


jurídicos e de design se integraram em 
ações conjuntas nos três países partici
pantes, podemos afirmar que propos
tas deste tipo vêm ao encontro de uma 
ampla gama de demandas mercadoló
gicas e sociais. Como principais resul
tados cito o aprofundamento e uma 
melhor compreensão do papel jurídi
co em empreendimentos de pequeno 
porte, no que toca à regulamentação 
do seu funcionamento, seus registros 
quanto a marcas e principalmente o 
entendimento dos modelos de proteção 
de que esses grupos podem se utilizar. 

No projeto fala-se em gestão de design. 
Quais os benefícios que ela traz? 
Houve uma grande contribuição no 
saber fazer, isto é, no desenvolvimento 
de projetos. Isso ocorreu no chama
do design operacional, que abrange 
identidades visuais e as embalagens, 
e principalmente na identificação e 
na definição de ações, que se inserem 
no denominado design estratégico. A 
junção destes elementos, articulados e 
organizados, é o que se pode denomi
nar de gestão de design. É o ponto de 
convergência e de sustentação do pro
jeto. A gestão de design, emergente no 
Brasil, objetiva à incorporação, dentre 
outras, das técnicas de administração 
e de negócios, buscando coordenar e 
articular os recursos disponíveis em 
torno de um pensamento com design. 
Por meio do design tem sido possí
vel potencializar uma convergência de 
ações alinhando o produtor, o comer
ciante e o consumidor, em torno dos 
preceitos do design estratégico. 

Qual será o próximo passo? 
Pretendemos realizar uma pesquisa de 
percepção junto ao potencial público 
alvo sobre os casos desenvolvidos no 
Brasil. Ao mesmo tempo faremos uma 
pesquisa junto aos próprios coopera
dos e em pontos de venda, visando 

evidenciar a compreensão dos atores 
sobre ações desta natureza. Planeja
mos ainda lançar um livro digital com 
as memórias do projeto e com as 
palestras proferidas no seminário. 

Em que prazo isso será feito? 
Todas essas ações estão programadas 
para ser concluídas até março ou abril 
de 2011. Estão em andamento outras 
atividades, relacionadas diretamente a 

pesquisa cientifica com a continuidade 
de dissertações e teses de doutorado 
focando o tema. Dentre outros, cito 
como exemplo um estudo no qual se 
investiga a dimensão econômica da 
sustentabilidade. Há também estudos 
focando a gestão do conhecimento, 
especificamente nos aspectos de con
versão do conhecimento como forma 
de não interferir nas bases - principal
mente as culturais - dos clientes. Há 
ainda estudos sobre procedimentos e 
métodos para o desenvolvimento e a 
compreensão de projetos em que os 
aspectos de competitividade, diferen
ciação e sustentabilidade estejam pre
sentes, além de se buscar compreender 

mudanças no comportamento e nas 
expectativas do consumidor. E preten
demos dar continuidade a novos pro
jetos, integrando outras áreas. Essas 
iniciativas já vêm sendo realizadas, 
como ocorre nos casos de engenharia 
de produção, de administração e de 
marketing, dentre outros. 

Existe a intenção de se buscar par
cerias com instituições similares, no 
Brasil e fora do País? 
O estabelecimento de parcerias, por 
meio de convênios com outras ins
tituições de ensino e pesquisa, é um 
objetivo que vem permeando estes 
projetos. São convênios estabelecidos 
não somente com o Brasil, mas tam
bém com outros países nos quais o tra
balho aqui desenvolvido já começa a 
ser reconhecido. Finalmente, mas não 
menos importante - eu diria mesmo 
que é uma ação de vital importân
cia - há a intenção de se buscar o 
apoio de empresas de diversos setores, 
principalmente na área de embalagens 
e também na de produção. É uma 
forma de dar seguimento a projetos 
e pesquisas (P&D) não somente nos 
aspectos de valorização, mas também 
nos aspectos tecnológicos, e de buscar 
novas oportunidades. Isto por que até o 
presente momento os apoios econômi
cos têm vindo de órgãos de fomento, 
como o CNPq, a Fapesc e a UFSC. 
Esperamos continuar recebendo esse 
suporte, mas certamente a aproxima
ção com o mercado, na forma de 
parcerias, será muito benéfica e poderá 
dar maior dinamismo aos processos 
investigativos. 

