
Design é fazer bonito com vantagens estratégicas 
 
O design se destaca como um dos principais fatores para o sucesso de uma empresa, desde o 
desenvolvimento de produtos e serviços até sua comercialização, por meio da otimização de 
custos, embalagens, material promocional, padrões estéticos, identidade visual, adequação de 
materiais, fabricação e ergonomia. Além disso, também é um fator essencial de estratégia de 
planejamento, produção e marketing. 
 
Razões que levam a FAZdesign - há quatro anos em Joinville (SC) desenvolvendo projetos 
gráficos que fortaleçam clientes no mercado e contribuam para o crescimento social, 
econômico e cultural da sociedade -, a desenvolver produtos com design exclusivo e com 
diferenciais perceptiveis tanto para o empresário quanto para o consumidor final. 
 
As características específicas das criações feitas pela FAZdesign têm se tornado exemplos de 
criatividade e eficiência na área de Design de Produto e Programação Visual. Suas soluções 
estratégicas renderam duas menções honrosas no Prêmio Design Catarina, foi responsável 
pelo redesign das embalagens da Nugali Chocolates, onde a sofisticação e o acabamento 
diferenciado dessa linha reposicionou o produto dentro de um segmento de valor agregado, 
gerando aumento de 300% nas vendas da empresa e obtendo destaque no caderno de 
negócios do jornal A Folha de São Paulo. 
 
É por acreditar que atualmente toda empresa conta com apóio tecnológico que a FAZdesign 
diferencia seus produtos no mercado por meio do design estratégico, baseado no conceito de 
marketing de gestão de valores. Um bom exemplo desta maneira de pensar está no Projeto 
Opallis - linha de produtos odontológicos desenvolvido com base na estética funcional, que já 
conquistou 3 prêmios 
 
Conheça a linha Opallis: 
 
O projeto que possibilitou uma melhora no procedimento clínico de restauração odontológica 
conta com o dosador de resina Opallis, produto de ergonomia exclusiva com estrutura de duas 
peças com grip emborrachado e tampa acoplada ao corpo que foi projetado para evitar 
desperdício do compósito. Um dosador que também recebeu variações de cores conforme 
especificação para aplicação do produto.  
 
A família de embalagens Opallis tanto na forma de Refis e Kits (Básico, Bleach e Profissional) 
foram produzidos em papel-cartão metalizado, com predomínio das cores preta ou prata e 
detalhes em dourado. Modernas, sofisticadas e bioseguras essas embalagens protegem as 
seringas sem impedir a visualização. Seus berços termoformados têm como função acomodar 
os dosadores e conferir organização ao produto. 
 
Especialmente para o lançamento da Opallis foi criado o Kit Master contendo toda a gama de 
cores da resina (33 seringas), dispostas em berço termoformado. Também produzido em 
papel-cartão metalizado traz o preto como cor predominante e dá maior destaque à marca do 
produto impressa em dourado. Suas duas gavetas têm como função acomodar o CD 
técnico/clínico e os encartes produzidos para o evento. O sucesso do Kit Máster foi tanto que 
ele passou a integrar efetivamente a linha Opallis. 
 
A FAZdesign para completar sua criação além das embalagens também desenvolveu o 
chamado Material de Apoio, para distribuição no evento de lançamento Opallis, que consistia 
numa revista de dados técnicos - tabela de cores e um painel-display - para promover a resina 
no ponto-de-venda e facilitar a escolha de suas cores. A marca em dourado e a figura 
estilizada de uma flor aplicadas sobre fundo preto ou prata dão unidade às criações. Os textos 
em três idiomas atendem as normas de exportação. 
 
Textura, forma e cor mostram o local adequado de pega do material para evitar um contato 
errado com o rótulo que contém informações necessárias até o final do uso da resina. Tampa 
articulada proporciona praticidade na abertura e no fechamento evitando luz ambiente que 
pode acarretar uma aceleração na cura e perda do material. Características estéticas que 



transmitem limpeza e assepsia com pequenos detalhes no corpo representam conforto e 
dinamismo. Por fim, hastes com roscas que possibilitam ajustes precisos na retirada do 
compósito. Detalhes importantes como estes que tornaram o Projeto Opallis sucesso de 
vendas. 
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