem. 

Uma das intenções passou também por aferir que valores transmitia essa mesma 

embalagem de vidro para os que disseram conhecer. Os valores mais referidos passam pela 

qualidade (23,76%), confiança e tradição (15,6%), segurança (4,93%) e classicismo (4,48%). 

Tendo em conta estes dados, verifica-se uma certa contradição com o que foi dito 

anteriormente, em que a modernidade das embalagens e a inovação se sobrepunham aos 

restantes factores como imperativas para o mercado. Contudo, neste caso específico é 

possível comprovar que pode depender do produto em questão, visto tratar-se da embalagem 

original, dotada de características clássicas e tradicionais, mas que permanece associada a 

valores tão relevantes como a confiança, a qualidade e a segurança. 

 

Gráfico 5 – Está familiarizado com os termos vintage e retro? 
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 Passando para um campo mais objectivo no que concerne à temática em questão, foi 

perguntado, tanto nos questionários online como na reunião de grupo se estavam 

familiarizados com os conceitos vintage e retro e aos que responderam afirmativamente, foi-

lhes ainda questionado a que valores associavam os mesmos. Como podemos concluir ao 

observar o gráfico acima, a maioria dos inquiridos encontra-se familiarizado com os referidos 

termos (61,72%), no entanto, há ainda uma percentagem considerável de indivíduos que afirma 

não os conhecer (38,28%). 

 Confirmou-se existir uma relação entre a formação académica das pessoas e o facto 

de conhecerem ou não o significado das palavras perguntadas. Assim, aquelas que estão 

familiarizadas com os termos possuem habilitações literárias mais elevadas, nomeadamente, 

curso superior (67,9%). Por oposição, os que não dominam os conceitos têm, maioritariamente, 

formação até ao ensino secundário (58,3%). 

 Já aquando da análise do focus group, foi retirada uma conclusão diferente, em parte 

devido ao reduzido número de intervenientes em comparação com aqueles que responderam 

ao questionário, em que não obstante a idade, sexo, habilitações literárias ou profissão, todos 

se encontravam familiarizados com os termos e lhe incutiam os valores mais diversos. Entre 

eles, o classicismo, as linhas rectas, a ausência de padrões gráficos, o ressurgimento, épocas 

passadas e até mesmo a sofás antigos e cores (cinzento, verde-escuro, bourdeaux, dourado e 

cores pastel). Os inquiridos via internet que dominam os termos, associaram-nos, sobretudo a 

algo antigo (27,8%), a qualidade (15,5%) e a moda (13,36%). De sublinhar, que é novamente 

referida a característica qualidade para este tipo de produtos, ao passo que também se nota 

uma consciencialização para o facto de esta tendência em crescimento poder ser cíclica e 

ligada à moda. 

 

 Tabela 6 – Como pensa que tem evoluído a procura das embalagens tradicionais/ 

vintage/ retro? 

  Cerveja Sabonete Azeite Água Iogurtes Molhos Em geral 

Maior procura 11,8 16,0 17,4 6,9 12,9 14,4 19,7 

Igual procura 23,7 18,9 20,6 28,9 21,6 21,5 16,9 

Menor 
procura 

6,8 6,9 4,0 6,5 7,7 6,1 5,2 

 

 De acordo com os valores da tabela é possível constatar que relativamente à procura 

deste tipo de embalagens de acordo com os produtos, a maioria das respostas coincide com a 

opção “igual procura” e com valores aproximados entre si. De salientar no entanto, que para 

todos os produtos, há uma maior percentagem de pessoas que afirma haver maior procura do 

que as que afirmam que a procura é menor. Contudo, e apesar de, para os produtos 

assinalados não verificarem alterações no que à procura de mercado diz respeito, os inquiridos 

afirmam com maior expressão, que nos produtos em geral se verifica uma maior procura 

destas características (19,7%). 
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Confrontado com esta mesma questão, o Professor Carlos Rosa
32

 afirma sem hesitar 

que o fenómeno do vintage a que temos vindo a assistir é passageiro, e que como os restantes 

fenómenos cíclicos de tendências dura de cinco a vinte anos, o que poderá explicar uma maior 

procura momentânea, no entanto, dirigida sobretudo a nichos e não às massas. Carlos Rosa 

dá o exemplo da tipografia para demonstrar tal fenómeno, que nos anos 80 foi recuperada a 

tipografia dos séculos XVII, XVIII e XIX, “aproveitando-se da informática para recuperar esses 

valores.” Esta tendência, a qual o Professor intitula de “emigreé” traduziu-se em “muitos tipos 

de letra sem função e para fazer a mesma coisa”. Ou seja, a recuperação de valores do 

passado deverá ter implícita, uma componente valorativa de utilidade ou satisfação emocional 

e evitar tornar-se um elemento de saturação. 

