
titivo, onde muitas vezes até produtos sofisticados são rapidamente copiados
e se tornam commodities, ter um design diferenciado, que alie estética e fun-
cionalidade, é uma exigência — mesmo que inconsciente — de todo consu-
midor. Mais que isso, dependendo da área de atuação, é uma forma de atrair o
olhar do cliente, disperso no meio de dezenas de outros produtos expostos la-
do a lado. "Assim como preço, qualidade, prazo de entrega e bom atendimento,
o design integra os pontos essenciais a que uma companhia deve dedicar es-
pecial atenção", afirma Ana Lúcia Lupinacci, diretora do curso de design da
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Uma pesquisa nacional realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) sobre o tema mostrou que, quanto menor o porte, menor
também é o número de companhias que investem em design. Menos da metade
das micro e pequenas empresas — cerca de 40% — destinam recursos para
inovar seus produtos e embalagens. Mas o estudo deixou claro que quem foi
exceção à regra se deu bem. Entre esse grupo, a maioria (53%) afirmou ter am-
pliado suas vendas em razão dos investimentos feitos. Mais que isso: para um
percentual ainda maior, 64%, a medida não resultou em aumento de custos.

O desembolso inicial para desenvolver um novo projeto de design acaba

té há bem pouco tempo, preocupar-se com design era algo que
fazia parte apenas do universo de grandes companhias ou de em-
presas ligadas ao mundo da moda ou da decoração. Hoje, porém,
isso é fundamental para qualquer segmento, não importa o tama-
nho do negócio. Num mundo cada vez mais globalizado e compe-

sendo um dos maiores inibidores para a aposta nesse tipo de inovação.





subsídio. Um pré-requisito básico é que a
empresa fature no máximo R$ 2,4 milhões ao
ano. Outra exigência é que o empresário con-
siga explicar de que forma o projeto de design
solicitado deve ajudar na comercialização dos
seus produtos ou serviços. "A maioria busca
modernizá-los, aliando beleza e praticidade",
afirma Sheila Brabo, gerente do CSPD.

O empresário Êlcio Batista de Sá, sócio da
fabricante de comida congelada Sacia, de São
Paulo, queria tornar as embalagens dos pro-
dutos mais atraentes — seu portfólio tem
mais de 200 itens. No início da década, Sá foi
atrás de um escritório de design que apresen-
tou um orçamento de R$ 96.000, valor com-
pletamente fora de cogitação para o seu caixa.
Depois de outras tentativas, todas com orça-
mentos muito além do que ele podia bancar, o
plano de modernização das embalagens aca-
bou engavetado. Há dois anos ele conheceu o
CSPD e foi atrás de ajuda. O Sebrae bancou
80% do projeto e Sá desembolsou apenas

ara ter acesso aos serviços desses
centros de design, o primeiro
passo é procurar o Sebrae, que é
o responsável pela triagem das
solicitações e pela definição do

Dependendo da área de atuação ou do produto
em si, somente a despesa com a contratação
de uma agência especializada pode superar
R$ 100.000 — isso sem contar os custos com
as adaptações muitas vezes necessárias na li-
nha de produção. Uma boa alternativa para
quem quer recorrer à ajuda de profissionais
do ramo sem desembolsar muito são os cen-
tros de design criados pelo Sebrae há cinco
anos e que hoje funcionam em 15 estados.
Eles prestam serviços como desenvolvimento
de identidade visual e logotipos, criação de
novas peças e redesenho das já existentes,
além da elaboração de embalagens. Mas sua
maior atratividade está no subsídio oferecido
— entre 50% e 80% do custo dos projetos.

No caso do Centro São Paulo de Design
(CSPD), ele é fruto de uma parceria entre o
Sebrae, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e a Secretaria de Desenvol-
vimento do Estado de São Paulo. O CSPD
conta com um cadastro com 2.000 escritórios
de designers e deve subsidiar até o fim deste
ano cerca de 400 projetos.



tos da Sacia eram vendidos apenas em uma
unidade da rede francesa. Logo após a mudan-
ça nas embalagens, passou a fornecê-los a
cerca de 40 lojas do Carrefour. "Eu já tinha
tentado antes ampliar o fornecimento para o
grupo, mas só recebi respostas negativas", diz
o empresário, que toca o negócio em socieda-
de com sua mulher, a nutricionista Telma. Só
as vendas para o Carrefour respondem hoje
por cerca de 20% do faturamento da Sacia.
Não se deve pressupor, no entanto, que o
simples redesenho de uma mercadoria garan-
tirá sucesso nas vendas. Para evitar equívo-
cos do gênero, os profissionais dos centros
de design ligados ao Sebrae discutem com o
empresário sua idéia original até chegarem a
um consenso do que realmente deve ser mu-
dado, além das ações paralelas — como de
marketing — que devem ser tomadas. Dados
como capacidade de produção, custos e estra-
tégias de negociação de preços também são
levados em conta.

Os centros de design não atendem apenas
micro e pequenas empresas já estabelecidas.
Empreendedores que não chegaram a abrir
formalmente seu negócio, porque ainda estão
em fase de desenvolvimento de produtos,
também podem solicitar auxílio. Os irmãos
Roberto e Rosana Nogare, de Campinas, no
interior de São Paulo, criaram uma casa des-
montável para cães, mais fácil de limpar e de
transportar do que as comuns. O primeiro
protótipo foi feito há dois anos por Roberto
quase por acaso, com madeira que sobrou de
uma reforma — e nem foi tão bem-sucedido,
porque desmontou logo após um forte venda-
val. Do incidente surgiu a idéia de fazer uma
casa desmontável, mas, claro, resistente.
"Consegui criar um modelo de madeira com
essas características, mas era muito pesado e
rústico", diz Roberto, que trabalha com paisa-

gismo. Em 2006, ele recorreu ao CSPD, que desenvolveu outro em
MDF, uma fibra de madeira bem mais leve. Dos R$ 3.000 do custo
total do projeto, os irmãos pagaram apenas R$ 600 e o produto já
foi até patenteado, com auxílio do próprio CSPD. "Nosso objetivo
é chegar agora a uma versão de plástico", diz Roberto, que, com
a irmã, veterinária, procura um parceiro para fabricar a invenção.
Em média, os projetos tocados pelos centros de design do Sebrae le-
vam de dois a seis meses para ser concluídos. Em alguns casos, a
demora é maior, devido à burocracia para o repasse do subsídio. Isso
porque o fornecedor contratado espera receber o dinheiro das duas
partes — do Sebrae e da empresa — para só então iniciar o trabalho.
Geraldo Garcia, dono da Munclair Lustres, de São Paulo, diz que,
por conta desse processo, recebeu os desenhos para duas luminárias
que havia encomendado só oito meses após contatar o CSPD. Se
por um lado o prazo deixou a desejar, por outro, o preço compen-
sou. A Munclair desembolsou R$ 5.000, valor equivalente a 50%
do valor total do projeto. Hoje, as luminárias são um dos destaques
do mais recente portfólio da empresa.

R$ 8.000. Em três meses, seus produtos esta-
vam de cara nova. A principal mudança ocor-
reu no tamanho do logotipo, que ficou cerca
de quatro vezes maior, e nas fotos dos pratos
prontos, que foram ampliadas e passaram a
chamar muito mais atenção nas gôndolas.

om o visual repaginado, Sã conse-
guiu inclusive aumentar sua pre-
sença nas lojas do Carrefour — a
maioria dos seus clientes são pe-
quenos varejistas. Antes, os produ-

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 225 , out. 2007.


