
tendência pode se acelerar a partir de 2009 se a economia
começar a se recuperar, e as empresas de mercadorias
embaladas (CPG) se sentirem mais confortáveis para
alocar seus preciosos dólares de marketing para o design
estrutural .
A hierarquia visual no design de embalagem tradicionalmente
aceita tem a cor em primeiro lugar, seguida pela forma, grá-
ficos e texto. Mas alguns especialistas em marcas acreditam
que a forma pode estar prestes a conquistar o status de "l-A",
uma vez que está havendo uma proliferação continuada de
produtos e unidades mantidas (SKUs) em estoque, com
cores de embalagens formando um exaustivo arco-íris pelos
corredores das lojas.
De certo modo, os formatos-padrão têm sido uma carac-

terística das embalagens. A venerada garrafa da Coca-
Cola - alguém pode argumentar o contrário - c a mais
conhecida das formas de embalagem do planeta. Mas,
uma observação reveladora mostra que o shape pode
estar pronto para fazer um grande barulho - é a de que
os produtos em outras áreas da loja - onde inovações
estruturais das embalagens são raras - também estão
começando a mudar.

EXEMPLOS ENCONTRADOS NOS
CORREDORES
Aqui estão três exemplos recentes de como um novo
formato está produzindo embalagens de alto impacto
em diferentes categorias de produtos.
*Um design patenteado e cr ia t ivo foi desenvolvido
para uma garrafa de 500 ml que embala três sabores de
bebidas não-carbonatadas da Pepsi. Ela transmite uma
mensagem para cada produto da marca dentro de um
formato que também atende às exigências técnicas de
ser uma garrafa leve.
*Lipton Iced Tca, suco de f rutas Tropicana, Aquafina
FlavorSplash e Aquafina Alive dividem o novo design

á sinais de que o formato da emba-
lagem está prestes a ter um papel
mais proeminente. Informalmente,
a definição das formas parece ocorrer
com mais freqüência em produtos
novos - uma observação comparti-
lhada por muitos donos de marcas
e consultores de design. Essa



da garrafa PET. O grande volume de produção desses
produtos exigiu um design de garrafa único para as três
marcas - uma solução alternativa para o problema de
formato que algumas empresas CPG costumam ter para
controlar custos de embalagem de múltiplas marcas. Um
design comum também é possível porque as três marcas
possuem atr ibutos similares: refrescantes, naturais e
energéticas. Linhas horizontais em forma de onda foram
utilizadas para moldar toda a garrafa, proporcionando um
perfil que se destaca e que a PepsiCo precisa para projetar
os atributos de sua marca. Stuart Leslie, presidente da
4sight Inc., empresa responsável pelo projeto de design
estrutural da embalagem, diz que as linhas em forma
de ondas simulam um movimento suave de fluidez. "As
curvas são espaçadas aleatoriamente, imprimindo uma
qualidade natural e orgânica ao formato da garrafa. Os
dedos se a justam facilmente ao formato, e a garrafa é se-
gurada confortavelmente. Quando observamos a garrafa
de vários lados, ela parece ficar diferente".
Os fornecedores das garrafas são Amcor (www.amcor.
com), Plastipak Packaging (www.plastipak.com), Ball
(www.ball.com) e Constar International (www.constar.net).

Os benefícios de um novo design ondulado de garrafa vão
além dos estéticos. A PepsiCo também tinha uma meta
de reduzir o uso de plástico. O padrão do design permitiu
que a garrafa ficasse mais estreita, reduzindo em 20% a
utilização de plástico. Além de satisfazer as necessidades
do consumidor e do meio ambiente, a garrafa também
atende ao processo de produção da empresa.
"O entendimento da 4sight sobre a cultura da Pepsi e
nossos parceiros no processo de engarrafamento possibi-
litou atingir nossos objetivos de design para muitas das
marcas," disse Denise Lefebvre, diretora de embalagem
Pesquisa & Desenvolvimento da Pepsi. "Agora nós temos
uma combinação vencedora - uma garrafa leve que trans-
mite a mensagem de nossas bebidas não-carbonatadas
por meio de um único design que resulta também em
uma vantagem na gôndola em relação à concorrência".
*Nos corredores de produtos de limpeza, a Procter
& Gamble exibe a expressão de sua marca para o seu
detergente Cascade Complete ao util izar o formato da
embalagem para comunicar uma tendência de compra
emocional voltada para o dono da marca - a confiança
de que os pratos ficarão limpos já na primeira lavada.



"Assim como na cor é importante entender quais são os
valores que o formato comunica para o consumidor-alvo
da marca antes de desenvolver o trabalho de design", diz
Ryan Dullea da P&G, gerente-assistente de marca da
Cascade. Esse entendimento compartilhado do impacto
do design entre os gerentes de marca e os designers está
produzindo algumas embalagens bastante atraentes na
P&G. Trabalhando formato com cores foi possível t rans-
mitir uma mensagem de valor para o detergente para
lavadora automática Cascade Complete All in 1.
Ao trabalhar com a agência de design LPK (www.lpk.com), a
P&G identificou o formato ideal para associar um detergente
para lavadoras automáticas comuns a um estilo de vida. 'As
mulheres que compram Cascade já adquiriram produtos
premium em outras categorias", diz Keara Schwaartz, gerente
de design P&G, citando uma pesquisa de consumidores de
produtos de beleza. "Ela avalia desempenho e experiências,
e classifica em categorias".

