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Criações globais
Embalagens desenvolvidas por pequenas empresas
brasileiras fazem sucesso em outros países

Odesign nacional pa-
rece que está mes-

mo em alta lá fora. Um
escritório de design de
embalagens, localizado
em Moema, na zona sul
de São Paulo, batizado
com o estranho nome de
B+G, que exporta boa
parte de suas criações
para a Jamaica, Vene-
zuela, Panamá, México,
República Dominicana e
Emirados Árabes, é um
exemplo emblemático.

O empresário Luis
Gustavo Bartolomei, do-
no do negócio, conta que costuma
viajar para os países em que as em-
balagens serão utilizadas para estu-
dar os hábitos dos consumidores, a
legislação e até as religiões locais.
"No Panamá, ao contrário do que
acontece no Brasil, os consumidores
querem ver na embalagem a ima-
gem de uma sopa rala, que para eles

BARTOLOMEI, da empresa B+G, de São Paulo: viagens internacionais
para conhecer hábitos dos consumidores

serve como complemento para outros
alimentos", diz Bartolomei.

Ele afirma que as encomendas in-
ternacionais têm contribuído signifi-
cativamente para os resultados da
B+G. Somente no último trimestre de
2005, segundo o empresário, os clien-
tes internacionais representaram 20%
do faturamento anual da empresa,

que ficou em 3,2 milhões de reais. Em
2006, Bartolomei prevê um cresci-
mento de 15% na receita.

A 100% Design, também de São
Paulo, é outro escritório do ramo que
desenvolve embalagens que fazem
sucesso em diversas partes do plane-

ta. Um exemplo é a
garrafa de água mi-
neral da marca Natu-
ral, criada para a em-
presa Ipanema, com
sede em Sandovali-
na, no interior de São
Paulo, que faz mais
sucesso nos Estados
Unidos, de acordo
com a empresária Re-
nata Melman, sócia
do negócio, do que
no Brasil.

Renata afirma que
a criatividade dos de-
signers brasileiros é
coisa de Primeiro

Mundo, porque eles sabem lidar
muito bem com as emoções. Além
disso, não têm rigidez em relação às
tonalidades de cores. "Para o euro-
peu ou o americano, uma embala-
gem de um produto sabor limão, por
exemplo, é sempre na cor verde",
diz. "Para o brasileiro, pode ser uma
combinação de vários tons."  W.R.

30

Text Box
  

Text Box
Fonte: PEGN, n. 210, p. 30, jul. 2006.




