
Marcas  nas

cipativa, a comparação feita por Fred Gelli, sócio e diretor de

criação da Tátil Design, dá a dimensão dos desafios que se

colocam no horizonte deste mercado que ganha corpo no mix

de comunicação dos anunciantes e inclui alternativas diversas,

da embalagem à comunicação no ponto-de-venda.

Gelli sente-se atuando em um meio em ebulição. "O design

é uma ferramenta cada vez mais estratégica na estrutura de

comunicação das empresas. É uma das últimas instâncias para

garantir diferenciais para as marcas. O modelo antigo de escri-

tório de design pouco tático está ultrapassado. Hoje, a deman-

da é por uma participação mais estratégica. Logo, quem con-

seguir se adaptar a esta nova demanda mais complexa tem um

vasto mercado a conquistar e boas chances de obter sucesso.

É preciso se estruturar melhor para assumir esta nova posição,

que não é simples e exige investimento, principalmente em

inteligência", recomenda Gelli, fazendo referência a estudos

que indicam que, no Brasil, 90% da escolha dos celulares se dá

pelo design, pois o consumidor parte da premissa de que a

oferta é similar; assim, as formas, cores e texturas ganham

papel até mais importante do que o da tecnologia.

Mario Narita, diretor da Narita Design,

também avalia o momento atual do mercado

brasileiro nas áreas de design e embalagem

como positivo e dinâmico. "A grande compe-

titividade traz ao mercado algumas tendên-

cias mundiais, como a busca de qualidade de

vida, refletida em produtos que vendem

bem-estar e funcionalidade; e a maior seg-

mentação dos produtos. Mas influencia

também tendências nacionais, como a

expansão das marcas próprias e das marcas

locais, que buscam mercado por

meio de preços", analisa.

Todavia, Narita alerta para a

necessidade de se consolidar me-

lhor o papel estratégico do de-

sign. "O papel estratégico do

A 100% Design redesenhou as

drogarias Onofre e criou embalagem

para o óleo Maria

A B+G Designers realizou projeto de novas

embalagens para a Co-op Islami, indústria

alimentícia sediada em Dubai, nos Emirados Árabes

design como link direto da marca com

o consumidor tem sido valorizado.

Entretanto, a forma como esse pro-

cesso ocorre pode evoluir mediante um

maior envolvimento com a estratégia do

cliente para que contribuamos ainda mais na consolidação

de suas marcas. Isso depende de uma mudança de postura,

de visão, um amadurecimento na forma de se conceber

design", frisa Narita, pregando também uma maior sintonia

entre agências e anunciantes, a fim de garantir força às mar-

cas e longevidade aos projetos de design.

Margarete Takeda, sócia-diretora da a10 Design, considera

que a rápida evolução do mercado nacional se dá em função

do foco, por parte dos anunciantes, na gestão de suas mar-

cas. Tal realidade, segundo ela, privilegia o trabalho das

empresas de design que mais fortemente investem em estra-

tégia, inovação e planejamento. "No fundo, o branding indi-

ca a essência da marca, que é levada até o consumidor por

uma série de iniciativas de comunicação, principalmente pela

embalagem, que conversa diretamente com o consumidor no

ponto-de-venda. E hoje, como o Brasil está na moda e o

design está mais valorizado, o aumento de trabalhos que

estão sendo exportados é cada vez mais significativo", pon-

tua, observando que o aumento de prestígio da atividade

passa também por uma revisão dos valores praticados pelo

mercado. "Apesar de o design de embalagem ainda sofrer

com os valores pagos pelo mercado, estamos conseguindo

reverter esse processo por meio de amostras positivas de resul-

tados obtidos com cases que comprovam claramente os retor-

nos de investimentos feitos pelas empresas. Como os anun-

ciantes sabem que para realizar um trabalho que dê um

resultado positivo existe a necessidade de manter um merca-

do capaz de contar com agências criativas, os valores pratica-

dos estão sendo revistos. O negócio evolui em todos os senti-

dos quando existe uma relação de ganha-ganha."

Além de criativo, o design brasileiro vem ganhando perso-

nalidade própria, na avaliação de Tidy Oruê, diretor-executivo

da SPO + Pantani. "Clientes de todos os portes têm investido

mais em embalagem e design de seus produtos. Esta valoriza-

ção está cada vez maior, mas ainda existe um longo caminho

pela frente. O mercado brasileiro, em tempos de alta compe-

titividade e de verbas cada vez mais curtas, despertou final-

mente para a importância do design", comemora.