FORMA = PODER
A influência do formato na marca Cascade é evidente tanto no
produto como na embalagem. O gel detergente é envasado em
uma embalagem em forma de espiral dentro de embalagens
dissolúveis ActionPacs. O gel apresenta as cores características da
marca: verde e azul. As embalagens vêm dentro de um recipiente
de polipropileno (PP) sem marca (A P&G não queria identificar
os fornecedores) que parece uma caixa de jóia exibida em uma
mesa. A base estreita do recipiente estende-se para fora para uma
aba mais larga - um distanciamento da categoria de caixas de
papelão lineares e formatos de garrafas opacas, juntas, as formas
do ActionPac e do recipiente comunicam suavemente a força
e transmitem confiança na capacidade de limpeza do Cascade
para os consumidores que esperam por um desempenho con-
fiável do produto. "O shape é o principal diferenciador e é uma
ferramenta realmente importante para estabelecer o Cascade
Complete como um produto de destaque," diz Keara.
A forma geométrica em Y de uma embalagem inteligente feita
para a Y Water Inc., de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi
desenhada para agradar as crianças do ensino elementar. Conec-
tores naturais de borracha chamados de Y Knots permitem às
crianças conectar embalagens vazias como formações molecula-
res e prolongam a vida útil dessas embalagens transformando-as
em brinquedos ou blocos de construção. "Quando procuramos
por uma bebida orgânica de baixa caloria para nossas crianças,
minha esposa e eu ficamos de mãos vazias", disse Thomas

Arndt, presidente da Y Water. 'A obesidade é o maior problema
entre as crianças, e nós quisemos criar uma bebida que pudesse
influenciá-las positivamente sobre a importância de uma vida
saudável".
Arndt concluiu seu projeto com a ajuda da fuseproject (www.
fuseproject.com), uma empresa de marca e design industrial. A
garrafa divertida de 255g reflete a mensagem principal da marca,
de alegria e controle de peso, ao ingerir uma bebida saudável
que está disponível em cinco sabores voltados para as crianças:
Bone Water, Brain Water, Immune Water e Muscle Water.
'A embalagem é a heroína da marca Y Water", diz Arndt. 'A
garrafa Y verdadeiramente ajuda a diferenciar nossos produtos,
conquistando os consumidores de uma forma completamente
inesperada".
A Y Water escolheu o copoliéster Eastar® da Eastman Che-
mical Co. para criar a garrafa. As características de sopro do
material permitiram desenvolver o formato em Y dimensional
de cima para baixo e com espessura de parede suficiente para
resistirem ao processo de engarrafamento de 85 °C da Y Water.
Além disso, ela também oferece durabilidade para resistirem ao
manuseio brusco e reutilização pelas crianças.
Além dessas qualidades de marketing, a embalagem confere
forte presença na gôndola, é reutilizável e funcional - três be-
nefícios que combinam com os consumidores atuais.

O INÍCIO DE UMA TENDÊNCIA?
As embalagens da PepsiCo, P&G e Y Water respondem às ne-
cessidades de diferenciação em uma loja. Elas são representativas
do movimento em direção de formas geométricas funcionais e
chamativas, com e sem padrões de detalhes, e sustentabilidade,
ou seja, designs cuidadosos que podem, mais adiante, elevar a
estatura de embalagem para um programa de marketing.
Ao compreender as tendências econômicas, funcionais e emo-
cionais que estão por trás do uso do shape, os profissionais de
marketing podem lapidar uma das ferramentas que estão à sua
disposição para maximizar o impacto na gôndola e também
vincular a embalagem às novas possibilidades de utilização, além
de proporcionar vendas adicionais.
Estudos de referência da Perception Research Services (www.
prsresearch.com) apoiam esse artigo. Esses estudos revelam uma
forte relação entre embalagens bem executadas e percepções
de marca e intenção de compra por parte dos consumidores. A
empresa conduz dezenas de pesquisas de marketing em estabele-
cimentos por ano e afirma que 25% dos sistemas de embalagem
foram avaliados como de forte percepção de marca c preferência



