
O olhar do design
O design de embalagem na comunicação
das empresas com o consumidor

o mês em que se celebra o Dia Internacional da
Mulher, embanews entrevistou Rita de Cássia
Ardezzoni, designer, sócia da agência R1234. Ela
está entre as poucas mulheres à frente de uma

agência, que participam diretamente do processo de cria-
ção e atuam em todas as fases do projeto.

Ao longo da conversa com Rita de Cássia, vamos desco-
brindo um outro olhar, uma outra percepção, que revela em
parte seu processo de criação. Suas fontes não são apenas as
pesquisas de mercado, mas encontram-se nos estudos sobre
os temas mais variados possíveis. Do estudo de arquétipos,
física quântica, neuromarketing, semiótica e outros temas
relacionados a manifestações e reações humanas.

É através dessa viagem pelo espírito humano que ela
reconhece que a embalagem se comunica com um homem
contemporâneo, que concentra grande parte de suas percep-
ções na visão, sentido que acabou assumindo a função de
todos os demais. "É através da visão que se sente o gosto, o
som, o tato. O homem moderno não fica no escuro, não fica
em silêncio. Isso diminui sua capacidade de pensamento e
de percepção profunda; os estímulos acabam sendo muito
rápidos. Esse é o nosso consumidor".

Rita tem formação em arquitetura pela FAU-USP e se en-
caminhou para o desenho industrial depois de seu primeiro
estágio como designer na Philips, de lá, passou pela Cauduro
Associados, e pela Benchmark, atual Bench Design Total. Em
1991, montou sua primeira agência e, cinco anos depois, a
R1234 foi criada, num modelo de gestão muito mais próximo
do seu ideal de trabalho.

A R1234 está completando 15 anos; nesse período já
lançou cerca de 3.300 embalagens, para os mais diversos
segmentos, inclusive para o mercado internacional, conquis-
tando 35 prémios. Vários Trofeus Embanews estão na galeria.

EMBANEWS: Como você vê o design de embalagem hoje?
RITA ARDEZZONI: É perceptível o crescimento da impor-
tância do design de embalagem, que se torna cada vez
mais um instrumento diferenciador na gestão empresa-
rial, no planejamento estratégico de produção e distri-
buição de seus produtos e na interação de comunicação
e funcionalidade com o consumidor. Considerando que
o consumidor hoje só interage com o produto através da
embalagem, um não existe sem o outro, cabe ao design
comunicar de forma clara e objetiva seus principais va-
lores, benefícios e diferenciais. A embalagem se torna o
veículo de construção da marca, o momento de consci-
ência formal, uma experiência de percepção e desejo. O
design agrega valor, define o posicionamento, constrói a
identidade do produto. A forma e a função da embalagem
se evidenciam ao responder com eficiência as necessida-
des do mercado e as expectativas do consumidor. Existe

Rita Ardezzoni:
Desafios para o design na busca de soluções sustentáveis.

ainda uma preocupação e necessidade de pensar tudo
isso dentro do contexto de sustentabilidade socioambien-
tal de toda a cadeia.

Em sua opinião, quais são os atributos
de um design vencedor?
RITA ARDEZZONI: O design vencedor não se baseia no
gosto pessoal do designer ou da empresa, mas precisa
transmitir tudo o que é importante para esse consumidor
acreditar, experimentar e criar fidelidade com a marca e o
produto. O pior erro de uma embalagem acontece quando
o consumidor se sente enganado, movido por um desejo
que não se cumpriu; soa falso. É preciso que a embalagem
transmita o mais fielmente possível o benefício que o pro-
duto quer entregar. Nesse caso, a recompra é garantida.
Geralmente, o designer vencedor não é construído sozinho,
mas é o fruto da contribuição de todos os que participam
do processo de produção, distribuição e venda. Ocorre
quando os fabricantes dos produtos ou das embalagens
envolveram-se na busca de melhores soluções de ganho e
produção. O envolvimento efetivo do marketing, o correto
diagnóstico e a adoção de estratégias visionárias são os
elementos mais importantes para a edificação de uma em-
balagem correta. O designer concretiza ideias, necessidades
e estratégias de venda de um produto.

EMBANEWS: Qual é o seu processo de criação?
RITA ARDEZZONI: O processo de criação pode ser de-



Naturalmente intuitiva, sensível e observadora, a mulher consegue
uma percepção rápida dos desafios que se apresentam na área criativa

