
design de
embalagem que faz a diferença

Mais do que um diferencial,

design de embalagem

o consumidor e estabelece um

relacionamento emocional

ando continuidade à promoção do valor estratégi-
co da embalagem, o Comitê de Design Abre - As-
sociação Brasileira de Embalagem -, promoveu nos
dias 27 e 28 de outubro, a Mostra Abre de Design

de Embalagem 2005, no auditório do Centro Brasileiro Britâ-
nico, em São Paulo. Este ano, o evento focou a importância
do design como ferramenta essencial para gestão empresa-
rial, reunindo conceituados profissionais das áreas de comu-
nicação, consumidor, gestão de design e produto, que apre-
sentaram palestras e cases estratégicos sobre estes temas. Pa-
ralelamente às palestras, acontecia uma exposição dos prin-
cipais cases de embalagens desenvolvidas pelas agências do
Comitê de Design da Abre, em 2005. "Antes, o evento tinha
um foco mais institucional. Essa fase já foi cumprida, agora

Escolha

Strogonoff Vegetal

Hambúrguei

estamos investindo em
uma nova perspectiva,
com enfoque mercadológi-
co. E a mostra é a primeira
expressão dessa mudança",
explica Fábio Mestriner,
presidente da Abre.

Ellen Kiss, mestre em de-
sign managementdo London
College of Communication,
que falou sobre a nova pers-

pectiva do design management
internacional, afirma que o design

ainda é percebido como uma ativi-
dade isolada que tem como função

comunicar estratégias. "É preciso ven-
cer a dificuldade de integrar o pensamento estratégico e
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o pensamento criativo, incentivando a amplitude do de-
sign dentro das empresas", afirma. "Companhias inova-
doras como a Procter & Gamble, Sony, e Nokia já apos-
tam em profissionais chamados designers managers, que
dentro da sua estrutura corporativa são responsáveis pela
implementação e pela gestão da ferramenta dentro da
companhia", acrescenta.

Alessandro Vassalo, responsável pelo IED Master do
Istituto Europeu di Design (IED), abordou o tema "O de-
sign italiano: maturidade e profissionalismo''. Ele acre-
dita que o design é uma caixa cheia de conteúdo e es-
tratégias. Não é só desenhar idéias, é também olhar, ex-
perimentar, compreender, questionar e discutir. "É ne-
cessário observar os hábitos dos consumidores e produ-
zir oportunidades em produtos", diz. Ele destaca o case
da fabricante italiana de cadeiras para escritórios, Ca-
zarro, cujo design privilegiou o conforto, a funcionali-
dade e a ergonomia. "Esse produto tem o packaging mais
complexo que existe: o ser humano. Packaging não são
só caixa, sacolas etc", revela. Na opinião de Vassalo "é
preciso entender o conceito de packaging para desen-
volver embalagens diferentes. Mais do que isso, o desa-
fio é usar as limitações para criar soluções."

Philip Oliver, presidente da Dioty Incorporation, em-
presa especializada em construção de marcas, defen-
deu em sua palestra sobre emotion design que é impres-

cindível saber usar as emoções do ser humano, a fim
de agregar valor à marca de um produto. "A emoção
que mais agrega valor o consumidor sente." Ele exem-
plifica esse conceito com o caso da Harley Davidson, j
que renasceu das cinzas quando adotou como íco-
nes da marca uma jaqueta preta com uma caveira.
"São ícones que traduzem rebeldia. Essa emoção é a
alma do produto."

Já a diretora de pesquisas da Franceschini Análi-
ses de Mercado, Adélia Franceschini, revelou como
é a percepção da embalagem pelo consumidor. "O
homem é mais generalista e valoriza o conjunto, de-
terminando todos os aspectos do produto, enquanto
a mulher é mais detalhista e tem grande familiaridade
com embalagens de todos os tipos", afirma.

Cases de sucesso

Renata Ferraz e Eloah Antunes, da gerência de marke-
ting e consumidor, da divisão de lácteos da Nestlé do Bra-
sil, falaram sobre gestão estratégica de produto por meio
da embalagem. "A receita de sucesso do Leite Moça é
composta de 8% de gordura, 12% de açúcar e 80% de
marca. O leite condensado é consumido em 81 % dos la-
res de todas as regiões do País e por todas as classes
sociais", revela Renata. O primeiro grande momento acon-
teceu com a mudança do nome Milkmaid para Leite Moça
e a sua produção no Brasil a partir de 1921. "O outro
grande momento se deu quando o produto passou a ser
empregado como ingrediente culinário. O segundo prin-
cipal uso do leite condensado é o brigadeiro", afirma. De
olho nessa oportunidade de mercado, a Nestlé desenvol-
veu o Moça Fiesta Brigadeiro, com foco no consumidor
infantil. "A lata com sistema de abertura Rojek propiciou
facilidade de uso e conveniência para as mãos. Além de
praticidade para preparar o brigadeiro para festas de ani-
versário", explica Eloah.

Para aumentar os momentos de consumo, a empresa
lançou o Mocinha, também para crianças, acondiciona-
do em um tubinho laminado. "Isso permitiu o consumo
do produto fora de casa. Hoje, já são produzidos 40 mi-
lhões de tubinhos/ano", conta Eloah.

A inovação mais recente foi a mudança da lata do
Leite Moça, que ganhou um formato expandido. "Da idéia
até a operacionalização, a empresa levou dois anos para
colocá-la no mercado. A fábrica, em Montes Claros (MG),
precisou ser totalmente reformulada para receber a má-
quina expansora", explica Renata. "86% dos consumido-

res aprovaram a nova apresentação do produto e 78%
afirmaram que a lata é mais atrativa", acrescenta.

Com o tema maximizando resultados por meio do
design agregado à embalagem, Bianca Mittelstatd, direto-
ra da FGM Produtos Odontológicos, apresentou o case
dos clareadores dentais Whiteness. "Decidimos investir
em design estrategicamente para reposicionar a marca e
seus produtos no ponto-de-venda, disputando e ganhan-
do espaço entre os consumidores acostumados a com-
prar produtos importados", orgulha-se.

Já Guto Mocellin, presidente da Águas Ouro Fino,
abordou o tema. "Água mineral, como agregar valor em
um mercado comoditizado". "É preciso deixar de pensar
na água como commodity. Pensando nisso, lançamos a
Ouro Fino Blue, em uma embalagem PET de cinco litros,
de formato arredondado. Conseguimos posicionar o pro-
duto de maneira completamente diferenciada, agregando
valor, beleza e conveniência", revela.

Ismael Lara, gerente de negócios da Bayer, falou sobre
o case do ivermectina Baymec Prolong. "A embalagem
dificultava o manuseio do produto no campo, e sem dife-
rencial corria o risco de se tornar mais um commodity.
Por isso, o novo desenho do frasco seguiu as tendências
mundiais de ivermectinas, com um frasco de pega-fácil,
com alças e curvatura", diz. •
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