
Sobre união 
e empurrões 
A integração é vital para o sucesso dos 
projetos de embalagem. Mas nem sempre 
é fácil convencer disso os fornecedores 

P O R A N D R E W E Y L E S 

NAS PALAVRAS do americano 

Freeman Thomas, célebre designer de 

automóveis, "um bom design come-

ça com honestidade, perguntas duras, 

colaboração e confiança na intuição". 

Isso não se aplica somente ao desenvol-

vimento de veículos. A declaração faz 

todo sentido para o design de embala-

gens. 

Comecemos pela honestidade, ou 

pelo que podemos chamar de verda-

de da marca. Descascamos camadas e 

camadas de informação para revelar a 

essência da marca e examinamos o que 

ela significa para seus mais diferentes 

stakeholders. Fazemos, então, pergun-

tas incisivas. O briefing está correto? 

As aspirações do cliente são adequadas? 

Existe uma maneira melhor de abordar o 

problema da marca? Quão longe, numa 

escala de evolução até revolução, pode-

mos ou devemos ir? 

E quanto à colaboração? Entende-

mos que nenhum escritório poderá se 

definir como integrado se não abraçar a 

cooperação em seu sentido pleno. Vista 

a questão sob esse ângulo, fica claro que 

todas as disciplinas devem harmonizar-

-se. Designers estruturais devem tra-

balhar em sintonia com designers grá-

ficos. Planejadores devem envolver-se 

visceralmente com o desenvolvimento 

de projetos do começo ao fim, e os espe-

cialistas em inovação, ligar-se às equipes 

de projeto desde o início. 

PARA ENTREGAR soluções ideais, 

é preciso formar times compostos por 

profissionais de marketing e de desen-

volvimento de embalagens do cliente, 

da agência e das empresas fornecedoras. 

Se para nós e para alguns clientes o tra-

balho colaborativo é algo natural, para 

os fornecedores ele pode ser um desafio. 

Quando começamos o trabalho com 

a Isklar, água mineral captada numa 

deslumbrante geleira norueguesa, 

entendemos que sua embalagem deve-

ria reluzir, literal e figurativamente. A 

primeira reação dos engarrafadores para 

o design todo facetado da garrafa foi 

de rejeição total. "É inviável", diziam. 

Não era. Sabíamos disso. Desenhamos 

a embalagem para que fosse exeqüí-

vel. Mas convencer os fornecedores foi 

um parto. Fazê-los comprar a ideia e 

se entusiasmar com a oportunidade de 

criar algo genuinamente diferente era 

crucial para que o projeto decolasse. 

Um fator decisivo para mudar a visão 

dos fornecedores foi o apoio persistente 

do cliente. A Isklar acreditou no projeto 

e teve paciência para nos deixar trans-

formar o conceito em realidade. O que 



começou como um esforço de persuasão 

terminou como colaboração, e hoje já é 

uma parceria de longa data. 

É sensacional quando encontramos 

um cliente talentoso. Recentemente, 

tivemos o prazer de trabalhar com um 

profissional apaixonado e obstinado da 

GlaxoSmithKline, que insistia que a mais 

nova tecnologia de impressão lenticu-

lar do tipo Fresnel* podia e deveria ser 

aplicada ao cartucho do creme dental 

Sensodyne Repair & Protect. Essa técnica 

proporciona um efeito tridimensional 

tão realista e fantástico que atrai o con-

sumidor e o estimula a apanhar o pro-

duto nas lojas. Vendo-a, é fácil entender 

porque lutamos para implantá-la. 

Para encurtar a história, o empe-

nho do cliente rendeu enormes divi-

dendos. O produto se tornou um dos 

mais bem-sucedidos casos de lança-

mento de um dentifrício em todos os 

tempos. Sua materialização envolveu 

sintonia fina entre a laminadora, a 

gráfica, a agência de design e, claro, o 

fabricante da novidade. 

Os melhores resultados são obtidos 

quando a equipe inteira está disposta a 

desafiar as convenções e determinada a 

inovar. É vital envolver os fornecedores 

de embalagens o mais cedo possível 

no processo, para que eles possam ter 

algum grau de responsabilidade pelo 

conceito. Desse modo, o processo de 

provocar mudanças se torna mais fácil 

e mais eficiente, e os resultados são 

mais efetivos. 

Alguém poderá pensar: "Se envolver 

fornecedores desde o início, terei uma 

despesa enorme!". É uma preocupação 

pertinente. No entanto, erros no alinha-

mento de aspectos técnicos, criativos e 

comerciais podem redundar em falhas 

de qualidade, atrasos no lançamento 

ou custos com retrabalho. Emparceirar 

com fornecedores de confiança - ou 

desenvolver com eles, de fato, o tipo 

de relacionamento que menciona-

mos - pode gerar um melhor custo-

benefício para todo o processo. 

Há fornecedores que não conseguem 
ver além da oferta daquilo que sempre 
ofereceram. "Isto é o que fazemos. É 
pegar ou largar." Mas existem outros que 
necessitam apenas de um empurrãozi-
nho para abraçar a mudança. Se o desig-
ner ou o escritório de design dispuserem-
se a ajudar os fornecedores a ganhar 
mais dinheiro, para que percebam o 
lado positivo da coisa, eles não descan-
sarão enquanto não virem os resultados 
ideais desejados para os projetos. Pode 
acreditar. 

*Lente criada pelo físico francês Augustin-

-Jean Fresnel (1788-1827) originalmente para o 

uso em faróis marítimos, e hoje utilizada em 

diversas aplicações. 
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