20 - About 828 - 22 a 28 de agosto de 2005

e antes a função do design era a de colocar a cereja so-

bre o bolo, agora a demanda do mercado requer uma

participação mais estratégica da atividade, influencian-

do na receita e preparo. Menos decorativa e mais parti-

Alexandre Zaghi Lemos



mãos  do  público
Para Oruê, os recursos intelectuais e tecnológicos disponí-

veis no mercado brasileiro são satisfatórios, conquanto a gran-

de barreira para um maior desenvolvimento sejam as verbas

curtas. " Não é novidade para ninguém que 2005 tem sido um

ano de contenção de verbas e expectativas sobre desfechos

políticos. Apesar disso, tivemos a oportunidade de participar

de projetos interessantes. O crescimento das exportações nos

propiciou desenvolver muitas embalagens para mercados

como Oriente Médio, Rússia, China e Japão. Foi uma expe-

riência de design enriquecedora", salienta.

Bons resultados como estes serão uma constante para os

que souberem aproveitar as ótimas oportunidades de cresci-

mento geradas por um mercado cada vez mais maduro, se-

gundo análise de Alex Sugai, diretor de design da Future

Brand. "Os escritórios de design devem aproveitar este bom

momento econômico do País. Em vários setores da economia

a consolidação é uma realidade e o profissionalismo dos pres-

tadores de serviços é uma necessidade indiscutível. Para os

melhores, mais talentosos e mais eficientes escritórios de

design as chances de conseguirem bons trabalhos são gran-

des, pois, cada vez mais, as empresas dão a devida importân-

cia à atividade, tanto ao design institucional como em seus

produtos, no design das formas e rótulos", opina Sugai, res-

saltando que ainda estamos distantes do potencial que o

design possui para ajudar a fortalecer marcas e produtos.

Embalagem mídia
Marta Cardoso, sócia-diretora da Pandesign, coloca-

se entre os que vislumbram um cenário promissor para

o design brasileiro. "O mercado

começou a enxergar a embalagem

como uma importante mídia de

comunicação. É a marca na gôndola

e na casa do consumidor. Também o

aumento da concorrência tem incita-

do as empresas a manter suas emba-

lagens sempre atrativas para

não perder vendas, estimular

a compra por impulso e tra-

zer novos benefícios que pos-

Dos projetos realizados pela a10
Design neste ano, destaque
para os vinhos Almadén e as
embalagens de Assolan, incluindo
a linha Assim

Entre os destaques de 2005 da Benchmark estão a identidade
visual de Frozen 51 e as embalagens e materiais para

pontos-de-venda de Ice 51 e Domus

sam ser fator determinante de escolha na hora da compra",

assegura, alertando para a realidade de que a embalagem

ainda é vista como parte integrante do custo do produto e

não como investimento de mídia, como deveria. "O planeja-

mento de marketing deve dar maior foco à embalagem den-

tro do marketing mix, devido à sua proximidade e tempo de

convívio com o consumidor. A embalagem é o maior elo entre

a empresa e o consumidor, afinal é a marca nas mãos do seu

público. No mercado brasileiro atual isso ainda não é clara-

mente percebido. As empresas valorizam muito mais a mídia

de massa do que investimentos em embalagem. Todavia, as

campanhas e anúncios têm um tempo de exposição junto ao

consumidor muito menor que a embalagem, além do custo

por mil ser infinitamente maior", considera.

Para Marta Cardoso, o que mais chama a atenção no mer-

cado hoje em dia são os formatos diferenciados de embala-

gem, com novos shapes que quebram os paradigmas de for-

matos tradicionais e os sistemas de impressão que vêm

acompanhando essa mudança. "Porém, os maquinários e

moldes para produção exigem um grande investimento que

demanda volume. Como a indústria de embalagem muitas

vezes não tem esta demanda, ficamos a desejar novos shapes

e melhor qualidade de impressão. Outro grande obstáculo é a

falta de fidelidade das empresas com as agências de design,

uma vez que muitas promovem concorrências de preço a cada

job, dificultando o conhecimento profundo da marca, uma

maior interação criativa e o desenvolvimento e continuidade

de um conceito", pondera.

Por sua vez, Luís Bartolomei, sócio da B+G Designers, con-

corda que a embalagem enquanto ferramenta de comunica-

ção precisa ser mais bem avaliada pelo mercado. "O anun-

ciante brasileiro tem dificuldade de mensurar o retorno do

investimento no design de embalagem e, conseqüentemente,

a importância da atividade. Ele sabe que precisa, compreende



A FutureBrand foi a responsável
pelo posicionamento de marca e
identidade visual da Medley e
novas embalagens para Nescau

sua força — até como consumi-

dor —, mas reluta em perceber

o seu impacto. A embalagem é

utilizada no branding de forma

efetiva, porém intuitiva. Hoje se

fala muito em inovação. O que

poucos perceberam é que a

inovação está também na atitu-

de e no processo de execução e

aprovação de um projeto de

design de embalagem."

