
á algum tempo, a Reckitt Benckiser
observou que os limpadores para piso
com brilho Poliflor Destac estavam
descontextualizados frente ao avanço
das marcas de limpadores, detergentes e
ceras da companhia. Depois de realizar
pesquisas com consumidores, optou por
mudar o visual do produto na gôndola. O

objetivo da companhia era rejuvenescer a marca, que foi criada em
1983, resultado de muitas pesquisas da Reckitt, que buscava reunir
duas funções em um único produto de limpeza para pisos: limpeza e
brilho. Trata-se de um limpador com brilho para pisos que combina a
ação dos limpadores, cera natural e perfume. É indicado para aplica-
ção em pisos frios como cerâmica, lajotas, paviflex, cascolac, sinteco e
carpetes de madeira. Em dezembro de 1999, Destac passou a se chamar
Poliflor Destac.

O processo de mudança do visual de Poliflor Destac começou com
a criação, pela Dil Brands, de um novo frasco sem alças que trouxe mais

modernidade, eficiência e praticídade para a marca. Ao contrário do que
se imaginava, os consumidores não reconheciam as alças como sinônimo

de praticidade. Pelo contrário, elas transmitiam um aspecto de embalagem



tradicional e antiga. "Pelas pesquisas
feitas pela Reckitt Benckiser, descobri-

mos que a ergonomia da nova emba-

lagem gerava ainda mais praticidade e
conveniência na aplicação do produto,

quando comparada com a embalagem
antiga. A nova embalagem possui uma

pega que facilita a utilização do pro-

duto", destaca Antônio Muniz Simas,
diretor-presidente da Dil Brands. É um

frasco ergonômico que, ao ganhar uma

área de grip e de rugosidade, pode ser
manuseado com as mãos molhadas.
Além disso, a espessura do frasco permi-
te que a mão segure a embalagem com
facilidade, sem escorregar.

De acordo com Pepijn van der Krogt,
chefe de design da Dil Brands e designer

responsável pelo projeto de Poliflor Des-

fragrâncias que a Reckitt
pretendia lançar junto com

a nova embalagem: brisa
de lavanda, sintonia floral,

folhas de outono e carinho
suave", diz. "Conseguimos

uma embalagem atraente,
moderna e prá t ica , sem

ter um custo incrementai
representativo", finaliza.

Como a Re-

cki t t Benckiser
tem como política
não implementar
embalagens que

não sejam recicláveis ou
que sejam prejudiciais ao

meio ambiente, o frasco do

Destac, feito em PEAD, é reciclável e já

tac, o consumidor já reconhece a qua-

lidade do produto, mas era preciso ter
uma embalagem atraente que represen-

tasse essa imagem de eficiência. "A em-
balagem precisava traduzir visualmente

a sensação e durabilidade das novas

era adotado na versão anterior.
A tampa utilizada na nova embala-

gem já era usada em outros produtos
da empresa, mas não na linha Destac.
Com a parte superior arredondada,

confere mais modernidade ao conjunto.

E utilizada, portanto, na versão de uso
direto, de 750 ml, que pode ser aplica-

da diretamente sobre a superfície. O
frasco de 500 ml é a versão concentrada

do produto e necessita de uma tampa
dosificadora (o pfroduto precisa ser
diluído na água).

NOVO RÓTULO

A proposta da nova identidade de
Poliflor Destac englobou várias eta-
pas. A Matriz Escritório de Desenho,
que já tinha redesenhado as marcas e



linhas de embalagens de Veja e Polifíor
(cera para pisos), também da Reckitt
Benckiser, foi responsável também pela
modernização da identidade visual da
marca. "O principal objetivo do pro-
jeto era consolidar a marca Destac e o
segmento de limpadores com brilho,
posicionando-os entre duas categorias:
os tradicionais limpadores/detergentes
e a categoria de ceras", conta Mario
Pallares, diretor de desenho da Matriz
Escritório de Desenho. Segundo ele,
a categoria de limpadores com brilho
deveria ser configurada de forma clara.
Antes, o consumidor não sabia qual
produto utilizar para cada necessidade
de limpeza. "A gôndola estava muito
confusa. O usuário perdia muito tempo,
identificando qual produto atendia sua
necessidade. Acreditava-se que a solução
desse problema seria um diferencial
competitivo para a marca".