Contudo, o Professor Rosa não assume uma posição firme quanto à maior procura de 

embalagens com características tradicionais, vintage ou retro. “Não sei se existe. As pessoas 

podem, actualmente procurar esse tipo de produtos mais frequentemente, mas dando o 

exemplo da roupa ou dos automóveis, contínuo a ver muito mais Golfs e Polos do que outros, 

como o MINI”. Fazendo referência à indústria automóvel, o Professor salienta ainda a vontade 

destes acompanharem a moda: “Uma das provas são os modelos comercializados ao longo 

dos últimos dez anos, o Beetle por volta de 2000, o MINI por volta de 2005 e o Fiat 500 mais 

recentemente, com vista a recuperar valores do passado, complementando-os com tecnologia 

e engenharia avançadas.”
33

 Esses valores intencionalmente recuperados, são muitas vezes, 

estrategicamente utilizados de modo a obter um favorecimento através da moda e das 

tendências, não sendo totalmente vintage, mas aproveitando o melhor das duas realidades, 

associando o clássico ao moderno, criando algo único e original. Houve uma intervenção 

durante a reunião de grupo realizada para o presente trabalho que me parece bastante 

pertinente para o caso e que referia o exemplo do MINI, em que “faz uso do peso da história de 

modo a se projectar no futuro.” Foi ainda mencionado que isto reflecte um “abuso da utilização 

do conceito”. 

Relativamente às conclusões obtidas na reunião de grupo, é relevante referir que as 

opiniões obtidas quanto à maior ou menor procura de produtos dotados de tais características, 

passam pela sua preferência, apenas quando se tratam de bens duradouros e que, como tal, 

justificam o preço mais elevado, característica que todos concordaram que se associa a estes 

produtos. Como tal, as características de modernidade foram as mais mencionadas como 

sendo apelativas, referindo-se mesmo “têm mais a ver com o que se passa na vida das 

pessoas”, isto é, vão mais de encontro às necessidades e vontades da sociedade actual e 

apostam na inovação e modernização como elementos mais apelativos e facilitadores do dia-a-

dia. 

De sublinhar também, que a evolução da procura das embalagens tradicionais, vintage 

e retro, poderá estar associada à idade, se considerarmos que os intervenientes mais jovens, 

até aos 25 anos, referiram que nestes casos davam mais relevância ao preço e à modernidade. 
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Já os mais velhos, entre os 30 e os 51 anos de idade demonstraram dar uma maior relevância 

a embalagens vintage. 

A opinião de João Luís Esteves vai de encontro ao que foi dito, reiterando que “há de 

facto uma tendência crescente em relação à comunicação vintage e saudosista. Em certos 

casos pelos valores e credibilidade que imprime numa marca, noutros por uma mera escolha 

estética, integrando tendências efémeras da moda. Contudo, não acredito que este seja um 

factor-chave para o consumidor.”
34

 

Este contributo vem assim corroborar a ideia que tem vindo a ser apresentada de que 

mesmo havendo, actualmente, uma maior comunicação dos valores e representações mentais 

de antigamente, e mesmo que haja um relativo aumento da procura, não é considerável, visto 

dirigir-se, sobretudo, a nichos de mercado e ao facto das preferências da maioria se centrarem 

nas modernidade e nas embalagens massificadas. A efemeridade cíclica tão característica da 

moda, ou a clara associação dos produtos vintage à qualidade e confiança, são outros 

aspectos a ter conta. 

