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*Assunta Napolitano Camilo: Diretora da FuturePack – Consultoria de Embalagens e do Instituto de Embalagens – Ensino & Pesquisa. Articulista, professora e 
palestrante internacional de embalagens. Recebeu diversos prêmios, entre eles o de Profissional do Ano e o de Melhor Embalagem do Ano. Coordenadora dos 
livros: Embalagens Flexíveis; Embalagens de Papelcartão; Guia de embalagens para produtos orgânicos; Embalagens: Design, Materiais, Processos, Máquinas & 
Sustentabilidade, entre outros. Diretora do Kit de Referências de Embalagens e da coleção Better Packaging. Better World.

Se quiser mais informações e fotos dos produtos, é possível obtê-las no site:
www.clubedaembalagem.com.br 

A DIVERSIDADE REPRESENTADA 
PELAS EMBALAGENS

uitos disseram que fariam e outros fizeram 
eis aí uma diferença sutil: atitude além de 
discursos! Tive uma feliz surpresa na gôndola 
da Droga Raia, encontrei quatro opções de 
curativos, dois da Needs, marca própria da rede 

de farmácias, e dois da Cremer.
Estilo é uma das tendências de consumo que mais cresce, ou 
seja, adequação ao público-alvo, apresentação diferenciada 
dos produtos para cada segmento. Muitas vezes o mesmo 
produto pode ter variações para atender de forma especial 
cada “persona”. 
Vale para um xampu que atende homens, mulheres, 
crianças e idosos. Os idosos precisam de embalagens 
com tampas de fácil abertura, textos com letras maiores
e legíveis e formatos diferentes que possam ser facil-
mente identificados. As embalagens de produtos infantis
devem ser coloridas, lúdicas e que se transformem em brin-
quedo após o uso, entre outras possibilidades.
A indignação pela falta de igualdade dada a mulheres e negros 
cresce na mesma medida que aumentam os aplausos às 
mulheres e negros que avançam. O respeito pela opção 

M
sexual de cada ser humano é brindado como 
sempre deveria ter sido. Ninguém está 
acima e nem abaixo de ninguém.
Desenvolvemos alguma empatia pelo outro, 
no mínimo, estamos mais sensíveis. Enfim, 
nos tornamos mais humanos, com todo o 
peso e a bonança que isso significa.
Ao encontrar um curativo da cor marrom
escuro, o consumidor negro cria um 
sentimento de respeito genuíno pela marca, 
que é eleita preferida por ele e pelos que 
aplaudem estas iniciativas.
Assim, como o curativo com ilustrações 
infantis que ajuda os pais a limpar e aplicá-lo 
nas suas crianças machucadas.
Mensagens efetivas corroboradas pelas 
embalagens que destacam a diversidade!
Embalagens que trazem mensagens e 
produtos inclusivos são melhores e fazem 
o mundo melhor!

ASSUNTA NAPOLITANO CAMILO*
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Curativos inclusivos curam diferenças na esteira da nova política ESG e de 
inclusão e diversidade. As embalagens dão o recado de forma clara e direta!