A primeira ação da agência foi a
subtração da marca Poliflor das emba-
lagens Destac. Até então elas conviviam
juntas, uma avalizando a outra dentro
da linha Destac. "Identificamos que,
como Poliflor era reconhecida como
uma marca de ceras, seria muito difícil
doutrinar o consumidor sobre a real

função do segmento de limpadores com
brilho. Tudo isso validado por meio de
pesquisas", assegura Pallares.

O projeto de desenho desenvolvido
pela Matriz foi complementado com a
evolução da linguagem visual das ima-
gens de fragrância e pisos representadas
de forma realista e emocionai (antes
eram configuradas com ilustrações

duras, antiquadas). Segundo Pallares,
esta linguagem ]á havia quebrado o
estado da arte do segmento de limpa-
dores em 2004 com o lançamento do
projeto gráfico da linha Veja. "Hoje
percebemos que muitas marcas foram
atrás desse princípio de representação",
comenta Pallares.

Ele diz que o processo de mudança
do visual do Destac incluiu
também a organização de uma
nova arquitetura para a linha,
configurando visualmente as
três sub-categorias: diluível,
uso direto e especialistas. Ou-
tro destaque está na hierarquia
in fo rmac iona l dos rótulos
que passou a distribuir clara
e organizadamente todos os
benefícios dos produtos.

RELAÇÃO VISUAL/PRODUTO
O limpador com brilho ca-

racteriza-se por ser um produto
generoso e delicado utilizado
para limpeza diár ia , dando
um brilho natural às super-
fícies. Destac ainda oferece
uma tecnologia que cria uma

fina película sobre o piso
evitando que o pó grude
sobre ele. Mas não é um
detergente de limpeza
profunda nem uma cera



que oferece um brilho intenso. No

desenvolvimento do projeto gráfico,

a Matriz de Desenho organizou a
imagem conceito à fragrância no

topo do rótulo. Logo após uma faixa,
verbalizou os benefícios do produto;
abaixo a imagem do piso sempre com

cores suaves, a marca redesenhada
(mantendo a cor original amarelo

Destac) e finalizando a leitura com
a sub-categoria (diluível e uso dire-

to) associada ao ícone de uso. Nos
produtos especializados (laminados
e cerâmicas), a fragrância foi substi-

tuída pela superfície ilustrada e pela

marca de aval técnico.
Por ser um limpador delicado,

foi estabelecida um palheta de co-
res em tons mais suaves. A família
de fontes escolhidas (Stone Sans)

para o rótulo objetivou otimizar a
leitura, para que os benefícios des-
critos fossem facilmente compre-

endidos pelo observador. A marca,
por recomendação da Reckitt, foi

desenhada sob um princípio mais

ortodoxo, buscando a manutenção
dos códigos da marca anterior.

O material utilizado para o ró-
tulo foi papel couché auto-adesivo

com impressão verniz UV "Nesse

projeto, a escolha final dos materiais
foi feita pela equipe de suprimentos

da Reckitt", revela Pallares. Ele afir-
ma que o auto-adesivo permite uma
melhor colagem e acabamento e o

verniz UV protege o rótulo contra a
umidade e a incidência de líquidos,
permitindo que permaneça com um

bom aspecto até o final do uso do

produto. Os versos das embalagens
do Destac foram desenhados com
uma linguagem gráfica amigável,

com iconografia e organização pre-
cisa das informações.

"Buscou-se chamar o usuário

para a leitura das informações de
uso e precauções, otimizando o rela-

cionamento entre marca e cliente",
finaliza Pallares.
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