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A reportagem de capa da Wide traz para você 
as novidades do design estratégico o que es
pecialistas pensam sobre o assunto e como 
adquirir técnicas e estimular sua criatividade 
para se diferenciar no mercado. Levar esse 
conceito para o mundo dos negócios hoje é 
o caminho certo para aqueles que desejam 
alcançar resultados de fato satisfatórios com 
seus produtos e serviços. Entenda como esse 
conceito poderá ajudá-lo enquanto profissio
nal, enquanto empresa e aposte nas dicas da
das por quem mais entende do assunto. 

Olhar analítico e projetivo, facilidade em compreender tendências de 
mercado, organizar processos, propor pontos de contato dos públicos 
com as marcas e seus conceitos, pensar o layout do ponto de venda e da 
embalagem, bem como propor inovações. Você possui essas caracterís
ticas? Caso a resposta tenha sido positiva, você, profissional de design, já 
está inserido no design estratégico, tendência atual de grandes empresas 
e agências no sentido de alcançar mais resultados para o negócio. Além 
disso, especialistas afirmam que colaboradores com esses diferenciais 
estão mais aptos a propor e gerir inserções estratégicas da cultura do 
design imbricando todas as instâncias da empresa com a intenção de 
torná-la mais competitiva. 

"O design estratégico é cada vez mais essencial, seja em produto, 
serviço ou marca. Na verdade, quando a hiperoferta e a concorrência 
acirrada se instalam no mercado - que é o que acontece hoje no Brasil 
- não há como inovar ou se diferenciar sem um pensamento estratégico 
de maior alcance. E é nesse sentido que o design estratégico tem sua 
responsabilidade." A afirmação é de Dario Caldas, sócio-proprietário do 
Observatório de Sinais, escritório de macrotendências e de gestão de 
marca, que no início da década de 1990já iniciava sua carreira na Domus 
Academy (Milão). Lá, Dario aprendeu a visão italiana do design e a ideia 
de que o conceito não ia apenas "do garfo à cidade, mas do garfo ao garfo". 

Com isso. os italianos já sinalizavam para a dimensão de design que 
pode existir em todas as coisas, em todos os projetos. Ao idealizar a meto
dologia do Observatório de Sinais, no final dos anos 1990, era evidente 
que o design assumiria um papel essencial, não só como emissor de 
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sinais, mas também como ferramenta indispensável nas solu
ções propostas aos seus clientes. Atento ao presente e também 
ao futuro, Dario visualizou a necessidade de ter uma empresa 
mais estratégica e que funcionasse como alimento e orientação, 
fornecendo inputs para os profissionais de cada área que neces
sitassem de conhecimento estratégico. 

"Conseguimos incorporar muitos dos princípios que, mais 
tarde, viria a ser chamado de design estratégico, ou mesmo de 
design thinking, tais como a multidisciplinaridade, a ênfase no 
comportamento como vetor de inovação, a valorização das 
macrotendências para a construção de estratégias, a visão inte
grada do processo de criação ou de inovação, não se atendo ape
nas ao produto em si." 

Dario Caldas lamenta a perda de competitividade da indús
tria brasileira, uma vez que, segundo ele, é comum atenderem 
indústrias que simplesmente ainda não têm claro nem mesmo 
a importância do design para aquilo que fabricam, que dirá 
então o design estratégico. "Claro que há inúmeros exemplos de 
pessoas e empresas pensando de maneira original ou "fora da 
caixa", mas a realidade do mercado brasileiro, na média, não é 
essa. É algo especialmente perceptível na indústria de produtos 
de consumo, por exemplo. Essa é uma das razões para a lastimá
vel perda de competitividade da indústria brasileira", explica. 

Roberto Galisai, mestre pela Faculdade de Design do 
Politecnico di Milano, na Itália, lembra que hoje as empresas 
estão se concentrando nos valores intangíveis e na criação de 
identidades e significados. "Quando se trabalha de forma estraté
gica, cria-se um produto, trabalha-se de forma sistêmica e dá sig
nificado a histórias e identidades", disse Galisai, citando o exem
plo de empresas que trabalham a experiência sensorial como 
forma de agregar valor. 