Lemos que a proposta do projeto é 
"integrar as dimensões competitivi
dade, diferenciação e sustentabilidade 
em torno da valorização da produ
ção de grupos produtivos de pequeno 
porte vinculados a sua origem, como 



ferramenta estratégica, geradora de 
inovação, bem como a aproximação 
e a interação com a realidade social 
e tecnológica através de parcerias 
entre países ". Em que medida isso já 
foi obtido? 
Vem sendo obtido gradativamente. A 
primeira dimensão - a competitividade 
- tem se manifestado de forma muito 
evidente, na medida em que aspectos 
relativos a preço e tecnologia, por 
exemplo, têm sido focados e analisa
dos, com vistas a conseguir seu equi
líbrio. No caso da diferenciação, que 
toca fortemente o design, é natural que 
se dê ênfase à aparência dos produtos 
e, principalmente, à identidade visual 
e à embalagem. Mas na dimensão 
que acreditamos esteja resultando num 

grande diferencial, que é a da susten
tabilidade, a ênfase está em aspectos 
sociais, econômicos e legais. 

No aspecto da sustentabilidade, o pro
jeto prioriza o lado social, sem deixar 
de lado o aspecto econômico e o 
ambiental. Como isso poderá se mate
rializar para os grupos envolvidos? 
A dimensão da sustentabilidade é 
considerada uma das mais importan
tes. Em graus diferentes, os aspectos 
ambientais são levados em conta, mas 
neste momento os aspectos sociais são 
o item primordial. Dou como exemplo 
o sério problema do êxodo rural, com 
a migração de jovens para grandes 
centros na busca de oportunidades. 
Alguns dos projetos desenvolvidos têm 

potencializado a demanda de produtos, 
consequentemente demandando mais 
mão de obra. Em alguns casos isso 
tem permitido o retorno de familiares 
que tinham abandonado suas ativida
des em busca de melhores condições, 
geralmente no aspecto financeiro. O 
aspecto econômico é o mais complexo 
para o design. No momento estamos 
procurando estudá-lo mais a fundo, 
com vistas a uma melhor compreensão 
futura do fenômeno e à identificação 
das oportunidades que o design pode 
exercer sobre ele. 

Parece haver uma sensível preocupa
ção dos envolvidos no projeto com a 
preservação de valores — econômicos, 
sociais, culturais - de pequenos gru-
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pos produtivos ante o avanço de gran
des conglomerados. Como o design de 
embalagem pode ajudar? 
Não apenas o design de embalagem, 
mas o design como um todo. A partir 
do momento que os aspectos culturais, 
geográficos e outros são considera
dos e incorporados aos projetos de 
identidade visual e de embalagem, 
possibilita-se um maior e melhor reco
nhecimento das origens e dos produ
tos. Permite-se ainda que o potencial 
consumidor identifique esses valores 
e tenha mais uma razão que o leve a 
escolher. É claro que não basta apenas 
a aparência. O produto e o processo, 
entre outros fatores, devem ser de 
qualidade e adequados às atuais exi
gências éticas e produtivas. 

