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Esse artigo faz parte de uma pesquisa de iniciação científica cujo objetivo é estabelecer o panorama do 
design de embalagens de biscoitos doces industrializados, destinados ou consumidos pelo público infantil, 
comercializados em São Paulo, no período de setembro de 2012 a março de 2013. A pesquisa compõe-
se de duas etapas: levantamento de campo, seguido de análise semiótica e da composição visual das 
embalagens. Essas análises visam avaliar quais são as informações presentes nas embalagens e como 
elas são apresentadas. Foram avaliadas 13 de uma amostra 225 embalagens catalogadas. Os resultados 
indicaram tendências na disposição e na apresentação das informações. Existe uma dominância na 
composição visual das informações relativas à marca, ao sabor, ao personagem e às qualidades 
nutricionais benéficas. As informações obrigatórias, da qual faz parte a lista de ingredientes, são 
colocadas em locais de menor visualização e recebem menor destaque. Também foi verificado que as 
embalagens transmitem mensagens utilizando elementos relacionados ao universo infantil. Esses 
elementos criam um envolvimento afetivo do público com a embalagem e visam induzir ao consumo. 

packaging, biscuits, children 

This article is part of an undergraduate research whose goal is to establish an overview of the design of 
packaging for industrialized sweet biscuits aimed at or consumed by children, traded in Sao Paulo, from 
September 2012 to March 2013. The research consists of two stages: field survey followed by semiotics 
and visual composition analysis. These analyses aim to evaluate what kind of information is present in 
packaging and how they are presented. 13 packs were analysed from a sample of 225 packs catalogued. 
The results indicate trends in the distribution and presentation of information. In the visual composition, the 
information regarding the brand, the flavour, the character and the beneficial nutritional qualities prevails. 
The obligatory information, in which the list of ingredients is part of, is placed in locations of lower display 
and receives less emphasis. It was also verified that the packages communicate messages using 
elements related to the child universe. These elements create an emotional involvement of the audience 
with the packaging and induce consumption. 

1 Introdução 

O consumo de alimentos pouco saudáveis e o consequente aumento da obesidade infantil são 
grandes preocupações contemporâneas. Esses temas estão ligados aos hábitos de consumo 
das crianças, que por muitas vezes é influenciado pelo design da embalagem. 

Elas sentem-se mais atraídas por produtos e serviços que sejam associados a personagens famosos, 
brindes, jogos e embalagens chamativas. A opinião dos amigos também foi identificada como uma 
forte influência. (Alana, 2011). 
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Essa iniciação científica está vinculada ao projeto de pesquisa “A criança e as embalagens 
de alimentos industrializados: Questões perceptivas, simbólicas e de consumo”, coordenado 
pela Prof. Dra. Denise Dantas. Seus resultados, juntamente com os resultados de outras duas 
pesquisas de Iniciação Científica, voltadas para o segmento de sucos e laticínios 
industrializados, ajudarão a compor um mapa comparativo que permitirá elaborar um 
diagnóstico dos princípios de design mais utilizados no setor. 

2 Objetivo 

Estabelecer o panorama do design de embalagens de biscoitos doces industrializados 
destinados ou consumidos pelo público infantil, comercializados em São Paulo, no período de 
setembro de 2012 a março de 2013.  

3 Metodologia  

Essa pesquisa utiliza métodos de natureza qualitativa descritiva exploratória, baseados em 
levantamentos de campo. Foram feitas visitas periódicas em três supermercados distintos da 
Região Oeste de São Paulo: Carrefour, Extra e Pão de Açúcar. Para cada embalagem de 
biscoito presente no supermercado, foram coletados 7 dados: marca mãe, submarca, sabor, 
preço, tipo de material da embalagem, tipo de abertura e conteúdo líquido. No período de 
levantamento, foram catalogadas 225 embalagens de 20 marcas. 

 Em seguida, 13 pacotes dos biscoitos que possuíam maior apelo ao público infantil, foram 
comprados e levados para fotografia no estúdio de fotografia da FAUUSP. Após registro 
fotográfico, as embalagens foram abertas, planificadas e digitalizadas. Com auxílio de um 
software de desenho assistido por computador (CAD), foi traçado o contorno das formas do 
painel principal por cima da imagem digitalizada da embalagem (figura 1). 

