
Quando less
não é more

Os Estados Unidos estão na época do less:
menos crédito, menos consumo, menos
desperdício. Obviamente, boa parte da

mudança não é por opção, mas outra é, acredi-
to, por conscientização - conscientização de que
o comportamento de cada um, impulsionado pelo
modelo mental da abundância, causou a crise atu-
al,
Nessa onda, surgem as proposições, os produtos
e o design que eu chamaria de autênticos ou es-

senciais. Há alguns anos, as empresas vêm des-
cobrindo que os consumidores estão cansados e
confusos com tanta informação: ômega 3, gordura
trans, light ou diet, fat free, sodium free, lactose
free... Como decifrar tantos códigos?
Para facilitar as coisas, e assim conquistar o con-
sumidor confuso, algumas marcas vêm adotando
uma nova estratégia. A Haagen-Dazs, por exem-
plo, lançou o Five, um sorvete com apenas cinco
ingredientes, Quatro são sempre os mesmos - lei-

te, creme, açúcar e ovos - e o último varia - pode
ser menta, gengibre, café e outras delícias mais.
Tão simples que praticamente dão a receita; tão
verdadeiro que parece feito em casa. Tudo isso
numa embalagem linda e branca que dá destaque
a uma foto do ingrediente especial - uma folha, um
pedaço de raiz, um grão. Nada de multicoloridos,
volumes, brilhos, splashes, textos em 3D. Um ver-
dadeiro oásis no meio da salada toda.
A marca de sucos Tropicana tentou ir pelo mes-

mo caminho e não teve o mesmo
sucesso. Gerou polêmica a nova
aparência minimalista e elegante
lançada no começo do ano - uma
taça de vidro transparente que evi-
denciava o suco de laranja natural
sobre um fundo branco. Para mim,
estrangeira que sou nos EUA, a
nova embalagem não apenas me
pareceu atraente justamente por
ser tão essencial - um estilo de
design minimalista inglês - como

também efetiva na gôndola. O grande paredão
branco que se formava, ao meu ver, era um alívio
comparado à poluição visual e ultracolorida do de-
sign anterior. Acontece que eu não era a consumi-
dora típica de Tropicana. Aquilo que eu chamava
de poluição, o verdadeiro público satisfeito e fiel
há décadas identificava como os códigos visu-
ais da marca. Esse mesmo que se sentiu traído e
perdido quando, da noite para o dia, tiraram-lhe a
embalagem que ele reconhecia tão facilmente, de
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longe, pela fruta estampada no painel frontal, e de
perto, pela barra colorida indicando o tipo de suco
- Lots of Pulp, Some Pulp, No Pulp (a quantidade
de gominhos no suco).
Resultado: queda de 20% nas vendas durante os
meses de janeiro e fevereiro. O público gritou, a
nova embalagem foi severamente criticada em to-
dos os veículos impressos e virtuais imagináveis

no país e o fabricante prometeu voltar com o de-
sign anterior. Ontem (já final de abril) vi de volta
à gôndola do supermercado a nova velha embala-
gem. Já estava duvidando se iriam cumprir a pro-
messa. Mas creio que tenham aprendido que com
a vontade do consumidor não se brinca.
Como consultora em branding, fico buscando os
porquês e as lições disso. Por que com o sorve-
te está dando certo e com o suco não? Primeiro,

porque o sorvete era um lançamento, uma adição
à linha de produtos, e portanto o risco era calcu-
lado. Com o suco, aconteceu com o próprio car-
ro-chefe, os sucos de laranja (e outros, como gra-
pefruit). E com o carro-chefe não se experimenta
desse jeito. Segundo, porque pode ter havido um
mau uso de pesquisa com o consumidor, Difícil
imaginar que nesse projeto não tenham conduzi-

do muitas rodadas de pesquisa. Mas pro-
cessos aparentemente muito cautelosos
podem não resultar em sucesso. E é aqui
que surge uma crítica a algumas práticas
correntes de gestão de marca - pesqui-
sa não se faz para que o consumidor
'escolha' uma embalagem, tampouco
para que ele fale de qual 'gosta mais',
mas sim para identificar percepções
que representem potenciais problemas.
O mesmo vale para logos e nomes de
marcas. Uma pesquisa assim - seja ela
de natureza qualitativa ou quantitativa
- pode não revelar as respostas certas
à medida que não reflete o mundo real.
Na vida como ela é, outros fatores en-
tram em jogo - investimentos em comu-
nicação, movimentos concorrenciais,
comportamento do consumidor num
verdadeiro ambiente de varejo, etc. - e
aí tudo pode ser diferente.
Moral da história: é claro que é importan-
te entender, escutar e consultar os consu-
midores. Mas tão importante quanto isso
é, antes, entender verdadeiramente a sua
marca e até onde se pode experimentar

com seus valores e códigos sem colocar em risco a
sua essência e seu relacionamento com o público.
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