
Para provar o impacto do bom
design, Claudia Kotchka gosta de
mostrar, não de descrever em pala-
vras. Isso significa que a executiva
da Procter & Gamble pode ser vista
pelos corredores dos escritórios de
Cincinnati, nos Estados Unidos, da
gigante de produtos de consumo
com vários itens na mão para mos-
trar aos colegas.

Um de seus favoritos é o par de
xícaras de medida. A primeira é
básica, de plástico, que ela com-
prou no Wal-Mart. Ela mostra a
xícara para executivos desatentos
e pergunta como eles a mudariam.
A maioria olha e diz que ela fun-
ciona exatamente como deveria,

então como se poderia melhorá-
la? E aí Kotchka tira uma segunda
xícara de medida, agora uma da
OXO, o fabricante de utensílios do-
mésticos conhecida por seu design
inovador. Esta tem uma superfície
angulosa que permite que se veja
do alto quanto líquido está sendo
derramado -assim, o usuário não
precisa mais parar de inclinar a
xícara para conferir a medida. "Ela
oferece uma experiência ao consu-
midor muito melhor. Então se faz
a luz", diz Kotchka, vice-presiden-
te de design inovador e estratégia.
"Assim que vê a luz, você diz: 'Oh,
por que ninguém nunca pensou
nisso?'."

Kotchka, há 29 anos na P&G,
está fazendo acontecer vários des-
ses momentos "lâmpada". Ela é a
primeira pessoa a ter esse cargo,
criado pelo presidente-executivo
A.G. Lafley para, como Kotchka
descreve, "colocar o design no
DNA da P&G". Em outras palavras,





"penduricalhos" de seus processos,
as empresas estão seguindo as pio-
neiras inovadoras, como Apple e
Target, que construíram suas mar-
cas apoiadas no bom design -e têm
visto suas receitas subirem com isso.
Em 2006, a Target registrou quase
US$ 60 bilhões em receitas, aumen-
to de 13% sobre o ano anterior. E a
Apple continua a dominar o mer-
cado de players de música digital,
vendendo mais de 21 milhões de
iPods apenas no primeiro trimes-
tre de 2007, o que contribuiu para
receitas de US$ 7,1 bilhões.

Mas não se engane: esses pro-
dutos não se vendem sozinhos. O

bom design realmente é
um diferencial e ajuda
a atrair para a marca a
atenção do consumidor
que quer mais do que

um aparelho funcional por um bom
preço. Ao criar o cargo de Kotchka,
Lafley propunha que cada unida-
de de negócios aprendesse com
um processo de pensamento mais
criativo. Ele sabia que precisaria de
alguém que entendesse de design
para assumir esse leme e assim in-
jetar inovação numa companhia
conhecida por comportar-se como
uma ilha. Kotchka inicialmente
recusou a posição porque estava
supervisionando Tremor, o negó-
cio de marketing boca a boca da
P&G, mas finalmente concordou em
assumir em 2001, depois que "A.G.
[Lafley] disse: Tsso é realmente
importante para mim, é realmen-
te importante para a companhia'.
E me dei conta de que, se ele estava
falando tão sério, poderíamos fazê-
lo". Como ninguém tinha assumi-

do esse posto antes, Kotchka tinha
liberdade para determinar como
infundir o design nas unidades de
negócios. E ela sabia que isso exigiria
uma mudança de mentalidade na
cultura da P&G.

Na verdade, o maior obstáculo
para incutir a inovação em uma
companhia geralmente é a cultura
corporativa. Apesar de "inovação"
ser uma palavra forte, jogá-la no ar
não é a mesma coisa que implan-
tá-la, nem mesmo para a P&G, a
empresa que inventou a gestão de
marca. Kotchka se deu conta disso
quando, em 1991, se tornou respon-
sável pela arte e desenho de emba-
lagens, apesar de não ter formação
em design. A carreira de Kotchka
até esse momento incluía cargos de
gestão de marcas e propaganda. Ela
compreendeu o lado do negócio,
"mas os designers rapidamente me
disseram que não eram o departa-
mento de arte, mas de design, e eu
não sabia nada a respeito. Quan-
to mais eu aprendia sobre o que
é design, pela ideia de como os desig-
ners pensam, processam e resolvem
problemas, mais eu me apaixonava



pela ideia de como isso realmente
poderia beneficiar nossa empresa".