Bartolomei elogia o atual

estágio do mercado brasileiro

no que se refere aos recursos

gráficos. "A indústria brasileira é muito bem resolvida no setor

de execução gráfica e já serve de referência para toda a

América Latina. Para sermos mais criativos não há grandes

barreiras tecnológicas", ressalta.

Para Débora Mutti Morais, diretora de atendimento da

100% Design, o momento atual é de conquista de espaço e

de mercado. "As empresas estão descobrindo no design uma

ferramenta importante para a construção e concretização de

valores de suas marcas. O potencial de crescimento é bastan-

te significativo. Basta olharmos, por exemplo, para as gôndo-

las dos supermercados. Nas prateleiras, apenas 5% dos pro-

dutos expostos são anunciantes. Os outros 95% têm que

buscar estratégias eficientes para chamar a atenção. Nesse

processo o design atua como um fator preponderante que

ajuda a provocar interesse no consumidor", sustenta, embora

reconheça que as áreas de design e embalagem ainda não são

prestigiadas como deveriam pelos anunciantes brasileiros. "A

situação está muito aquém do ideal, mas o design tem ganha-

do força junto às estratégias de marketing das empresas. É

preciso entender que esse processo envolve questões cultu-

rais. No Brasil, aos poucos esse conceito inovador vai sendo

incorporado pelos anunciantes. É cada vez maior a percepção

de que o design é essencial no fortalecimento das marcas.

Trata-se de uma ferramenta que reúne inovação, expressa per-

sonalidade e exclusividade. Os resultados em ganhos de pro-

dutividade contribuem para a propagação e consolidação

desse conceito entre as empresas anunciantes e não-anun-

ciantes", salienta Débora Morais.

Num passo de retomada de projetos e lançamentos, a área

de design e embalagem não pode se acomodar, alerta Luiz

Roberto Farina, diretor-presidente da Benchmark. "O consu-

midor continua exigente, experimentando novos produtos, o

que faz com que as empresas lancem cada vez mais novida-

de, com intervalos menores e posicionamentos específicos.

Assim, os projetos aumentam e, cada vez mais, é percebido o

valor do design e da embalagem."

Por outro lado, Farina avalia que a ferramenta é cada vez

mais importante também pelo fato de as empresas estarem

reduzindo seu número de marcas, fortalecendo as líderes, que,

para se manterem competitivas, têm se apresentado mais con-

sistentes também no que se refere ao design e embalagem.

"Em termos criativos, temos os códigos preestabelecidos

nos commodities que funcionam como barreiras para evolu-

ções. Só com ã segmentação, a liberdade será maior. No caso

dos produtos não commodities, muitas vezes esbarramos na

falta de cultura das empresas. Em termos tecnológicos, falta

uma concorrência mais ousada. O mercado está acomodado

com o que já existe, pois o novo requer custos e prazos maio-

res. A limitação, portanto, é devido à falta de concorrência",

critica Farina.

Vitrine útil
A evolução do mercado de design e embalagem está dire-

tamente ligada à percepção da influência das atividades na

hora da compra, nas gôndolas. A opinião é de Lucila Ko-

molibus, diretora comercial da Mediterrânea Comunicações.

"O consumidor está cada dia mais atento, mais antenado, e

começa a perceber a ligação da embalagem com a qualidade

do produto. Os grandes anunciantes percebem e entendem a

importância de um design e embalagem bem cuidados, o que

não significa que contratam as melhores empresas, em função

do investimento que isto representaria. Já o restante

dos anunciantes ainda está engatinhando, não

percebeu que o investimento em uma

embalagem tem resposta imediata

no ponto-de-venda, garantindo

vida útil longa ao projeto. A economia

brasileira, com suas instabilidades costumeiras,

é sempre um forte temor para o

empresariado, que investe no ma-

quinário, no desenvolvimento do

produto, na sua qualidade, mas

quando chega a vez da emba-

lagem, acha que já investiu

demais e precisa imediatamen-

te de retorno", reclama Lucila

Komolibus.

