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Especial | Pequenas e médias empresas

E n t rev i st a Criadora da Associação Objeto Brasil fala
sobre alternativas para aplicar em novos formatos

Aportes em design
dão visibilidade e
voltam como lucro

CLAUDIO BELLI/VALOR

Joice Joppert Leal: a criatividade e a inovação têm possibilitado às empresas estabelecer um novo diálogo

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

O dinheiro gasto para o desen-
volvimento de projetos de de-
sign nas empresas deve ser consi-
derado como um investimento,
não uma despesa. A opinião é de
Joice Joppert Leal, que acaba de
lançar o livro “Um Novo Olhar
Sobre o Design Brasileiro” (Se -
nai-SP Editora), com patrocínio
do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae). A
obra traz mais de 30 artigos assi-
nados por empresários, desig-
ners e publicitários sobre a rela-
ção do design com a economia
criativa e a sustentabilidade.

“A curto ou longo prazo, os
aportes das companhias em de-
sign se traduzirão em lucro, seja
pela visibilidade de mercado, no-
toriedade junto ao consumidor ou
pelo incremento nas vendas”, diz a
especialista, fundadora e diretora
da Associação Objeto Brasil, orga-
nização que promove o design
brasileiro no país e no exterior.

Coordenadora geral do Prêmio
Idea-Brasil, considerado uma das
mais importantes premiações na-
cionais de design, Joice também
criou o Instituto Brasil de Econo-
mia Criativa, que colabora para o
desenvolvimento do setor no país.
Na entrevista ao Va l o r , ela fala so-
bre as alternativas dos empreende-

dores para aplicar, com pouco di-
nheiro, em novos formatos e dese-
nhos de mercadorias.

Valor: Em que modelos as peque-
nas empresas podem se espelhar
para investir em design?

Joice Joppert Leal: As premia-
ções em concursos são chancelas
importantes, que dão visibilidade
e notoriedade ao designer e às
companhias que investem no se-
tor. O projeto Central Educacional
Informatizada, por exemplo, de
autoria dos designers Dari Bleck e
Ronaldo Duschenes, do estúdio
F l e x i v, teve um incremento signifi-
cativo em exportação depois de ter
sido premiado na edição de 2011.

Valor: Que setores produtivos,
entre os pequenos negócios, inves-
tem mais em design de produtos?

Joice: Os segmentos de móveis,
embalagens, calçados e joias. Tra-
dicionalmente, o design tem gran-
de aderência a objetos de casa e
acessórios pessoais. A criatividade
e a inovação têm possibilitado às
empresas, por meio de projetos de
design competitivos, estabelecer
um diálogo no cenário globaliza-
do da economia criativa.

Valor: O que é preciso para que
esses investimentos aumentem?

Joice: A sensibilização do tecido
empresarial é fundamental, bem
como a conscientização do desig-
ner para o papel importante que

lhe cabe no desenvolvimento de
projetos, articulando necessidades
e desejos, inovação e técnica, con-
sumo e responsabilidade.

Valor: Como as pequenas mar-
cas podem se diferenciar por meio
da embalagem?

Joice: A possibilidade de reuti-
lização ou a criação de projetos
que permitam o transporte por
meio de uma só embalagem re-
forçam o aspecto de sustentabili-
dade, primordial ao desenvolvi-
mento contemporâneo do de-
sign de produto.

Valor: Como os empresários po-
dem investir em design de produtos
com pouco dinheiro?

Joice: É importante destacar
que todas as contas realizadas para
o desenvolvimento de projetos de
design devem ser entendidas co-
mo investimentos e não como
uma despesa. Já que, a curto, mé-
dio ou longo prazo, se traduzirão
em lucro, seja pela visibilidade no
mercado, pela notoriedade junto
ao consumidor final ou no incre-
mento das vendas. De qualquer
forma, todas as possibilidades de
fomento são bem-vindas. Os cen-
tros de design, por exemplo, polos
difusores de informação e pesqui-
sa, aliados às instituições de ensi-
no, podem prover plataformas de
desenvolvimento às empresas. O
Sebrae também pode oferecer a
consultoria para as companhias.

Sebrae tem serviço especial subsidiado
De São Paulo

A partir de 2013, o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) muda o acesso
dos empreendedores a serviços
subsidiados de design de emba-
lagens. Os atendimentos, antes
realizados pelo projeto Embala-
gem para Todos, em convênio
com a Associação Brasileira de
Embalagem (Abre), passam a ser
realizados pelo SebraeTec, pro-
grama da entidade que atua na
atualização de processos e pro-
dutos. “O apoio financeiro pode-
rá ser de até 80% do valor do ser-

v i ç o”, diz Carlos Alberto dos San-
tos, diretor-técnico do Sebrae.

O Embalagem para Todos foi
criado em 2004. Foram investidos
R$ 4 milhões no programa, que de-
senvolveu cerca de três mil emba-
lagens para 537 empresas do Dis-
trito Federal e em 18 Estados, prin-
cipalmente do Sul e Sudeste. Fo-
ram atendidos no período 152
projetos em Santa Catarina, 75 em
Minas Gerais e 69 no Paraná, os três
Estados campeões em demanda.

As pequenas empresas do setor
de alimentos estão em primeiro
lugar no ranking de atendimento,
com 45% das solicitações, seguidas

por companhias dos segmentos de
bebidas não alcoolicas (9%), cos-
méticos (7%), higiene e limpeza
(3%). “O convênio com a Abre pro-
moveu o acesso a serviços de de-
sign, com um subsídio de 50% no
valor dos projetos.”

Segundo Santos, um dos objeti-
vos do programa era obter um me-
lhor posicionamento das empre-
sas no mercado. “A embalagem,
além de promover a marca, acon-
dicionar e destacar o produto, pro-
porciona uma redução de perdas
no transporte e na logística, aten-
de a requisitos do varejo e às exi-
gências dos consumidores.” (JS)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F4.




