
Que seja eterno enquanto 
dure, dizia Vinicius de Moraes 
em um de seus poemas mais 
conhecidos. Mas o amor dos 
consumidores por embalagens 
e logomarcas está mais volátil, 
num mundo em que as infor-
mações circulam cada vez mais 
rapidamente e a equação entre 
praticidade e estética tem solu-
ção cada vez mais variável. 

Muitas vezes, a simples mu-
dança no layout da embalagem 
pode não ser suficiente, espe-
cialmente se o próprio produto 
deixou de atrair o consumidor, 
levando-o a buscar novas refe-
rências pela experimentação de 
marcas concorrentes. Em casos 
assim, além de nova roupagem, 
uma reformulação pode catapul-
tar os resultados, impactando o 
consumidor em duas frentes. 

Mas nem é preciso esperar o 
produto começar a dar sinais de 
fadiga nas gôndolas para entrar 
em ação. Cláudia Weber, geren-
te executiva da Future Brand 
no Brasil, conta que a Nestlé 
aproveitou os 75 anos da marca 
Nescau (comemorados no ano 
passado) para sintonizar um 
dos principais achocolatados do 
mercado com a nova geração de 
jovens consumidores. 

Vida cada vez mais curta
Designers enfrentam o desafio de recriar embalagens e logomarcas em intervalos sempre menores
Robert Galbraith

A tradicional lata de 400 
gramas ganhou novo formato, 
lembrando uma espiral, com 
renovação também na linguagem 
gráfica e formal. “Não foi apenas 
uma mudança estética. Foi tam-
bém conceitual, reproduzindo a 
identidade de seu público atual”, 
explica Cláudia, acrescentando 
que houve ainda mo-
dificação na fórmula. 
“O que antes se resol-
via com uma simples 
renovação de layout, 

hoje exige mudanças 
também no produto”, 
explica Cláudia, que nos 
três anos anteriores fez 
testes com latas em edi-
ção limitada. 

A diretora da Future 
Brand admite que a caute-
la com mudanças em pro-
dutos tradicionais é natu-
ral, mas nem sempre se 
justifica. “Há marcas que 
não mudam por medo, 
por entenderem que tra-
dição é mais importante 
que renovação. Por isso, 
é preciso desenvolver 
um trabalho cuidadoso, 
avaliar o quanto se pode 
mexer, tendo em conta 
o recall da embalagem 

e a imagem do produto naquele 
momento”, afirma, alertando 
que já passou o tempo de pro-
mover as mudanças apenas para 
chamar mais a atenção que os 
concorrentes. A explicação é que 
o conteúdo das mudanças tem de 
estar relacionado ao negócio e à 

estratégia (ver matéria 
na pág. 30).  

A Lacta, um dos prin-
cipais players de cho-
colates no Brasil, não 
mudou a fórmula de seus 
produtos, mas fez uma 
discreta mudança no lo-
gotipo e apresentou nova 
embalagem para sua li-
nha de tabletes (com 
um sistema que permite 
abrir e fechar o pacote 
em vez de rasgar a em-
balagem), desenvolvida 
pela Narita Design. No 
logo foi mantido o branco 
com a embalagem em 
azul, mas inseriram-se 
novos elementos de des-
taque. A Narita também 
criou uma faixa que identifica 
cada tipo de chocolate pela cor. 

Marcas corporativas 
Luciano Deos, diretor-presi-

dente da GAD Design, diz que, 
em condições normais, todas as 
soluções são efêmeras e que a 
obsolescência acontece muito 
mais rapidamente em produtos 
do que em marcas corporativas. 
“Aqueles que não se diferenciam 
são geralmente os que mais pre-
cisam de ajustes na imagem”, 

aponta. A maior durabilidade das 
marcas corporativas, segundo 
ele, muitas vezes pode servir de 
conservante para os produtos. 

