
apa do design de embalagens, tendo se
celebrizado como vice-presidente mundial
de Inovação da Nestlé, onde labutou por
quase 40 anos, o sueco Lars Wallentin
é avesso a clichês e convenções. Quem

acompanhou sua palestra em São Paulo no fim de setembro,
feita à ocasião do 12° Congresso Brasileiro de Embalagem,
evento da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE),
pôde notar isso. Em vez do trivial discurso apoiado
por data-show, Wailentin ministrou uma criativa oficina,
regada a amostras de embalagens, anotações em lousa,
projeções de imagens e lâminas caligrafadas, pintura com
tinta spray e até gincanas com bolhas de sabão. "Uso
tudo isso para reforçar que as embalagens também podem
ser impregnadas com diversos estilos de comunicação",
comentou Wallentin, a meia-voz, antes de adentrar a saleta
onde, após o workshop, concedeu uma extensa entrevis-
ta a EMBALAGEMMARCA. Segundo ele, o conformismo
e uma dita "síndrome do gerenciamento intermediário"
nas grandes corporações têm reprimido as inovações em
embalagem. Inclusive no Brasil, país que o guru já teve
em boníssima conta na Nestlé, quando o considerava uma
referência dentre todas as subsidiárias da companhia, mas
cujas embalagens "parecem estar retrocedendo".

O senhor é apontado como um dos primeiros homens de
marketing a ter alertado que, com o progressivo enfraque-
cimento da publicidade tradicional, a embalagem teria
papel cada vez mais crucial para aproximar marcas e
consumidores. Essa função está evidente nas embalagens
atuais?
Hoje qualquer indústria sabe, algumas mais, outras menos,
da importância que as embalagens têm como mídia ante a

progressiva redução das verbas de marketing e da dificul-
dade de fazer o consumidor absorver mensagens. O que
muitas delas ainda não perceberam é que esse papel só é
executado por embalagens eficientes. Pelo que percebo,
nas palestras que ministro em todo o mundo, a eficiên-
cia está em baixa. Há muito ruído na comunicação entre
indústrias e designers. Não raro, a empresa pede uma coisa
e o designer entrega outra. Veja que desastre! (apontapara
o rótulo da água mineral nacional que está bebendo) Com
todo o respeito, esta embalagem não deveria estar no mer-
cado! Acredito piamente na afirmação de que a indústria
tern a missão de educar o consumidor. E, ern muitos casos,
como o desta água aqui, duvido que a embalagem encante
alguém, ou que no mínimo crie um vínculo mnemônico,
faça sentido como extensão da marca.

Isso nos leva, a propósito, à falta de integração da emba-
lagem a um programa de comunicação total da marca,
apontada pelo senhor como a falha clássica cometida por
muitas indústrias...
(interrompendo o repórter) É um grande erro! Antes de
projetar a embalagem, devemos projetar a identidade
da marca. O equívoco de muitos é querer fazer tudo ao
mesmo tempo. Primeiro vem o design da identidade, que
permeará todas as mídias: embalagens, anúncios impres-
sos, materiais de ponto-de-venda, website etc. Só então
vem o desenho das embalagens. E, aí, é preciso pensar
em pontos sinérgicos entre embalagem e televisão, rádio,
material impresso... Deve-se integrar tudo. E isso geral-
mente não é feito. Eu via isso na própria Nestlé. Diziam:
"Preciso de uma embalagem, chamem uma agência de
design!". E depois: "Agora preciso de um anúncio, então
chamem os caras da McCann Erickson - e não os deixem
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esquecer de colocar a embalagem no anúncio!". É obriga-
tório colocar a embalagem no anúncio? Não. Obrigatória é
a presença da identidade da marca.