Quem dita o ritmo das mu-

danças é o próprio consumi-

dor, acredita Claudia Podko-

linski, diretora de criação da

Target Business Design. "De-

vido à grande oferta de produ-

tos, notamos que o gosto do

A equipe do GAD Design
trabalhou duro nas identidades de

marca do projeto Brasil l e das
comemorações dos 100 anos da

Siemens no Brasil



A Len Design desenvolveu as

embalagens para a Linha Sensual de

cuecas Mash e o projeto de

reposicionamento para a Takaoka

Empreendimentos

consumidor mudou nos últimos

tempos, exigindo uma preocupa-

ção maior com o design das embalagens. Tendências mun-

diais passaram a ser aplicadas às embalagens nacionais, com

mais preocupação sensorial e com os efeitos diferenciais no

ponto-de-venda", analisa, considerando que, pelo fato de o

mercado brasileiro ter menor porte que o norte-americano ou

o europeu, ousa-se menos por aqui. "Os maiores obstáculos

para um maior desenvolvimento criativo e tecnológico das

áreas de design e embalagem no Brasil são investimento e

ousadia. Devido às nossas restrições de escala e financeiras, o

cliente prefere seguir a marca líder a ousar. É preciso conside-

rar que a embalagem é o cartão de visitas da marca e tem a

responsabilidade de transmitir todos os seus atributos senso-

riais ao consumidor", caracteriza Claudia Podkolinski.

O diretor de criação da Mazz Design, José Bento, avalia que

embora o volume nacional de produção de embalagens esteja

crescendo, o total ainda está abaixo das expectativas do mer-

cado. "A embalagem é, sem dúvida, uma vitrine. Este merca-

do evoluiu muito no Brasil, ganhou competitividade, prestígio

e qualidade. Com isto, as marcas vêm se beneficiando,

ganhando share e respeito do consumidor. Apesar disso, ainda

não obtivemos o prestígio ideal entre os anunciantes. Um dos

pontos que impedem o avanço do desenvolvimento tecnológi-

co e da criatividade é o problema de pequenas tiragens para a

produção de embalagens em lata e vidro. Os custos para a

indústria lançar um produto diferenciado ou para nichos são

muito altos. Outro ponto crucial é a falta de integração entre

as cadeias produtivas da indústria de embalagens", critica José

Bento, ressalvando que a Abre (Associação Brasileira de

Embalagens) vem realizando diversas ações para viabilizar o

avanço do desenvolvimento do design como um todo.

Quem concorda com esta necessidade de maior união par-

ticipativa é Eduardo Len, diretor da Len Design. "Ainda há

muito espaço para crescer, mas, para isso, o segmento preci-

sa organizar-se e profissionalizar-se mais, o quanto antes. Por

outro lado, há uma tendência de escritórios de design pas-

sarem a gerenciar marcas de forma mais efetiva, não só com

a criação da identidade, mas como guardiãs de sua imagem.

Esse movimento mostra que o peso estratégico do design tem

crescido", considera.

Embora os investimentos dos anunciantes nessas atividades

ainda estejam aquém do ideal, Len vislumbra um crescimento

motivado pela criação de uma cultura de design até então ine-

xistente ou incipiente no Brasil, e também pelo próprio avan-

ço das ferramentas de comunicação de marketing, entre as

quais o design é peça fundamental. "Em relação à tecnologia,

o que mais atrapalha são os custos dos equipamentos, supri-

mentos, anuários e livros de referência. Quase tudo importa-

do, com valores proibitivos. Na questão criativa, há uma certa

pressão do mercado por entregas em curtos prazos que dimi-

nuem as possibilidades de inovação, experimentação e estu-

dos mais aprofundados."

Entre os profissionais que não sentem boas vibrações na

atualidade está Malu Guerra, diretora-presidente da Oficina

d'Design. "O momento é de perplexidade! Pela inatividade do

mercado, que desacelerou por medo e falta de crença no

esgotado modelo econômico perpetuado pelo atual governo.

A consciência da embalagem atuando no mix de marketing

ainda é incipiente no mercado brasileiro, mas percebemos

uma mudança gradativa nessa percepção. Devido aos altos

custos de mídia eletrônica, a embalagem hoje está se tornan-

do um novo canal. Um exemplo disso é o aumento da utiliza-

ção do cross merchandising", analisa Malu Guerra.