Um exemplo citado pelo designer e pesquisador Galisai vem do 
segmento de videogames, em que a Nintendo estava perdendo 
mercado para o Playstation, da Sony, e o Xbox, da Microsoft. Uma 
pesquisa apontou que os adolescentes estavam ficando obesos 
por conta do fast food e por ficarem horas sentados, jogando. 
Segundo ele, a Nintendo v iu aí uma oportunidade e criou jogos 
que permitissem a interação e a movimentação do jogador. 
Como resultado, em seis meses ultrapassou as vendas e hoje é 
líder de mercado. 

Quando questionado sobre o que ainda precisamos melho
rar no design estratégico brasileiro, Dario Caldas é direto: quase 
tudo! "Nem mesmo o valor do design foi ainda plenamente com
preendido e assumido por grande parte do mercado. É verdade 
que a situação melhorou, mas é preciso insistir na ideia de que 
"design", antes de tudo, quer dizer projeto, e que o século XXI será 
cruel para aqueles que insistirem em atuar de maneira amadora, 
sem um projeto estratégico claro que defina quem a empresa é 
e quem ela quer ser, a quem ela quer dizer e com qual discurso, 
o que ela pretende e como fará para alcançar esse posiciona
mento. Por outro lado, é ingênuo esperar que uma cultura de 
design estratégico brote espontaneamente e se alastre pelo país. 
Nesse sentido, as diversas instituições - governo, universidades, 
associações de classe etc. - têm um papel importante a cumprir, 
e dentre os citados o governo é, certamente, quem mais deixa a 
desejar. Em um país que não tem projeto de longo prazo para a 
sua indústria, para o seu setor de serviços, para a sua economia 
criativa - em que pesem os discursos dos políticos afirmando 
que esses projetos existem -, como esperar que design e estraté
gia sejam prioridades?", critica. 

O especialista completa que outro fator de atraso brasileiro 
é o nosso maior gap, o da educação, sobretudo em relação à for
mação de profissionais altamente especializados, como requer 
o design estratégico. Mas ao falar de cases de sucesso na esfera 
empresarial, Dario cita organizações que possuem o pensamento 
do design estratégico incorporado aos seus valores, missão e 
objetivos. "Alguns exemplos claros são Embraer, Grandene/ 
Melissa, o arquicitado case Alpargatas/Havaianas. Outras orga
nizações têm feito progressos notáveis nessa direção, como 
Riachuelo. Já algumas têm enorme potencial, são players gigan
tes, mas a rigor deixam a desejar sob alguns aspectos, no que se 
refere ao design estratégico - penso especialmente nas grandes 
da indústria cosmética, como Natura e Boticário. Em alimentos, 
bebidas e energia também temos um posicionamento muito pri
vilegiado, globalmente falando, mas as marcas nacionais ainda 
têm um longo caminho a trilhar. Nos serviços, os bancos brasilei
ros são destaque", avalia. 

Em relação às novidades do design estratégico, Dario Caldas 
afirma que "já existe um debate bastante atual sobre quais são os 
fatores mais influentes para a inovação - se o comportamento 
do consumidor ou a tecnologia. Há um ponto de inflexão com 
relação à questão da inovação. O debate em torno da sustenta
bilidade e da durabilidade tem recolocado a ênfase nos movi
mentos de mais longa duração, portanto mais estratégicos, e 
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passíveis de serem captados pela identificação de macrotendên-
cias. Acredito que o design estratégico deva ganhar mais espaço. 
Acho importante que isso aconteça para as empresas brasileiras, 
porém vejo a necessidade crescente de ferramentas que deem 
mais competitividade, que aumentem a produtividade e. tam
bém, garantam mais segurança de retorno aos investimentos 
feitos pelo empreendedor." 