Não é paradoxal relativizar a eficácia da presença das
embalagens na propaganda e ao mesmo tempo defender a
importância do design?
Talvez eu não tenha sido claro.
Embalagens estimulam compras
no ponto-de-venda. O consumidor
escolhe a embalagem que mais lhe
convém na loja. Em casa, lendo,
vendo TV, no dia-a-dia, as pessoas
se interessam por produtos, não por
embalagens. Por isso é que, pondo
pingos nos is, não há obrigatoriedade
em vincular embalagens com peças
publicitárias. Você acha que o consu-
midor se lembrará, no supermercado,
da embalagem que viu no anúncio
da revista? Esqueça! Entre uma ação
e outra o Ronaldinho já marcou três
gols num jogo, muita coisa interes-
sante aconteceu. Acredite se quiser:
embalagens despertam muito pouco
interesse nas pessoas. Para elas, fute-
bol é interessante. Música é inte-
ressante. O seriado ou a novela na
TV são interessantes. Embalagem?
Ora... (faz careta) Mas é justamente
por estar lá embaixo nessa escala de
interesses que ela deve ser sempre
boa, que o designer deve se superar.
Não podemos nos sentar nos escritó-
rios e conformarmo-nos com sofismas. É aquela história do
mito que, de tanto replicado, acaba virando verdade. Vários
deles rodeiam as indústrias. Aqui mesmo, neste evento, é
possível encontrá-los.

Quais, por exemplo?
Um exemplo claro é o do... (hesita) Eu vi uma moça dizer,
categórica, que o consumidor está interessadíssimo em
nutrição. Será? Veja quanta gente obesa ao redor... Quantas
moças obesas! Numa projeção otimista, talvez 10% das
pessoas estejam realmente preocupadas com nutrição. Elas
vão a lojas especiais, compram produtos especiais. Mas
nós, pessoas comuns, não! (enfático) Sejamos honestos:
quem presta muita atenção na informação do valor calóri-
co das embalagens? Você? Aposto que não. Eu não presto
atenção. Alguns consumidores podem até gastar uma
piscadela com o teor calórico, mas não olham as taxas de
gordura. E criam-se grandes histórias em torno disso...

O senhor costuma dizer que as embalagens devem sempre
surpreender o consumidor, mas poucas empresas têm obti-
do êxito nisso. A criação de um núcleo criativo próximo
da direção executiva, como aconteceu com o senhor, que
respondia diretamente à alta cúpula da Nestlé, pode ser
benéfica às indústrias?
A falta do fator surpresa nas embalagens é sem dúvida um

problema enorme. Quanto à coloca-
ção de um setor de inovação próxi-
mo à direção, claro que é um passo
importante, mas gostaria de lembrar
outra coisa. Uma grande barreira às
inovações é a estrutura corporativa
baseada em camadas. Eu respondia
diretamente à direção central da
Nestlé. Quando eu sugeria proje-
tos, sempre recebia sinal verde. Os
diretores diziam: "Ótimo, vamos
fazer!". Mas aí a coisa emperrava
nas camadas de baixo. Isso acontece
em muitas das grandes empresas,
senão em todas, a ponto de hoje
podermos afirmar categoricamen-
te que existe uma "síndrome do
gerenciamento intermediário" (pega
a caneta do repórter e desenha
um organograma). Esses gerentes
do meio estão matando muitas das
grandes idéias. Muitos poderão ficar
bravos com o que vou dizer, mas é
a verdade... (risos) Pode escrever:
a culpa pela falta de inovações nas
grandes companhias nunca é da alta
cúpula. Eles querem inovação. Eles

precisam da inovação! A culpa é dos executivos do meio,
que formam uma massa intermediária pesada, um lastro.
Eles não querem ousar e correr riscos. Querem conforto. A
vontade de surpreender é podada nesse circuito até o topo
das organizações.