Uma amostra dessa ten-
dência é o uso cada vez mais 
intenso do sobrenome corpo-
rativo, como no caso da Nestlé 
e de suas marcas clássicas. “A 
Unilever também faz isso. Anti-
gamente ninguém sabia direito 
quem fabricava os produtos, 
mas hoje essas corporações já 
afinaram sua comunicação com 

Ana Couto: da era do marketing para a era do branding
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Na Procter & Gamble, o de-
sign tem hoje tanto prestígio 
quanto o próprio marketing e 
conta com uma legião de 300 
funcionários no departamento 
responsável pela América Latina. 
Há cinco anos, não eram mais 
que cem. É o que conta Gaston 
Martinez de Hoz, diretor de 
design para a América Latina da 
empresa e responsável por coor-
denar os trabalhos da equipe. 

Hoz salienta que a divisão ge-
rencia de forma autônoma a for-
matação de embalagens e peças 
de comunicação de todos os pro-
dutos vendidos na América Lati-
na, incluindo o desenvolvimento 
do branding. Com exceção de 
produtos como Gillette e batatas 
Pringles, trabalhadas por direto-
res globais, os demais produtos da 
multinacional são desenvolvidos 
em trabalhos regionais. 

“Acreditamos que podemos 
ter o mesmo desenho na Amé-
rica Latina, sem a necessidade 
de customizar”, afirma Hoz, que 
deve sua ascensão na empresa à 
percepção da cúpula de que os 
novos tempos exigiam um papel 
mais estratégico aos trabalhos 
de design. A orientação, conta 
Hoz, partiu do próprio CEO, 
A.G. Lafley, inspirado pelo modo 
com que os japoneses fazem 
da disciplina parte integrante 
de suas vidas. “Passei 11 anos 
no marketing, mas sempre tive 
sensibilidade com design”, diz 
Hoz, explicando sua indicação 
para comandar a missão de 
tornar o design um elemento 

a de suas principais marcas. 
Isso as fortalece e desacelera 
o processo de obsolescência”, 
garante Deos. 

Nesse novo cenário, os de-
signers têm alcançado cada vez 
mais destaque, apresentando so-
luções que os departamentos de 
criação das agências tradicionais 
dificilmente trazem. Além da 
criação de logomarcas e forma-
tos atraentes em embalagens, a 
relação cada vez mais intrínseca 
dessas disciplinas do design com 
a estratégia de comunicação faz 
do branding um dos elementos 
fundamentais ao posicionamen-
to das marcas.  

Ana Couto, que preside a 
Ana Couto Design, diz que a 
evolução do conceito de design 
para branding fez com que os 
formatos se tornassem apenas 
a ponta do iceberg do trabalho 
desenvolvido hoje. Com isso, a 
comunicação evoluiu do marke-
ting para o branding da mesma 
forma que o mundo saltou do 
analógico para o digital, numa 
evolução de perspectivas. 

A mudança teria começado 
no momento em que empresas 

com ícones fortes entende-
ram que a percepção destes 
ia muito além dos produtos e 
influenciava também o estilo 
de vida de seus consumidores 
— como a Coca-Cola e seu atual 
conceito, “Lado Coca-Cola da 
vida”, a Nike a partir dos anos 
90 e o fenômeno mais recente, 
a Apple. “Com o excesso de 
publicidade a partir da década 
de 50 e a atual fragmentação 
da mídia, o consumidor perdeu 
o deslumbramento. As marcas, 
para terem sucesso com seu 
público, precisam criar relacio-
namento”, diz Ana.

Sintonia fina
Reformular marcas a partir 

dos conceitos de branding signi-
fica um mergulho profundo em 
sua história e cultura, procuran-
do entendimento detalhado do 
público e, a partir daí, a melhor 
renovação da expressão da mar-
ca. Foi o caso do trabalho desen-
volvido pela Ana Couto Design 
na reformulação da identidade 
visual do Unibanco, dando fim 
a um superado fundo preto e 
branco da logomarca-mãe e de 
diversos produtos e serviços com 
identidades visuais dispersas e 
sem nenhuma conexão.

