


é o que tem feito a diferença. Ele ajuda
a criar produtos e marcas que o consu-
midor ama de verdade. Em maior esca-
la, a lógica do design permite imaginar
possibilidades criativas que a empresa
pode realizar para ter sucesso. Isso aju-
da muito a resolver situações que neces-
sitam uma ruptura - seja em razão do
mercado, seja da meta de crescer mais.

Qual a contribuição do design
para o aumento da lucrativida-

de? Sérgio Borges / São José dos Campos, SP
Usamos o design além do espectro
do produto e da marca. Quando você
faz isso, os consumidores recom-
pensam a empresa com lealdade.

Até que ponto o design influencia
no sucesso de um novo produto?

Guilherme Ribeiro Lacerda l Uberaba, MG
Descobrimos que o investimento em
design garante o sucesso de um pro-
duto, seja ele novo, seja reformulado.
Um exemplo é o Ace Naturais no Bra-
sil. A marca vinha sendo modificada,
e precisávamos divulgar os novos be-
nefícios pelo público-alvo. Em razão
disso, desenvolvemos uma estratégia
baseada em cores para ficar em desta-
que na prateleira, o que trouxe melho-
res resultados do que esperávamos.

A Procter & Gamble possui uma
equipe para desenvolvimento

de produto e de embalagem no Bra-
sil? Dário Ramos Filho ! Rio de Janeiro, RJ
O grupo latino-americano de design
fica em Caracas. Também contrata-
mos escritórios de design, inclusive do
Brasil, para alguns projetos. O Brasil
possui grandes talentos nessa área.

Qual o perfil profissional dos
gestores que influenciam na

aprovação de um produto? Érica Rodri-
gues da Silva l São Bernardo do Campo, SP
A cada diferente estágio do processo,
diferentes pessoas em diferentes fun-

ções interferem e aprovam o desenvol-
vimento do produto. Funções-chave
incluem profissionais de pesquisa e de-
senvolvimento, marketing, inteligên-
cia de mercado, design, entre outras.

Quais são as habilidades necessá-
rias para o designer hoje e no fu-

turo? Thiago Monteiro l Rio de Janeiro, RJ
Além de ser formados, os designers
precisam entender o negócio e conhe-
cer a língua do mundo dos negócios.
Designers são ótimos em entender as
necessidades do consumidor, mas eles
também precisam entender coisas
como a estratégia do negócio, a dinâmi-
ca do mercado e os custos de produção.

Onde a P&G procura profissio-
nais criativos e inovadores e como

desenvolve esses talentos internamen-
te? Adolfo Menezes Melito [ São Paulo, SP
No caso do design, procuramos por
profissionais com anos de experiên-
cia, que já trabalharam em compa-
nhias ou agências. Na empresa, temos
um robusto sistema de treinamento
para aprimorar esses talentos. Além
disso, a P&G oferece a oportunida-
de de se ter múltiplas atribuições em
uma gama de negócios. Muitos dos
empregados afirmam que esse é um
dos grandes atrativos da empresa.

Quais são as soluções de de-
sign da P&G para reduzir o

impacto ambiental? João Pereira Lima
l São Paulo, SP

Nossa primeira atitude para reduzir o
impacto ambiental foi diminuir a quan-
tidade de embalagens que usamos. Um
exemplo é a linha de lava-roupas líqui-
dos na América do Norte. Passamos a
vender uma versão mais concentrada
dos produtos. O resultado disso foi uma
redução de 22% a 43% das embalagens.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 8, p. 38-39, out. 2007.




