
eoricamente, ninguém desconhece que os hábi-
tos dos consumidores - mais exatamente, das
pessoas que antecedem essa condição, isto é, os
indivíduos - estão em permanente mutação. E
mudam em velocidade cada vez maior. Ocorre

que os avanços tecnológicos se dão de forma avassaladora,
transformando sem cessar o ambiente em que as pessoas
vivem e seu próprio comportamento. Por que, então, em certos
campos da atividade humana, como o do consumo de bens
não duráveis, as mudanças são incompatíveis com os passos
da ciência e da arte? Foi a pergunta que o publicitário Dennis
Giacometti, diretor da Giacometti Propaganda & Arquitetura
de Marca, de São Paulo, se fez ao observar o que chama de
"mesmice" nas gôndolas de algumas categorias de produtos,
como a de limpeza doméstica.
Giacometti encomendou então à TNS InterScience uma pes-
quisa sobre esse mercado com consumidoras da Grande São
Paulo, com idades de 26 a 50 anos, das classes económicas
A, B e C. A enquête, com 502 mulheres, foi balizada de
"Cuidando do Novo Lar" e apontou expectativas de consumo
que, na opinião do publicitário, indicam a existência de boas
oportunidades de inovação e de ganhos de mercado para a
indústria de materiais de limpeza. Adicionalmente, a pesquisa
deixa transparecer que, mesmo quando inovam, as empresas
não estão conseguindo comunicar isso adequadamente.

O senhor diz que a pesquisa "Cuidando do Novo Lar" bus-
cou analisar as expectativas das consumidoras de maneira
diferente da habitual. Como é isso?
O foco é o indivíduo, não o consumidor. Tem uma sutil dife-
rença, aí. Quando se entende o indivíduo e as transformações
por que ele está passando - tanto faz se é homem ou mulher
- começa-se a entender a demanda dele por novos produtos.

Ele diz: "Minha vida está se transformando e vocês continuam
fazendo essas coisas que não resolvem mais o meu problema".
O indivíduo cria uma expectativa de solução que não vem.
Num contexto de tecnologia e que tem referência em outros
segmentos - eletroeletrônicos, biocombustíveis, materiais de
embalagem - a toda hora tem um lançamento, uma novidade.
Por que em material de limpeza não se pode ter?

O pesquisa mostra que cerca de 50% das consumidoras
mais antenadas, aquelas que antecipam as tendências
de mercado, não conseguem perceber as novidades nos
produtos de limpeza. No entanto, uma das palavras mais
usadas nos produtos em geral - e não só nos de limpeza - e
na propaganda de todos eles é "novo ". Estaria ocorrendo
algum erro de comunicação por parte da indústria, que não
consegue mostrar o que de fato é novo?
E preciso distinguir as coisas. Primeiro, é necessário compre-
ender todas as pressões por que passa a indústria hoje, o que
é a ditadura das grandes redes. Desde as décadas de 80, 90,
as grandes redes de varejo vêm pressionando, pressionando,
pressionando por custos - e estão atirando no próprio pé. É
uma miopia de marketing, porque enquanto elas vão acha-
tando, comprimindo a capacidade de as empresas investirem
em novidades, vira tudo commodity. Mas o consumidor não é
mais aquele das décadas de 70,80, bobinho, ingénuo. Se é tudo
igual, ele compra o que tem o menor preço. E aí não ganha a
indústria, não ganha o consumidor, porque ele efetivamente
não tem produto novo - só uns cosméticos, uns florais -, e
também não ganha o supermercado, porque a margem dele
fica cada vez mais estreita.

O consumidor não tem percepção do que se passa por trás
das gôndolas, nas negociações entre o fornecedor e o com-
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prador. Ele só vê o que chega à sua frente. Como mostrar
que poderia ser diferente?
Aí entra o erro. Como se percebe na estratégia de comunica-
ção da maioria das agências de publicidade, elas não levam
em conta as transformações do indivíduo. Muitas ainda se
baseiam, nesse caso específico de materiais de limpeza, no
estereótipo da Amélia, daquela dona-de-casa que está sem-
pre bonita, mesmo com o peso das
tarefas domésticas. Com uma simples
passada de um pano ela limpa uma
parede imunda, com um produto fan-
tástico, Q tudo brilha como se fosse
diamante. A consumidora não acredita
mais nisso. E uma "overpromise", uma
promessa desmesurada, que não tem
mais sentido no plano racional. Qual
é consequência? Setenta por cento das
entrevistadas descobrem um novo con-
ceito, uma nova marca de produto por
indicação. O boca-a-boca tem muito
mais credibilidade do que a publicida-
de que promete o mundo.