“Era uma marca que só tinha 
como identificação o Casal Uni-
banco, mas sem personalidade 
própria. Esse é o perigo de não 
trabalhar a marca com conceitos 
de branding”, aponta Ana, lem-
brando que um dos desafios do 
trabalho foi sintonizá-lo também 
com os compromissos que o ban-
co prometia através das campa-
nhas publicitárias desenvolvidas 
com a F/Nazca S&S. 

A conquista de novas posi-
ções também costuma ser o gan-
cho para grandes mudanças de 
marca. Luciano Deos cita como 
exemplo o trabalho desenvolvido 

para o laboratório EMS, que nos 
últimos cinco anos se firmou 
como um dos maiores do setor 
farmacêutico, com faturamento 
de R$ 1,3 bilhão. A empresa 
partiu para um intenso trabalho 
de branding para consolidar a 
posição conquistada após 40 
anos de mercado.

Após extensa pesquisa para 
compreender a imagem da mar-
ca em meio aos diversos públicos 
e canais, foram identificados va-
lores e princípios que ajudaram a 
alinhar a estratégia de negócios 
ao posicionamento que a cor-
poração viria a adotar. O novo 
logotipo passou a assinar toda a 
expressão corporativa da empre-
sa, assim como suas embalagens 
e comunicação. 

Para padronizar e facilitar a 
identificação dos produtos pelos 
consumidores, a EMS promoveu 
reestruturação da arquitetura 
de suas marcas e adequação dos 
layouts das embalagens. “Uma 
simples mudança visual poderia 
ser copiada. A marca tem de ser 
a tradução da estratégia de ne-
gócios para todos os públicos”, 
diz Deos.

O papel da embalagem na guerra do sabão em pó
diferenciador para a P&G. 

E a demanda, segundo ele, é 
imensa. “Hoje faltam designers 
em nossos quadros, mesmo com 
nossa equipe tendo crescido 20% 
nos últimos dois anos. Isso ocorre 
pela necessidade de desenvolver 
cores, logos e tipografias que 
precisam perdurar na mente dos 
consumidores ao longo do tem-
po. Algumas marcas têm valores 
consolidados; outras precisam 
conquistar e transmitir essas pro-
priedades pelo design”, explica.

Um dos trabalhos de renova-
ção de embalagem que ele consi-
dera dos mais bem-sucedidos na 
região foi o lançamento de ver-
sões mais econômicas do sabão 
em pó Ace, cuja versão original 
usava caixa de papelão de cor 
laranja com aros amarelos desde 
o lançamento, nos anos 50. 

Para suceder o tradicional 
produto nas gôndolas, foi lan-
çada a linha Ace Naturals, com 
embalagens plásticas em cores 
bem mais chamativas, nas ver-
sões Erva Doce (verde), Maciez 
(lilás) e Coco (azul), desenvol-
vidas pela base mexicana da 
multinacional de design Landers. 
“Foi revolucionário. Acredito 
que seja uma das embalagens 
mais bem-sucedidas da marca 
Ace, que vem crescendo entre 
30% e 40% ao ano nas vendas”, 
declara Hoz. 

O executivo, porém, não 
acredita que na América Latina, 
assim como nos Estados Unidos 
e na Europa, seja tão necessário 
enfatizar a marca corporativa 

P&G nas embalagens. “Acre-
ditamos primeiro nas marcas 
dos produtos, que precisam se 
criar sozinhas. Mas há países, 
em especial na Ásia, onde o aval 
da corporação é importante por 
conta do costume dos consumi-
dores de querer saber de onde 
vem o produto”, explica.

Os trabalhos mais específi-
cos, porém, são terceirizados. 
As agências titulares da P&G no 
Brasil são hoje a Ana Couto e a 
Tátil Design. “Fazemos quase 

tudo internamente, com muitos 
de nossos gerentes de design 
vindos de agências para nos aju-
dar a formar a parte estratégica. 
Mas, como a mágica da criação 
está nas agências, sempre as 
chamamos para processos de 
inovação”, conta o diretor de 
design da P&G.