Na opinião de Hugo Kovadloff, diretor de criação do GAD

Design, se o design e embalagem não são prestigiados como

deveriam no mercado brasileiro, a culpa é mais das agências

que dos anunciantes. "No meu entender, um dos maiores

problemas passa pela formação dos profissionais e acesso à

tecnologia. Somos ainda muito dependentes, principalmente

com relação à tecnologia. Para nós, o desenvolvimento tecno-

lógico custa caro e se investe pouco em relação às necessida-

des", considera, salientando que atualmente o branding é

reconhecido como um processo eficaz para a construção e

gestão de marcas e o design está no centro desse processo.

de competitividade por parte

das empresas anunciantes que
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Identidades anatômicas
Para exemplificar a contribui-

ção do design e da embalagem

para o fortalecimento das mar-

cas, os profissionais entrevistados

por About detalharam projetos

recentes desenvolvidos por suas

agências, comprovando o ganho

Entre os trabalhos de 2005 da Mazz

Design estão a criação da embalagem

do Leite Condensado Frimesa e o

redesenho para as Barras de Cereais

Maizena Crocz, da Unilever



Dos projetos recentes da Narita
Design, destaque para o
assinado pela Linha de biscoitos
Trakinas e para a modernização
da marca própria Carrefour

tratam essas ferramentas

com o valor que merecem.

A 100% Design, por

exemplo, registrou um pri-

meiro semestre está-

vel em relação ao

mesmo período de

2004 e mantém a

expectativa de cres-

cimento de 12% a

15% para estes últi-

mos meses de 2005,

na comparação com

o fim do ano pas-

sado. Entre seus trabalhos recentes mais relevantes, destaque

para o projeto encomendado pela rede de drogarias Onofre.

" Recorremos a aspectos sensoriais no trabalho de luz, cores e

formas. A distribuição de mensagens como 'paz', 'beleza',

'sintonia' e 'equilíbrio' compôs um ambiente agradável e a

mudança significou um aumento no tempo de permanência

dos clientes nas lojas, de 4 para 18 minutos", detalha Débora

Morais. Ela também seleciona entre seus projetos de maior

repercussão a nova embalagem do óleo Maria, em formato

oval, anatomia que objetivou facilitar o manuseio do produto.

A B+G Designers, por seu turno, espera fechar 2005 com

crescimento de 50%, resultado que tem sido perseguido com

projetos como o design de embalagens para a Co-op Islami,

indústria alimentícia do mundo árabe de cultura islâmica, cuja

sede fica em Dubai, Emirados Árabes. "Há cerca de um ano e

meio, começamos a trabalhar para eles, com o primeiro pro-

jeto sendo finalizado em 2005. Pará a linha Green's Co-op

Islami, de legumes congelados e resfriados, idealizamos o con-

ceito, a marca e o projeto gráfico. Trata-se de um caso que

mostra bem a importância de integrar à embalagem os fato-

res relevantes para a comunicação do produto, as questões

socioeconômicas e o perfil do consumidor, respeitando os

quesitos técnicos e legais", salienta Luís Bartolomei.

Para reforçar a percepção de frescor dos produtos foi

utilizado um background verde-amarelado,

com um campo sob a luz da manhã. "Para o

brasileiro esta paisagem pode ser até cor-

riqueira, mas no imaginário do Oriente

Médio toma uma dimensão muito mais

forte e o apelo é potencializado ao máximo.

Mas o maior desafio foi trabalhar a estrutu-

ra dos elementos. A marca Co-op Islami vem

estranhamente à nossa direita e os splash de

variedade, à nossa esquerda, abaixo. No

mundo ocidental, a orientação de melhor

leitura é justamente contrária a esta. Ao mesmo tempo, neste

segmento específico nos Emirados Árabes, grande parte dos

produtos concorrentes é importada do Ocidente e o consumi-

dor estava habituado a reconhecer esta linguagem visual oci-

dental. Optamos pela manutenção da prática ocidental, porém

com leitura oriental", explica Bartolomei, ressaltando o traba-

lho da MecaStudio, que fez as fotos do projeto.

Dos projetos realizados pela a10 Design neste ano,

Margarete Takeda seleciona as criações para a linha de vinhos

Almadén e as embalagens de Assolan, com mais de 20 pro-

dutos, incluindo o sabão em pó Assim.

No caso dos produtos de limpeza, optou-se pela lingua-

gem simples e direta para atingir as mulheres atuais e

modernas. "A a10 design criou uma identidade forte,

impactante, seguindo o briefing do cliente com destaque na

marca Assim. Conseguiu as diferenciações entre as catego-

rias de produtos, segmentos e perfumes por meio das for-

mas e cores e também dos textos, ícones e ilustrações nos

rótulos", comenta Margarete Takeda.

Entre os destaques de 2005 da Benchmark, Luiz Roberto

Farina pinça os trabalhos de identidade visual de Frozen 51

e as embalagens e materiais para pontos-de-venda de Ice

51 e Domus.