senvolvido de várias maneiras, mas basicamente segue
quatro etapas: Diagnóstico, Incubação, Maturação e Ilu-
minação. A primeira etapa, Diagnóstico, consiste na re-
cepção do assunto a ser desenvolvido, materializado no
briefing enviado pelo cliente. Quanto mais detalhado o
material, maiores são as possibilidades de desenvolvimen-
to de diagnósticos. É nessa fase que se definem as metas
e objetivos através da análise de tendências, pesquisas,
oportunidades de mercado e preferências do consumidor,
público-alvo, concorrência, principais atributos, valores e
mensagens de comunicação que devem ser trabalhados.
A segunda etapa. Incubação, consiste no levantamento de
ideias e possibilidades, brainstorms, exercícios em limites
de inovação formal, visual e conceituai. São feitas propos-
tas de estímulos de imagens, de estruturas, de tecnologias,
de memórias afetivas e entendimento dentro do repertório
conhecido do público-alvo. Essa etapa normalmente é caó-
tica, pois muitos caminhos criativos são levantados dentro
de um universo de possibilidades. A etapa seguinte de
Maturação consiste na validação e contraposição do brie-
fing com todas as ideias desenvolvidas. Aqui começa-se
a aglutinar os elementos para a construção da forma final.
Chamo de Iluminação a última etapa, quando se desenha,
no nível criativo, o conceito consistente, a visua-lização, a
formatação do projeto como resposta ao briefing entre-
gue. Trabalha-se nos detalhamentos das ideias através de
desenhos, imagens, formas, cores, estruturas e conceitos.

EMBANEWS: O que agrega valor para a criação?
RITA ARDEZZONI: A criação é valorizada quando ela é
original, efetiva e eficiente. Quando fala muito sem ser ex-
cessiva. Quando é objetiva e rápida em sua comunicação.
Quando desperta a reação certeira, estimula o interesse
balanceado do racional e do emocional no consumidor.
A responsabilidade do design não se limita a ser claro,
criativo e bonito. É necessário agregar valores de enten-
dimento intuitivo e motivadores. Essa é a criação que faz
a diferença seja em qualquer campo que atue.

EMBANEWS: Você trabalha com a Semiótica?
RITA ARDEZZONI: Sim, a Semiótica, no desenvolvimento
criativo de uma embalagem, é uma ferramenta impor-
tante para a definição dos estímulos correios a serem
aplicados. A experiência também nos ensinou a consi-
derarmos relevantes as reações similares dos consumi-
dores no momento de escolha dos produtos na gôndola.
Fatores emocionais interferem nessa decisão. Assim, a
análise qualitativa do visual do produto, cores, linhas,
luminosidade, composição de elementos, forma, etc. são
responsáveis pela primeira impressão que o produto pro-
voca no receptor/consumidor. São qualidades abstratas
que insinuam associações de ideias e têm grande poder
de sugestão. A relação do produto com o contexto a que
pertence, seu entorno, a concorrência, as funções e finali-
dade também devem ser estudadas, além de seus valores
simbólicos e culturais.

EMBANEWS: Como é o processo de criação para
outros países?
RITA ARDEZZONI: O processo de criação é o mesmo, o
que muda é o diagnóstico feito sobre as expectativas e per-
cepções dos consumidores de outros países. Em produtos
globalizados, procuramos utilizar ícones universais dentro
de arquétipos conhecidos. Mesmo assim, o que é lumino-
so para o consumidor brasileiro, tende a ser chamativo e
gritante no mercado europeu, por exemplo. Por muitos
anos, trabalhamos como agência de design de grandes
multinacionais, que mantinham no Brasil plataformas de
desenvolvimento e produção para outros países.

EMBANEWS: Há diferenças na criação para as
diferentes regiões do Brasil?
RITA ARDEZZONI: Este é um assunto desafiador para
todo designer de embalagem. Existem poucas marcas que
são líderes em todas as regiões do Brasil. A percepção
de marca, o processo de decisão de compra, a conexão
emocional, os estímulos de cor e forma, são muito dife-
rentes entre os consumidores do Norte/Nordeste e do Sul
Sudeste. Características de padrões culturais, sociais, de
relacionamento familiar, apropriação e interação com o
ambiente, clima e outros motivos interferem nas reações
de escolha do consumidor. E estes fatores precisam ser
considerados no desenvolvimento do design de deter-
minada embalagem para que tenha alcance em todas as
regiões brasileiras.

EMBANEWS: Quais são os desafios da profissão
para a mulher?
RITA ARDEZZONI: A mulher se posiciona com vantagens
na área criativa. Naturalmente intuitiva, sensível e obser-
vadora, consegue ter uma percepção rápida dos desafios
que se apresentam. As mulheres aparecem como as gran-
des responsáveis nas escolhas de marcas que entram em
suas casas para o consumo da família. As manifestações
gráficas tendem a seguir uma linguagem mais feminina,
mais orgânica, mais fluídica, mais emotiva. As designers
mulheres trabalham estes aspectos com facilidade por per-
tencerem a este universo.

EMBANEWS: Quais são os desafios para o futuro,
pessoais e profissionais?
RITA ARDEZZONI: O maior desafio para o futuro é bus-
car soluções para as principais necessidades que se avizi-
nham, que é o compromisso com a sustentabilidade. De-
senvolver produtos responsáveis, processos sustentáveis,
redução no impacto ambiental, pensar em reciclagem, em
reaproveitamento, menor agressão, embalagens reduzi-
das, com menos material e outros procedimentos relevan-
tes. De que forma o design pode contribuir, definir novos
parâmetros, estimular consciências responsáveis, auxiliar
no entendimento do consumidor sobre os benefícios am-
bientais? Acredito que este é o tema de agora e do futuro
próximo, www.r1234.com.br
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