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Do cesto de palha ao pote
plástico, a história do design
da apresentação dos produtos
no Brasil corre paralela à do
artesanato e à da manufatura.
Sua evolução está sendo con-
tada no luxuoso livro A his-
tória da embalagem no Brasil,
lançado pela Associação Bra-
sileira de Embalagem (Abre),
um projeto coordenado pelos
designers Fábio Mestriner e
André Liberali.

A publicação, mais do que
mostrar avanços técnicos da

indústria ao longo do tempo,
evidencia como os hábitos de
consumo mudaram. O sur-
gimento da geladeira, do su-
permercado e, mais recen-
temente, do microondas
acompanhou as necessidades
do cotidiano.

- A embalagem, antes de
tudo, atende à sociedade. A
qualidade tecnológica precisa
ser acompanhada da artística,
pois esta tem peso no aspecto
emocional de muitas coisas
que são adquiridas por status
- aponta Mestriner.

Há surpresas no livro, co-

mo embalagens feitas por ar-
tista, entre eles Lygia Pape,
Aldemir Martins e Ruben
Martins. Hoje, no corredor da
indústria, o design de rótulos,
caixas e frascos está no meio
do caminho da engenharia e
do marketing.

- Se não contamos mais
com artistas para criar as em-
balagens, os designers são os
fiéis seguidores desse viés.
As tendências apontadas pe-
los movimentos influenciam
essa estética. A Semana de 22
está lá, nos produtos da época
- conta Liberali.

De acordo com pesquisas
da Abre, o consumidor gasta
de 5 a 10 segundos para se
decidir por uma compra.

- A diferenciação hoje é
maior no design do que na
qualidade dos produtos. O
pior sabão não é tão inferior
ao top de linha. Então, vai para
a sacola aquele que chamar
mais atenção.

Em meio a tantas estra-
tégias sofisticadas de venda, o
livro lembra, por exemplo,
que não há melhor emba-
lagem para a pamonha que as
palhas de milho.



Pragmatismo e glamour
Os profissionais são taxa-

tivos ao dizer que o trabalho
do designer não pode sobres-
sair à marca do cliente. Por
isso, na hora de criar iden-
tidade visual de produtos que
vão disputar espaço nas pra-
teleiras lotadas de supermer-
cados e magazines, a cria-
tividade é explorada em mi-
núcias. Segundo dados da
Abre, em 90% dos casos, a
única publicidade, seja para
perfumes, barras de chocolate
ou inseticidas, é mesmo a
embalagem. Por isso, o papel
de quem a desenha é fun-
damental.

- Por mais que o dono de
uma empresa insista na idéia,
hoje as pessoas não têm tanta
fidelidade a marcas. O con-
sumidor moderno é bombar-
deado por informação. Tem
necessidade de novas expe-
riências, é suscetível à mo-
dernidade e a primeira per-
cepção disso é se ele gosta do

. que vê, ou não - acredita o
designer Mário Narita, res-
ponsável pela nova cara da
latinha de cerveja da Bhra-
ma.

Narita é pragmático e não
considera artístico seu tra-
balho com embalagens:

- Se você põe muito re-
pertório na embalagem, a
classe baixa não entende. Um
produto não é um quadro.
Minha missão é passar uma
mensagem.

Ficar de olho nas mudan-
ças sociais no país e no com-
portamento da mulher fez
com que a empresa de cos-

méticos Natura tratasse o de-
sign dos itens de seu catálogo
com especial atenção. Várias
embalagens suas já foram pre-
miadas, tanto pela estética co-
mo por serem ecologicamen-
te corretas. Coordenador de
design da empresa, Renato
Wakimoto não esquece o di-
tado segundo o qual a pri-
meira impressão é a que fica:

- A sociedade hoje dá valor
a atitudes ambientalmente
responsáveis. Mais que
trabalharmos com produ-
tos, vendemos glamour.
O design tem de passar
essa idéia.

Alguns produtos já têm
suas embalagens fixadas na
memória afetiva da socie-
dade. Mudar o design, nes-
ses casos, é uma manobra
ousada. Cada novo traço é
uma linha que pode levar
o sucesso à rejeição. Há
quase 20 anos dando
personalidade a
itens indispensá-
veis do dia-a-dia
brasileiro, Marta
Cardoso, da Pan-
de Design, acer-
tou e recebeu
prêmios pela no-
va lata do Leite
Moça.

- A empresa fez al-
guns pedidos, mas lançamos
nossas apostas. E provoca-
mos polêmica. A associação
ao corpo da brasileira foi ine-
vitável. Muitos acharam que a
lata pareceria gordinha. Pre-
ferimos argumentar dizendo
que ela é gostosa.

O design do
Leite Moça e
da Valda (alto)
se modernizou.
O da Minâncora
pouco mudou

ESTÉTICA É ITEM
DE CONSUMO

A imagem que o con-
sumidor tem do produto é
de tal forma determinante
na hora da compra que as
linhas próprias ou sem
marca - lançadas pelas
grandes redes a partir do
final dos anos 90 - pre-
cisaram dar uma repagi-
nada no visual para serem
aceitas, mesmo as mais
baratas.

- O encantamento dita o
comportamento do consu-
midor. Os produtos eram
baratos, mas a dona-de-ca-
sa tinha vergonha de co-
locá-los no carrinho por-
que não eram bonitos -
conta loley Correia, ge-
rente de desenvolvimento
de embalagens do grupo

de supermercados Pão de
Açúcar.

Desde 2001 a rede in-
veste no design para di-
ferenciar seus produtos.
Contratou profissionais de
criação e fez parcerias com
agências. Já ganhou diver-
sos prêmios, nacionais e
internacionais, entre eles
o de empresa do ano, pela
Abre. Correia sabe que
uma embalagem pouco
atraente passa a idéia de
falta de qualidade:

- O consumidor está ca-
da vez mais exigente, in-
dependentemente da clas-
se social a que pertence.
Olhar com carinho para o
design é mostrar respeito
ao público.
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