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A embalagem para o food service tem como função principal garantir a durabilidade dos 
alimentos, conservando-os bons para o consumo e evitando a contaminação por 
microorganismos, como vírus e bactérias. Isso ganhou ainda mais evidência recentemente, 
por conta da pandemia do novo coronavírus.

Porém, as embalagens podem exercer um papel que vai além dessa função principal. Elas 
podem servir para promover uma melhor experiência para o consumidor, bem como 
melhorar a imagem da marca, por exemplo.

Para que você possa compreender todos esses pontos com mais facilidade, 
desenvolvemos este material, que tem o objetivo de servir como um guia da 
embalagem para você. 

Boa leitura!
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PRINCIPAIS 
TIPOS DE 
EMBALAGEM 
PARA O FOOD 
SERVICE



Seja para alimentos de consumo imediato ou para delivery, existem diferentes tipos 
de embalagens que podem ser utilizados pelos restaurantes, bares e lanchonetes. 

Guia da embalagem: tudo para uma melhor experiência ao consumidor

05

EMBALAGENS EM 
PLÁSTICO PROPILENO

O plástico polipropileno é um 
material interessante para 
alimentos que necessitem de 
aquecimento, pois, podem ser 
aquecidos em banho maria e no 
micro-ondas.

Marmitas congeladas, portanto, 
utilizam muito o polipropileno por 
ele poder ir do freezer ao 
micro-ondas e ser estável à 
maioria dos alimentos. 

EMBALAGENS 
DE ISOPOR

O isopor não pode ser aquecido! 
Por isso, destina-se aos alimentos 
prontos para consumo imediato. 
Um hambúrguer, por exemplo, 
pode ser embalado em um 
recipiente feito com esse material.

A vantagem é que o isopor 
consegue manter os alimentos 
quentes por mais tempo, sendo 
ideal para o delivery, que precisam 
percorrer distâncias maiores até 
chegar no cliente.
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EMBALAGENS 
DE ALUMÍNIO

Da mesma maneira como ocorre 
com as embalagens de isopor, o 
alumínio é ideal para os alimentos 
que serão consumidos na hora. 
Entre as suas vantagens, está a 
praticidade.

EMBALAGENS DE PAPEL 
CARTÃO E CAIXAS EM KRAFT O papel cartão e as caixas em 

kraft também são mais indicados 
para alimentos prontos para 
consumo imediato, já que não 
podem ser aquecidos.

Além disso, esse tipo de 
embalagem necessita de maior 
proteção contra impactos, 
diferentemente do papel acoplado 
e do papel kraft comum ou branco.
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Daniele Parra, engenheira de alimentos e especialista em microbiologia, explica que, 
no geral, as embalagens variam de acordo com o segmento de cada restaurante. 

A profissional também alerta para a necessidade de pensar em embrulhos mais 
sustentáveis para os alimentos, sendo essa, inclusive, uma obrigação incluída nas leis de 
muitas cidades. Parra exemplifica, falando sobre a capital paulista, “seguindo essa 
tendência necessária da sustentabilidade, no dia 13 de janeiro de 2020, o prefeito da 
cidade de São Paulo sancionou uma lei que entra em vigor em 1 de janeiro de 2021, 
sobre a proibição do fornecimento de produtos descartáveis feitos de plástico em 
bares, restaurantes, hotéis, padarias, casas noturnas, buffets infantis, food trucks e 
estabelecimentos comerciais, inclusive para o serviço de delivery devendo 
substituir-se itens como copos e talheres de plástico por utensílios fabricados com 
material biodegradável, caso optem por continuar distribuindo descartáveis”.

Conhecer sobre os tipos de embalagem, portanto, é muito relevante para que você possa 
oferecer uma melhor experiência aos seus clientes. É sobre isso que falaremos mais 
detalhadamente, no próximo tópico.