Hoz deixará em breve o Brasil 
para se transferir para o Panamá, 
nova central do design da corpora-
ção na América Latina. “O design 

é hoje protagonista na mudança 
de mentalidade de nossos líderes 
na empresa. Acredito que esse 
foco nos coloca alguns passos à 
frente, mas ainda não diria que te-
mos uma vantagem competitiva”, 
conclui o executivo, enfatizando 
a visão de longo prazo com que a 
P&G trata o design.

Novo Omo
Atenta à necessidade de 

trabalhar o design como parte 
da estratégia de negócios, a 

Unilever promoveu em julho de 
2005 uma mudança no principal 
produto de seu extenso portfó-
lio: o sabão em pó Omo. Na oca-
sião, a tradicional embalagem no 
formato vertical foi substituída 
pela forma horizontal, mantendo 
a porção de um quilo de produto, 
visando inovar e dar mais moder-
nidade à marca.

Segundo a gerente de marke-
ting de Omo, Juliana Carvalho, a 
proposta de mudança da embala-

gem foi apresentada à direção da 
Unilever a partir da sugestão de 
um grupo de funcionários da área 
de desenvolvimento de detergen-
tes em pó. “Até levar o produto 
às gôndolas dos supermercados, 
percorremos um longo caminho. 
O processo incluiu diversas pes-
quisas de opinião com donas de 
casa. Em seguida, vimos que a 
idéia deveria ser levada para a 
frente”, conta Juliana. 

Nessas pesquisas, foi cons-
tatado que a embalagem hori-

zontal facilitava o dia-a-dia das 
mulheres pela maior facilidade 
no manuseio, praticidade para 
armazenar e benefícios de es-
tocagem. “Além disso, nesse 
formato temos maior exposição 
da marca nas gôndolas”, diz a ge-
rente de Omo. Ela também cita 
o aspecto ecológico e econômico 
da medida, em função da redu-
ção no tamanho da embalagem, 
que teria evitado o corte de 2,4 
mil árvores por mês. 

Novas embalagens de Omo e Ace: design como parte da estratégia de negócios
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Tradição e inovação nem 
sempre andam juntas. Ainda 
mais quando se discute mudan-
ças de logomarca e design em 
produtos historicamente ven-
cedores. A Tátil Design encarou 
esse desafio quando aceitou re-
formular o design da bem-suce-
dida linha de eletrodomésticos 
Brastemp em 2006, quando o 
slogan “Não tem comparação” 
(da Talent) deu vez ao “Seja 
autêntico”, passando o foco do 
produto para o relacionamento 
com o consumidor. No ano pas-
sado, a DM9DDB passou a aten-
der a conta, dando continuidade 
ao conceito com a campanha 
“Descubra o seu lado B”.

Fred Gelli, sócio e diretor de 
criação da Tátil, conta que diver-

sos elementos criados pela Talent 
ao longo dos 12 anos à frente da 
comunicação da marca foram 
mantidos no novo design, feito em 
parceria com a consultoria Thy-
mus e a equipe da Multibras. Foi 
feita uma reflexão sobre valores 
como autenticidade, incentivo à 
individualidade, autoconfiança, 
ousadia e bom humor inteligen-
te, assim como em relação aos 
atributos da marca: autêntica, po-
tencializadora, elegante e estilosa, 
ousada, autoconfiante, inovadora, 
exigente, espirituosa e inteligen-
te, socialmente responsável. 

A partir disso, a Tátil buscou 
a melhor maneira de mesclar os 
conceitos com a autenticidade 
da marca Brastemp. O resultado 
final foi a escolha de uma tipo-

grafia com boa legibilidade em 
várias mídias e predominância 
da cor laranja. Gelli sabe que o 
novo design da Brastemp não é 
definitivo, mas torce para que, na 
velocidade das mudanças em que 
o mundo vive, essa “eternidade” 
seja de pelo menos cinco anos. 