O boca-a-boca é de fato eficaz. Mas
basta para superar a não percepção
de novidades pelas consumidoras,
submetidas, como já foi dito, ao
fenómeno da comoditização?
Aí cabe falar do campo do visual mer-
chandising. Dentro do ponto-de-venda
são poucos os produtos que estão
fazendo gestão de categoria. Existe
uma ciência para se colocar um produ-
to lá, expô-lo. Vários estudos sobre o
comportamento do consumidor no ponto-de-venda mostram,
por exemplo, que 80% das pessoas andam mais pelo lado
direito, olham pela direita, destacam os produtos que estão na
altura do olhar delas. Mas, por interesse em resultados de curto
prazo, por falta de dinheiro, as grandes empresas não investem
muito nessa ciência. Então os produtos ficam ali, numa pai-
sagem única, porque também a maioria das embalagens vem
dos mesmos fornecedores, para baixar custo. A ideia é: "Já
que o produto líder tem a embalagem X, vamos fazer igual".
E aí, atrás das grandes empresas vêm as empresas talibãs, que
em vez de pegarem um atalho, fazer uma coisa que supere
as expectativas, entram no "me too", viram "mais um". Isso
acontece porque a tecnologia está cada vez mais acessível, os
produtos não diferem muito mesmo.

O senhor concorda que um dos campos onde há maiores
possibilidades de inovação em materiais de limpeza é o das
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embalagens, tanto em formato quanto em design gráfico?
Com embalagens inovadoras podem ser atendidas expec-
tativas das consumidoras quanto a impacto ambiental, a
funcionalidade, aproteção. Mas o consumidor não enxerga
as mudanças. Um exemplo: para consumir menos material
de embalagem, uma empresa lança um produto concentra-
do, como alternativa a um já diluído. No ponto-de-venda, o

consumidor compara o tamanho da
nova embalagem - na verdade, um
novo produto - com a tradicional
e raciocina: "Vou pagar mais por
menos?". A análise do consumidor
nem sempre é minuciosa, racional.
Vale muito o impulso. Como infor-
mar que na inovação houve ganhos
de atributos?
De novo estamos no meio de um
emaranhado de obstáculos. Existem
certas miragens no ponto-de-venda
que estimulam de forma errónea o
consumidor. Ás vezes queremos tor-
nar a coisa mais racional e acabamos
sendo perdedores na comparação.
Mas não há muito como escapar, a
não ser mostrando isso na comunica-
ção. Pode ser da forma tradicional, na
televisão, mas se vê cada vez menos
isso, publicidade informando sobre a
embalagem. Então entramos na no-
media, uma estratégia guerrilheira de
entrar no ponto-de-venda e passar essa
informação. Caímos então novamente
na ditadura do supermercado, e aí
tem-se de negociar bastante. É uma

luta difícil, e o que resta é incorporar a novidade no texto da
embalagem. Mas aí Inês já é morta, porque o consumidor está
com a embalagem do concorrente na mão.

Caímos de novo na comoditização. Na pesquisa as entre-
vistadas consideram que os produtos de limpeza, mesmo
os recém-lançados, são muito parecidos entre si. Nessa
categoria -para não falar em iogurtes, xampus, leite, óleo
comestível - vemos nos pontos-de-venda verdadeiras pare-
des de produtos que parecem ser todos um só. Todo mundo
quer ser igual ao líder. Mas, na criação de uma embalagem,
como fugir da necessidade de manter o produto dentro dos
códigos gráficos de sua categoria?
Primeiro, a cultura empresarial brasileira para inovação tem
dificuldades enormes. Aqui se prefere por N motivos seguir o
líder. Isso protela a necessidade da indústria de ser inovadora
de fato. Algumas empresas resolvem deixar de ser seguidoras

50 >» EmbalagemMarca >» julho 2007



entrevista » Dennis Giacometti

e realmente inovar, mas de cada 100 apenas duas conseguem.
E qual é o ponto comum entre elas? É, justamente, produzir
conhecimento sobre o indivíduo, para depois saber o que
precisa ser feito com o consumidor. Entendendo muito bem
o indivíduo, na hora de definir o conceito a empresa de certa
forma pré-testa as necessidades e expectativas do consumidor,
e pode ter várias alternativas para desenvolver a embalagem,
compará-las com as já existentes.

