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DESIGN

Movida à paixão
A a10 Design comemora 10 anos com muitas conquistas e uma boa dose

de novos desafios e sonhos para o futuro

O
design é a sua paixão e dessa árvore
saíram todos os frutos. Margarete
Takeda, a Margot, criadora da a 10
Design, agência que completa 10

anos em 2006, e sua equipe, têm muito a co-
memorar. 2005 foi um ano de muitas con-
quistas e várias premiações. Em uma década,
a agência que tem o 10 na origem, participou
da evolução do design de embalagem no Bra-
sil, tempo em que criou corpo e ganhou ma-
turidade. Mas há ainda muito trabalho a ser
feito, lembra Margot, entrevistada pela revis-
ta embanews, que se entusiasma quando
fala sobre as possibilidades de um imenso e
desconhecido mercado: o de micro e peque-
nas empresas, que apenas começam a trilhar
o caminho do design.

O início de sua carreira na publicidade e o
convívio com o fértil design japonês foram o
início perfeito. "Acho que minha maior
lição de vida, aprendi no Japão: se você quer
ser um bom profissional, tenha excelentes
mestres. Eu tive a grande sorte de ter tido os
melhores mestres", conta Margot, que-pas-
sou nove meses no Japão, onde fez um curso
de design e design de embalagem. Retornou
um tempo depois ao país para fazer um está-
gio em uma empresa japonesa de design. De
volta ao Brasil, seu início na publicidade se
transformou em oito anos na DPZ,
além de outros três anos na DM9,
onde teve como mestres Frascesc Pe-
tit, "que tem esse lado forte do desig-
ner", Marcello Serpa, Roberto Cipo-
lla, só para citar alguns "feras" de
uma extensa lista.

Dali para a criação da a l0 foi um
pulo, hoje focada no planejamento es-
tratégico e na administração da marca
como um todo, e neste contexto,
abrangendo o design de embalagem e
a comunicação visual.

Em 2005, destacaram-se trabalhos
desenvolvidos para a Assolan, no
qual a a 10 foi responsável pela cria-
ção da marca e pelo projeto gráfico
de embalagem que incluiu 22 produ-

tos da linha de limpeza da marca Assim, e
na categoria de perfumaria e cosméticos, a
agência redesenhou as embalagens da linha
Cores, criou a marca, a embalagem e os ma-
teriais de divulgação do perfume Rhea e as
embalagens da linha de hair care Universal
Solutions, todos para O Boticário. Isso para
ficar só em 2005, entre vários outros traba-
lhos desenvolvidos ao longo dos 10 anos,
muitos deles premiados.

Margarete Takeda foi diversas vezes jura-
da na categoria de design no The London
Festival; é coordenadora do curso de design
gráfico da Miami Ad School, da ESPM e
membro do Conselho da Abre - Associação
Brasileira de Embalagem.

Embanews: A a 10 está completando 10 anos.
Gostaria que nos contasse um pouco como
você vê a evolução do mercado de design de
embalagem neste período.

Margarete Takeda: Quando começamos o
trabalho da a 10 Design havia poucas empre-
sas na área de design com um nome mais for-
te no mercado. Com o tempo, o número de
agências aumentou muito. Hoje, há vários
designers com empresas próprias, como se

fossem estúdios menores que prestam servi-
ços a outros maiores, e as grandes e médias
agências que estão se associando a empresas
internacionais ou fazendo mudanças para en-
frentarem um mercado cada vez mais compe-
titivo. Mas o Brasil é imenso e ainda reserva
um grande mercado. Quando começamos a
observar além das grandes capitais, no inte-
rior, percebemos que há um trabalho muito
extenso a ser feito.

Embanews: Há potencial no mercado de
design para as pequenas empresas?

Margarete Takeda: Eu acredito que sim, mas
é preciso saber trabalhar. O Sebrae - Serviço
de Apoio à Micro e Pequena Empresa e a
Abre - Associação Brasileira de Embalagem
estão com uma parceria para o subsídio ao
investimento no projeto de design da emba-
lagem, direcionada para micros e pequenas
empresas, que mostra um quadro impressio-
nante. Às vezes, o produto é excelente, mas a
embalagem não condiz com a qualidade. São
empresas que não têm noção das conseqüên-
cias de uma mudança de embalagem; é preci-
so explicar todo o processo, por isso pode ser
um pouco demorado. Mas é um bom desa-
fio, que carrega um pouco de sonho, porque
conseguimos ver a evolução do nosso traba-
lho e também porque exprime uma paixão
minha, que é a de ajudar a construir uma
outra realidade, de deixar o país mais bonito,
as pessoas mais felizes, e o design pode ter
uma grande participação nisso; é o que moti-
va muito o meu trabalho.