Rafael Arinelli, fundador da empresa de consultoria em design 
estratégico chamada ISSOaí, também concorda que o design 
ganhou um novo conceito no decorrer dos anos. Para ele. o 
design deixou de ser percebido como uma ferramenta pura
mente estética, de maquiagem, para se tornar um poderoso 
instrumento de inovação. "Introduzir o pensamento de design 
estratégico na gestão é uma forma muito eficaz de aumentar as 
qualidades inovadoras e competitivas de uma organização, isso 
porque o designer estratégico não trabalha apenas com a esté
tica, mas faz uma imersão no mercado, busca dados e análises de 
tendências internas e externas a fim de construir um produto, um 
serviço, uma marca que se adeque melhor ao seu consumidor, 
diferentemente do marketing, que conceitua, cria valor, mas não 
materializa aquilo que é estudado. Ele foca mais em diferenciais 
competitivos e menos em inovação", explica. 

Armelli acredita que o que falta para boas ideias se trans
formarem em ideias inovadoras é o compartilhamento delas. 
"Antigamente, a inovação era algo fechado, em que só algumas 
pessoas ou empresas tinham acesso. Hoje, com a globalização 
e com a própria evolução, as ideias inovadoras passaram a sur
gir do coletivo, da soma e o compartilhamento dessas ideias 
ajuda no seu amadurecimento, desenvolvimento e na imple
mentação. Muitas vezes, quando interdisciplinamos uma ideia, 

conseguimos desenvolvê-la de forma mais madura, pois temos 
pessoas de diversas áreas desenvolvendo a ideia de forma mais 
abrangente." 

A ausência de um órgão regulamentador para os profissionais 
de design também é outro ponto abordado por Rafael Arinelli. Ele 
defende a ideia que o design definitivamente ultrapassou a bar
reira de ser algo pontual e estético, já que toda sua função evo
luiu. Para exemplificar, hoje existe uma forma do design só para 
serviços, denominada "design de serviços", que serve para ajudar 
empresas a redesenhar todo o seu processo de serviço, ou seja, 
ajuda as empresas a empregar a criatividade e a empatia em ser
viços de forma a torná-los mais desejáveis, viáveis e relevantes 
para consumidor. 

"Um ótimo exemplo de design estratégico é a Starbucks (loja 
de café), que tem como último elemento competitivo o café. A 
Starbucks criou todo um contexto ao redor de sua marca - ela 
proporciona ao cliente uma experiência única, com diferenciais 
desde um atendente chamar o cliente pelo nome até o ambiente, 
a música, o sofá, os produtos, e assim por diante. Ela deixa de ser 
uma empresa que apenas se diferencia para seu consumidor 
e passa a ser uma empresa relevante para ele. Isto é, em vez de 
focar em diferenciais competitivos, como o café, ela foca em 
criar experiências para que o cliente sinta-se confortável, em um 
ambiente saudável, passando do patamar de uma empresa dife
rente para de uma empresa relevante, que tem a fidelidade do 
consumidor, o qual, por sua vez, passa a defendê-la", avalia. 

Ele cita empresas como Banco Itaú, P&G, TIM e Banco do 
Brasil, que já consideram o design estratégico como ferramenta 
importantíssima de sua estrutura. Outro ótimo case citado por 
Arinelli é do Fiat Mio. A Fiat percebeu que todos os anos as mon
tadoras repetem os mesmos processos e queria deixar sua marca 
mais atrativa para os consumidores "Premium". Com esse foco, a 
Fiat adotou a cocriação e o design estratégico para montar seu 
novo carro, em que os consumidores puderam interagir direta
mente por meio de uma plataforma on-line. 

"Com isso, os próprios clientes começaram a dar sugestão de 
como poderia ser o carro e suas ideias foram estudadas e inter
pretadas. Só depois desse gigante brainstorm a Fiat começou a 
montar seu carro. A plataforma recebeu mais de 2 milhões de 
visitantes únicos, com 11 mil ideias, enviadas por 17 mi l pessoas 
de 160 países diferentes. As ideias foram filtradas em 21 novos 
conceitos e o projeto foi noticiado em vários canais ao redor do 
mundo. Depois de 18 meses de trabalho a Fiat lançou seu carro 
colaborativo, o Fiat Mio, no Salão do Automóvel em São Paulo." 