Ainda assim, não significava que
seu novo cargo seria fácil. Kotchka
sabia que nunca seu trabalho seria
questionado quando ela fosse falar
com o gerente de finanças sobre
orçamento. "Ele disse: 'Oh, design
-isso não é a primeira coisa que
geralmente cortamos?'. Foi aí que
soube que a maneira de ajudar as
pessoas a entender o valor do design
era mostrá-lo. Então comecei a usar
vários estudos de caso para mostrar
como o design constrói negócios."

Isso explica sua tendência a
mostrar objetos para provar seu
ponto de vista. Além da xícara da
OXO, seu outro exemplo favorito
são as pastilhas de menta Wrigley's
Altoids. Ela mostrava aos funcio-
nários a latinha de metal, o papel

interno, as pastilhas levemente
disformes que têm um ar de coi-
sa feita à mão. Então perguntava
como eles mudariam isso se a P&G
comprasse a marca. As respostas
típicas eram: economizar usando
plástico; livrar-se do papel interno;
uniformizar as pastilhas. O resulta-
do foi um modelo que Kotchka fez
chamado "Proctoids" -pastilhas de
menta com o mesmo gosto, mas em
uma embalagem plástica barata,
sem qualquer personalidade. Foi
então que os funcionários enten-
deram que um bom design equivale
a melhor experiência de marca e
lealdade do consumidor.

O primeiro passo para fazer
toda a companhia entender isso
foi inserir designers por todo o ciclo
de vida das marcas, da pesquisa e
desenvolvimento ao momento em

que o produto chega à prateleira,
passando pelo gerenciamento de
marca. "Acho que a coisa mais im-
portante era envolver os designers
no início do processo, porque ge-
ralmente só conseguíamos as coisas
no final, quando era muito tarde
para fazer a diferença", diz Kotchka.
"[Nós tivemos de] envolvê-los des-
de o início e realmente integrar o
design ao processo de negócio." En-
tão, em vez de ter uma função de
design centralizada, os designers estão
localizados nas unidades de negó-
cios para fornecer contribuições em
primeira mão, logo cedo.

A segunda maior mudança de
cultura foi abandonar a tradição
da P&G de fazer à promoção inter-
namente. Para ser realmente inova-
dora, Kotchka sabia que precisava
de colaborações externas. A P&G
normalmente emprega cerca de 250
designers, e a maioria é veterana.
"Queríamos construir a capacida-
de de design bem rápido, e eu sabia
que levaria alguns anos para ter essa
excelência. Atualmente, a maioria
de nossos designers vem de outras
empresas e tem algo entre 10 e 20
anos de experiência. Essa foi uma
grande mudança para a P&G." Ou-
tra mudança foi trabalhar mais com
agências externas de design. Mas
talvez a mais visível das estratégias
tenha sido formar um comité de de-
sign que se reúne em Cincinnati três
vezes ao ano e inclui diretores de
consultorias externas de design, va-
rejistas e executivos de corporações
como a General Motors. O comité
se encontra não só para discutir
questões amplas de inovação, como
sustentabilidade, por exemplo, mas
também para oferecer informações
sobre os produtos da P&G antes de
chegarem ao mercado -uma mu-
dança crucial para uma companhia
antes tão resguardada.

