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O tradicional óleo Maria, há mais de sessenta anos no mercado brasileiro, e que nos últimos dois 
anos passa por um amplo processo de modernização da marca, acaba de ganhar nova 
embalagem. A conhecida figura da lusitana "Maria" que, mesmo sem perder as roupas tradicionais 
portuguesas já havia sido substituída por uma "Maria" mais jovem há algum tempo, agora ganhou 
curvas, acrescentadas nas latas onde vêm estampadas.  
 
Trata-se de um dos últimos trabalhos da agência 100% Design. A nova lata é oval e seu formato 
curvilíneo tem o objetivo, segundo Renata Melman, diretora-presidente e de criação da agência, 
de "causar forte impacto e diferenciação no ponto de venda". A executiva diz ainda que "o novo 
formato, mais anatômico, facilita o manuseio da lata". Para lançar a nova embalagem, a Vida 
Alimentos, proprietária da marca, gastou dois anos de estudos em parceria com a CSN e a 
Litografia Valença para tornar o produto industrialmente viável.  
 
Não foi um processo simples ou barato. Para Renata, a Vida Alimentos é um bom exemplo das 
empresas brasileiras que já se conscientizaram da importância do design, "e o vêem não como 
um gasto, mas um investimento". Segundo ela, tem crescido muito entre os empresários 
brasileiros a percepção da importância do design embora, às vezes esta realidade seja percebida 
mas ainda não assumida.  
 
"Ainda falta a visão de que o reconhecimento do design não deve ser apenas estético mas 
envolver uma visão mercadológica", afirma. "Por isso o profiss ional de design tem de estar muito 
consciente de que o objetivo final do desing não pode ser outro do que a geração de valor para o 
cliente", afirma.  
 
Para Renata, o Brasil vive um momento em que a própria sobrevivência da marca no mercado 
está ligada ao design. "Segundo a Abre (Associação Brasileira de Embalagens) dos mais de 10 mil 
produtos expostos nas prateleiras dos supermercados, estima-se que apenas 5% possuam 
propaganda massiva na mídia. Daí a necessidade dos atrativos visuais da embalagem, que acaba 
tornando-se uma espécie de vendedor silencioso", observa.  
 
"Nós usamos o design para comunicar o posicionamento de marcas alinhado a estratégias de 
marketing e planejamento e não só como função estética", explica Renata. Ela conta que muitas 
vezes são problemas simples os que incomodam o consumidor e que podem ser resolvidos pelo do 
design. Ela cita o exemplo da garrafa da água mineral Via Natural, que acaba de chegar ao 
mercado e em que se destaca o design que facilita o manuseio e resolve um velho problema do 
consumidor: o rótulo que sai com facilidade, às vezes ainda na gôndola. Renata frisa que a 100% 
Design procura trabalhar com um conceito diferenciado , "uma visão global do design que cubra 
toda as áreas no lugar da especialização em deteminado segmento como acontece muito no 
setor".  
 
Renata afirma que os quatro prêmios recém-conquistados pela agência no evento "Colunistas do 
Ano", promovido pela Abracomp (Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda) 
mostram bem "a abrangência que procuramos pelo nosso trabalho".  
 
Agência premiada  
 
A 100% Design foi eleita a melhor agência de Design de 2004 do Prêmio Colunistas. O título do 
Grand Prix de Empresa de Design do Ano foi concedido à agência em razão dos trabalhos 
desenvolvidos para as embalagens da água Via Natural e do óleo composto Maria; para o Livro 25 
de Março - Memória da Rua dos Árabes - com sua criativa capa que lembra uma placa de rua e 
para o Programa de Sinalização da drogaria Onofre Megastore.  
 



A 100% Design atende clientes das mais diversas áreas que vão por exemplo do restaurante de 
comida rápida América, para o qual cuidaram do desenvolvimento de uma nova identidade visual 
a novos cardápios, até o setor financeiro, como o trabalho desenvolvido para o Lemon Bank. Os 
clientes incluem ainda empresas como Ajinomoto, Samelo, Mash, Drogaria Onofre, Pernord Ricard 
e Amyr Klink.  
 
A agência está há quatro anos no mercado e soma experiências de muitos anos das profissionais 
associadas. A agência surgiu de um desejo de Renata Melman - CEO e Diretora de Criação, que 
resolveu usar seus 13 anos de experiência em design e business management num projeto 
próprio e reuniu um grupo de profissionais, todas mulheres, que se associaram ao projeto.  
 
Agência feminina  
 
Apesar de não planejada, a realidade do domínio feminino na 100% Design trouxe alguns 
aspectos interessantes à empresa. Alguns podem ser observados logo à primeira vista, como a 
ousada e colorida decoração da agência ou o bem elaborado site onde se navega num mundo de 
tons puxados para o cor-de- rosa. Sem contar a imensurável mas perceptível sensibilidade 
feminina em muitos trabalhos criados pelo grupo.  
 
Por exemplo, as embalagens da colomba pascal da Bauducco (elas fazem a Páscoa da marca há 
três anos) em que foram usadas fatias que mostram o recheio ao lugar do produto inteiro. "Na 
gôndola, isso faz toda diferença, porque a foto da fatia provoca uma vontade enorme de provar 
um pedaço", brinca Renata.  
 
"Procuramos focar nos dois sentidos fundamentais para atrair e conquistar as pessoas: a visão e o 
paladar", explica a diretora de novos negócios associada, Débora Morais. "Afinal, segundo a 
GlobalShop 2004, os estímulos visuais são responsáveis por 56% das informações retidas pelo 
consumidor", completa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 abr. 2005, Mídia & Marketing, p. A-16 