 A partir das formas traçadas no software CAD, foi possível calcular a área absoluta ocupada 
por cada elemento gráfico da embalagem e a área relativa ao painel principal. Tais dados foram 
utilizados para fazer comparações entre diferentes embalagens de biscoitos, avaliar a 
dominância dos elementos e auxiliar na análise da composição gráfica. Um estudo analítico de 
Gestalt e Semiótica foi conduzido para cada uma das embalagens obtidas. Seus resultados 
foram comparados com o intuito de observar-se padrões e tendências ou a falta deles. 
Também foi verificada a resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 (ANVISA, 2002), 
que diz respeito ao regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos embalados. 

Figura 1: Contorno das formas do painel principal do biscoito Passatempo da Nestlé. Os números indicam a área 
ocupada pela superfície em cm2.  

 

4 Resultados e discussão 

Composição visual 

A maioria dos biscoitos industrializados é acondicionada em embalagens flexíveis, resultando 
em um produto cilíndrico/retangular de diâmetro/altura entre 4 e 5 cm e largura entre 18 e 20 
centímetros. Tal configuração cria  os setores de visualização da embalagem, esses setores 
podem ser repetitivos ou não. O presente artigo estuda esses painéis, com maior atenção ao 
painel principal, que são as áreas de rotulagem com maior destaque. A análise da composição 
visual dos painéis foi baseada nos princípios apresentados por Dondis (2003) e Hoffman 
(2000). 
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 Alguns padrões puderam ser observados na composição visual dos painéis estudados. 
Esses padrões se referem aos pesos, posicionamentos e direção dos elementos. 

 Como pode ser observado no exemplo da figura 2, o painel principal apresenta várias 
categorias de informação, entre elas, as mais frequentes são: marca-mãe, marca, sabor, 
imagem do biscoito, informações nutricionais, informações obrigatórias, informações de 
abertura, informações adicionais do biscoito e personagem. O gráfico 1 mostra a porcentagem 
da área ocupada no painel principal por esses elementos nas 13 embalagens. A marca, a 
imagem do biscoito, as informações nutricionais e o personagem – em painéis que possuem 
um personagem – são elementos de amplo peso na composição. Eles ocupam grande 
porcentagem da área do painel principal, ou ainda estão situados próximos ao centro.  

 As informações nutricionais apresentadas com destaque no painel principal são relativas à 
características consideradas benéficas do produto, como a presença de vitaminas, cálcio e 
ferro. A tabela que indica a quantidade desses nutrientes e a presença de outros, como os 
açúcares, gorduras e sódio, assim como a lista de ingredientes, encontram-se nos painéis 
secundários. 

Figura 2: Exemplo de elementos presentes no painel principal de uma embalagem de biscoito.  

 
Gráfico 1: Porcentagem da área ocupada no painel principal por biscoito.  
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 A direção dos elementos também mostrou uma tendência. O alinhamento em diagonal 
ascendente se mostrou bastante presente, conferindo um movimento da esquerda para a 
direita, de baixo para cima. 

 Todas as embalagens que possuem a marca-mãe no painel principal, têm seu logotipo 
posicionado no canto superior esquerdo do painel. O biscoito e o personagem aparecem no 
centro ou no lado direito. Assim, seguindo a ordem de leitura da esquerda para a direita temos: 
marca-mãe; marca; imagem do biscoito e personagem, como exemplificado na figura 3. 

Figura 3: Padrão encontrado na sequência de posicionamento dos elementos no painel principal das embalagens. 

 

Mensagem 

As embalagens transmitem mensagens visuais. No caso de embalagens destinadas ao público 
infantil, a codificação da mensagem deve avaliar o repertório desse público e levar em 
consideração que uma parte dele ainda não foi alfabetizado. A análise das mensagens visuais 
foi realizada com base na obra de Ferrara (2004) e Niemeyer (2003). 

 Entre táticas utilizadas para uma estratégia persuasiva no processo de comunicação 
definidas por Niemeyer (2003), a mais utilizada pelas embalagens analisadas é a sedução. São 
utilizados sabores apelativos, como brigadeiro ou sorvete. As imagens dos biscoitos e dos 
elementos relacionados aos sabores também são usadas como appetite appeal 1. Os 
personagens são importantes no processo persuasivo pois se relacionam com o repertório do 
público alvo e seduzem ao evocarem afetividade.  

