
pelo contrário. O perfil nestes novos tem-
pos aponta para um público que lê as ins-
truções contidas nas embalagens, que
busca itens que tenham o seu perfil, que
avalia a questão custo-benefício, enfim,
que demonstra perfeitamente saber o que
quer. Hoje, o consumidor está mais crite-
rioso. Ele busca itens perfeitos: que
supram não apenas às suas necessidades,
mas também, os seus desejos.
E é para ajudar a descobrir aquilo que
contentará a esse público, que as pesqui-
sas, é claro, bem-planejadas e, principal-
mente, bem-estruturadas, se destinam:
para dar suporte às empresas e profissio-
nais na reformulação de um produto ou
na criação de um novo, inclusive, a fim
de que não se desperdice tempo e dinhei-
ro com suposições, pois a falha em tais
suposições pode ser definitiva para o fra-
casso de um trabalho.
"Já presenciei pesquisa onde comprova-
mos que tudo o que acreditávamos era,
na verdade, um grande erro. E nem sem-
pre conseguimos nos recuperar de um
grande erro perante os consumidores",
reflete o diretor-geral e fundador da M
Design, Tadeu Matsumoto. Para ele, a
pesquisa serve para descobrir novas ten-
dências/necessidades, o que ainda não
temos certeza, ou, então, para validar ou
não conceitos em que acreditamos.
"Grandes marcas/empresas investem
boa parte de seu budget em pesquisas, o
que faz com que elas continuem com
relevância no mercado, pois além de dire-
cionar, as pesquisas, muitas vezes, tra-
zem informações a respeito das oportu-
nidades que os concorrentes ainda não
preencheram", comenta.
Este pensamento é semelhante ao do
diretor da agência Projeto Integrado,
Christian Klein, que diz que uma pes-
quisa bem-feita coloca-nos sempre à fren-
te da concorrência, que esse trabalho
reflete se o processo está sendo conduzi-

do corretamente. "A pes-
quisa é um importante
instrumento para a
tomada de decisões,
mas é de vital importân-
cia planejá-la estrategi-
camente, com pergun-
tas e discussões que per-
meiem todo campo de
interesse, para que não
se torne uma conversa
de boteco. É importante
tirar nas entrelinhas dos
participantes o que ver-
dadeiramente eles que-
rem dizer", enfatiza Klein.
Realmente, este é um ponto de extrema
importância durante o desenvolvimento
de um projeto: a avaliação de uma pesqui-
sa. Não há que se pegar apenas o seu resul-
tado e começar a trabalhar, sem demais
considerações ou até mesmo, os devidos
questionamentos, mesmo diante de meca-
nismos aparentemente perfeitos. "A pes-
quisa deve ser analisada com olhos críti-
cos, pois o consumidor, em geral, respon-
de de acordo com os seus anseios e não de
acordo com a sua realidade. Temos de
ficar atentos, também, às pequenas amos-
tragens, pois podem gerar resultados não-
confiáveis", explica a designer e diretora
da agência Hi Design, Sara de Paula
Souza. E acrescenta que entre os principa-
is benefícios da pesquisa está a possibili-
dade de conhecer melhor o público-alvo a
que se destinará o produto.
Para o sócio-diretor da Rex Design,
Gustavo Piqueira, a questão não está em
quais elementos utilizamos como norte-
adores de um projeto, mas sim, como o
fazemos. "Vale a pena acreditar em pes-
quisas com consumidores do mesmo
modo como vale a pena acreditar em
qualquer outro input que o designer rece-
be a fim de orientar a direção estratégica a
ser seguida. Quanto mais elementos,
melhor. O que não vale a pena pelo
menos a longo prazo é que um designer
encare um relatório de uma pesquisa
como se fosse uma Testemunha de Jeová
defronte à bíblia. Nada de verdades abso-

lutas. Não espere encontrar lá a resposta,
mas sim um ponto de partida para que se
formule as perguntas certas", afirma
Piqueira. Segundo o sócio-diretor da Rex,
se os dados apresentados que desenham
um panorama consistente da relação do
produto com seus usuários não passarem
por um apurado olhar crítico, de nada ser-
virá. "Mesmo porque se a nossa função
fosse a de apenas dar forma àquilo que
outros imaginam, seríamos completa-
mente desnecessários. Afinal, já existem
softwares que fazem isso de forma mais
rápida e barata", conclui.
Um outro apontamento, citado acima e
que a diretora de planejamento da
Design Absoluto, Alessandra Baronni
Garrido, faz questão de enfatizar é que
nunca devemos nos esquecer para quem
estamos criando tal trabalho. "Para que
uma comunicação seja eficaz, deve ser

consumidor, de uma forma
geral, está a cada dia mais exi-
gente. Ele não mais se con-
tenta em adquirir produtos
que lhes são empurrados,



focada no público-alvo a que o produto
será destinado. E as pesquisas de mercado
ajudam tanto as agências, quanto os clien-
tes a se concentrarem nas informações
específicas deste público e, acima de tudo,
eliminar de qualquer etapa do processo de
criação, as opiniões pessoais", relata. De
acordo com Alessandra, as pesquisas tra-
zem informações valiosas sobre o públi-
co-alvo, dados que podem definir o dife-
rencial de um produto, da estrutura da
embalagem, de um comercial inovador.
São informações tão valiosas que, bem-
utilizadas, tem o poder de fazer ganhar o

consumidor. "Exatamente, a única saída
num mercado saturado de produtos e
opções é a fidelização do consumidor.
Por isso, cada alteração de embalagem
de um produto deve, sim, ser consultada
em detalhes aos consumidores mais
fiéis, os 'heavy users' e as considerações,
seguidas rigorosamente", ressalta a dire-
tora de criação da Packaging Design,
Maria Luz Schneider. E acrescenta que o
parecer geral de uma pesquisa qualitati-
va dá as linhas gerais da estratégia a ser
seguida. Que é exatamente o que pensa o
proprietário da Packing Design e presi-
dente da Associação Brasileira de
Embalagem (Abre), Fábio Mestriner.
"Alem de subsidiar a tomada de decisão,
com a pesquisa você aprende muito sobre
o produto e a relação que o consumidor
tem com ele, o que acaba contribuindo
para melhores soluções de design",
comenta. E acrescenta: "Eu considero a
pesquisa muito importante para o proces-
so de conhecimento da relação do consu-
midor com a embalagem e para a tomada
de decisão no caso de mudanças impor-
tantes em produtos lideres ou de grande
expressão", finaliza Mestriner.
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