Com a intenção de preparar uma bebida voltada para o

público jovem e descolado, a Cia. Müller de bebidas lançou o

Frozen 51, recorrendo à Benchmark para criação da identida-

de visual e desenvolvimento da aplicação na máquina e mate-

riais de apoio, como copo, mexedor e avental, por exemplo.

"O design da máquina remete à noite e refrescância. O uso do

tom preto ao fundo e as letras iluminadas são características

reais das baladas, o aspecto molhado converte ao frescor da

própria bebida e o limão expõe o sabor a ser degustado. O

objetivo é comercializar Frozen 51 em grande estilo e para um

público seleto, de gosto apurado e de diferentes tribos

jovens", detalha Farina.

Já o relançamento de Ice 51 investiu no grafismo para for-

talecer a marca, ao passo que para Domus, a Benchmark pla-

nejou o redesign estrutural e gráfico para agregar maior valor

ao tradicional conhaque popular, que ganhou garrafa mais

alongada e rótulo mais nobre.

A FutureBrand, que registrou crescimento de 30% no

primeiro semestre de 2005, em comparação ao mesmo

A Oficina d'Design realizou projetos recentes para a margarina Claybom e para Gatorade



Desafios múltiplos

A Pandesign colocou nas gôndolas a nova embalagem de Leite
Moça, da Nestlé, e nada menos que 300 embalagens da linha de
marca própria do Carrefour

período do ano passado — índice que espera manter até o

fim do atual exercício, foi a responsável pelo posiciona-

mento de marca e identidade visual da Medley, sexta maior

empresa farmacêutica do País. "Esse trabalho pode ser

visto em toda a comunicação da empresa, desde a realiza-

da diretamente com os médicos às embalagens dos medi-

camentos nas farmácias, passando pelas ações de patrocí-

nio ao esporte brasileiro. A marca ganhou muito mais

expressão refletindo todos os valores e atributos da empre-

sa", considera Alex Sugai.

Outro exemplo da FutureBrand é o realizado para Nescau,

marca que ganhou nova identidade e novas embalagens, para

as versões tradicional e Power.

A equipe do GAD Design trabalhou duro na identidade de

marca do projeto Brasil 1, barco que vai participar da regata

de volta ao mundo Volvo Ocean Race. "É um projeto fantás-

tico, um desafio enorme para todos os envolvidos.

Desenvolvemos o naming, a marca, a identidade visual do

barco, os uniformes, itens de merchandising, e atualmente

estamos trabalhando no projeto de um pavilhão que o Brasil

vai montar em alguns dos portos por onde a regata passará e

onde serão expostos os mais diversos produtos, sejam eles cul-

turais, industriais ou artesanais", conta Hugo Kovadloff.

Ele também destaca a criação do selo e toda a identidade

das comemorações dos 100 anos da Siemens no Brasil. "Para

a criação tivemos acesso a todo o trabalho de reposicionamen-

to da marca Siemens no mundo e que gerou um projeto de

identidade visual dos mais completos já realizados por uma

corporação. Tudo está baseado numa teoria de Leonardo de

Pisa, conhecido como Fibonacci, que não somente trouxe os

números arábicos para a Europa como também descobriu leis

naturais em sua seqüência numérica, de onde derivou a pro-

porção áurea. O princípio Fibonacci, no qual cada número é a

soma dos dois números precedentes, teve uma importância

fundamental não somente na matemática, mas também em

inúmeros fenômenos da natureza, nas artes, na arquitetura e

na música", salienta Kovadloff, informando que o produto

Anúncio



final deste projeto foi um site com todas as informações e

normas de utilização do selo em inúmeros materiais.

Com 14 anos de mercado, a Len Design se transferiu

recentemente para uma sede maior e mais confortável, a fim

de abrigar a ampliação de suas equipes internas. No começo

do ano, a agência desenvolveu as embalagens para a linha

Sensual de cuecas Mash, seu primeiro trabalho para a

marca. "Pesquisamos a apresentação dos produtos de

outras marcas e das demais linhas da própria Mash e

chegamos à conclusão de que há uma semelhança

muito grande entre todas as embalagens do segmento.

"A embalagem aprovada privilegia o sex appeal do produ-

to. Tem a imagem de um casal, em vez de apenas mos-

trar o modelo masculino, adicionando uma pimenta

como símbolo das relações quentes. Os tons de prata

utilizados como base suavizam essa abordagem e agre-

gam elegância às embalagens, direcionando os produ-

tos para um público-alvo mais sofisticado, que era o

objetivo do cliente", detalha Eduardo Len. Os bons

resultado desse projeto entusiasmaram a Mash a recor-

rer outras vezes ao trabalho da Len.

