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HÁ UM ANO, REDESENHAMOS A EMBALAGEM DE UM CHOCOLATE DA
CACAU SHOW. RESULTADO: AS VENDAS QUASE DOBRARAM

EM AGOSTO de 2007, a convite da
Revista Pequenas Empresas & Gran-
des Negócios, o empresário Alexandre
Tadeu da Costa, fundador da rede de
franquias Cacau Show, aceitou sub-
meter uma, entre centenas de emba-
lagens de chocolate de sua marca, à
avaliação de uma das maiores agên-
cias especializadas em design do país,
a Seragini Farne Guardado.

A idéia era, a partir de um exemplo
prático, mostrar os conceitos que re-
gem o universo das embalagens e pre-
parar três propostas que mudariam a
cara do produto. Assim que viu as três
opções apresentadas pela agência,
Costa fez sua opção numa fração de
segundo. Escolheu uma embalagem
mais limpa, cujo conjunto facilitava a
leitura, valorizava o produto e identi-
ficava a marca.

Cores personalizadas, uma imagem
fotográfica de qualidade e o uso co-
medido do dourado completavam o
pacote. Ele aceitou até mesmo mudar
o nome do chocolate de Trüffles para
Trufas, antes de colocar a novidade

na linha de produção. "Foi amor à pri-
meira vista", afirmou o empresário.
"A agência traduziu com precisão um
conceito que buscávamos há tempos."
Segundo Costa, a Cacau Show traba-
lhava naquele momento justamente na
limpeza visual das embalagens, para
adotar uma linguagem mais moderna
que valorizasse o produto.

Novidade nas prateleiras, o empresá-
rio seguiu sua rotina. Um ano depois,
quando questionado sobre o resultado
da iniciativa ousada que havia tomado,
parou para contabilizar os números.
"Comparados os meses de maio, junho
e julho de 2007 com o mesmo perío-
do de 2008, as vendas aumentaram
93%", declara. "Sabíamos que esse era
um dos carros-chefes da Cacau Show,
mas não tínhamos a mínima idéia do
quanto sua participação nos negócios
poderia crescer apenas com a troca da
embalagem. Foi surpreendente." Em
tempo: na mesma época, refizemos o
logotipo da Cacau Show. Costa ficou de
pensar sobre a proposta, mas acabou
não adotando a novidade.

A antiga
embalagem,
marcada por
excesso de
dourados
e rococós,
é substituída
por uma versão
mais limpa
e impactante no
ponto-de-venda

Filmes são usados para
apresentar novos imóveis

O ENGENHEIRO paulista Luiz
Henrique Manetti criou algo inédito
no mercado imobiliário: maque-
tes em filmes 3D. Isso mesmo.
Com base na planta do imóvel,
ele desenvolve filmes de realidade
virtual — até o som de uma fonte
na piscina, por exemplo, pode ser
incluído, assim como a visão pano-
râmica real que se tem do local. Os
filmes podem ser assistidos num
telão ou numa simples TV, com
o auxílio de óculos coloridos que
possibilitam ver as imaqens em
três dimensões. O passeio virtual
pelo imóvel é definido pelo próprio
cliente. Nesse caso, ele assiste ao
vídeo com uma espécie de joystick
nas mãos. O sistema já foi adotado
por grandes empresas, como as
construtoras WTorre e Even e a
imobiliária Lopes.

Segundo Manetti, o boom da
construção civil tem facilitado o
fechamento de novos negócios.
Isso porque, com o aumento da
demanda, nem sempre as empre-
sas encontram maqueteiros dis-
poníveis no mercado. "Já tive um
cliente que fez o lançamento do
empreendimento só com o filme
em 3D, porque a maquete não
ficou pronta a tempo", afirma Ma-
netti, que no final de 2005 criou
a VRS Virtual Reality Solutions. O
custo, de acordo com ele, é outro
atrativo. "Um filme de realidade
virtual sai praticamente pela me-
tade do preço de uma maquete,
que é um trabalho artesanal e
bem mais demorado", afirma.
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