


PRÁTICO
NOVA LINHA DA SWISS COM

CORES CHAMATIVAS PARA
ATRAIR CONSUMIDORES.

PRATICIDADE PARA
VIAGENS E ACADEMIA

ou morte para as empresas. "O con-
sumidor sabe que está comprando
beleza. Ele quer adquirir um produto
bonito, moderno e atual", diz. Isso se
comprova na pesquisa da ABRE que
apontou que o consumidor quer uma
embalagem que traga a sensação de
estar conectado ao Primeiro Mundo,
ele não quer se sentir pobre, ter a im-
pressão de que não pode comprar al-
go mais elaborado.

A marca de cosméticos Eh se
atentou a esses detalhes quando lan-
çou seus produtos em junho do ano
passado. O design das embalagens
destoa nas prateleiras, são inusitadas,
eoloridas e com formatos ainda não
usados para esse tipo de produto.
Para Rodrigo Gomes Neto, diretor
de negócios de operações da marca
Eh, o design das embalagens foi
umas das estratégias. "Nosso objetivo
é inovação e pensamos no design da
linha para que ele possa ser também
um objeto de decoração, com um
toque de modernidade. O design
realmente atrai o público na primeira
compra, mas a qualidade é funda-
mental para que ele faça a segunda",
explica Gomes.

A empresa, que espera faturar
entre 30 e 40 milhões de reais em
2007, fez grandes investimentos em
design antes do lançamento. "Certa-

mente gastamos
mais que a maio-
ria das fabrican-
tes. Mandamos
fazer moldes per-
sonalizados e a
concepção do pro-
jeto durou mais
de um ano, mas
esses valores não
chegam para o
consumidor final.
Eles são diluídos
aos poucos e o
investimento em
design não inter-

fere no preço", esclarece o diretor de
negócios da marca. Realmente se
diferenciar nessa indústria é um
desafio. Só no Brasil são mais de 500
marcas de xampu. A Swiss Cosmé-
ticos também investiu em um design
diferenciado para atrair a atenção dos
consumidores, mas nesse caso a ino-
vação não é apenas visual. Recente-
mente a empresa lançou a linha Ener-
gia Vital numa única embalagem
com xampu e condicionador. "Em um
único corpo temos dois volumes com
saídas diferentes, é mais praticidade
para a consumidora", conta Sérgio
Driuzzo, presidente da empresa.

PREÇO X DESIGN
As empresas investem

em design sim para
conquistar seus con-
sumidores, mas sem-
pre buscam trazer
algum diferencial
para que esse
cliente volte a ,
comprar o pro-
duto. Esses gas-
tos ainda são
feitos para que
o preço final
não seja com-
prometido, pois,
além da diferen-

ciação nas prateleiras, existe a guerra
de preços que impossibilita as in-
dústrias de cobrarem a mais por um
produto de baixo valor agregado.

Se preço fosse fator determinan-
te, as marcas próprias dos super-
mercados estariam em alta. "No Bra-
sil, as marcas próprias têm apenas 6%
de participação no mercado, esses são
dados de um estudo da Nielsen Bra-
sil. Isso acontece principalmente pelo
design simplista que dá ao consumi-
dor a sensação de estar comprando
algo barato, de baixa qualidade. A
embalagem diz para ó consumidor
que ele não merece comprar algo bom,
ele não se sente recompensado", es-
clarece Mestriner.

O designer também destaca que
a Inglaterra passou pela mesma si-
tuação que o Brasil, "mas eles inves-
tiram maciçamente em design e a
participação das marcas próprias lá é
agora de 50%, e o preço não pôde ser
aumentado, senão não venderiam",
completa. »
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pleta Batista. Outro lançamento da
multinacional que tem um design
bem inovador é o forno elétrico
Liftmatic. Diferentemente da maio-
ria, não tem porta na frente. Com o
toque de um botão, a parte interna do
forno desce como um elevador e, de-
pois de colocar a bandeja, ele sobe no-
vamente. Ele assa como os outros e
funciona como qualquer forno, o de-
sign inusitado é exatamente o que
chama a atenção. O que resta saber é
quem pode pagar cerca de 9.600 reais
por esse diferencial. MU

Para Luciana Pellegrino, dire-
tora da ABRE, não é vantajoso in-
vestir em design apenas para fisgar
clientes ou aumentar a rentabili-
dade. "O consumidor pode até com-
prar a primeira vez, mas não fará a
segunda compra. O produto tem de
ter valor agregado, tem de ao al-
guma vantagem. É possível conciliar
uma embalagem criativa com preços
acessíveis".

Mas não é apenas na área de em-
balagens — que movimenta cerca de
32 bilhões de reais por ano - que o
design se faz presente na guerra por
diferenciação. A indústria de ele-
trodomésticos é um dos setores que
mais inova. A Bosch Eletrodomés-
ticos investe em pesquisas, soluções,
projetos e tecnologia para trazer para
o consumidor tudo o que há de mais
moderno em seus produtos. Beleza é
fundamental, mas, nesse segmento, as
funcionalidades são ainda mais im-
portantes. Lançada em setembro do
ano passado, a linha Bosch Space tem

a marca dos usuários em seu
design interno e externo. "Fizemos

diversas pesquisas e a parte interna
está bem diferente, com mais
compartimentos para orga-
nização e espaço para la-
tas, coisa que na Euro-
pa não é tão impor-
tante", explica Mar-
cos Antônio Ba-
tista, supervisor
de design da
América La-
tina. A novi- '
dade conta
t a m b é m
com dispén-
ser de água
no lado de
fora e um
mostrador de
temperatura
na parte exter-
na. "Durante as
pesquisas verifi-
camos que esses
são atributos de de-
sejo dos clientes", com-
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