Já para a Takaoka Empreendimentos, a agência cui-

dou de apagar a dubiedade até então expressa pela

identidade corporativa da marca, que era extremamente

ortogonal nas peças institucionais e bem mais orgâ-

nica na comunicação de seu principal produto, os

residenciais Gênesis. "Uma coisa não batia com a

outra. Sugerimos estabelecer uma identidade única,

mesclando essas duas bases principais, empregando

organicidade à comunicação institucional e solidez

das linhas retas na comunicação do Gênesis. O tra-

balho está em finalização, mas o resultado já é comemorado,

por nós e pela empresa, como uma solução visual mais fiel à sua

filosofia, com cada manifestação de sua comunicação agregan-

do mais valor à marca", adianta Eduardo Len.

Entre os trabalhos de 2005 da Mazz Design está a criação

da embalagem do Leite Condensado Frimesa, em parceria

com a Combibloc, empresa de renome mundial em produ-

ção de embalagens cartonadas em longa-vida. "Buscamos

ressaltar os diferenciais de impressão de alta qualidade da

Combibloc, explorando a versatilidade do produto e de sua

A Target Business responde
pelo redesenho da marca

Bompreço e pelas
embalagens da marca

própria Great Value, do
Wal-Mart

concepção tecnológica, com tamanhos variados numa

mesma planta", detalha José Bento, responsável pelo

projeto ao lado do designer Rafael Queiroz.

Outro projeto desenvolvido pela Mazz foi o redesenho

de embalagens das Barras de Cereais Maizena Crocz, da

Unilever, com o objetivo de enfatizar a imagem moderna

e atraente do produto.

Entre os projetos recentes da Narita Design, desta-

que para o assinado pela linha de biscoitos Trakinas,

que necessitava de uma comunicação compatível

com seu público, uma geração em que o universo

gráfico tornou-se bastante sofisticado, principalmen-

te devido à popularização dos games e da internet. "O

novo conceito gráfico trouxe um visual moderno

e vibrante, além de reestruturar a linha, organi-

zando os vários sub-brands e sabores. O logotipo

ganhou impacto sem perder o espírito da marca

e o tratamento das imagens trouxe irresistível

appetite appeal. Na nova concepção gráfica tira-

mos partido também do material, valorizando os

metalizados para trazer vibração e modernidade",

explica Mario Narita.

Já a modernização da marca própria Carrefour foi

desenvolvida pela Narita Design após concorrência

entre cinco agências. "Criamos o conceito gráfico

e todo o direcional de aplicação. Foi um trabalho

basicamente estrutural, em que a versatilidade de

aplicação permitiu a fácil extensão a várias catego-

rias, garantindo o reconhecimento da linha e a

percepção de qualidade e modernidade. A exten-

são do novo conceito para todo o portfolio ficou

a cargo da Pandesign, que realizou um trabalho muito compe-

tente", elogia Narita.

Mais atratividade
A Oficina d'Design realizou projetos recentes para a marga-

rina Claybom e para Gatorade. No primeiro caso, a necessida-

de do cliente era resgatar a imagem de produto de qualidade

que existia na lembrança de suas consumidoras, o que levou

ao redesign da embalagem, englobando a própria persona-

gem, grande ícone da marca, e o logotipo. "A partir dessa



Presença de Brastemp na Casa Cor São Paulo e da TIM no São Paulo
Fashion Week foi responsabilidade da Tátil Design

decisão, como o público-alvo são consumidores das classes C

e D do Nordeste, optamos por fazer uma embalagem lúdica,

alegre, agregando novas utilizações depois do uso do produ-

to", conta Malu Guerra.

Para o reposicionamento de Gatorade, que precisava sair

do foco aos heavy users a fim de atingir também o esportista

mediano, de fim de semana, a Oficina d'Design utilizou ima-

gens de algumas modalidades esportivas comuns para estimu-

lar a conquista de novos consumidores.

A Pandesign teve um ótimo primeiro semestre, no qual o

volume de negócios já superou o faturamento total de 2004.

Entre os principais projetos colocados nas gôndolas está a

nova embalagem de Leite Moça, da Nestlé. O desafio era

manter a atratividade de um produto fabricado desde 1921,

mostrando a força da longevidade com evolução. Atendendo

a conta há quase oito anos, a Pandesign vem respondendo

satisfatoriamente ao desafio de inovar sem perder a tradição.

Neste ano, a Nestlé adotou um novo formato para a lata, que

demandou modernização do rótulo de papel para litogravura,

o que tirou as tradicionais receitas do verso, mantendo-as,

porém, no back da embalagem.

