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Em busca de
Diretor de entidades de design vem ao Brasil avaliar oportunidades para
empresas inglesas. Projetos de embalagens fazem parte do interesse

irigente da Design Business
Association, associação
britânica que fomenta par-
cerias entre o comércio

e empresas de design, e da Design
Leicestershire, entidade representativa
de mais de 700 consultorias de design
baseadas na região das East Midlands,
o Centro-Leste da terra da Rainha, o
inglês Trevor Flannery esteve em São
Paulo no início de março numa espécie
de missão de reconhecimento. Veio para
analisar o design brasileiro como negó-
cio e mapear oportunidades futuras para
as representadas.

A visita de Flannery, que também é
diretor de vendas e marketing da Stocks
Taylor Benson, considerada uma das
principais agências britânicas de design
gráfico, integra a Go Brazil, maior cara-
vana multissetorial do Reino Unido
ao Brasil nos últimos anos, apoiada
pelo UK Trade & Investment (servi-
ço comercial do governo britânico).
O "missionário" concedeu a seguinte
entrevista a EMBALAGEMMARCA.

Quais os interesses das empresas britâ-
nicas de design no Brasil?

Há um esforço no sentido de se firmar
uniões colaborativas internacionais para
as consultorias de design associadas à
Design Business Association e, em nível
mais específico, àquelas integrantes da
Design Leicestershire. Nesse sentido,
temos apoio governamental e também
da indústria, na forma de recursos capta-
dos junto à iniciativa privada. Queremos
entender melhor o Brasil, pois nossos
mercados são muito afastados, não têm
intimidade. Poderemos, assim, construir
parcerias com empresas brasileiras com
interesses comuns e também prestar
serviços de consultoria no futuro. Nosso

projeto é de três anos. Quando eu retor-
nar à Inglaterra, teremos mais informa-
ções para formular propostas relevantes
para o mercado brasileiro.

A brochura oficial da missão Go Brazil
diz que a Design Leicestershire repre-
senta mais de 700 empresas de design.

Parece ser um setor bem prolífico para
a região Centro-Leste inglesa...
Sim. East Midlands é uma grande região
- quer dizer, não tão grande assim se
comparada a São Paulo, na verdade até
pequena (risos}... Duas pesquisas detec-
taram 708 empresas de design nessa
região, de quinze diferentes perfis. São
empresas que vão desde escritórios de
arquitetura e de design de ambiente a
agências de design gráfico, de criação
de material de apoio para ponto-de-
venda, de design de produto, de design
estrutural. E um espectro bastante varia-
do. Há desde empresas com mais de
cem funcionários a empresas formadas
por dois ou três profissionais.

Qual a importância do design de emba-
lagem dentro da missão representada

pelo senhor?
Consideramos o design de embalagem
muito importante, embora tão importan-
te quanto qualquer outra disciplina, dada
a variedade de perfis das empresas repre-
sentadas, como mencionei. Embalagens
estão na nossa agenda porque 65% do
faturamento das consultorias represen-
tadas advêm de projetos para o varejo.
Muitos desses projetos são de embala-
gens para produtos de marcas próprias
dos varejistas. Visitarei supermercados
para observar atentamente as embala-
gens daqui.

Designers europeus, ao analisar emba-

PROSPECÇÃO - Para Flannery, o Brasil é um

mercado potencial para designers britânicos

lagens brasileiras, freqüentemente
dizem que elas carregam uma quantida-

de exagerada de informações. Produtos
britânicos costumam prezar embala-
gens limpas, com design minimalista,
principalmente os de marcas próprias
dos varejistas. A que o senhor atribui

essa característica?
Não tenho uma opinião formada a res-
peito, mas parto do pressuposto de que
cada povo tem sua cultura de consumo.
Ao mesmo tempo, o design muitas
vezes cede a variados tipos de pressão,
como os de cunho sanitário ou ambien-
tal, e acaba havendo uma overdose de
informações nas embalagens. Em face
de sua pergunta, uma coisa em voga na
Inglaterra, atualmente, é o que chama-
mos de trqffic lightsystem. Basicamente
são sistemas que, da mesma forma que
semáforos, comunicam através de íco-
nes coloridos os níveis de sais, de açúca-
res, de gordura saturada dos alimentos.
Foram inventados para funcionar como
guias fixos, permitindo ao consumi-
dor visualizar rapidamente o que é ou
não benéfico à sua saúde. Algumas
das grandes cadeias varejistas do Reino
Unido estão tentando adotar sistemas
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AMOSTRA - Embalagens projetadas pela Stocks Taylor Benson, consultoria dirigida por Flannery

próprios de códigos nas embalagens de

seus alimentos, e essa onda tem gerado

certa controvérsia e alguns conflitos

de padrão. Mas, no fim das contas, eu

acho que, se a iniciativa facilita a vida

das pessoas, ela é válida. O consumidor

quer as informações logo. Ele não quer

gastar muito tempo checando os produ-

tos. Compra com os olhos.

