
Que bonito é... 
Gisele Centenaro 
 
Reformular marcas, reinventar embalagens, criar símbolos e motivos que representem datas 
comemorativas são alguns dos desafios que a Narita Design mais gosta de encarar, no seu dia-
a-dia, em meio aos inúmeros trabalhos que realiza para os seus clientes. A temática da Copa 
do Mundo, por exemplo, continua fazendo o time da agência arregaçar as mangas para 
satisfazer empresas de todos os portes que, sabiamente, aproveitam a oportunidade para 
agregar valor aos seus produtos e serviços. 
 
Cadbury Adams, AmBev e Kraft Foods estão entre os clientes da Narita que se mobilizaram em 
busca de inovações para fazer bonito aos olhos dos consumidores às vésperas da Copa. 
 
Para a edição Bubbaloo Copa 2006, a agência idealizou um design com perspectiva impactante 
do palco do evento mais esperado d o ano – o campo de futebol – junto com o Bubba Cat, o 
mascote do Bubbaloo, vestindo as cores da seleção brasileira. O display e o bag do produto 
exibem ainda a figura do ídolo Ronaldinho Gaúcho. Os pillows trazem 11 versões colecionáveis 
do Bubba Cat em ação. 
 

 
 
A cerveja Brahma aproveitou o mote para lançar a sua Brahma Bier, uma cerveja inspirada em 
receita alemã, que exibe um rótulo especial com as cores da marca associadas às das 
bandeiras do Brasil e da Alemanha. A logomarca compartilha espaço com o ícone mais 
representativo da paixão nacional, a bola de futebol. 
 

 
 
No caso da Lacta, a Narita Design desenvolveu uma exclusiva e belíssima embalagem para os 
ovos de Páscoa Lacta Rumo ao Hexa. Unindo os dois eventos, a agência lançou mão de 
grafismos vibrantes, também enaltecendo as cores da bandeira nacional e expressando o 
movimento de flâmulas e dos gols. 



 
 
“A estética é apenas um meio para comunicar a essência e a identidade da marca. E nós 
geramos, acima de tudo, relevância, posicionando um produto adiante da concorrência”, 
ressalta Mário Narita, que pode se orgulhar ao apresentar um dos portfolios mais “apetitosos” 
do mercado brasileiro de design. 
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