Design de resultados
No final, por maior que seja

a influência do design sobre uma
marca, ela não vai significar nada



se não impulsionar as vendas.
Kotchka não se importa quando
os obcecados por números pedem
resultados. "[O design] realmente
tem de dar resultados. Qualquer
líder empresarial que queira in-
cluir o design em seu negócio será
alguém com quem trabalharemos."
Em geral, os chefes das unidades de
negócios dizem a Kotchka onde eles
acham que o design pode ajudá-los,
e os designers começam a trabalhar
com essas equipes de marcas: sua
influência pode ser vista em produ-
tos como Pampers, Olay, Swiffer e
Herbal Essences.

A Pampers foi uma das primei-
ras a adotar o design já no estágio
de desenvolvimento do produto.
"Historicamente, o design da P&G
era só nos logos, e eles estudaram
como incorporarão design no pro-
duto", diz ela, "e tem sido muito,
muito bem-sucedidos." Os técnicos
que trabalhavam na tecnologia das
fraldas receberam informações de
design sobre caimento, aparência e
toque do produto.

Porém a marca Pampers não
é só tecnologia, é também o laço
entre mãe e bebé, diz Jerry Kath-
man, presidente da LPK, empresa
de gestão de marcas situada em
Cincinnati, que trabalha com a
P&G na marca Pampers. "O papel
desempenhado pelo design no mo-
mento da compra é fundamental",
diz Kathman. "Mas há também o
papel de pós-venda. [Os produ-
tos que usamos] são projeções de
nossas aspirações. Então, com a
embalagem da Pampers no quarto

do bebé, ela deve transmitir igual-
mente nosso compromisso com a
maternidade." O conhecimento da
marca foi construído com toques
de design que incluíram padrões
gráficos colocados diretamente
na fralda e um marketing parale-
lo voltado para as mães chamado
de "The Pampers Journey Series",
que dava informações importan-
tes sobre o desenvolvimento das
crianças, reforçando a marca por
meio de, como LPK descreve,
"momentos-chave no caminho
da compra".

Outra reforma de marca mais
recente, na qual a LPK também
trabalhou com a P&G, foi o repo-
sicionamento da marca de produ-
tos para cabelos Herbal Essences,
em decadência nos últimos anos.
Ampla pesquisa de mercado e
focus groups resultaram em um
novo logo, mais dinâmico, outros
componentes e um novo desenho
de embalagem. Os atuais frascos
de xampu e condicionador têm
curvas leves em um formato yin-
yang, que faz com que se encai-
xem um no outro. "Isso melhorou
significativamente as vendas do
condicionador, porque o consu-
midor agora compra o xampu e o
condicionador como um sistema",
diz Kotchka.

Uma coisa, porém, realmente
não mudou na P&G: a empresa
monitora de perto suas vendas e
faz amplas pesquisas de mercado
como parte de qualquer processo
de redesenho de marca, para ter
certeza de que a estratégia terá

bons resultados. Um dos maiores
debates na comunidade do design
atualmente é como quantificar me-
lhor o impacto do design sobre os
negócios. Não há consenso sobre o
conjunto de métricas, mas há uma
medida que sempre conta muito: a
receita. Para a P&G, os resultados
têm sido vistos nos sucessos dos pro-
dutos influenciados pelo design no
mercado. Por exemplo, as vendas
do aromatizador de ambientes Fa-
breze Air Effects e do amaciante
Downy Simple Pleasures foram o
dobro das projeções; o creme den-
tal Crest Vivid White obteve três
vezes suas projeções de vendas; t
o Olay Regenerist é atualmente o
hidratante antiidade número um
nos Estados Unidos.

Ainda em 2007, com base nos
bons resultados gerais, a P&G ele-
vou suas projeções de crescimento
de vendas orgânicas no ano fiscal de
2007 entre 5% e 6%. "Acompanha-
mos as pessoas no uso do produto
para que possamos melhorar. Por
isso, constantemente observamos
as vendas e fazemos muita pesqui-
sa", diz Kotchka. "O design pode ser
aplicado em qualquer negócio e em
qualquer função."
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