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econhecimento aos mais belos designs de embalagem. O júri internacional do Pentawards, a primeira
competição mundial exclusivamente dedicada para
design de embalagem, presidido por Gérard Caron,
anunciou os vencedores de 2012. Este ano, a cerimônia de premiação foi realizada no Grand Salon
de Opera, do Hotel Intercontinental Le Grand, em
Paris, na França. O prestigiado prêmio Diamante Pentaward 2012 Best of Show foi conquistado pela agência de
design internacional Duckworth Turner com o projeto de Diet Coke.
A perfeição é alcançada quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há nada para remover, disse St-Exupéry.
Menos é mais, diz Mies van der Rohe. Nada melhor do que essas duas citações para louvar o prêmio Diamante Pentaward 2012.
Diet Coke é a segunda marca de refrigerantes nos Estados Unidos. E os
líderes precisam ser inovadores. A Coca-Cola encomendou o redesenho da
embalagem de Diet Coke para a Turner Duckworth. O negrito gira em torno
das letras D e K, os elementos-chave da marca. O enquadramento apertado
e o logotipo original conferem uma identidade gráfica que também é muito
utilizada com sucesso no ponto de venda de equipamentos e na publicidade.
Introduzido como uma edição limitada no final de 2011, o design da lata,
as sobrembalagens e as várias formas de publicidade e a presença de marca
têm sido tão populares entre os consumidores que, desde 1 de setembro de
o

2012, a Coca-Cola decidiu usar esse
projeto notável permanentemente.
Outra importante premiação
é o Pentawards Platinum que
coroa as melhores embalagens em
cinco categorias:
CATEGORIA BEBIDAS:
Phoenix C o m u n i c a ç õ e s (Coreia
do Sul) para N e s c a f é My Cup

A marca Nescafé é relativamente
nova no mercado sul-coreano e
precisava rapidamente alcançar
os jovens consumidores e se tornar
um líder de mercado. Foi através da
simplicidade gráfica que a Phoenix
resolveu este desafio. A agência
usou a xícara de café tradicional
e a tampa como um símbolo de
reconhecimento da marca Nescafé.
Sempre apresentada em um fundo
preto, o que implica alto nível de
qualidade, a xícara vem em cores
diferentes, dependendo do tipo

ca

cio
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As botas de borracha são subestimadas de muitas formas. Todo
mundo conhece a sua principal
finalidade (proteger os pés da
pessoa da água), mas muitos
players do mercado não comunicam as características do
produto, se contentam em apenas colocar as botas em uma
embalagem, com um logotipo. A
agência de design Good! optou
por uma abordagem diferente.
Desenvolveu uma embalagem
realista, que ilustra as botas no
local, com os pés na água clara
rodeados por peixes e enguias.
Projetado como uma pequena
caixa display, esta embalagem
rompe com a tradição.
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Como lançar uma nova marca
de ovos? O conceito é simples:
romper com a tradição. Primeiro, o
jogo de palavras (no Reino Unido,
a palavra soldados é usada para os
dedos de pão que são mergulhados na gema de um ovo cozido).
Então, temos um acordo com a
campanha "Help for Heroes",
que ajuda soldados britânicos
feridos, deficientes ou doentes.
Finalmente, usamos os elementos
distintivos gráficos do exército:
cor caqui, lona resistente, troncos
militares para caixas de agrupamento, a forma de decorações.
O resultado: um design de embalagem original e atraente, com
uma presença de marca inovadora,
um posicionamento único e uma
ampla cobertura da imprensa.
Uma batalha vencida, com mais de
£ 250 mil doadas, em alguns
meses, para a campanha.
CATEGORIA CORPO:
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Etude (Coreia do Sul) para
Hands Up, uma linha de
desodorantes e de cabelos
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de café. O logo sempre branco
do Nescafé ilumina o design.
Este estilo é simples e pode ser
facilmente adaptado a uma variedade de formas de comunicação
e materiais de vendas e máquinas
de café.
CATEGORIA ALIMENTOS:

Springetts Projeto Consultants
(Reino Unido) para embalagem
de ovos Eggs for Soldiers

A linha de desodorantes e de
cabelos Hands Up é destinada
para jovens entre 16 e 22 anos.
Ela é vendida, principalmente
na Coreia do Sul e no Japão, mas
também em outros 11 países asiáticos. E, obviamente, levantando
as mãos da pessoa que a eficácia
destes produtos pode ser notada.
Os designers da empresa Study
House brincaram com este gesto, colocando um pequeno par
de braços na embalagem, que é
muito atraente para os clientes
mais jovens da marca. É simples
e expressiva, além de conferir
peculiaridade e originalidade
à marca.

Landor
San Francisco (EUA) para a
embalagem de sorvete Bardot
CATEGORIA LUXE:

A empresa mexicana Advanced
Ice Cream Technologies queria
posicionar os seus sorvetes como
os melhores e mais luxuosos. A
Landor Associates San Francisco
foi escolhida para criar a marca,
o seu nome, o seu design, embalagem, material de comunicação
e, claro, o design das barras de
sorvete em si. Com nomes sugestivos ("fruto proibido", "Acapulco amor", "coração das trevas",
ou "beijo francês"), os sorvetes
Bardot são acondicionados em
embalagens especiais que os
preservam por até oito horas. O
resultado: Bardot e seus sorvetes
apresentam visual inovador,
gráficos elitistas e design sexy.
As inscrições para a próxima
edição do Pentawards poderão
ser feitas de 15 a 24 de maio
de 2013.

CATEGORIA MARKETING:

Good! (Cazaquistão) para uma
linha de embalagens para botas de borracha para a pesca

Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 22-23, nov. 2012.