“Os itens variam muito conforme o tipo de alimento que será 
transportado. Marmitas, por exemplo, são mais comumente 
transportadas em alumínio, isopor ou plástico polipropileno, 
refeições prontas para eventual aquecimento posterior são 
geralmente transportadas em embalagens plásticas de 
polipropileno, no caso de lanches e hambúrgueres utiliza-se 
mais comumente a caixa de papel cartão, o papel acoplado - 
composto de duas camadas, uma de papel e outra uma fina 
película plástica – ou até mesmo o isopor. Pizzas e esfihas são 
comumente transportadas em caixas de papel cartão.”



A EMBALAGEM 
COMO 
PROMOTORA DE 
UMA MELHOR 
EXPERIÊNCIA 
PARA O 
CONSUMIDOR



Além de garantir que a comida se mantenha aquecida, a embalagem é essencial para que 
o consumidor tenha uma boa experiência com o prato que pediu. Nesse sentido, Parra 
comenta que “a embalagem precisa funcionar para a proteção do alimento gerando a 
menor quantidade de resíduo possível”.

Para a empresária e especialista em marketing estratégico, Suzana Salvador, é 
preciso que os embrulhos tenham “um conjunto de características, como praticidade e 
sustentabilidade, não gerando resíduos na natureza”. 

Ela também explica que é interessante pensar em uma embalagem “que possa ser 
reaproveitada ou biodegradável/ compostável, que traga a descrição de ingredientes, 
tabela nutricional clara e de fácil entendimento, e um bom uso de cores, além de 
oferecer interação com o consumidor”.

Álex Cavalcante, que é especialista em neuromarketing, acredita que as embalagens 
têm um papel muito importante para motivar os clientes a comprarem. 
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“Os olhos são as janelas da alma. Isso inclui o processo de 
aquisição, de compra ou aderência de um serviço ou produto. 
Na compra de um determinado bem, acontecem motivações.

Motivação é palavra de ordem no processo de compra. Se 
pautarmos os sentidos humanos, temos o ato do olhar como 
um fator de intensa importância na decisão. Nas embalagens, 
por exemplo, existe uma reunião de elementos influentes e 
persuasivos que podem ter suas mais variadas cores, formas e 
traços de envolvimento devidamente detalhados pela 
psicologia do consumidor.

Embalagens desempenham um papel decisivo em uma 
experiência qualitativa de compra. Com isso, entendemos que o 
conteúdo do produto e sua embalagem geralmente são vistos 
como uma coisa só pelos seus consumidores mais relevantes”.



Logo, se evidenciarmos as opiniões dos três especialistas, podemos concluir que para 
escolher uma boa embalagem, é preciso pensar em toda a jornada que o consumidor 
passa. Antes de comprar um produto, quando ele visualiza outros clientes comendo no 
seu restaurante ou a foto que está disponível em seu aplicativo de delivery, ele já tem uma 
noção do seu embrulho.

Isso pode influenciar na compra, por conta de estratégias de marketing, como a aplicação 
da psicodinâmica das cores. Uma vez que o consumidor comprou o alimento, a 
embalagem precisa garantir que o produto se mantenha quente e em boas condições.

Finalmente, depois que o produto é consumido, é necessário pensar na finalidade que a 
embalagem terá. Cada vez mais as pessoas valorizam a sustentabilidade e dão preferência 
para consumirem produtos que têm essa característica.

Logo, uma embalagem que possa ser reaproveitada ou  que seja biodegradável é o mais 
adequado. É preciso pensar estrategicamente em todos os momentos.

Outro papel importante que as embalagens têm é a promoção da marca do 
restaurante. É esse o tema que discutiremos a seguir!
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A EMBALAGEM 
COMO 
PROMOTORA
DA SUA 
MARCA



“A embalagem é a primeira impressão para o consumidor. Antes de comer o alimento 
ele irá julgá-lo por sua embalagem”, explica Parra. É por isso que também é necessário 
pensar nos embrulhos como um item que promove a marca do seu estabelecimento.