Embanews: 2005 foi um ano de conquistas
de muitos prêmios para a agência. Quais os
diferenciais da a 10 em sua trajetória?
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Margarete Takeda: A a 10 viveu altos
e baixos como toda empresa, mas
acredito que o que a diferencia é que
a equipe conseguiu manter nestes 10
anos algo muito importante que é a
sua paixão, a sua preocupação em fa-
zer sempre algo ousado, a busca in-
cessante pela inovação e pela qualida-
de. Acho que a a 10 teve a capacida-
de, o talento, a sorte mesmo de criar
muitas marcas, de agregar valor a
elas, ciente que muito da essência de
nosso trabalho vem sendo mantida,
apesar das eventuais intervenções.
Sempre digo à minha equipe: temos
que pensar no produto e no cliente, e
também fazer com que as pessoas se
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encantem, temos que construir um trabalho
que inspire, acredito que isso faça uma
grande diferença. Acho que os prêmios que
temos conquistado ao longo destes anos se-
jam um bom termômetro para mostrar por
quais caminhos temos que evoluir.

Embanews: O design de embalagem
vive a globalização?

Margarete Takeda: É uma questão que esta-
mos discutindo. Houve uma fase em que,
com a tendência de globalização do design,
tudo ficou muito parecido. Depois, começou
a se perceber que, ao mesmo tempo em que se
ganhava na produtividade, o consumidor co-
meçava a sentir falta de uma identidade pró-
pria; esse movimento está voltando agora,
com a criação de marcas especiais para os dife-
rentes países. O Brasil mesmo está buscando
fortalecer sua identidade. Uma coisa é certa:
para se empreender um trabalho globalizado é
preciso entender muito bem os diferentes
mercados, além de ter muito cuidado, pois,
apesar das influências, os modos de pensar e
as realidades são muito diferentes. A presença
das agências internacionais no País ainda é
pequena, mas são empresas fortes e esse
movimento deve crescer, assim como está
acontecendo em todo o mundo, porque o
Brasil é um grande foco de atenção. Da mes-
ma maneira, a própria exposição do trabalho
do designer brasileiro deve aumentar lá fora.

Embanews: Pode-se dizer que o mercado de
embalagem atingiu sua maturidade no Brasil?
O que ainda reserva o design de embalagem
para o futuro?

Margarete Takeda: Eu acho que várias empre-
sas já atingiram a maturidade no Brasil, e uma
das conseqüências do aumento da competitivi-
dade foi a desvalorização do trabalho do desig-
ner. Mas acredito que ainda daremos uma revi-
ravolta, porque a percepção do consumidor em
relação ao design está muito mais exigente, e
em conseqüência, as empresas estão tendo uma
preocupação muito maior. A valorização do
design virá quando as agências começarem a
realmente exercer o papel que lhes cabe e que
deve ser reconhecido pelo mercado: o do valor
do design não simplesmente como beleza, mas
pelo valor estratégico nos negócios. O nosso
trabalho, que muitas vezes é considerado o
ponto final do processo, é o início. Esta é exa-
tamente uma das tendências fortes lá fora, e de-
verá chegar ao Brasil: o design está sendo deci-
dido nos níveis hierárquicos mais altos da em-
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presa, e como parte de um planejamento ante-
cipado, desde o início do processo, como for-
ma de manter a competitividade do negócio.

Embanews: Em sua experiência como
jurada em premiações internacionais, como
vê as tendências do design de embalagem?

Margarete Takeda: Eu não vejo tendências
muito rigorosas. Uma delas: marcas que em-
prestam sua personalidade para outras catego-
rias, por exemplo, a marca da água Evian para
produtos cosméticos. Outra tendência que se
consolida é o conceito de linha, de se criar
uma identidade para toda uma categoria de
produtos. O design para o setor de perfuma-
ria e cosméticos também está em expansão,
com o uso de materiais diferenciados e formas
mais ousadas, um segmento que é bastante in-
fluenciado pela moda. Além disso, podemos
citar o maior apelo da embalagem reaprovei-

tável, o conceito de embalagem colecionável,
a adoção de embalagens individuais em quase
todos os segmentos. Em relação às cores, ten-
dência para as embalagens brancas. No Brasil,
há o predomínio de embalagens mais emocio-
nais. Mas fica difícil resumir neste espaço to-
da a gama de observações.

Embanews: Você traz a experiência
da publicidade e a vivência
com o design japonês.
Como tudo isso influencia o seu trabalho?

Margarete Takeda: Eu trabalhei oito anos na
DPZ, depois três anos na DM9, e trouxe to-
da essa bagagem do mercado publicitário pa-
ra o design e a parte técnica, eu desenvolvi
bastante no Japão, onde fiz um curso de de-
sign e design de embalagem. Minha carreira
foi bastante influenciada pela minha admira-
ção pela embalagem japonesa. No Japão, eu
descobri porque a embalagem tem uma im-

portância tão grande para eles: lá as pessoas
não abrem o presente assim que o recebem.
O ato de abrir a embalagem revela os senti-
mentos que uma pessoa tentou passar à outra
ao presentear e, somente sozinha, em silên-
cio, ela poderá recuperar esses sentimentos. É
uma mensagem muito bonita, que me emo-
cionou, e explica todo o cuidado e a delicade-
za do país em relação às embalagens. Site:
www.a10.com.br
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