
Num mercado recheado de ofertas,
o design de embalagem de vinhos
atua como vendedor oculto

Por Juan Saavedra

Reza a ienda, de origem cristã, que a verdade está no vinho. A máxima In Vino

Veritas pode ter sido um motivo a mais para que o Papa Bento XVI dispensasse

um olhar atento ao selo aplicado nas garrafas de vinho que serviram sua mesa

no Mosteiro de São Bento, em São Paulo.

A peça alusiva foi criada especialmente pela Miolo. A empresa gaúcha é uma

das vinícolas nacionais que despertaram para a importância cada vez maior

do design como elemento de diferenciação num mercado competitivo. "Na

gôndola dos supermercados, o produto tem que chamar a atenção e ser

atrativo. Ele atua como um vendedor oculto", afirma Raquel Knies, gerente de

marketing da empresa.

O professor Flavio Martins, coordenador da pós-graduação em Marketing do

Vinho da ESPM de Porto Alegre, concorda. "Uma pesquisa recente da AC Nielsen

mostrou que, em mais de 80% dos casos, o processo de tomada de decisão

do consumidor brasileiro se dá no ponto de venda. A oferta é muito grande e

a informação é fundamental. O rótulo do vinho tem essa função de marcar a

diferenciação, identificar uma região e reforçar os apelos de posicionamento

da marca", explica o mestre em Gestão Empresarial pela UFRGS.
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abcDesign - Um novo cliente entra em contato

com você para requisitar um projeto. Como

funciona seu processo de trabalho, passo a

passo?

Jeffrey Caldewey - Clientes taberneíros estão entre os

mais visionários e apaixonados. Cada safra apresenta

renovadas possibilidades na busca por um ideai.

Meu desafio é traduzir aquela visão de quem eles

são, a que lugar eles pertencem no mundo e o que

estão tentando alcançar dentro de uma expressão

filosófica, uma narrativa visual. Num extraordinário

processo pessoal, eu atuo como um médium entre

ávida íntima dos meus clientes e a vida íntima das

pessoas que bebem seus vinhos. O desenvolvimento

da marca e do design da embalagem prosseguem

em três fases básicas. A Fase 1 é a parte da pesquisa

e de exploração inicial do design. É desenvolvido

um número de alternativas iniciais, explorando de

forrna distinta diversos caminhos para a solução. Os

compositions são feitos manualmente, mas têm uma

aparência muito similar a de um rótulo impresso.

Depois de uma apresentação inicial do projeto, uma

direção é desenvolvida e refinada ou ampliada numa

Fase 2. O desenvolvimento de diferentes formatos

de tamanho é concluído nesse momento. A Fase 3 é

a produção mecânica de arte final. Esta fase inclui a

supervisão de impressão.

abcDesign - O que é um bem-sucedido design

de embalagem de vinhos?

Jeffrey Caldewey - A identidade de marca deve

comunicar uma certa lógica íntima; ela é o ponto

inicia! de uma narrativa que conduz a um diálogo

entre o produtor e o consumidor. A identidade

da marca começa com a embalagem, que deve

sinalizar para o comércio e os consumidores algo

próximo à estrela ascendente do status da marca.

Aembalagem precisa transmitir não só a qualidade

e mística, mas também o mais importante, o senso

de personalidade e lugar. A aparência deve ser

clássica, mas evocativa, elegante, porém honesta. O

sentimento deve ser atemporal, ressaltando o estilo

e a essência.

abcDesign - Qual é o principal desafio quando

você começa um projeto?

Jeffrey Caldewey - Um bem-sucedído design

desfamiliariza o usual, desconstróí e o reorganiza

numa nova linguagem que é instintivamente familiar.

Para criar diferenciação, é necessário projetar

originalidade e encontrar um significado num

mar de similaridade. Para fazer assim eu desenho

com instinto, intuição e improvisação para legar

novas combinações de símbolos que mostrem uma

personalidade sem paralelo no coração da marca.

Somente depois que eu sou capaz de prognosticar

um resultado bem-sucedido.

abcDesign - Seu estúdio faz não só o design

dos rótulos, mas uma série de outros serviços

integrados como identidade da marca,

marketing colateral, websites e até e-

commerce. Para uma vinícola, quão importante

é integrar todos esses serviços?

Jeffrey Caldewey - O mais importante aspecto

do marketing de vinhos é a continuidade. Sua

mensagem deve ser focada e consistente. Confiança

na sua marca é uma chave primordial para o sucesso.

Para este fim é recomendável que a imagem das

marcas iniciantes seja criada pelo designer original.

abcDesign - Por favor, comente sobre alguns

dos mais relevantes rótulos que o senhor

criou ao longo de sua carreira.

Obviamente eu tenho um número de favoritos do

passado, alguns famosos, alguns obscuros. Mas

o design que eu mais gosto é sempre aqueles nos

quais eu estou trabalhando. Eu recentemente fiz dois

projetos para Marchese Píero Antinori dos quais eu

gosto muito. Primeiro porque eu respeito o homem.

Ele é charmoso, gracioso, articulado e espirituoso.

Eu tentei algumas dessas qualidades pessoais na

embalagem de seus vinhos. A coisa fascinante

sobre os projetos é que um é para um campo de

vinho em Napa Valley e outro para um na Toscana:

ANTICA Napa Valley e BADIA A PASIGNANO Chianti.

Ambos refletem o que eu penso como o ideal para

uma embalagem de vinhos, um senso diferenciado

de personalidade e localidade. Os outros dois

rótulos que nós estamos concluindo são TRIONE,

de um ilustre produtor em Sonoma e ARDORE,

uma admirável marca de luxo de Napa Valley. Estas

imagens singulares marcam totalmente novas

direções no design de rótulo de vinhos e eu estou

muito excitado de deixar o mundo vê-los.

abcDesign - Em média, quantos rótulos seu

escritório cria todo ano? Você realiza trabalhos

para vinhas fora dos Estados Unidos ou a

grande maioria é da Califórnia?

Nós realizamos o projeto de aproximadamente duas

dúzias de rótulos num ano. A indústria de vinhos é

muito global e, no ano passado, fizemos o design de

embalagens para produtores da Califórnia, México,

Austrália, Franca e Itália. I
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