de produto. "Nós temos grandes argumentos de inovação estru-
tural", diz Scott Young, presidente da empresa. "Enxergamos
de forma consistente que isso pode impactar dramaticamente
a visibilidade na gôndola e a imagem da marca, assim como a
funcionalidade no aprimoramento e resultados no aumento da
utilização".
A cor tem sido a principal vendedora por anos e ela permanecerá
como parte integral de qualquer embalagem bem elaborada. A
cor estimula a emoção e cria significados para os consumidores,
além de criar valor.
Assim como a cor, o formato da embalagem comunica instintiva-
mente. Ela cria não apenas marcas reconhecíveis, mas também
projeta maior qualidade e indicadores sofisticados. Em grandes
embalagens, uma forma definida funciona holisticamente para
sustentar o posicionamento da marca.
Leslie diz que a cor e o texto são cruciais para o sucesso da marca,
mas os profissionais de marketing de marca falham ao explorar
a força de um design quando eles colocam lado a lado cores dis-
tintas e texto padrão em uma forma de embalagem antiga. Uma
embalagem verdadeiramente eficiente, diz ela, inclui também
uma forma complementar. "Você pode comunicar bem mais
uma marca por meio de um design estrutural. Essa é a linguagem
da credibilidade para o consumidor" explica. "Cores brilhantes
atraem os olhos à distância, mas a forma e o formato contam a
história da marca."
"Sc você põe a mesma mensagem em palavras no rótulo ou em
um anúncio, os consumidores não acreditarão. Mas quando você
a constrói em uma garrafa por meio de um formato estrutural,
ela fala ao consumidor em vários níveis diferentes. A mensagem
torna-se confiável para eles".
Leslie acrescenta: "Estudos da 4sight para a Unilever, Pepsi, e
Wm. Wrigley Jr. Co. confirmam que os consumidores associam
o formato da embalagem estrutural com o significado de credi-
bilidade da marca".
Ares Marsaligiller, diretor da LPK, concorda. Formas eficientes
seduzem os consumidores para um conceito de gôndola
de marca com uma aparência que se distingue, porém que
seja unificada - uma estratégia conhecida como "brand-
blocking" entre os profissionais de marketing. Aqui o
papel da cor é o de a judar os consumidores a identificar
as diferenças dos produtos dentro de uma mesma marca.
"Os consumidores olham para a gôndola a partir de 3 m,
1 m e 30 cm", diz Marsaligiller, que cria estratégias de
design em embalagem para a Procter & Gamble. "Eles
querem observar novas coisas c entender por que eles
deveriam prestar atenção em você. O shape proporciona
o impacto na gôndola que o conduzirá a isso. Ele é um
grande diferenciador".

COMO COMEÇAR
Os profissionais de marketing que desejam olhar mais
de perto e elevar o papel do shape em suas embalagens
podem querer ficar atentos ao que Keara Schwartz e Ryan
Dullea da P&G têm a dizer. Elas dizem que o sucesso

do formato começa com duas conclusões. Primeira, o
formato por si só não é um comunicador da marca. É
necessário trabalhar holisticamente com a cor, gráficos
e texto.
Segundo Schwartz c Dullea a sua equipe de criação não
pode pegar uma tela em branco e simplesmente decidir
"nós precisamos de uma nova forma!". "Primeiro, pro-
cure entender o que é importante para o consumidor
por meio de táticas que estabeleçam associações entre
palavra e imagem que conduzam a expressões imediatas
sobre o que é significativo e desejável para o seu produto.
Então, reúna sua equipe de criação para analisar essas
associações e deixe-os se inspirarem para a criação de
uma forma que comunique um significado c um desejo
da marca tanto para o momento da compra como para
o momento de utilização", concluem.
Quando bem executada, assim como o padrão de ondas
da garrafa da PepsiCo, a forma influenciará a percepção
do consumidor a respeito de um produto de qualidade,
diz Leslie. "Os donos das marcas estão começando a
descobrir isso. Cores brilhantes atraem os olhos, mas o
formato conta a história da marca," acrescenta.
Como a equipe de criação pode convencer o gerente
sênior a correr um risco calculado nesses tempos de
turbulência econômica e investir em um design estru-
tural correto para sua marca? Como você está lidando
com executivos que querem resultados, antes de tudo,
Leslie recomenda enfat izar quaisquer benefícios finan-
ceiros que possam resultar da mudança da estrutura da
embalagem. "Quando eu digo que eles vão vender mais
produtos baseados em um novo formato de embalagem,
eles não acreditam em mim," diz. "Então, mudei minha
abordagem. Agora, com qualquer cliente, eu digo que
nós podemos diminuir o custo de sua embalagem com
uma nova solução de formato e, sendo assim, você poderá
vender mais produtos. Então, eles ficam mais propensos
a aceitar", ensina Leslie.
Jim Barrett, CEO da Brandimage (www.brand-imagc.
com), consultor de design de embalagem industrial e grá-
fica, oferece uma perspectiva final sobre elaboração de
formatos-padrão. "O que nossos clientes mais diziam de
imediato é 'isso é muito caro'. A principal preocupação
entre os gerentes e profissionais de marketing de marcas
sempre é que eles não querem destruir a marca".
"O que sugerimos aos donos das marcas é tratar o design
como a primeira regra para ser audacioso e desafiar o
status quo. Não precisa ser uma grande ou impensada
mudança. Pode ser uma mudança estrutural sutil. Por-
tanto, muitas embalagens estão apenas usando designs
estruturais padrões e alterando apenas o rótulo. Mas
creio que a maneira de pensar está mudando dramati-
camente", conclui.
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