 

 

 

Gráfico 6 – Valoriza estas características numa embalagem? (tradicional/ vintage/ retro) 

 

 

Ao observar o gráfico podemos afirmar que a maior parte dos inquiridos valoriza este 

tipo de características num produto (60,64%). Em oposição, apesar de não se tratar de uma 

diferença abismal entre as duas opções, é ainda considerável, visto que 39,36% das respostas 

são negativas. Os dados aqui representados entram em linha de confronto com o que se tem 

vindo a confirmar relativamente à preferência das características dos produtos mais modernos. 
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No entanto, uma opção não invalida a outra, ou seja, mesmo apesar da diferença entre os que 

responderam que valorizam e os que não o fazem ser de cerca de 20%, equivale a um quinto 

da amostra, logo, não põe em causa essa ideia. Por outro lado, é possível que um consumidor, 

mesmo preferindo produtos de carácter moderno e inovador, considere apelativo e valorize 

estas características.  

Nesta questão, verificou-se que existe uma relação entre as habilitações literárias e a 

valorização destas características, não existindo, no entanto, relação com as restantes 

variáveis de caracterização. Assim, os que valorizam correspondem maioritariamente aos que 

têm um curso superior (63,1%). Quem não valoriza o tradicional, o vintage e o retro como 

elementos do packaging corresponde sobretudo, ao grupo de inquiridos que tem habilitações 

até ao secundário (51,9%). Ou seja, segundo o cruzamento efectuado, quanto maiores forem 

as habilitações literárias, maior a sensibilidade e a valorização das características referidas. 

Ao inquirir sobre as razões que levam a valorizar ou não estes aspectos, dos 60,64% 

que afirmaram valorizar, 26,31% utilizam o argumento do estilo apelativo, 16,37% recorrem à 

qualidade, mais uma vez fortemente ligada a este tipo de bens e em terceiro lugar como mais 

referida, surge a originalidade com 6,43%. Dos que afirmaram não dar importância a tais 

aspectos, o argumento mais significativo foi o conteúdo é o factor mais importante, com 

19,81%). 

As pessoas que procuram estas características, nos produtos em geral, integram 

nichos de mercado, e são dotadas de características diferentes de grande parte da população 

consumista. Segundo o Professor Carlos Rosa, quem consome bens e produtos com 

características vintage “procura diferenciação, estatuto” e acima de tudo procuram estas 

características em produtos para se demarcarem dos demais para “serem diferentes”. Enfatiza 

ainda que “estes produtos são para outro tipo de público, aqueles que procuram diferenciação 

optam pelo vintage”. É visível, deste modo, esta indústria e este mercado se encontram 

claramente dirigidos para os nichos, um dos quais destacado pelo Professor Rosa como 

“designers conceptuais, arquitectos e artistas”, pessoas com uma maior sensibilidade estética. 

Precisamente pelas razões referidas, e pela “melhoria da cultura do passado na 

primeira década do séc. XXI” surgem novas potencialidades de negócio e as pessoas, por 

diversas razões, encontram-se mais abertas e mais informadas sobre o que consumir e como 

consumir. No entanto, é necessário adoptar as estratégicas adequadas e tomar em 

consideração o tipo de consumidor que se pretende alcançar, dando o exemplo citado por 

Carlos Rosa, a Ach Brito precisa de dizer “eu existo”, mantendo contudo, uma posição definida 

e apostar nisso.
35

 

Segundo o mesmo, ainda em relação a esta temática refere como principais vantagens 

do advento da maior visibilidade actual do vintage, a recuperação da indústria existente, o ser 

“cool” e integrar uma caracterização diferenciadora e um saudosismo visto como “fashion”. 

Constata também que este tipo de produtos recuperados deve ir além do rebranding e se deve 

apostar não somente num refresh gráfico, mas também inovador, o que remete mais uma vez 
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para a conciliação das características de duas realidades distintas, clássica e moderna, de 

modo a beneficiar das particularidades positivas de ambas.  

 Um exemplo bastante adequado para o caso é o da marca originalmente de desporto, 

Adidas, que continua a ter como principal mercado, o desportivo mas, no entanto, encontra um 

nicho nos produtos vintage, colecções antigas que voltou a comercializar, com ligeiros ajustes. 