 Outra estratégia bastante utilizada é a tentação. As embalagens podem conter uma 
premiação, como adesivos ou sorteios. Como exemplo podemos citar o biscoito da Adria que, 
dentro do pacote, traz um adesivo “e-plug”, com uma senha que oferece vantagens em um site 
destinado à marca. 

 Na análise da identidade da marca na embalagem, é possível observar que a identidade é 
construída com base em temas relacionados ao estilo de vida e repertório do público infantil. As 
travessuras evocadas pelo biscoito Trakinas; o uso frequente da internet trazido pelo biscoito 
www.plug@dos; o processo de alfabetização trazido pelos biscoitos estampados com animais 
e letras do Passatempo Junior; a paixão por personagens de desenhos animados ou filmes 
infantis – Bob Esponja, a Era do Gelo 4, Alvin e os Esquilos 3 – que são licenciados para várias 
marcas. Tais identidades criam um envolvimento afetivo do público com a embalagem e o 
biscoito, pois se relacionam com algo conhecido e admirado. 

 Figura 4: Exemplos de identidades visuais adotadas em embalagens de biscoitos doces industrializados.2  

 

1 Appetite appeal é o termo utilizado para o recurso de lançar estímulos ao paladar. 
2 As fotos das imagens 4 e 5 foram feitas por Thabata F. Oliveira, a partir de embalagens compradas no supermercado 

no período de agosto/2012 a abril/ 2013. 
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 A comunicação das embalagens dentro de uma mesma linha é redundante, marcada pela 
repetição. As variações ocorrem basicamente na imagem do biscoito, no nome do sabor e em 
algumas cores. A redundância também ocorre em algumas embalagens de uma mesma marca. 
Os biscoitos da Bauducco por exemplo, sempre possuem a marca Bauducco sobre um fundo 
amarelo à esquerda do painel principal. A repetição garante a fixação da mensagem e a 
identificação com a marca. 

 O sabor é a informação apresentada com maior redundância nas embalagens. Como pode 
ser exemplificado na figura 5, essa informação aparece textualmente em duas ocasiões: com 
grande destaque junto aos elementos do painel principal e com menor destaque na 
denominação de venda do produto. O sabor também é apresentado graficamente através da 
ilustração do biscoito, da ilustração do brigadeiro e do fundo tracejado, representando o 
chocolate granulado. As cores, que são saturadas e chamativas, também são utilizadas para 
indicar o sabor do biscoito ou recheio.  

Figura 5: Foto da embalagem do Biscoito Trakinas sabor brigadeiro da Kraft Foods. (autor: Thabata F. Oliveira) 

 
 As informações obrigatórias, que abrangem: denominação de venda do produto; lista de 
ingredientes; conteúdos líquidos; identificação da origem; nome/ razão social  e endereço do 
importador; identificação do lote e prazo de validade, apesar de seguirem a legislação quanto à 
tamanhos e distribuição, recebem pouco destaque na embalagem, pois estão em locais de 
menor visualização do painel principal, utilizam tipografias condensadas e exceto a indicação 
dos conteúdos líquido, as informações obrigatórias são apresentadas em letras no tamanho 
mínimo de 1mm, como estabelecido pela legislação nacional. 

5 Considerações finais 

As informações do painel principal são as mais visíveis e contém informações que influenciam 
na decisão de compra. A pesquisa mostra que as informações que recebem maior importância 
e que são comunicadas com maior eficácia nas embalagens analisadas são: a marca, o sabor, 
o personagem e as qualidades nutricionais benéficas do biscoito. Essas informações ocupam 
uma grande porcentagem da área do painel principal da embalagem, são apresentadas com 
cores saturadas e chamativas e utilizam um estilo atrativo ao público infantil. As informações 
obrigatórias e as tabelas nutricionais, que também são informações importantes a serem 
consideradas na compra de um produto para consumo infantil, são colocadas em locais de 
menor visualização e possuem legibilidade reduzida. 
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