As companhias menores estão livres desse risco?
E claro que as companhias menores, mais enxutas, têm mais
chance de inovar. Mas elas devem, obviamente, se cercar de
bons profissionais de design. Se elas não quiserem gastar
dinheiro e tentarem resolver o problema elas mesmas, ou
delegarem o design das suas embalagens a diletantes, elas
não obterão inovação. E aí partimos para outro problema,
que é conseguir bons designers de embalagens. Diria que
80% daqueles que se intitulam designers de embalagens são
apenas designers gráficos. E 80% dos que pensam serem
designers gráficos são meros operadores de software que
repetem fórmulas visuais. É um grave problema, que acon-
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tece no mundo inteiro. Há pouquíssimos designers de emba-
lagens de verdade. Um designer de embalagem de verdade
precisa saber os aspectos técnicos dos plásticos e de todos os
materiais, precisa conhecer desenho industrial, propriedade
intelectual e questões legais, tecnologias de impressão e
equipamentos. Não basta se achar artista.

Outro constante alerta seu é o de que as embalagens
geralmente carregam muitos dados, muito texto, mas quase
nunca comunicam algo de fato. Como evitar essa "overdose
informacional"?
Defina o que é importante. Informações cruciais devem
ser grandes, e, as menos importantes, pequenas. Sempre
há informações obrigatórias, aquelas para obedecer às
leis, geralmente colocadas no painel traseiro. Mas por que
colocar informações de ingredientes, do fabricante, a tabela
nutricional, em tamanho grande? Há motivo para colocá-
las nesse tamanho? (apanha uma lata nacional de Neston
de seu material de palestra). São informações entediantes
para o consumidor! Por que colocar dois logotipos num
mesmo rótulo? (destaca o rótulo-manga da água mineral
e o segura). Como estabelecer parâmetros, como regular os
tamanhos? Com bom senso, ora!

O bom senso é artigo em falta entre os designers?
Não tenha dúvida. Não apenas entre os designers, mas
também nos executivos que aprovam esse tipo de coisa.
Pouquíssimas pessoas são capazes de analisar o design com
senso comum para definir o que é importante e o que não
é. É o senso comum que nos mostra que não há fórmula
para desenhar embalagens. O que é pertinente a um tipo de
produto certamente não é para outro. Essa é uma lei básica,
mas que não entra na cabeça de muitas pessoas: o design de
embalagens só tem regras gerais para casos específicos. O
fator fundamental numa embalagem de leite é a nutrição.
Numa embalagem de chocolate é a satisfação. Numa emba-
lagem da Maggi, o principal é o sabor. Por que os designers
não priorizam o que é fundamental e cortam o que é desne-
cessário? Por quê? (pega a lata de Neston e começa a lê-la
em português) Veja isso aqui: "Modo de preparo"... Essa
informação é realmente essencial, e nesse tamanho desco-
munal? Todos não sabemos como preparar mingau? É preci-
so explicar que o Nescau é para ser adicionado ao leite? Ou
que um envelope de chá precisa de infusão na água quente?
Além de perdermos espaço, idiotizamos o consumidor. Se
o consumidor sabe ler, certamente já sabe como todos esses
produtos funcionam! Nesta lata há seis grandes dizeres
destacados no painel frontal. Defina o USP (Unique Selling
Proposition, ou Proposta Única de Venda) ou o RCB (Real
Consumer Benefit, ou Benefício Real ao Consumidor). A
partir disso, poderíamos nos livrar de três desses dizeres e
fazer crescer o que realmente importa! >

