
de acessar o límbico visando à criação de 
uma embalagem ou a descoberta de um 
posicionamento para uma marca é por 
meio de estímulos visuais" explica Narita. 

Jogo de imagens 
Na prática, o trabalho de sua equipe 

parte de uma infinidade de imagens, com 
as quais os consumidores relacionam as 
emoções pretendidas pelo projeto em 
curso. "Com este trabalho preliminar da 
agência, diminuímos a margem de er-
ro nas pesquisas qualitativas e quantita-
tivas feitas posteriormente pelo cliente 
para definir qual embalagem usar" ga-
rante Narita. 

Após dois anos dedicados ao aperfei-
çoamento do Processo Límbico, a agên-
cia chegou ao modelo que considera ideal. 
Ele já foi aplicado, por exemplo, na recen-
te mudança da identidade visual da linha 
Floratta, de O Boticário — a primeira des-
de o seu lançamento em 1995. "Mexer em 
uma marca tão tradicional era um risco 
grande" reconhece Marselha Tinelli, ge-
rente de categoria de perfumaria de O Bo-
ticário. Entretanto, ela se mostra satisfei-
ta com o resultado final e com a utilização 
da nova metodologia da Narita Design. "O 
Processo Límbico nos trouxe segurança e 
confirmou a necessidade de rejuvenescer 
e modernizar a marca, sem perder o vín-
culo já existente com o público." Segundo 
ela, o trabalho do anunciante e da agência 
iniciou-se 18 meses antes do lançamento, 
em fevereiro. "Diversas informações vindas 
do Processo Límbico nos ajudaram, inclu-
sive, a trabalhar outros pontos da comu-
nicação da marca Floratta" frisa Marselha. 

Linha direta com a emoção 
Narita Design desenvolve metodologia para dar mais assertividade à 

criação de embalagens e posicionamentos estratégicos para as marcas 
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Entender o comportamento do consu-
midor é das tarefas mais árduas para 

os executivos de marketing e os profissio-
nais de comunicação atuantes em agên-
cias. Altos investimentos em pesquisas e 
grupos de discussões geram controvér-
sias por oporem, muitas vezes, os projetos 
originalmente propostos pelas agências à 
interpretação que os profissionais de pes-
quisa fazem daquilo que seria o desejo do 
público-alvo. Com a finalidade de encur-
tar o caminho entre as propostas apresen-
tadas aos seus clientes e as opções finais 
que serão levadas aos pontos de venda, a 
Narita Design desenvolveu uma metodo-
logia própria, batizada de Processo Lím-
bico — uma referência à área do cérebro 
que comanda as emoções e os sentimen-
tos. "Nosso objetivo é dar mais precisão às 
propostas gráficas que apresentamos aos 
clientes, além de fornecer subsídios para 
o posicionamento estratégico das marcas" 
frisa o diretor geral Mario Narita. 

Depois de 35 anos de experiência co-
mo designer, ele resolveu assumir o co-
mando dos grupos de discussão que aju-

dam as marcas atendidas pela agência a 
encontrarem as melhores soluções para 
suas embalagens e projetos visuais. Sua 
meta nessas reuniões é investigar quais 
sentimentos provocam nos potenciais con-

sumidores, da repulsa à surpresa, as op-
ções possíveis para cada projeto, antes de 
elas serem submetidas à avaliação das áre-
as de marketing dos clientes. "No nosso 
entendimento, a maneira mais eficiente 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

mailto:azlemos@grupomm.com.br
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1505, p. 31, 16 abr. 2012.