Outro case lembrado por ele é o das Havaianas, que hoje 
é uma das referências nacionais mais fortes no exterior. "Sua 
abordagem para se trabalhar a marca foi juntar o simples com a 
alegria, exuberância com irreverência, o design com a cor. Toda 
a divulgação da marca mostra o chinelo como seu ponto de par
tida. Dessa forma, o conceito de algo "brasileiro" foi passado, e a 
marca ganhou asas no exterior. A Havaianas trabalha de forma 
muito simples sua marca, e coloca o ar sofisticado, a simplici
dade acima de tudo, e isso é transmitido para seu consumidor, 
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que percebe essa mensagem, por meio da sua experiência com 
o produto, que é realmente algo simples, confortável e moderno." 

Outra discussão é até que ponto o investimento em design 
estratégico pode significar uma melhora no desempenho das 
empresas, tanto no crescimento das vendas como na maior 
penetração nos mercados ou na redução dos custos de produ
ção. Nesse pensamento, o fundador da ISSOaí Design Estratégico 
explica: "toda empresa busca ter lucro e prosperar no mercado. 
Com a evolução, os consumidores ficaram mais exigentes e cons
cientes, e hoje em dia tornou-se necessário um pleno entendi
mento de quem e como estamos atendendo. Tal processo passa 
por uma conexão entre empresa e pessoas. Esse é o trabalho do 
design estratégico, escutar as pessoas de uma maneira que pos
samos dar algo novo para elas, mostrando o quanto elas são rele
vantes para nós." 

Não se pode esquecer que os projetos de design estratégico 
são gradativos, isto é, passam por um processo de insights, ideias, 
protótipos e realização. O próprio processo do design estratégico 
já é uma forma que foi criada para minimizar riscos, pois qual
quer projeto de inovação tem sua taxa de risco. Por isso, também, 
a cocriação é tão importante no projeto: sua implementação 
torna-se mais assertiva e menos arriscada, minimizando custos 
e maximizando resultados. 

Rafael Arinelli diz que é possível propor e gerir inserções 
estratégicas da cultura do design trabalhando todas as instâncias 

da empresa com a intenção de torná-la mais competitiva. Para 
ele, ao dar um passo para trás e observar todo o ecossistema 
de uma empresa, ganhamos uma nova perspectiva de seu uso 
e funcionamento, o que ajuda a buscar algo novo e relevante 
para quem utiliza os produtos/serviços oferecidos. "O design 
como conceito, como inovação, precisa estar inserido no DNA 
da empresa; isso ajuda a alinhar as ações e a integridade da expe
riência do usuário. Diferentes departamentos possuem métricas 
e características distintas, o que às vezes causa desequilíbrio aos 
sinais transmitidos por uma marca. Já a inserção da cultura do 
design estratégico equilibra esses sinais, respeitando e preser
vando essas diferenças. 

E, segundo ele, as novidades não param de chegar. Um estudo 
da FIA (Fundação Instituto de Administração) apontou que o 
"boom" para cargos executivos ligados à inovação deverá seguir 
até 2020. Isso mostra que as empresas estão buscando novas fer
ramentas para ganhar espaço no mercado, e a tendência é que 
se mantenha. Além disso, atualmente, já vemos multinacionais 
dedicarem orçamentos bilionários a inovação. A ideia é juntar o 
pensamento criativo e o profundo entendimento do consumidor 
para criar novos produtos e serviços. 

Acredito que o que estamos vendo hoje com o design estra
tégico é o começo de uma nova era em que as empresas ficarão 
mais humanas e o design passará a ser fundamental para a mate
rialização desta nova fase." 