Que dificuldades as empresas de design

atreladas a embalagens enfrentam atu-

almente no Reino Unido?

Dificuldades universais, e não apenas

dos designers de embalagens, são a

luta para justificar os preços cobrados

e a competitividade cada vez maior. O

setor enfrenta grandes pressões. Como

profissional da Stocks Taylor Benson,

que também realiza design de embala-

gens, enxergo uma situação que possi-
velmente também acontece no Brasil e

em outros lugares: o problema da conti-

nuidade. Muitas consultorias nascem da

associação entre dois ou três profissio-

nais, e, quando elas crescem, crescem

nas esferas inferiores a eles. Chega um

momento em que a sucessão se torna

um estorvo, que pode comprometer o

negócio.

Inovação tornou-se a meta declarada

das grandes indústrias, e muitas delas

esperam que os designers sejam arau-

tos dessa propriedade. Que fatores têm

dificultado a obtenção de designs inova-

dores no campo das embalagens?

Um problema que observo é que muitos

designers não desafiam os briefings.

Há um receio de contrariar os clientes.

Por isso, muitas vezes as consultorias

entregam o que o cliente quer, e não o

que ele precisa. Isso faz uma diferença

brutal. É possível optar pelo caminho

seguro e vender ao cliente coisas das

quais ele certamente gostará, ou se arris-

car, dando-lhe aquilo que ele realmente

necessita - e que lhe trará aumento

de vendas, aumento de penetração no

mercado e melhor reconhecimento da

sua marca.

Aqui no Brasil muitas pessoas criticam

o fato de que muitos daqueles que se

intitulam designers de embalagens são

unicamente designers gráficos, tendo

pouca familiaridade com design estru-

tural ou tecnologias de impressão, por

exemplo. Acontece coisa parecida no

Reino Unido?

Sim. A idéia da especialização nesse

ramo é muito forte. Numa analogia

com o futebol, que é bastante popular

no Brasil como em meu país, há uma
grande parcela que acredita no seguinte:

o atacante faz gols e só, o goleiro defen-

de a meta, ponto, c por aí vai. Falta,

infelizmente, a visão de que, embora se

tratem de competências diferentes, elas

fazem parte do mesmo jogo. O mercado

não está acostumado a trabalhar pro-

jetos holisticamente. Se uma empresa

de design gráfico deseja expandir seus

serviços para design estrutural, normal-

mente ela fecha uma parceria com uma

empresa especializada nessa área, ou

a compra. Dito isso, sim, eu creio que

as consultorias em design falham em

não se capacitar, em não explorar pro-

priedades de materiais, tecnologias de

impressão e outras áreas que, em última

análise, são de seu interesse. (GK) 

Convite feito
Empresas brasileiras têm
incentivo para visitar feira
britânica de embalagens

Os governantes do Reino Unido
querem que o Brasil conheça
melhor sua indústria de embala-
gens, a fim de estimular futuros
negócios entre os países na
área do packaging. Daí o convi-
te, feito por meio do Consulado
Geral Britânico em São Paulo,
para que indústrias nacionais
consumidoras de embalagens,
das mais variadas áreas, par-
ticipem de uma missão comer-
cial que visitará a segunda
edição da Total Processing &
Packaging Show - a ocorrer em
Birmingham, Inglaterra, entre
os dias 15 e 18 de maio de
2007. Fusão de quatro eventos
(Pakex, PPMA Show, Eurochem
e Interphex), a Total é conside-
rada a maior feira de embala-
gens do Reino Unido. Deverá
reunir mais de 900 expositores,
de 28 países.
O governo britânico oferece a
até dez empresas brasileiras
custo com hospedagem para
três noites, reembolso parcial
de passagens aéreas, trasla-
dos, acesso livre ao evento e
programas de reuniões pré-
agendadas com empresas britâ-
nicas, entre outras facilidades.
Empresas interessadas em
participar da pré-seleção para
a missão têm até 10 de abril
para se candidatar. Detalhes
com o Consulado Britânico, no
telefone (11) 3094-2759.
O site do evento é o
www.totalexhibition.com

Total
PROCESSING & PACKAGING
NEC, Birmingham Í5-ÍS May 2007
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