Pais e filhos
As últimas mudanças feitas 

na logomarca da fabricante de 

brinquedos Estrela aconte-
ceram há mais de 20 anos. A 
postura conservadora, segundo 
o diretor de marketing da em-
presa, Aires Leal Fernandes, é 
em parte motivada pelas várias 
gerações de consumidores que 
até hoje endossam a marca 
aos filhos. “É preciso muito 
cuidado com uma marca que 
tem 71 anos. Formamos várias 
gerações que se recordam da 
infância como a melhor fase da 
vida. Elas são hoje as embai-
xatrizes da própria marca em 
suas casas”, explica. “Evitamos 
fazer modificações grandes, já 
que o nosso novo público tem 
respaldo desses pais, que se 
identificam com a marca”, con-
clui o diretor da Estrela. 

O dilema de ousar com marcas tradicionais
Mas se a marca é quase into-

cável, sobra inovação quando o 
assunto é lançamento de produ-
tos. “A novidade é o oxigênio do 
nosso negócio”, justifica o execu-
tivo, contando que 286 brinque-
dos foram lançados na feira da 
Associação dos Fabricantes de 
Brinquedos (Abrinq), realizada 
há duas semanas, contra 245 
do ano passado. Para compor 
o design de tantas novidades, 
a Estrela conta com um grupo 
multidisciplinar, composto por 
estilistas, produtores, engenhei-
ros de produção, escultores, mo-
delistas e, também, designers. 
“São pessoas que materializam 
idéias, grupos de gerentes de 
produto que dão força às novi-
dades”, explica. 
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Assim como a inclusão de 
uma nova modalidade esportiva 
em uma Olimpíada, a chegada 
do design ao maior festival de 
publicidade do mundo dá uma 
nova dimensão à disciplina no 
universo da comunicação. Mas, 
assim como qualquer categoria 
estreante, a primeira edição 
deverá servir muito mais como 
aprendizado — no sentido de se 
estabelecer critérios para de fato 
premiar os trabalhos mais criati-

vos e inovadores em todo mundo. 
É o que pensa Fred Gelli, sócio e 
diretor de criação da Tátil Design 
e jurado brasileiro nesta primeira 
edição do Design Lions. 

Para ele, a determinação de 
identidade visual, ambientes e 
embalagens como as três grandes 
categorias de avaliação deixará 
de fora uma importante esfera 
de atuação do design moderno: 
o de produtos. “Acho que uma 
das funções do design moderno 
é criar soluções para que as pes-
soas se relacionem melhor com o 
mundo físico”, argumenta. 

Outra reivindicação que ele 
promete levar aos seus colegas 

de júri na Riviera Francesa é a 
questão da biodegradabilidade 
das embalagens como um crité-
rio eliminatório já no shortlist. 
“Estudos mostram que 35% do 
lixo do planeta são embalagens, 
o que é surreal. Além do design, 
temos que procurar premiar tra-
balhos que estejam em sintonia 
com as soluções ambientais que 
o planeta busca”, defende. 

Acostumado a freqüentar 
os principais festivais de design 

do mundo tanto como delegado 
quando como jurado, Gelli lem-
bra que, no último IF (evento 
que é uma espécie de Copa do 
Mundo do design, realizado 
anualmente em Hannover, na 
Alemanha), conseguiu conven-
cer os colegas de júri a não pre-
miar a Apple pela embalagem do 
iPod justamente por considerá-la 
ecologicamente incorreta. 

“É muito bonita, mas aquela 
caixa de acrílico não serve para 
nada após ter sido aberta. Ar-
gumentei com o júri que preci-
sávamos considerar o impacto 
ambiental na premiação. Eles 
concordaram, e desclassifica-

mos todos os trabalhos que 
não atendiam o quesito”, conta 
Gelli, que neste ano inscreveu 
cinco trabalhos em Cannes. 
Apesar de ter tido um contato 
recente com o presidente do 
júri, Rodney Fitch, Gelli conta 
que o maior nome do design 
britânico ainda não se posicio-
nou sobre esses temas. 

Quanto às chances brasileiras 
de trazer Leões, Gelli diz serão 
boas, se o parâmetro for o de-
sempenho na última edição do 
IF, do qual o País voltou com 17 
troféus e ficou entre os dez mais 
premiados. Ele não acreditava em 
um grande número de inscrições 
logo na primeira edição do Design 
Lions por conta da cultura do 
meio, que não seria tão apegado 
a prêmios quanto os publicitá-
rios em geral. “O Fitch havia me 
dito que não achava que haveria 
muitas inscrições, mas vimos 
que aconteceu o inverso, com a 
necessidade de inclusão de mais 
três jurados. Foi uma surpresa 
para todo mundo”, afirma.