Nos 50 anos de Brasília, a Tramontina, uma empresa com mais de 
100 anos, teve a ideia de realizar um posicionamento de marca 
da sua linha de materiais de construção. E a tarefa foi entregue 
à ZON Design, empresa com mais de 16 anos na área de plane
jamento de design, principalmente em ações para a própria 
Tramontina. Dentre as principais demandas, estavam planeja
mento do redesign de um carrinho de obra, balde, colher e pá, no 
cenário dos anos 50.O material foi apresentado aos formadores 
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de opinião: pessoas ligadas à história da construção de Brasília, 
construtoras, arquitetos, entidades inspiradas nos candangos etc. 

Porém, o grande gol da estratégia não foi planejado. Ninguém 
imaginaria que o então presidente Lula, ao visitar a FENACON, 
em São Paulo, fosse entrar no estande da Tramontina, ir ao local 
em que estavam expostos o carrinho e demais produtos. E não só 
fazer observações sobre os equipamentos, como também pegar 
na colher de pedreiro e deixar ser fotografado com ela nas mãos. 

Mas você deve estar se perguntando por que o presidente 
entrou nesse case da Tramontina? A resposta pode estar ligada 
ao design estratégico; a ZON Design redesenhou e coloriu todo 
o produto, além de ter planejado valores simbólicos; é bem pro
vável que o ex-presidente Lula tenha se lembrado dos carrinhos 
que v iu nos canteiros de obra do Brasil, e ficou sensibilizado. Ora, 
esse produto exposto na FENACON chama-se design, e todo o 
processo anterior e posterior a ele, design estratégico. 

Luis Arnal, presidente e fundador da In/situm Innovation 
Through Research, endossa o coro de que as empresas hoje pre
cisam criar marcas, serviços e produto mais competitivos. Ele 
acredita que o design estratégico é a chave para fazer isso acon
tecer. "A fórmula do desenho estratégico é conter ingredientes 
como inteligência (estratégia), empatia (entendimento profundo 
do usuário) e diferenciação (criatividade). O Brasil precisa melho
rar em quesitos imprescindíveis: consciência e coragem. Penso 
que as empresas brasileiras precisam se conhecer primeiro, 
ter consciência de que há uma prática lá fora que pode ajudar, 
e coragem para fazer as mudanças e impulsionar a inovação 
baseada no usuário. Infelizmente muitas organizações no Brasil 
seguem olhando para dentro e não exploram o potencial (ou a 
ameaça) que existe fora." 

O especialista lamenta o fato de o design ainda ter uma cono
tação superficial, mas acredita que a mudança já está aconte
cendo, uma vez que empresas e executivos estão se preparando 
mais, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, e voltam com 
uma visão mais ampla do que é e o poder do design e suas conse
quências na empresa. 

"Os norte-americanos falam "you cannot design in vaccumm", 
o que significa que você não pode ter ideias sem ter algum ingre
diente que ajude a sua inspiração. Do mesmo jeito, o designer 
precisa utilizar um input, alguma informação como ingrediente 
para idear, e nesse caso a estratégia é uma das ferramentas que o 
designer precisa para pensar em soluções - o usuário e a criativi
dade são os outros dois." 

Ao falar das novidades no design estratégico, Luis Arnal garante 
que o leanprototyping e o desenho de serviços são os temas mais 
discutidos hoje. E cita empresas como Apple, Toyota, Google, 
Facebook e Intel como referências em design estratégico. 
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O professor de Design Luciano Tardin é outro especialista que 
defende a inclusão do design no campo dos negócios, bem 
como a busca pelo posicionamento e a necessidade constante 
de inovação. Outra observação de Tardin diz respeito ao campo 
profissional do designer, sua formação e atuação. "Não existe 
design estratégico, enquanto mercado, caso não haja empresas 
pensando estrategicamente. E, acredite, várias organizações de 
médio porte que conheci não o fazem. Arriscaria dizer que em 
empresas de grande porte, as quais conheci ao longo de minha 
trajetória, perceberemos a dificuldade que estas enfrentam ao 
tentar alinhar as ações cotidianas ao pensamento estratégico. 
Localmente, estamos engatinhando na construção desse 

