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Design ao alcance de todos
Micro e pequenas empresas se beneficiam de projetos gráficos de qualidade
Por Lívia Deorsola

design de embalagens está abrindo
novos horizontes no Brasil. Outro-
ra restrito a grandes indústrias,
esse elemento de competitividade

empresarial dissemina-se de modo crescente
entre micro e pequenos negócios. A mudança de
panorama vem sendo favorecida por iniciativas
que visam estimular as pequenas empresas a
apostar no design de suas embalagens como
ferramenta de qualidade e competitividade,
abrindo caminho para novos mercados e até
para estratégias de exportação. Dentre essas
ações, destaca-se o convênio firmado entre a
Associação Brasileira de Embalagem (Abre) e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

Impulsionada pelo Comitê de Design da
Abre, a iniciativa prevê subsídio financeiro de
70% do valor do serviço de design de emba-
lagem para projetos orçados em até 10 mil
reais. As demandas são captadas pelo Sebrae e
encaminhadas à Abre, que as distribui entre as
54 agências que fazem parte de seu Comitê de
Design. Em prática há quase dois anos, o convê-
nio tem aberto as portas para reformulações de
embalagens e também para que novos produtos
sejam lançados com o suporte de projetos gráfi-
cos de qualidade.

"Estamos criando condições de acesso ao
diferencial possibilitado pelo design", resume
José Bento, presidente do Comitê de Design
da Abre e diretor da agência Mazz Design.
"Aumentar as chances de competição de peque-
nas empresas é uma forma de incentivar a eco-
nomia como um todo", completa Paulo Alvim,
gerente da Unidade de Acesso à Inovação e
Tecnologia do Sebrae Nacional.

Nos balanços da dupla, mais de sessenta
novos casos estão em fase de implementação, e
somente em 2005,29 projetos foram concluídos
com sucesso. Entre eles está o redesenho das
embalagens dos chocolates Nugali, produzi-
dos em Pomerode (SC). Os responsáveis pela
marca, voltada ao segmento de chocolates finos,
têm bons motivos para acreditar que acondicio-
namentos visualmente mais elaborados podem
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fazer toda diferença em termos de
desempenho das vendas.

A cargo da agência FazDesign, as
alterações consumiram pouco mais de
um mês de trabalho e cerca de 3 mil
reais. O papel couché decorado com
grafismos criados de "forma caseira",
nas palavras de Maitê Lang, proprietá-
ria da empresa, foi substituído por cartuchos
impressos em off-set com detalhes em hot
stamping.

"A mudança é espantosa", destaca a empre-
sária, que também ficou admirada com o
aumento nas vendas, superior a 300%. "Com
o lucro, pudemos aumentar nossa linha de três
para oito variantes, totalizando dez toneladas de
chocolates produzidos por mês", conta Maitê.
Ela entende que o salto só foi possível porque as
embalagens passaram a representar o posiciona-
mento adequado ao produto. "O antigo visual
não era compatível com a categoria premium na
qual a marca pretendia estar inserida", concorda
o designer Fernando Barkemeyer, responsável
pelos novos grafismos dos chocolates Nugali.

Ele não é o único especialista a fazer esse
tipo de análise. A comunicação de embalagem
inadequada parece ser um erro comum na seara
das pequenas empresas. Embora a falta de sin-
tonia possa comprometer seriamente a imagem
das marcas, há produtos que sobrevivem duran-
te anos sem uma apresentação de alto padrão.
Foi o caso dos cereais matinais da Natubom,

EVOLUÇÃO - Chocolates
Nugali trocaram layout
caseiro por cartuchos
com aplicações
de hot stamping



fabricante de produtos naturais localizada em
Campo Grande (MS), que também foi atendida
pelo convênio entre a Abre e o Sebrae. Deter-
minado a conquistar maior espaço na categoria,
Cláudio Mendonça, dono da empresa, teve a
oportunidade de fazer um upgrade nas emba-
lagens de seus flocos de milho após doze anos
usando o mesmo visual.

