
Hugh Musick, Ana Malumad, Bruno Pompeu e Benjamin Punchard, entre os palestrantes do Fórum de Design 

OFórum Estratégico de De
sign, realizado pela ABRE 
- Associação Brasileira de 
Embalagem, em conjunto 

com a Apex — Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investi
mentos (Apex-Brasil), no dia 17 de ou
tubro, em São Paulo, trouxe à luz temas 
sobre a importância do design e da ino
vação para se obter resultados, e sobre 
a gestão de design no Brasil . 

Segundo Hugh Musick, diretor de 
educação executiva do I I T - Illinois Ins-
titute of Technology / Institute of Design, 
no Brasil, 20% dos produtos vêm de fora 
do país; em consequência, os clientes não 
reconhecem o valor do que recebem. 

"Mas isso abre oportunidades para 
o design, pois as embalagens diferencia
das oferecem vantagens competitivas e 
os clientes estão dispostos a pagar um 
ágio pela distinção", afirma ele. "O de
sign apresenta uma forma não conven
cional de olhar o problema e visualizar 
as soluções, ou seja, ele nunca aceita o 
problema como é declarado, ele precisa 
reenquadrar o problema, se quiser ino
var". O design, segundo Musick, é a área 
de intersecção entre o que é possível fa
zer, representado pela tecnologia, o que é 
viável de ser feito pelas empresas e o que 
é desejável pelas pessoas. 

Da Ipsos Marketing, Ana Malumad, 

diretora da área qualitativa, e Bruno 
Pompeu, especialista em semiótica, fa
laram sobre o consumo como vínculo 
emocional-afetivo, ligado à escolha, e in 
fluenciado pelo contexto econômico, polí
tico, cultural, etc. Como exemplo, Pom
peu cita que em um momento de crise 
econômica, há uma valorização do local, 
e as promoções e lojas de desconto são 
valorizadas. "As tendências são fluidas e 
difíceis de captar e inspiram os padrões 
comportamentais, diferentemente das 
manifestações que são efêmeras", afir
ma. Segundo Pompeu, os consumidores 
querem significados e quem transfere o 
significado para os produtos através da 
embalagem é o designer. "Além disso, a 
sustentabilidade, a preocupação com o 
ser humano, está emergindo com muita 
força, e a embalagem pode exprimir tudo 
isso às pessoas." 

O palestrante internacional Benja
mim Punchard, da Mintel , falou sobre 
o mercado de embalagem para o público 
sênior, que em 2015 deverá representar 
144 milhões de pessoas acima de 55 anos. 
"Não se deve pensar nesse público como 
pessoas que compram menos, algumas 
até mesmo aumentam seus gastos, pois 
antes não t inham tempo para isso", dis
se. Entre os principais atributos que os 
idosos valorizam está a conveniência 
e praticidade. A facilidade de abertura 

das embalagens é um dos pontos mais 
visados, não só pelos mais velhos, mas 
por pessoas de todas as faixas etárias, 
além da facilidade de leitura dos rótulos. 
"Muitas vezes, falta comunicar a facili
dade ou o benefício de forma adequada", 
salienta Punchard. "Também é preciso 
sensibilidade para abordar esse público; é 
preciso entender suas necessidades sem, 
no entanto, explicitar sua condição", diz. 

Eduardo Augusto Wust, Paloma 
Santos e Paulo Roberto Navarro, da 
Jonhson&Jonhson, mostraram como 
funciona o 'Funi l de Inovação' da em
presa e apresentaram a plataforma de 
sustentabilidade para a embalagem da 
marca, com os cases da Sundown, de 
Band Aid e de Johnson's Baby. 

Er ik Feruglio e Thais Bardai, da 
Esko-Graphics do Brasil, apresentaram 
as novas tecnologias que trazem eficiên
cia ao processo de desenvolvimento das 
embalagens, como uma ferramenta que 
possibilita a apreciação v i r tual da emba
lagem pronta. 

Luiz Serafim, da 3M, apresentou 
diversos casos de inovação, entre eles, o 
de Post I t . "Para ser uma empresa ino
vadora é preciso construir um sistema. 
Deve-se estimular a colaboração e o em-
preendedorismo interno, a relação entre 
as pessoas e a troca de experiências", 
afirmou. www.abre.org.br 
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http://www.abre.org.br
Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 24, n. 284, p. 52, nov. 2013. 