mercado. As empresas que referendamos como exemplos 
locais dessa mudança muitas vezes não são "empresas locais". 
Precisamos fazer o design estratégico permear o imenso contin
gente de pequenas e médias empresas do mercado brasileiro. O 
cenário económico é positivo, mas existe uma curva de maior 
duração para que possamos fazer o empreendedor local levan
tar a cabeça, olhar adiante e investir em inovação. Décadas de 
instabilidade e a falta de perspectiva transformaram os empre
endedores locais em um grande universo de ocupados com a 
preservação cotidiana de sua espécie e na confiabilidade de 
suas entregas, e não em seu futuro, na inovação, na validação 
de novas práticas", avalia. 

Na opinião do acadêmico, a discussão sobre o segmento de 
design estratégico tem início quando pouco a pouco as empre
sas começam a se sensibilizar com as informações que vêm de 
outros mercados, mais competitivos e, por isso. mais sequiosos 
por inovação em seus produtos e em seus processos produtivos. 
Para ele, é nesse espaço que o design estratégico tem mais a ofe
recer. "Lutamos, hoje, pela transformação da ideia predominante 
no senso comum, de um designer que trabalha em um ambiente 
autônomo, desconectado de consequencialidade em relação ao 
universo dos negócios. São poucos, realmente poucos, os cursos 
de formação que verdadeiramente encaram o marketing e um 
pensamento de negócios como um aspecto essencial na forma
ção do designer. Logo, podemos deduzir que são os próprios 
designers que se incumbem de gerar junto a seus 'clientes' um 
perfil profissional que se posicione operacionalmente, definindo-
-se pelo trabalho prático, artesanal. Mesmo um trabalho de design 
que tenha um viés autoral, subjetivo, deve ser entendido como 
algo que possui um valor, um lugar. Conheço designers que têm 
um grande potencial de transformar o entorno com a estética de 
seus trabalhos, mas ao mesmo tempo lhes falta a capacidade de 
se posicionar para isso", afirma. 

O professor Luciano Tardin citou os prós do 
design estratégico: 

• Não se l im i ta a u m a f u n ç ã o ún ica, mas atua l , p o n t u a l m e n t e 

ou no espaço "en t re" , nos processos; 

• É u m a f e r r a m e n t a p o d e r o s a na m e d i d a em q u e p r o p õ e um 

t raba lho não l inear, mas c o l a b o r a t i v o - des ign t h i n k i n g ; 

• Subst i tu i a ideia de p lane jamen to , avança por p r o t o t i p a g e m . 

0 p rocesso é rev is to ao l ongo de sua execução ; 

• Foca seus ob je t i vos nos ob je t i vos do c l iente, pensa a ef ic iên

cia e a ef icácia de seu t raba lho . 

Os prós do design estratégico - para o designer 

• Oferece a poss ib i l idade de ma io res ganhos ; 

• Torna-o um prof iss ional iden t i f i cado pe lo p e n s a m e n t o analí

t i co e pelo p e n s a m e n t o in tu i t i vo , con jugados ; 

• Oferece ao prof iss ional a poss ib i l idade de, ao l o n g o da v ida , 

c o n t i n u a r a ex t ra i r um g r a n d e prazer em criar, f r en te a o u t r o 

nível de cr iação, o in te lec tua l . 
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CASES BRASILEIROS DE DESIGN 
ESTRATÉGICO SE DESTACAM 
Os cases brasileiros da indústria têxtil Joyful e da Movelaria 
Paranista são dois bons exemplos de como o design aliado à 
estratégia e à inovação podem resultar em projetos de excelên
cia, com resultados altamente satisfatórios. A Joyfull desenvol
veu a marca EcoChic, de roupas produzidas integralmente den
tro do conceito de sustentabilidade. A Movelaria Paranista criou 
a linha de móveis com design seguro, que amplia a segurança 
das pessoas em hotéis e restaurantes. Ambos os projetos foram 
apoiados pelo Edital Senai de Inovação e desenvolvidos em par
ceria com o Senai Paraná. 