Como se consegue transferir noções de 
processo de gestão a grupos em princí
pio amadores, que trabalham empiri
camente? Existe alguma metodologia? 
Mais do que centrar em metodolo
gias, focadas sobretudo no processo de 
desenvolvimento de produtos, estamos 
em constante processo de desenvolvi
mento de estratégias. O processo segue 
a linha da gestão participativa, que se 
inicia com uma etapa de sensibilização 
junto aos envolvidos, com explicações 
claras e adequadas ao repertório de 
cada grupo. A idéia é procurar conhe
cer o mais profundamente possível a 
realidade individual de cada um dos 
envolvidos, com visitas sistemáticas. 
Paralelamente, como já disse, o projeto 
vai sendo desenvolvido com o uso de 
metodologias próprias. Tanto os pro
cessos de concepção, como as sistemá
ticas de definição e escolhas, são feitas 
de forma conjunta, respeitando as opi
niões e os pontos de vista de todos os 
envolvidos, mas esclarecendo a parte 
técnica que levou à proposta. Ao final 

buscamos fazer, primeiro, um trabalho 
junto às fragilidades, e em seguida, 
às potencialidades identificadas. Um 
exemplo é o trabalho de associativis
mo, por meio de reuniões orientadas 
por especialistas, como workshops e 
ações semelhantes. 

Como são cooptados os potenciais 
beneficiários do projeto? 
No caso da agricultura, os projetos e 

as pesquisas têm contado com o apoio 
da Epagri*, do CNPq e da Fapesc. Os 
dados que esses órgãos possuem sobre 
os grupos permitem identificar aqueles 
com potencial para ser trabalhados. 

Quais as condições para que um 
pequeno produtor possa desfrutar dos 
benefícios que o projeto prevê? 
Ele deve estar organizado ou apresen
tar um potencial perfil nesse sentido. 
Precisa estar a fim de participar de um 
projeto dessa natureza. O restante vai 
sendo conquistado e compreendido ao 
longo dos projetos. 

Existem experiências semelhantes, ou 
contatos com entidades similares, em 
outras regiões do Brasil? 
No Paraná e no Rio Grande do Sul 
há iniciativas parecidas, alguma delas 
tendo como referência a nossa experi
ência. Em outros países, como a Espa
nha, já existem iniciativas similares 
inspiradas nas experiências por nós 
desenvolvidas e divulgadas nacional e 
internacionalmente. 

Considerando que se trata de um pro
jeto de valorização da produção via 
embalagem, ele pode ser visto como 
uma oportunidade para a indústria 
de embalagens. Ela poderia ser uma 
fonte de estímulo ao projeto, seja 
financeiramente, seja com treinamen
to e educação, seja com aporte de 
tecnologia. Foi feito algum contato 
com a indústria? 
De fato, é uma grande oportunida
de. Alguns contatos já foram feitos, 
mas em principio o foco tem sido 
a pesquisa, para apresentar resulta
dos. Acreditamos que no atual estágio 
das pesquisas seja possível as empre
sas visualizarem esta oportunidade e 
buscarem estabelecer parcerias. Já as 
fizemos com pequenas empresas de 
embalagens em Santa Catarina, como 
a Schimpack, e contatos com outras. 
As parcerias poderiam ser realizadas 
considerando o grau de maturidade 
que o projeto alcançou. Acreditamos 
que a divulgação dos resultados possa 
vir a ser um dos caminhos a percorrer. 
Outro caminho é a busca de incentivos 
por meio de convênios. 

Há informações de que isso venha a 
se tornar uma política pública ou essa 
possibilidade é apenas uma hipótese? 
Acreditamos que seja possível. Em 
governos anteriores a valorização 



advinda dos resultados desses pro
jetos já foi apontada e formalizada 
nas linhas de atuação de governos. 
No governo atual há claros indícios 
de que está contemplada. O que não 
podemos afirmar é se essas ações 
serão implementadas ou se ficarão 
nas propostas políticas. 

No projeto, fala-se em proteção e iden
tificação e também em legislação para 
denominação de origem, identificação 
de procedência, indicação geográfica 
e outras figuras. Quais as diferenças 
entre essas expressões? 
Atualmente o Brasil possui regula
mentação para as Indicações Geográ
ficas (www.inpi.gov.brl. que são divi
didas em Indicações de Procedência 

e Denominações de Origem. As mais 
conhecidas são as indicações de pro
cedência (Vale dos Vinhedos, Café 
do Cerrado, etc.) e apenas uma Deno
minação de Origem, para arroz (ver 
diferenças entre essas expressões em 
emb.bz/136mais). 