A idéia de mudar, explica Mendonça, surgiu
da necessidade de aumentar a distribuição do
produto, até então concentrada em lojas espe-
cializadas. "Queríamos penetrar nos supermer-
cados, mas não tínhamos a apresentação ideal
para isso", recorda o empresário. Em janeiro
deste ano, a agência Packing Design assumiu o
desafio. A empreitada foi bem sucedida: além
de abrir as portas dos supermercados sul mato-
grossenses, a nova apresentação dos filmes
flexíveis resultou em crescimento de 20% das
vendas. O incremento no faturamento viabili-
zou o início de uma estratégia de verticalização
produtiva. "Compramos uma máquina conver-
tedora com capacidade de produzir 30 mil sacos
por mês", informa o proprietário da Natubom.
Para ele, sem o convênio Abre/Sebrae, as anti-
gas embalagens ainda teriam "vida longa".

Passo do tamanho da perna
Se os departamentos de marketing das grandes
empresas dispõem de pesados investimentos
em tecnologias e materiais de embalagem, no
universo das marcas regionais fica claro que as
alterações só alcançam sucesso quando feitas de
modo comedido, na medida das possibilidades
da empresa. "Temos a constante preocupação
de elaborar projetos que estejam dentro das
necessidades e da realidade econômica de clien-
tes de pequeno porte", resume Fred Perman,
diretor da agência de design HerbertPerman
Design, de Recife (PE).

Perman é responsável pela criação das
embalagens de l quilo do coco ralado produzi-
do pela Copra, indústria de Alagoas que, antes
de ser beneficiada pelo convênio, vendia seus
produtos apenas a granel. Com esse tipo de
background, o designer acredita que, além da
falta de recursos, a inexperiência no planeja-
mento da produção das embalagens é o maior
desafio a ser transposto.
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"E preciso realizar um trabalho de catequese
para que o micro empresário entenda toda a
complexidade do processo, do qual o design

é apenas uma parte", aponta Perman. O presi-
dente do Comitê de Design da Abre faz coro a
esse tipo de recomendação. Para ele, "antes de
levar adiante qualquer idéia de reformulação de
embalagem, é preciso orientar os micro empre-
sários a fazer um checklist detalhado de seus
negócios". José Bento ressalta ainda que, em
função do baixo volume de produção das micro
indústrias, a negociação com fornecedores de
embalagem também merece atenção especial.

Essa dica foi seguida à risca pela Associação
de Produtores Orgânicos de Quatro Pontes, no
Paraná, na reformulação de embalagens de sua
linha de doces, licores e sucos. Sob consultoria
da Emigê Design, o projeto conseguiu mudar o
visual dos produtos sem implicar em grandes
custos. Em outras palavras, foi um passo do
tamanho da perna. Basta dizer que a agência
optou por manter os mesmos potes e garrafas de
vidro e plástico, modificando somente os rótu-
los dos produtos. A identificação simplória das
antigas etiquetas, que eram impressas de forma
caseira, foi substituída por grafismos atraentes e
bem resolvidos, agora impressos em substratos
auto-adesivos.

Celso Bergmaier, representante da Associa-
ção de Produtores Orgânicos de Quatro Pontes,
lembra que foi preciso equacionar o custo de
produção da rotulagem aos baixos volumes
fabricados. Dessa forma, para uma gama de
treze itens, foram criados apenas três modelos
de etiquetas. As informações, a logotipia e as
ilustrações são adaptadas de acordo com o tipo
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e o sabor do alimento. Outra importante altera-
ção, a colocação de códigos de barra fez com
que as vendas, antes restritas a feiras locais,
passassem a ser feitas também em supermerca-
dos e lojas. "Nossa marca ganhou personalidade
e, aos poucos, estamos conquistando o varejo",
festeja Bergmaier, representante da Associação
de Produtores Orgânicos de Quatro Pontes.

Casos assim mostram que a arte de projetar

conceitos e comunicar atributos de produtos e
marcas tem tudo para ser efetivamente assimi-
lada no nicho das micro e pequenas empresas.
Para as agências de design. o filão parece abrir
oportunidades inesgotáveis de negócio. Basta
lembrar que, segundo estimativas, aproxima-
damente 90% dos produtos vendidos no varejo
brasileiro não contam com outras mídias ou
formas de divulgação além de suas próprias
embalagens. Conquistado pelo visual dos siste-
mas de acondicionamento. o consumidor pode

comprovar a qualidade do
produto e repetir a com-
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pra. "E esta engrenagem
que queremos fortale-
cer", conclui José Bento,
presidente do Comitê de

Design da Abre.
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