As fábricas de produtos de limpe-
za no Brasil são expressivamente
subsidiárias de multinacionais, que
globalizam ao máximo os produtos,
as marcas e as embalagens. Como
compatibilizar isso com a questão
do conhecimento do indivíduo? O
indivíduo americano é um, o japonês
é outro, o alemão é outro e o brasi-
leiro, outro ainda...
Como sabemos, existe essa nova dita-
dura da globalização. Entramos num
shopping center no Vietnã e é a mesma
coisa que entrar num em Miami ou em
São Paulo, tanto em questão de marcas
quanto em questão de layout. Tudo tem
a mesma cara. No caso do Brasil, que
é um continente, temos muitos nichos
para tentarmos ser locais no meio do
global. Entendendo bem as especifici-
dades de regiões, de segmentos sócio-
econômicos, consegue-se fazer coisas
diferenciadas e aumentar margens, o
que toma possível reinvestir e procurar
inovação. Em contrapartida, há outro
fenómeno que não temos como resolver: mesmo num país-
continente como o Brasil, os meios de comunicação se encar-
regam de pasteurizar a cultura, os sotaques e os costumes. A
tendência é comoditizar tudo. O folclore vira coisa de museu.

A pesquisa revela que as consumidoras "antenadas", ou
future shapers, que corresponderam a 10% da amostragem,
estariam dispostas a pagar até 10% mais por produtos
que ofereçam algum diferencial facilitador do dia-a-dia
da limpeza doméstica. Se projetarmos os números, são 5%
do mercado comprador. A que se. pode atribuir a inércia
da indústria, que não atende esse mercado potencialmente
promissor e se limita à guerra de preços?
E o seguinte: "Se ainda estiver dando resultado, vamos
em frente" - até que entra um concorrente com uma linha
totalmente nova. Aí não tem mais jeito, e a empresa muda o
produto, a embalagem. Pela pressão de custos, ela vai até o
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limite máximo da curva, e só quando começa a perder mer-
cado lança um produto novo. É a pirâmide de lançamentos de
produtos: tenho em cima um detergente com gel e bactericida,
e em baixo o sabão em pedra. No meio tenho os detergentes
básicos. Nessa pirâmide, o produto que traz alguma novidade
e uma margem maior fica sempre em cima. Mas, à medida que
ele vai sendo copiado pelos concorrentes, desce um degrau na

pirâmide. Então é lançado um novo
produto, que sobe ao topo. Porém,
o consumo do produto top é menor.
Com essa pressão, as empresas espe-
ram até o limite para lançar novos
produtos, porque têm de pagar todo o
investimento feito no anterior.

A presença da empregada domésti-
ca nos lares brasileiros vem dimi-
nuindo, com as administradoras dos
lares se encarregando cada vez mais
da limpeza, ou dividindo tarefas com
os demais familiares. Que oportu-
nidades essa mudança de hábito
abre às indústrias de home care no
desenvolvimento de produtos - e,
por extensão, de suas embalagens?
Muitas oportunidades. O que as donas-
de-casa estão demandando? Querem,
em primeiro lugar, produtos mais prá-
ticos. O problema é de tempo: 58% das
entrevistadas querem mais tempo para
si próprias. Segundo, querem produtos
mais económicos, que desperdicem
menos. Terceiro, querem que sejam
seguros, por causa dos filhos etc. E

quarto, querem que sejam mais amigáveis ao meio-ambiente.
Essas quatro variáveis, colocadas à luz de um conceito para
um novo produto, vão facilitar a inovação, pois, racionalmente
falando, vão deixar a consumidora satisfeita.

Nas entrevistas, houve quem apontasse a padronização
de embalagens que atingem muitos nichos desse mercado
como umfator negativo?
Não. A pesquisa foi dividida em três fases. Uma fase quanti-
tativa, com 500 pessoas. Uma fase de grupos, em que fomos
às casa das pessoas, num processo etnográfico, para descre-
ver atitudes e hábitos do consumidor dentro de casa. Depois
filmamos as pessoas, sem elas saberem, no supermercado.
Nesses três momentos não houve a verbalização de que tudo
é mesmice. Mas foi possível ver pelas atitudes das pessoas:
elas pegavam um produto, pegavam outro, não perdiam muito
tempo para escolher. Pegavam qualquer um e pronto.
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