Text Box
Anúncio
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Vemos, em muitas das indústrias, um afã de aumentar
vendas entre os consumidores de baixa renda. Isso não
representa um risco à inovação, na medida em que o enxu-
gamento de gastos com embalagens pode ser priorizado?
A simplificação das embalagens para o consumidor com
menor poder aquisitivo só faz sentido na direção da dimi-
nuição de porções. Não há razão para eliminar vantagens
como dispositivos de fácil abertu-
ra, por exemplo. Sempre é possível
economizar otimizando-se o uso de
material e reduzindo a complexidade
dos serviços, mas é claro que sempre
há um limite. O importante é ressaltar
'que o alvo na baixa renda não dimi-
nui a importância do bom design,
e essa é uma conclusão infeliz em
muitas empresas. Quem tem pouco
dinheiro também tem a aspiração
de desfrutar dá melhor. Além disso,
eu certamente conseguiria criar um
design muitíssimo melhor para este
rótulo (novamente a garrafa da água
mineral) utilizando menos cores.
(começa a contar o número de cores
presente na impressão do rótulo)
Cinco cores! Dê-me três cores e eu
juro que faço um design bem melhor,
economizando, ao mesmo tempo,
com tintas e impressão.

O que ainda é pouco explorado, em
termos técnicos ou tecnológicos, e
pode ajudar a criar embalagens de
impacto?
Vejo um grande potencial para explorar sons nas embala-
gens. As empresas poderiam pensar em agregar dispositivos
sonoros às suas embalagens, por exemplo através de micro-
chips. Não há dificuldade tecnológica. Lapide a idéia hoje e
os chineses fabricam os chips amanhã! O pessoal da indús-
tria está muito careta. Não há mais aquela loucura saudável!
Considero-me, com orgulho, um pouco louco. Na hora em
que me viram pintando a parede com tinta spray, na palestra,
ouvi cochiches na platéia. Certamente alguns murmuraram:
"Esse cara é louco!". Claro que pedi permissão para fazer
aquilo, pois sou louco, mas não estúpido... (risos) Por que
não fazer uma embalagem, digamos uma de cereal matinal
para adolescentes, somente pintada com spray? (empostan-
do a voz) "Não, temos que fazer isso do modo normal!",
diriam os executivos. Existem tintas, pincéis, técnicas mil,
mas não: a coisa tem de ser feita no computador. Daí tudo
fica igual. Temos uma vasta gama de ferramentas maravi-
lhosas e não as usamos. O "politicamente correto" é uma
droga. Hoje em dia as pessoas estão medrosas como nunca.

"O Brasil já foi o meu

mercado favorito na

Nestlé. Via muita

criatividade nas

embalagens feitas

aqui. Agora eu vejo

o design brasileiro

de embalagens

retrocedendo, entrando

numa zona de conforto.

O Brasil perdeu a

exuberância!"

Ninguém ousa mais, com raríssimas exceções. Estamos
todos muito conformistas. E no negócio de design de emba-
lagens você deve ser um inconformado permanente.

Sabemos que esta não é sua primeira visita ao Brasil. O
design de embalagens daqui está evoluindo?
Vim pela primeira vez ao Brasil quase trinta anos atrás. O

país ainda era muito subdesenvolvi-
do. Com o passar dos anos, o Brasil
tornou-se meu mercado favorito
na Nestlé. Por quê? Porque eu via
muita, muita criatividade nas emba-
lagens feitas aqui. Havia ousadia,
havia pensamento criativo por trás
delas. Cinco ou seis anos atrás, em
outra visita, achei as coisas regulares.
O que eu vejo agora é o design bra-
sileiro de embalagens retrocedendo
e entrando numa zona de conforto.
Fico triste, pois tenho a sensação de
uma queda de qualidade em muitas
áreas. Lembro que antigamente eu
tinha a Globo como a melhor estação
de televisão do mundo... Procuro nos
jornais, cerco-me de informações e
a impressão é que vocês perderam
a exuberância! O Brasil perdeu a
diversão! (exaltado) Por Deus, vocês
são brasileiros! O Brasil não tem a
tradição sangrenta dos países euro-
peus, é um país jovem, que tem tudo
para construir uma abordagem jovial
do design! O Brasil hoje é uma refe-
rência em medicina. Constrói aero-

naves. Tem um rico agronegócio. O Brasil faz uma série de
coisas fantásticas. Design de embalagens, infelizmente, não.
(bate na mesa com a mão)