O senhor poderia citar exemplos 
concretos de resultados obtidos por 
pequenos grupos? Em que tipo de 
embalagens eram comercializados 
os produtos e como passaram a ser 
comercializados depois da assessoria 
do projeto? 
Temos casos um pouco antigos, como 
os do projeto Mafra, apresentado há 
alguns anos em E M B A L A G E M M A R C A 
(n° 41, janeiro de 2003) e que foi a 

semente do atual projeto. Mais recen
temente, temos os exemplos da Cacha
ça Beleza, da Hermes de re, da Afruta 
e Agrupar, dentre outros. Atualmente 
temos os produtos da Cooperlagos e, 
principalmente, da Coofasul, projeto 
que está em sua fase final. 

Tratando-se de pequenos produtores, 
entende-se que seus produtos passem 
a ser comercializados com marcas -
mais precisamente marcas coletivas. É 
isso mesmo? 
Em principio os resultados deste pro
jeto apontam que no momento a alter
nativa mais viável de proteção sejam 
as marcas coletivas, não sendo des
cartadas as possibilidades de futuras 
Indicações Geográficas. 

http://www.inpi.gov.brl
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indústria de perfumes 
prima por fazer embala
gens cada vez mais luxuo
sas. É o caso da fragrância 
White Goldskin, relança

mento da linha de fragrâncias Ramón 
Molvízar, marca da empresa espanhola 
Béjar Signature. O perfume, formulado 
com partículas de ouro, e os frascos de 
vidro, em formato de diamante lapidado, 
não deixam dúvidas de que a novidade é 
direcionada ao mercado superpremium. 

A grande novidade das embalagens, 
entretanto, está nos cartuchos: são reci
pientes produzidos em polipropileno 
expandido (EPP), espuma largamente 
utilizada na indústria automobilística. 
Até agora, os frascos da linha de perfu
mes Goldskin eram acondicionados em 
cartuchos de papel cartão com base de 
madeira. Eram estojos que na perfumaria 
requintada costumam ser chamados de 

haut de gamme, algo próximo a "top de 
linha", em versão livre do francês para o 
português. As novas embalagens de EPP 
vão mais longe: sua apresentação visual, 
inovadora no setor de perfumaria, lembra 
um estojo de joias. 

Os cartuchos foram criados e são pro
duzidos pela filial espanhola da empresa 
alemã Storopack. Para se conseguir o 
efeito desejado pela Ramón Molvízar, 
os especialistas em EPP na Storopack 
utilizaram uma texturização especial no 
molde, que provoca um efeito de lamina-
ção no exterior do cartucho, formado por 
duas partes - tampa e base. A base, que 
serve de pedestal para o frasco depois de 
retirado do estojo, acomoda uma faixa 
posicionada na parte inferior onde está 
gravado em prata o nome da fragrância 
e a indicação quantitativa (75 mililitros). 
Depois de encaixadas, as duas partes são 
unidas por uma cinta de papel cartão 

impressa com o nome do perfume. A base 
serve também de tampa para o perfume, 
já que o vaporizador é encaixado nela. 

Segundo a empresa fabricante do 
cartucho, o polipropileno expandido dá 
margem à realização de ideias e formatos 
extravagantes, assim como texturas ino
vadoras "que lhe permitem competir com 
materiais mais conhecidos e já utilizados 
no setor do packaging". As característi
cas técnicas do EPP são brandidas pela 
Storopack como um valor adicional na 
hora de realizar projetos, "não só por sua 
estética e por sua capacidade de proteger 
os produtos, já que tem alta resistência, 
mas também por suas características de 
material isolante, no caso de necessidade 
de se manter a temperatura". (FP) 
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