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Empreendedores recorrem cada vez mais a profissionais como Gabriela Tischer (foto) para 
aprimorar o design de produtos e aumentar o faturamento. 
 
Cada vez mais empreendedores se convencem de que investir em design é um bom negócio e 
os números reforçam essa idéia. Um relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
demonstra que cada dólar investido em design traz US$ 5 de retorno. Em um mundo onde 
produtos têm funções, componentes e até mesmo performances similares, o design do produto 
pode fazer toda a diferença. Mas é importante defini-lo não só como uma preocupação estética 
ou decorativa, mas como um fator que minimiza risco de perdas e fracasso do produto, diminui 
custo final, aumenta a competitividade e o ciclo de vida do objeto e o torna mais prático.  
 
A velocidade das mudanças tecnológicas e culturais faz com que as empresas estejam atentas 
para as necessidades dos consumidores, usando design com bom senso na introdução de 
novos produtos ou na revitalização dos antigos. “Uma boa comunicação visual demonstra o 
profissionalismo no cuidado com a marca, que é um ativo importante para qualquer franquia. 
Bons empreendedores reconhecem isto e buscam franquias que tenham cuidado com este 
importante ativo intangível”, diz Lindolfo Dias de Paiva, 41 anos e dono da Mr. Cheney, 
especializada em doces americanos que quer se tornar uma rede de franquia com presença 
nacional. 
 
A Mr. Cheney mantém uma unidade própria em São Paulo e conta com um plano de expansão 
para abrir outras na capital paulista. Além de ter recebido propostas de interessados em quase 
todos Estados brasileiros. O sucesso aconteceu depois da participação na ABF Franchising 
2006, maior feira do setor. Como dado concreto, a empresa espera crescer cerca de 66% em 
2006 e fechar o ano com um faturamento de R$ 500 mil. Entre os motivos dessa ascensão 
estão os investimentos em novos equipamentos e no treinamento dos colaboradores, mas ele 
enfatiza os ganhos de uma boa programação visual. “O Mr. Cheney quer estar associado com 
empreendedores que reconheçam e valorizem os princípios que nossa marca representa, assim 
fica clara a ligação entre uma comunicação visual e branding eficiente com os princípios do 
empreendedorismo.” 
 
Paiva ensina que a primeira lição para investir em comunicação visual é contratar um 
profissional da área. Os desafios são muitos: é necessário fazer uma análise das necessidades 
dos clientes, descrever possibilidades ergonômicas, sociais, técnicas, econômicas, pensar em 
pesquisas de campo e até examinar produtos de concorrentes. “Entendemos o design e a 
comunicação visual dentro de um contexto moderno em que possa traduzir os conceitos de 
qualidade, sabor e aroma inconfundíveis de nossos cookies”. Ele explica que os produtos da 
Mr. Cheney não são como os “cookies que se costuma ver no Brasil e sim os autênticos 
americanos, idênticos ao preparados pelas mais tradicionais famílias norte-americanas, 
crocantes por fora, macios e recheados por dentro”. 
 
Mesmo assim, Paiva sabe o quanto é difícil mensurar o impacto do design no faturamento da 
empresa. Ele pensa que a comunicação visual das embalagens e a loja está incorporada em 
sua estratégia empreendedora. “Nossa meta é que o design não seja saliente, mas que esteja 
totalmente integrado com o uso dos produtos e leve a mensagem da marca para a mente dos 
consumidores de forma integrada. Nossos clientes se sentem atraídos pelo design, mas 
dirigem seus elogios para os produtos e o atendimento. Achamos que isto é uma força do 
design bem aplicado e eficiente”. 
 
A designer Gabriela Tischer, que trabalha há sete anos no mercado e é dona da Spice Design – 
empresa sediada em São Paulo – afirma que 90% das empresas brasileiras não têm verba 
para publicidade e que muitos empreendedores acham caro ou um luxo investir em 
comunicação visual. Seu mote para responder a esse mito é de que a embalagem é o seu 
melhor vendedor. “Colocar a marca em sacolas, folders, cardápios e cartões faz muita 
diferença, pois eles viram verdadeiros outdoors ambulantes”.  



Ela conta que as ações podem ser simples, como comprar uniformes ou transformar a frota da 
empresa em uma espécie de cartão de visita para quem está no trânsito. Diz que design vem 
antes da propaganda, pois tem a capacidade de propiciar um produto da forma correta e é 
uma maneira de uma pequena ou microempresa se diferenciar no mercado. “É preciso ser para 
depois propagar. A Coca-cola, por exemplo, é um líquido preto, mas é líder, pois as pessoas 
compram a embalagem. A comunicação visual é a representação visual de tudo o que está na 
estratégia, não é um conceito estético, mas toda a informação que o empreendedor está 
pensando”, diz. 
 
Ela afirma que nas gôndolas de um supermercado, por exemplo, uma pequena empresa não 
briga em porte ou em faturamento, mas em como chamar a atenção do consumidor. E que é 
mais fácil conseguir esse objetivo no lançamento de um produto. “Consertar um design mal-
feito sai mais caro do que começar certo. Porque se deve informar aos consumidores que já 
adquiriram o produto os motivos da mudança”. Ela cita um exemplo de um empreendedor que 
não colocou as informações técnicas em seu rótulo. Ele foi notificado pela Anvisa e para não 
receber uma multa que inviabilizaria o seu negócio, teve que retirar todos os produtos do 
mercado e refazer a embalagem. 
 
Gabriela também luta contra a cultura do excesso: empreendedores que contratam 
profissionais sem formação adequada e que hipoteticamente investe em uma logo com letras 
roxas, fundo verde e com um toque final de purpurina. A estes empresários ela afirma que o 
bom designer tem que saber combinar todos os elementos expostos para melhorar a 
comunicação com o seu público, embora não exista uma fórmula universal. “O pequeno 
empresário tem que entender que de graça nem injeção na testa. Não se pode confiar em um 
fornecedor de fachada que só para vender seu produto vai acabar gerando mais poluição visual 
para as cidades e menos valor para o seu negócio”.  
 
Outro ponto que a designer reforça é que as ações têm que ser contínuas e que as agências de 
design têm que se adequar à receita do cliente. “Ninguém fica com o mesmo corte de cabelo 
por 20 anos. Seu produto também deve demonstrar essa evolução”. Gabriela relata que os 
clientes, depois que conhecem o impacto de uma boa comunicação visual, não conseguem 
mais lançar um produto sem estudar seu impacto junto ao público. “Design não é um atributo 
é fundamento”. 
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