Como o senhor interpreta essa queda de qualidade?
Seria muita presunção ter uma resposta pronta. Não sou
brasilianista, não sou um grande estudioso do seu país. Mas,
por exemplo, quantas escolas brasileiras de design existem?
A impressão é que não existem boas escolas de design aqui.
Outra coisa me incomodou: pouca gente fala inglês. Não
dá para militar no negócio do design sem dominar o inglês.
Isso é grave! Na Polônia, ninguém falava uma palavra em
inglês vinte anos atrás. Há três semanas eu estive lá e todos
falavam inglês. Você vai à Rússia, e eles falam inglês. Vá
à China: eles falam inglês. O ensino do design deve ser em
inglês. Dias atrás uma jovem estudante suíça me contou
que começou a estudar design na Itália. Perguntei-lhe:
"Você fala italiano?". Ela respondeu: "Não preciso, pois lá
é tudo em inglês". Outra coisa: a perda de vigor do design
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de embalagens é imperdoável, principalmente porque hoje
ninguém mais pode usar a insuficiência tecnológica como
muleta. A tecnologia evolui cada vez mais. Tecnologia não
é problema hoje em dia. •

Mesmo com esse desapontamento, o senhor exaltou na sua
palestra o fato de o Brasil ser um dos países que mais utili-
zam relevo nas embalagens de papel cartão...
(interrompendo) Acho isso maravilhoso! Boa parte dos car-
tuchos que vi aqui no Brasil tinha gravações em braile para
os deficientes visuais, e já me informaram que essa medida
vem sendo tomada geralmente sem incremento do custo da
embalagem. Muitos países ainda não perceberam essa opor-
tunidade! O apelo tátil é importante. Pelo que acompanho,
o Brasil lidera essa tendência ao lado das Filipinas. Acho
importante dizer isso para não acharem que eu só vi coisas
negativas aqui. Não! Há coisas geniais sendo feitas nesse
país, e nós temos de bater palmas para elas.

O que mais o impressionou nas embalagens brasileiras?
Fiquei impressionado com as latas de aço com formato
(expandidas) que estão sendo feitas no Brasil. Falando
especificamente da Nestlé, você viu aquelas latas do Leite
Ninho, com formato de lata de ordenha? São espetaculares!
A lata do Leite Moça é fantástica. Esse tipo de inovação é a
forma de se manter forte diante das marcas próprias! Usem
a tecnologia para fazer mais latas assim! Mas é bom lembrar
que o sucesso da lata expandida do Leite Moça deveu-se a
um projeto, com a mudança da embalagem sendo muito
bem comunicada por campanha publicitária e tal. Só a
embalagem não adianta. Voltando à questão, gostaria de
conhecer mais a fundo as indústrias de plásticos, de vidro,
de alumínio no Brasil... Certamente também há coisas boas
nesses campos.

O senhor parece ter um especial carinho por papel, papelão
e papel cartão como materiais de embalagem. Quais os
motivos dessa predileção?
Pura questão sentimental. Eu nasci e fui criado na floresta
sueca, rodeado pela indústria papeleira. Aprendi na escola
quase tudo sobre produção de papel e papelão. Trabalhei
nessa área. Gosto da textura dos materiais celulósicos, da
qualidade de impressão que eles permitem. Então, obvia-
mente, meu coração pertence ao lugar onde cresci. Tenho
um real carinho por papéis, papelão, papéis cartão. Amo a
qualidade de impressão, a textura desses materiais... Gosto
dos plásticos, mas confesso que eles me remetem a coisas
baratas, sem elegância. Gosto muito do alumínio. Gosto
muito do vidro. E é por saber da versatilidade dos materiais
que fico pasmo vendo coisas assim (segura uma garrafa de
PET e aponta para a base petalóide). Eu sei das questões
técnicas que envolvem esse formato e tudo o mais, mas isso
é bonito? Deus, isso me lembra uma camisinha! (risos) [ffl
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