Nesse sentido, Cavalcante pondera que um processo de propaganda eficiente considera 
que a embalagem exerce uma função prioritária e diária com seus consumidores. “O 
logotipo que sinaliza o nome ou a autoria de um produto é parte dessa jornada de 
compra, que é o processo que envolve sensações e percepção completa na mente e no 
coração do consumidor. Esse processo aplicado ao conceito de promoção de marca 
pode ser chamado de experiência de marca e consumo”.

A experiência de marca e consumo é logo percebida pelos clientes. Salvador, que tem uma 
empresa de alimentos que só usam embalagens sustentáveis, comenta que os 
consumidores veem isso com olhos muito positivos.

De acordo com a empresária, ela tem “vários feedbacks positivos e o que mais chama 
atenção é o quanto as pessoas ficam admiradas com a nossa atitude, como empresa 
sustentável em não utilizar plásticos, pois não é algo muito comum no mercado. 
Inclusive temos um único fornecedor aqui no Brasil e o custo dessa embalagem é alto, 
mas mesmo assim definimos como propósito ter esse conjunto de entrega, alimento 
saudável, saboroso e 100% sustentável”.
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A empresa de Salvador inova ao oferecer aos clientes alimentos com embalagens que 
podem ser plantadas. Segundo a empresária, depois de consumidor o que comprou, o 
embrulho pode ser plantado em um vaso com terra e nascerá uma flor. Assim, se evita a 
poluição do meio ambiente e se garante a sustentabilidade. Além disso, o cliente 
continuará tendo contato com a marca, enquanto a plantinha viver.

Ao escolher uma embalagem para alimentos, também é importante pensar no que 
Cavalcante chama de hierarquia de informações. Para o especialista, os clientes não 
desassociam o produto da marca e é por isso que pensar estrategicamente é tão relevante.
Nas palavras do especialista: “note que em um trabalho profissional, que envolve o 
neuromarketing de produto e branding, constata-se que geralmente também não há 
uma desassociação entre produto e marca, visto o processo mental cognitivo e 
emocional envolvido do cliente.

Um termo que pode ser citado como 'hierarquia de informações', permite que a marca 
ocupe um lugar memorável na embalagem, 'assinando' esta experiência em um 
processo mental que o consumidor atravessa, preferencialmente de forma ordenada, 
ou seja; é esperado que essa hierarquia visual seja obedecida, por meio dos elementos 
de influência dos sentidos envolvidos, a saber neste caso a visão”.
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A embalagem tem funções que vão muito além de simplesmente embalar os alimentos. 
Ela está relacionada com o desejo que os clientes têm de comprar ou não um produto. 
Além disso, carrega valores da sua marca, como a sustentabilidade.

De nada adianta o seu restaurante dizer que apoia a causa da sustentabilidade, por 
exemplo, mas manter embalagens que geram quilos de lixo, todos os dias. Atitudes como 
essa fazem com que os consumidores levem o seu estabelecimento em descrédito. De tal 
maneira, elas devem ser evitadas.

Nosso desejo é que este material tenha contribuído para que você entenda como planejar 
as embalagens em todos os âmbitos e não apenas no que se refere ao funcional. É preciso 
pensar no todo, envolvendo o marketing e as estratégias de posicionamento de marca.
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Fique por dentro do mercado 
digital.fispalfoodservice.com.br

Conheça a Fispal Food Service 
www.fispalfoodservice.com.br

digital.fispalfoodservice.com.br
digital.fispalfoodservice.com.br
https://www.facebook.com/fispalfoodservice
https://www.instagram.com/fispalfoodservice/
https://www.youtube.com/user/feirasfispal
https://www.flickr.com/photos/133686771@N04/
https://www.linkedin.com/company/fispalfoodservice/
www.fispalfoodservice.com.br
https://www.informamarkets.com/en/regions/south-america.html