 Procurando aprofundar um pouco a posição dos consumidores e perceber o que eles 

pensam deste fenómeno, assim como os que têm na memória e com os quais mais se 

identificam, foi uma temática bastante explorada na análise qualitativa e com alguns contributos 

interessantes. Regressando ao tipo de pessoas que mais gosta dos produtos ditos clássicos, 

grande parte das intervenções foi de encontro às “pessoas que já usavam”, ou seja, às de 

maior idade que já conheciam o produto e consumiam e que, por essa mesma razão, aquando 

do seu reaparecimento no mercado, ou mesmo que se tenha mantido, voltaram ou continuaram 

a consumir. Ao longo do presente trabalho foi notória a forte associação do factor qualidade a 

estes produtos, sendo argumentado na reunião que “a tradição ao manter-se denota 

qualidade”. Isto é, se um produto tradicional se conseguiu manter no mercado, cada vez mais 

competitivo, durante muitos anos, sem alterar as suas características originais é porque é 

dotado de uma qualidade incontestável, caso contrário, teria desaparecido, como acontece a 

milhares de produtos todos os anos. Também muito referido foi o valor sentimental que este 

tipo de bens pode ter, tendo sido comparado a fotografias e a algo que nos leva a viajar no 

tempo e nos remete para o reviver de bons momentos através não só da imagem, como do 

paladar, do tacto e do olfacto. Houve também quem apontasse que os mais novos, embora em 

reduzido número, teriam tendência a aumentar, visto que apanham estes produtos na fase da 

novidade e todos eles gostam de experimenta coisas novas (ou velhas, neste caso). 

 Quando se focou o aspecto da segmentação, houve uma intervenção bastante 

interessante em que foi dito que “ a segmentação não se traduz só nas idades, mas também 

nos escalões sociais e culturais”, argumentando que um habitante do interior, por exemplo, não 

tem acesso aos mesmos tipos de produtos, nem ao mesmo tipo de conteúdos culturais. Quanto 

às diferenças entre os dois tipos de embalagens, foi referido que as clássicas se distinguem 

por produzirem para uma “liga própria”, o que significa que, mais uma vez, há a 

consciencialização do próprio consumidor de que tais produtos são dirigidos a nichos de 

mercado. Segundo os participantes da reunião, as embalagens tradicionais demarcam-se 

bastante pela mensagem e pelo significado que lhes está subjacente, e “diferenciam-se num 

mercado saturado onde predominam as cores berrantes como meio de chamar a atenção, 

através da sua simplicidade”. No entanto é preciso salientar que, somente marcas já 

estabelecidas e reconhecidas no mercado têm capacidade para tal, caso contrário, a 

simplicidade pode levar ao esquecimento ou à associação as marcas brancas. 

 Ao falar-se de compras, foi colocada a questão se as embalagens familiares seriam as 

mais procuradas, devido ao fácil reconhecimento e à associação mental não só com o produto 

mas também com os valores da marca. Nos participantes mais velhos, revelou-se essa 

tendência, no entanto, afirmaram ser flexíveis a mudar, caso houvesse um produto com as 
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mesmas características ou idênticas e com o preço mais reduzido. Nos mais novos, a intenção 

demonstrada foi diferente, e o que mais têm em conta é o factor preço. Isto poderá ser 

explicado porque os mais jovens são os que apresentam maiores dificuldades monetárias, pois 

ou ainda não trabalham, ou vivem sozinhos e o rendimento é reduzido ou preferem gastar 

noutro tipo de bens e serviços. 

 Foi sugerido que falassem de um modo genérico, acerca de marcas, daquelas que se 

recordam e que de algum modo lhe tenha ficado na memória. Foram referidas marcas como 

Tide, Microsoft, Coca-Cola, Compal, Colgate, Kinder e até Couto. Quanto às razões da 

memorização passam pela importância na sociedade, por terem sido última compra, anúncio 

publicitário ou por ser uma marca com a qual trabalham. Chegou a ser dito que “são marcas 

tradicionais, não têm sofrido grande mudança ao longo dos tempos e as pessoas associam 

sempre à mesma coisa”, o que faz todo o sentido, embora no caso da Microsoft não se 

justifique. 

Chegando a algumas marcas que surgem em análise ao longo da investigação, como a 

Ach Brito, a Heinz ou a Super Bock, as intervenções apresentaram, salvo algumas excepções, 

uma certa coesão. Quanto aos sabões Ach Brito, apenas dois elementos mais velhos 

conheciam e referiram eles mesmos, que muito pouca gente conhecia. A Heinz foi retratada 

como pouco funcional, pesada e descontextualizada. A Super Bock dividiu as opiniões em que 

embora alguns elementos a caracterizassem como marca clássica, aludindo à garrafa principal, 

a maioria caracterizou a marca como inovadora, argumentando com o carácter de 

“funcionalidade, o desenvolvimento de uma gama variada de produtos como os sabores ou 

sem álcool e a máquina de pressão portátil”.  