C O M P E T I T I V I D A D E P O R M E I O D O D E S I G N 
ESTRATÉGICO Preocupado com a forte e desleal concor
rência dos mercados asiáticos no setor têxtil, principalmente no 
segmento de malharia retilínea, o empresário Adilson Filipaki, 
proprietário da Joyful, reuniu sua equipe de criação para lançar 
o desafio de construir uma marca de moda que se diferenciasse 
pela sustentabilidade. A ideia era criar um produto sustentável, 
mas eles tinham conhecimento da difícil tarefa de fazê-lo. preo
cupados com a estética e a sofisticação. Depois de diversos testes 
na fábrica com matérias-primas orgânicas, como seda, algodão, 
bambu e tencel, a Joyful optou pelo algodão e pelo tencel orgâni
cos. Apesar de o resultado final dos produtos ter sido satisfatório 
e até superior em relação aos demais produtos, o custo final da 
roupa ficou mais elevado. 

O custo da sustentabilidade no Brasil é muito alto. Mesmo 
assim, a empresa ficou satisfeita com os resultados e resolveu 
apostar em um reposicionamento da marca, com foco em clien
tes dispostos a pagar um pouco mais para consumir - o chamado 
"moda eco-chic". 

DESIGN SEGURO A Movelaria Paranista, de Curitiba, desen
volveu o Projeto Design Seguro - linha de móveis para os setores 
de hotelaria, gastronomia e eventos, que contempla os conceitos 
de design seguro e estratégias de sustentabilidade. 
O principal diferencial desse projeto foi na concepção de 
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produtos que contribuíssem para a redução de furtos de bolsas 
e objetos pessoais nos espaços de gastronomia, eventos e de hos
pedagem. Os destaques dessa linha são a Cadeira Orvalho, que 
possui uma "gota" para pendurar e prender a bolsa na cadeira, e 
a mesa Vai e Vem, com ganchos para pendurar os pertences dos 
usuários, evitando o furto por terceiros. Destaque também para 
a Mesa Mangue, com espaço para colocar carteiras e celulares 
entre os dois tampos de vidro. 

L E I T E MOÇA Um produto reconhecido por seu portfólio de 
inovações, o Leite Moça há mais de 90 anos preocupa-se não 
somente com suas embalagens, mas também nas ações de rela
cionamento com os consumidores. Para não perder o posto de 
líder de mercado, a marca aposta em renovações constantes. 
Nesse sentido, hoje a Nestlé conta com um mercado bastante 
diferente em relação ao passado - muito mais pulverizado, 
inclusive com mais de 60 players. Juntamente com a nova lata, a 
Nestlé inaugurou um canal de relacionamento exclusivo, o Fale 
com a Moça. A ação sazonal pretendia aproximar os consumido
res da marca, dando consultoria culinária por telefone e e-mail. 
Com a experiência, novos serviços e pontos de contato foram 
criados. O mais recente é o site Moça (migre.me/8rEmC), lançado 
em comemoração aos 90 anos, além dos perfis no Twitter e no 
Facebook e do aplicativo para iPhone. 

REPOSIC IONAMENTO DE MOÇA F I E S T A Houve, 
ainda, mudança no layout das embalagens, além da percepção 
de que os produtos estavam posicionados mais especificamente 
para festas - ao longo dos anos, a Nestlé percebeu que o hábito do 
consumidor havia mudado. Ou seja. os produtos passaram a ser 
consumidos como solução de sobremesa rápida, e não apenas em 
momentos especiais. 

SINGER O desafio de vender máquinas de costura - Com 160 
anos de mercado, a Singer confia no potencial do seu principal 
produto para continuar atuando no Brasil e nos mais de 150 
países em que está presente. Com cerca de dez lançamentos 
por ano, a empresa norte-americana possui 83% do mercado 
de máquinas de costura brasileiro e está sempre investindo no 
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portfólio de produtos para estimular cada vez mais o interesse 
dos consumidores. 