Mesmo assim, Gelli duvida 
da presença de fantasmas, como 
é tão comum em categorias 
como Press e Film, nas quais 
costumam ser mais detectados. 
“Essa é mais uma das diferenças 
de cultura entre as duas áreas. 
Como no design não existem 
políticas de remuneração que 
variam de acordo como as pre-
miações obtidas — caso de 
algumas redes —, não existe 
tradição de perseguir prêmios a 
todo custo. Nossas premiações 
vão sempre para trabalhos reais. 
Não acredito que seja diferen-
te em Cannes”, alfineta.  (RG)

Em Cannes, categoria se torna 
“modalidade olímpica”

Gelli, da Tátil: no design não existe tradição de perseguir prêmios a todo custo 

Assim como Gelli, a colom-
biana Misty Wells também está 
ansiosa de saber como será 
o desenrolar da categoria no 
Wave Festival in Rio, a qual 
foi convidada a presidir pelo 
Grupo M&M. Especialista em 
imagem corporativa e sócia-di-
retora da Misty & Zea, sediada 
em Bogotá há 10 anos, Misty 
tem no currículo o maior prê-
mio que seu país já conquistou 
em design: um Clio, em 1990, 
com a etiqueta do detergente 
Teepol, da fabricante Shell. Ela 
se diz muito entusiasmada com 
o fato de a disciplina agora fazer 
parte da premiação em Cannes 
e acredita que 
os latino-ame-
ricanos podem 
surpreender. 

“Claro que 
temos chance. 
A América Lati-
na sempre mos-
trou seu talento 
em publicidade 
e agora creio 
que poderemos 
mostrar essas 
qualidades e conquistar Leões 
também em design. Houve um 
grande desenvolvimento nos úl-
timos anos, graças ao surgimento 
de uma quantidade de empresas 
especializadas com boa base 
estratégica e sólida capacidade 
de pesquisa”, diz Misty.

Alguns preconceitos, po-
rém, precisam ser superados. 
Segundo ela, a obra Latin Ame-
rican Graphic Design, em que 
os brasileiros Felipe Taborda e 
Julius Wiedemann reúnem os 
melhores trabalhos realizados 
na região, pode ajudar a derru-
bar percepções equivocadas a 
respeito dos latinos. 

“Existe no resto do mundo 
uma visão de nosso design com-

pletamente influenciada por pre-
conceitos sobre coisas exóticas e 
de nosso folclore. Espero que a 
obra dos colegas brasileiros sirva 
para derrubar esses clichês e que 
os trabalhos de qualidade feitos 
por aqui possam ser valorizados. 
Isso também enriqueceria a nas-
cente cultura global”, diz Misty, 
apontando Brasil, Argentina 
e México como aqueles com 
mais chances por terem estilos 
próprios e um mercado mais 
desenvolvido. 

Tanto em Cannes quanto no 
Wave, a designer colombiana 
diz que os critérios que mais 
sensibilizam jurados em seu 

segmento são trabalhos que, 
de forma simples e criativa, 
conseguem transmitir o po-
sicionamento, a essência e a 
personalidade de uma marca ou 
produto. “Uma linguagem clara, 
tanto visual quanto verbal, 
ajuda na capacidade de dife-
renciação e no impacto dentro 
da categoria”, explica Misty, 
acrescentando ainda a flexibi-
lidade no sistema de aplicação 
de imagens como outro impor-
tante tópico a ser considerado 
pelo júri. “Penso que seria 
interessante avaliar inovação, 
engenhosidade e originalidade 
que resultem em um elemento 
surpresa que faça as pessoas 
sorrirem”, conclui.        (RG)

Preconceitos influenciam 
percepção do estilo latino

Misty Wells, da Misty & Zea: latinos podem surpreender
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