Mais uma vez, e consolidando ainda mais o que tem vindo a ser representado, a 

principal vontade do consumidor é a inovação Este quer ver, experimentar e sentir coisas 

novas, mais modernas e atractivas, mas isto não implica que as marcas que optem pela 

manutenção das suas características remotas não tenham também vindo a ganhar uma 

posição mais significativa no mercado. O que não fará muito sentido é compará-las em pé de 

igualdade quando tal não é pertinente e conduz a conclusões precipitadas, porque tal como foi 

anteriormente referido, pertencem a “ligas diferentes” sendo que uma de nichos e outra de 

massas. 

A sociedade está a ultrapassar uma fase de mudanças significativas em todos os 

aspectos e o mercado tem que procurar adaptar-se, respondendo da melhor forma a estas 

alterações e tentando torná-las em potencialidades. Como refere António Pires de Lima em 

entrevista ao agregador de Marketing Briefing
36

 “a tendência desta década é valorizar mais 

modelos de segmentação comportamentais e psicológicos. Deste modo os modelos 

demográficos, geográficos e de rendimento vão ser menos valorizados.” Como refere o 

presidente executivo da Unicer, que produz entre outros, a cerveja Super Bock, é na 

segmentação que se centram as potencialidades de crescimento das marcas. Esta é sem 
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dúvida umas das principais potencialidades sobre as quais as marcas se devem debruçar e 

não apenas as vintage, como também as restantes.  

Pires de Lima declara que “já não chega comunicar coisas genéricas em grandes 

meios de comunicação social, com mensagens standard para milhões de pessoas. A adesão à 

marca tem que ser feita com intensidade, commitment e cumplicidade. As marcas têm de 

despertas paixão. Ou as marcas conseguem criar uma relação forte com os consumidores ou 

as pessoas optam simplesmente por marcas que se baseiam no preço ou marcas de 

distribuição. Ou se é muito bom, ou se acaba a produzir para terceiros.” 

A declaração de António Pires de Lima, confirma a necessidade das marcas criarem 

uma empatia com o consumidor, serem capazes de o fazer sentir parte de algo, dar um valor 

acrescentado ao produto, com o prejuízo de se não o fizerem, vão perder para as tais marcas 

mais baratas ou de distribuição. Posto isto, segundo o mesmo, “as marcas podem atingir um 

valor extraordinário se conseguirem criar uma relação de cumplicidade com o consumidor, o 

que implica conhecê-lo, tratá-lo pelo nome.” Enfatizando a relação próxima com o consumidor 

defende ainda que o critério rendimento tem relevância, mas não é o único. 
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7. Reflexões Finais 

 

Em suma e tomando em consideração toda a pesquisa e análise dos resultados 

obtidos, explanados ao longo do corpo do trabalho, é possível referir que o trabalho de campo 

se revelou como um factor extremamente importante em conjugação com o suporte teórico, 

possibilitando o descortinar de conclusões essenciais que permitiram uma resposta 

fundamentada à pergunta de partida: (embalagens vintage vs. massificadas: porquê umas ou 

outras?) assim como a concretização dos objectivos pretendidos desde o início. 

Estes mesmos objectivos são os que nos levam a obter uma resposta para a pergunta 

de partida, recordando que são eles a aferição das razões da preferência de um e outro tipo de 

packaging (vintage vs massificado), os elementos que condicionam essa escolha e a relação 

com os valores e a identidade da marca. O segundo objectivo passa por enumerar as 

diferentes características e objectivos, assim como o modo de diferenciação e se a imagem 

que o produtor pretende transmitir é bem interpretada pelo consumidor. Por último, foi proposto 

explorar o tipo de motivações que levam à adesão ao vintage e se estas teriam alguma 

implicação a nível etário. 