CARÁTER INOVADOR DA MARCA A postura de inovação, 
sem dúvida, está no DNA da Singer, que desde os primórdios da 
sua participação no mercado brasileiro inseriu dois elementos 
de negociação para facilitar a compra. O primeiro foi o sistema de 
franchising, criado pela empresa nos Estados Unidos, que con
cedia o direito de uso de marca e de venda dos seus produtos a 
comerciantes independentes. Outro modelo de negócio trazido 
pela empresa foi a concessão de crédito. A Singer implementou 
a venda em prestações no país, possibilitando que as consumi
doras pagassem pela máquina com o rendimento mensal obtido 
com o produto. 

Nos últimos anos, a companhia tem patrocinado salas de 
costura nas principais escolas de modas do país, como as unida
des do SENAC, da FAAP e a Faculdade Santa Marcelina. Durante 
todos estes anos. a empresa procurou tornar a marca sólida, de 
modo que atualmente é encarada como sinônimo do seu próprio 
produto. Faça um teste, pergunte para um consumidor o nome 
de uma marca de máquina de costura - bem provavelmente 
90% responderá Singer. A força da marca é o principal ativo jun
tamente com todas as inovações que foram criadas pela Singer 
e implementadas no Brasil ao longo dos 160 anos de existência. 

BOX1824 Criada pelos publicitários gaúchos Rony Rodrigues 
e João Paulo Cavalcanti e especializada em pesquisa e mapea
mento de tendências de consumo no mundo todo. a Boxl824 é 
referência quando falamos em design estratégico. A empresa, 
que já contou com Nokia, Fiat, Unilever, Pepsico e Melissa 
(Grendene) em sua carteia de clientes, diferencia-se no mercado 
por detectar novas tendências de comportamento e consumo ao 
redor do mundo. 

Os pesquisadores da Boxl824, esses que ficam espalhados 
mundo a fora, são divididos em três grupos: o alfa - cerca de 2% a 
4 % da população -, que consiste em pessoas super inovadoras, 
porém com pouco potencial de disseminação de tendências. O 
beta, que representa de 10% a 15% da população geral. São aque
las pessoas que, embora não sejam tão inovadoras, captam as 
tendências muito rapidamente, quando elas estão ainda aflo
rando, e ajudam em sua disseminação. 

E o último grupo, o mainstream, como o próprio nome já dá a 
entender, é a massa, a maior parte das pessoas. A partir dos dados 
levantados por cada um dos pesquisadores, são formadas bases 
de dados que servem para detectar os possíveis rumos do com
portamento e do consumo num futuro próximo. Trata-se de uma 
ferramenta de luxo para estratégias de marketing de uma série 
de produtos. 

P A N D E DESIGN S O L U T I O N Revitalização da marca 
Palmolive Nutri-Milk 

A Palmolive relançou a sua linha de sabonetes hidratantes 
Nutri-Milk, fortalecendo a presença da marca no segmento de 
cuidados pessoais. Desenvolvido pela Pande Design Solutions, o 

projeto de revitalização da linha identificou e destacou os prin
cipais atributos dos produtos, criando uma comunicação envol
vente e eficiente para a marca. 

A tônica da nova identidade é o apelo premium dos produtos 
e a sensação hidratante que eles proporcionam. Para a revitali
zação da linha, a Pande desenvolveu um trabalho aprofundado 
de Inteligência de Mercado, Pesquisa com os Consumidores e 
Análise de Tendências, que mapeou o público e suas percep
ções, guiando as mudanças na identidade visual e na comunica
ção do produto. 

O projeto resultou em uma campanha de PDV diversificada, 
com a criação de diferentes materiais, incluindo displays diferen
ciados, tablóides exclusivos e kit de vendas arrojado. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 90, p. 44-54, maio/ jun. 2012.