Para a linha de marca própria do Carrefour, a Pandesign

desenvolveu embalagens para todos os produtos, utilizando a

logomarca criada pela Narita. "As novas embalagens criadas

abandonaram a aparência apenas de value for money, e agora

transmitem qualidade, sabor e confiabilidade. A qualidade

dos produtos foi destacada mediante a valorização do appeti-

te appeal e dos benefícios, concorrendo diretamente com as

marcas tradicionais. Nos backs das embalagens foram acres-

centadas informações úteis aos consumidores, como receitas,

dicas de saúde e de consumo, agregando valor aos produtos",

salienta Marta Cardoso, acrescentando que o projeto de cria-

ção e finalização de 300 embalagens foi concluído em apenas

três meses, sendo que outras 600 estão sendo desenvolvidas

para entrega até o fim do ano. "O volume das vendas dobrou

na época do lançamento e há categorias que aumentaram

suas vendas em mais de 300%, superando as expectativas do

cliente e garantindo também o fortalecimento da sua marca

perante o mercado em geral", comemora.

Os planos Sim Saúde contrataram a SPO + Pantani para a

confecção de uma simples capa para o seu Manual do

Usuário, mas acabaram levando um projeto muito mais com-

pleto. "Analisando o material enviado pudemos perceber que

a imagem da empresa estava desatualizada, em função do

investimento que estava sendo feito em novas unidades de

atendimento. Começamos com a modernização e reformula-

ção da logotipia, apresentando uma marca mais humana,

moderna e compatível com a nova fase. Depois disso, pas-

samos a desenvolver a nova comunicação visual dos prédios e

unidades. Todo o material de vendas, mídia e papelaria da

empresa seguiu o conceito inicial apresentado. Os resultados

apareceram de maneira rápida e satisfatória, por meio da evo-

lução na conquista de novos clientes e na satisfação dos usuá-

rios. Foi possível observar também uma maior produtividade

no ambiente interno", conta Tidy Oruê.

A nova identidade visual de Nucita também foi obra da SPO

+ Pantani, iniciada com pesquisa do mercado de cremes de

chocolate para crianças que levou ao redesenho do Esquilinho

Nucita, do logo e de todas as embalagens. É também da

agência o case de sucesso da Cerveja Itaipava, fabricada pela

Cervejaria Petrópolis, cuja principal novidade foi o uso do selo

protetor da lata.

Aproveitando o bom momento em seus negócios, a Tátil

Design está abrindo oficialmente um núcleo de inspiração e

estratégia, que tende a suportar a criação e municiá-la com

informações referentes a tendências e movimentos do merca-

do. "Queremos que este departamento gere conteúdo para o

nosso trabalho diário. Também estamos formalizando e for-

matando nosso conjunto de ferramentas e serviços, a fim de

definir, consolidar e fortalecer mais a nossa posição no merca-

do", conta Fred Gelli, destacando os cases recentes desenvol-

vidos para Brastemp e TIM.

No caso de Brastemp, trata-se da exposição da marca no

Restaurante B no evento Casa Cor São Paulo, incluindo desde

o nome do restaurante, passando pelo cardápio, guardana-

pos, aventais dos garçons, figurinos dos promotores até o

convite para a inauguração e o cartão de visitas da arquiteta.

"Tudo foi criado a partir do conceito de desconstruir de forma

inusitada e elegante, insinuando fragmentos de produtos e da

própria marca. Na decoração, jarras de liqüidificador se trans-

formaram em modernas luminárias; espátulas de batedeiras,

em flores; e os souplats foram montados em chapas coloridas

do refrigerador Brastemp You", explica Fred Gelli.

Também da agência é o projeto de presença da TIM no São

Paulo Fashion Week. " Pipas, pássaros, flores e outros símbo-

los bordados se 'desbordaram' e viraram roupas que se espa-

lham sem respeitar limites, invadindo espaços e seguindo

novos caminhos da moda sem fronteiras", conta Gelli.

Também colhendo ótimos frutos, a Target Business Design

fechou o primeiro semestre com faturamento quatro vezes

maior que o registrado nos seis primeiros meses de 2004. Entre

seus principais projetos estão o redesenho da marca Bompreço

e do padrão de embalagens da rede; e grande parte das mar-

cas próprias do Wal-Mart, como a nova embalagem do acho-

colatado Great Value, a modernização da embalagem do Pão

Great Value e o conceito da Batata Palha Great Value.

Fonte: About, a. 27, n. 828, p. 20-28, 22-28 ago. 2005.