Em relação às razões preferenciais, ficou claro através da análise quantitativa como 

qualitativa que para os produtos de grande distribuição, estas se prendem com factores como a 

modernização e a inovação, produtos arrojados com designs diferentes e futuristas, a 

funcionalidade e a necessidade de acompanhar a evolução das tendências e necessidades da 

sociedade actual. Foi bastante referida a importância da inovação como motor de 

desenvolvimento social, económico e cultural, entre outros aspectos a considerar tais como a 

preservação ambiental, relacionando-se com a presente temática no que concerne aos 

materiais utilizados, se reciclados e recicláveis. A atractividade aparece maioritariamente 

relacionada com as embalagens massificadas. Quanto às preferências pelo packaging vintage, 

as razões mencionadas passam pelos valores que transmite, quando já conhecidos pelos 

consumidores e que evoca um valor sentimental de índole saudosista. Como elementos 

condicionantes é muito referido o preço, mais elevado para este último tipo e a identificação 

com os valores e personalidade da marca. 

Relativamente às características que distinguem umas e outras embalagens, dizem 

respeito à simplicidade contra a complexidade, vista a primeira como uma potencial mais-valia 

e uma característica de destaque num mercado saturado e onde o recurso às cores fortes e 

formas estranhas é feito deliberadamente. Umas carregam no seu aspecto visual toda uma 

bagagem histórica e cultural e que fazem questão de exteriorizar, enquanto as outras 

necessitam de se afirmar, imprimindo nas suas características uma demonstração de 

actualidade com vista ao futuro e originalidade. O modo de se diferenciarem está relacionado 

com estas mesmas características intrínsecas, tanto a nível visual e estético, como de 

representação mental, mas diferenciam-se, sobretudo, pelo público consumidor e pela 

estratégia que apresentam.  
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Embora a hiper-segmentação seja uma tendência, tal ainda não se verifica em grande 

escala quanto às embalagens massificadas, contrariamente às tradicionais que exploram o seu 

mercado nos nichos. Contudo, se tomarmos em consideração as análises efectuadas, ambos 

os tipos de produtos apresentam estratégias claras e assentes na transparência, sendo que 

todos os intervenientes na pesquisa, os profissionais entrevistados, os inquiridos e os 

participantes na reunião de grupo, revelaram unanimidade quanto à correspondência entre o 

branding e imagem de uma marca com a percepção do público. No mercado actual, em que “o 

Marketing está a deixar de ser uma função para passar a ser um negócio”
37

 não seria de 

esperar outra coisa, visto que esta atitude beneficia ambos os lados. 

Há efectivamente, um aumento gradual da comunicação vintage actualmente, embora 

presa à efemeridade da moda e das tendências e à impactação, sobretudo, dos nichos. Deste 

modo, as motivações para a adesão variam, sobretudo de acordo com a idade, em que os 

consumidores mais velhos são os que mais se identificam e reconhecem este tipo de produtos, 

pois na maior parte das vezes, já tiveram contacto com os mesmo e ficaram satisfeitos com o 

desempenho. O valor sentimental também assume importância, remetendo para um 

saudosismo dos tempos de infância e memórias de juventude. O estilo apelativo é muito 

referenciado, ressalve-se porém, que remete sobretudo para os nichos que consomem tais 

produtos e se encontram mais familiarizados com os aspectos estéticos e gráficos, pois o 

público em geral considera as embalagens modernas mais apelativas. Quanto aos 

consumidores mais jovens, a principal motivação para aderir a estas características é o factor 

novidade, visto nunca terem estabelecido contacto antes e a moda. Mas a principal motivação 

é mesmo a diferenciação, a necessidade de destaque, a vontade de ser diferente e obtenção 

de um estatuto. Estes são alcançados através de um regresso a tempos passados como 

elemento de reforço da identidade numa sociedade capitalista global cujas referências têm 

vindo a decrescer.  

Aspectos derivados da crise económica mundial e da consequente perda de poder de 

compra e qualidade de vida, associada as novas necessidades sociais e preocupações 

ambientais levam as marcas a repensar a sua actuação e a reformular o mercado. A crise pode 

ser interpretada como uma potencialidade de negócio e o sucesso futuro, embora assente na 

segmentação, passa por criar sinergias, conjugando o melhor das duas realidades como 

fórmula de destaque e propulsionadora do mercado, como já foi feito pelos grandes nomes da 

indústria automóvel. 
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Anexo 1 

Entrevista a um profissional da área, no âmbito da investigação para o projecto de 

seminário. 

João Luís Esteves, 22 anos, licenciado em Audiovisual e Multimédia pela Escola 

Superior de Comunicação Social (ESCS) de Benfica. Especializado nas áreas do design 

gráfico, fotografia e webdesign, onde tem desenvolvido o seu trabalho, tem a particularidade de 

trabalhar como freelancer na área da fotografia, e de realizar trabalhos na área de 

comunicação, nomeadamente, logótipos (Ex: Mota-Engil). 

 

Perguntas: 

HS: Pensa que os consumidores dão valor à embalagem no momento da 

aquisição? 

JE: “Na minha opinião a importância da embalagem precede o momento de aquisição, 

é o primeiro impulso comunicativo da marca que tanto pode atrair ou afastar o consumidor. 

Considerando que a maioria dos consumidores se move pelas pequenas e grandes áreas 

comerciais com uma decisão flexível sobre a marca que pretende adquirir para um 

determinado produto, este “poder” de apelar ao cliente é determinante.” 

HS: Quais pensa serem os aspectos a que os consumidores mais importância 

dão quando adquirem um produto? 

JE: “Nos bens essenciais existe cada vez mais a tendência de procurar a melhor 

relação qualidade/preço, independentemente do historial da marca. Nos bens de luxo ou de 

gama superior, a credibilidade, o estatuto e os valores que marca representa são fulcrais, 

assim como um design de embalagem que suporte estes conceitos.” 

HS: Que aspectos tem em conta quando cria um produto? 

JE: “Tento produzir algo único e inovador, e imprimindo-lhe um cunho pessoal, ao 

mesmo tempo que se destaque de outros produtos da mesma gama, muitas vezes com 

recurso à palete de cores que utilizo ou por produzindo formas menos convencionais.” 

 

HS: Tenta agradar o cliente ou apenas te guias pela tua criatividade? 

JE: “O cliente é sempre a minha primeira preocupação, é o receptor final das 

mensagens que produzo. No entanto, esta vontade de atrair um consumidor não limita a minha 

criatividade, pelo contrário, estimula-me a criar algo inovador dentro do que já foi feito.” 

HS: Pensa que, actualmente, a intenção de posicionamento e branding por parte 

do produtor é bem interpretada pelo consumidor? 
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JE: “De uma maneira geral creio que o mercado está bastante definido neste aspecto, 

e a comunicação marca - consumidor é eficiente, pois sendo uma mais-valia para o próprio 

negócio existe todo o interesse em manter um branding claro e objectivo.” 

HS: Acha que há uma maior procura de embalagens clássicas do que 

massificadas? 

JE: “Há de facto uma tendência crescente em relação à comunicação vintage e 

saudosista. Em certos casos pelos valores e credibilidade que imprime numa marca, noutros 

por uma mera escolha estética, integrando tendências efémeras da moda. Contudo, não 

acredito que este seja um factor – chave para o consumidor.” 
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Anexo 2 

Tópicos da Entrevista ao Prof. Carlos Rosa 

Projecto de Investigação 

Henrique Saldanha Santos - Ciências da Comunicação 

“Embalagens Vintage. Vs. Embalagens Massificadas”  

Porquê Umas ou Outras 

 

 Será o fenómeno do vintage uma tendência passageira ou um novo conceito 

estabelecido  

  

 Quais pensa serem as vantagens e desvantagens de um e outro tipo de embalagens?  

  

 O que pensa das estratégias de marcas como, por exemplo, Super Bock, Heinz 

Ketchup e sabão Ach Brito? 

  

 Pensa que existe, efectivamente, uma maior procura de embalagens vintage face às 

massificadas? Porquê? 

  

 O que procuram as pessoas quando optam por este tipo de embalagens?  
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Anexo 3  

Temas do Focus Group 

 

 

 -Vamos falar um pouco sobre marcas. Que marcas vos vêm à cabeça? Quais são 

importantes para vocês. Porquê? 

 -Recordam-se da imagem dessas marcas? Podem descrevê-las? 

 -Para além destas marcas que referiram, que outras embalagens giras/apelativas 

conhecem/se recordam? (aprofundar de acordo com a resposta). Porquê? Etc. 

 -Enquanto consumidor o que valoriza numa embalagem? O que procura? O que lhe 

chama a atenção? 

 -Que marcas se lembra de terem embalagens engraçadas ou que lhe tenham ficado na 

memória? Porquê? 

- O que representa para vocês o vintage? Conhecem marcas com estas características? 

Quais? 

-Preferem produtos/marcas/embalagens com estas características, é-vos indiferente 

ou preferem outras? Quais e porquê? 

-O que é o vintage e quem gosta? 

-Os produtos com estas características distinguem-se dos outros. Porquê? Serão mais 

apelativos? 

-As embalagens modernas são preferíveis ou não? Porquê? 

Quando vão às compras procuram embalagens familiares ou preocupam-se mais com 

outros factores? (ex: preço) Quais? 

-Pensam que a Super Bock é uma marca clássica ou inovadora? Porquê? 

-O que lhe vem à cabeça quando vê a embalagem clássica desta marca? (mostrar 

imagem) 

- (mesma questão para Heinz e Ach Brito) 
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Anexo 5 

Questionário 

1. Que aspectos considera mais importantes quando adquire um produto?         

Produto Embalagem Preço Marca Qualidade Imagem 
cerveja           

sabonete           

azeite           

água           

iogurtes           

 

2. Considera a embalagem um aspecto importante quando compra um destes produto? 

  Cerveja Sabonete Azeite Água Iogurtes Molhos 
muito importante             

importante             

pouco importante             

nada importante             

 

3. Considera a embalagem um aspecto importante quando compra um produto destas marcas? 

Marca Gallo 
Super 
Bock Coca-cola Luso Heinz Calvé Danone 

muito importante               

importante               

pouco importante               

nada importante               

não compra               

 

4. Que aspectos considera mais importantes numa embalagem? 

Produto Funcionalidade Design 
Cores/ 
Rótulos Id. da marca Originalidade 

Cerveja           

Sabonete           

Azeite           

Água           

Iogurtes           

Molhos           

 

5. Considera que as marcas devem: 
 

Gallo inovar   

  manter   

Super Bock inovar   

  manter   

Coca-Cola inovar   

  manter   

Luso inovar   
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  manter   

Heinz inovar   

  manter   

Ach Brito inovar   

  manter   

Calvé inovar   

  manter   

Danone inovar   

  manter   

 

5.1 Porquê? 

6. Pensa que a embalagem destas marcas exprime bem a sua identidade? (ver imagem)        
 
   6.1 Comente. 
 
7. Considera que as marcas que conservam a sua imagem original têm mais sucesso comercial? 
 
8. Conhece a marca de sabões Ach Brito?  
 
8.1 Se sim, a que valores associa esta marca? 
 
8.2 [Se respondeu sim à questão anterior] Considera que as embalagens desta marca transmitem os valores que 
mencionou? 
 
9. Conhece a embalagem de vidro de Ketchup Heinz?  
 
9.1 Se sim, que valores lhe transmite esta embalagem? 
 
10. Está familiarizado com o significado dos termos vintage e retro? 
 
11. Se sim, a que associa estes valores? 
 
12. Como pensa que tem evoluído a procura das embalagens tradicionais/vintage/retro? 
 

  Cerveja Sabonete Azeite Água Iogurtes Molhos Em geral 

maior procura               

igual procura               

menor 
procura 

              

 

13. Valoriza estas características (tradional/vintage/retro) numa embalagem? 
 
13.1 Porquê? 
 
 
Sexo: 
 
Idade: 
 
Habilitações Literárias: 
 
Profissão: 
 
Distrito de residência: 
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Anexo 5 

 

Outputs – Frequências 
 

Pergunta 1 e 2 
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52 
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Pergunta 3 
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Pergunta 4 
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Pergunta 5 
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Pergunta 5.1 
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Pergunta 6 
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Pergunta 6.1 
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Pergunta 7 

 

Pergunta 8
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Pergunta 8.1 
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Pergunta 8.2 
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Pergunta 9  

 

Pergunta 9.1
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Pergunta 10 



69 
 

 

Pergunta 11 
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Pergunta 12 
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Pergunta 13 
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Pergunta 13.1 
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Caracterização 
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Outputs – Cruzamentos 



76 
 

Pergunta 5

 

 



77 
 

 

 



78 
 

 

 

 



79 
 

 

 



80 
 

 

 



81 
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Pergunta 6 
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Pergunta 7 
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Pergunta 8 
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Pergunta 9 
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Pergunta 10 
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Pergunta 13 
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