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Es p e c i a l
Pequenas e médias empresas

Projeto deve tocar a emoção do consumidor

Forma e

I nve st i m e n to s
em novo design
para produtos e
e m ba l a g e n s
pode fazer as
ve n d a s
a u m e n t a re m
até 30%. Por
Jacilio Saraiva,
para o Valor,
de São Paulo

A beleza abre portas. Pelo
menos para as empresas
que querem se destacar

da concorrência e ganhar con-
sumidores com a ajuda do de-
sign. Empreendedores de dife-
rentes segmentos ouvidos pelo
Va l o r confirmam um aumento
de até 30% nas vendas depois
dos investimentos em novos de-
senhos de mercadorias, embala-
gens e pontos de venda.

A repaginação das ofertas tem
ajudado as companhias a ganhar
mercados, reposicionar marcas e
planos de negócios. Segundo es-
pecialistas, o setor de alimentos e
bebidas é o que mais investe em
design no Brasil, mas há iniciati-
vas na área de cosméticos e em pe-
quenas fábricas de mobiliário.

Na Ta l c h á , especializada em
chás, a preocupação com o visual
começa no ambiente das lojas e
vai até a mesa do cliente. Com um
cardápio de mais de 70 sabores, o
projeto do ponto, inspirado em
uma biblioteca, é assinado pelo
arquiteto Márcio Kogan, enquan-
to a bebida é servida em acessó-
rios de linhas arrojadas. “Investi -
mos 8% do faturamento anual no
design de produção”, diz a sócia
Mônica Rennó, com unidades nos
shopping Pátio Higienópolis e JK
Iguatemi, em São Paulo (SP).

Com 26 colaboradores, a em-
presa foi criada em 2010 e vende
cerca de quatro mil itens ao mês,
entre chás, acessórios e acompa-
nhamentos, como doces e san-
duíches. O cardápio tem preços
de R$ 14 a R$ 79. Os investimentos
em design começaram um ano
antes da abertura da primeira lo-
ja, segundo a empresária, que dei-
xou o mercado financeiro para
abrir o negócio.

“Contratamos uma agência de
design que desenvolveu as emba-
lagens e a identidade da marca.”
Agora, novos aportes são dirigi-
dos para criar latas e caixas de
presentes com seleções da bebi-
da. Um terceiro ponto na cidade
também está em estudo. Apesar
de não revelar números, Mônica
espera um crescimento de 15%
nos negócios, em 2013.

Para Fábio Mestriner, coorde-
nador do núcleo de estudos da

embalagem da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), cerca de 90% dos produ-
tos lançados no mercado não
têm apoio de marketing ou pro-
paganda. “Com isso, contam
apenas com a embalagem como
único recurso para competir”,
explica. “Esse cenário favorece
as pequenas empresas que, ao
proverem um bom design para
as mercadorias, reduzem a dis-
tância que separa suas ofertas
dos itens das grandes marcas.”

Em Belo Horizonte, a empresá-
ria Janine Oliveira Capelão resol-
veu rever o nome da empresa,
produtos e embalagens. A ex-Or-
ganização Mineira de Produtos
Farmacêuticos (Ormifarma), de
cosméticos direcionados à clíni-
cas de estética, passou a se cha-
mar Te r r a i e , e metade das merca-

dorias à venda já foi redesenhada.
As ações elevaram as vendas em
15% e a meta é trocar todas as em-
balagens até o final de 2013.

“A empresa tinha uma marca
que lembrava farmácia de mani-
pulação. Foi a primeira mudança.
Depois, foi a vez dos rótulos e em-
balagens, para facilitar o manu-
seio. Também trocamos as tam-
pas dos frascos e incluímos mate-
riais mais resistentes.” A Terraie
vende 35 itens, entre cremes cor-
porais e faciais, óleos e esfolian-
tes, com uma produção média de
25 toneladas de produtos ao mês.

A reviravolta na empresa come-
çou depois que Janine procurou o
Sebrae. A instituição mantém um
programa desde 2004 que orien-
ta micro e pequenos negócios no
desenvolvimento de embalagens
mais atraentes. Até hoje, foram

investidos R$ 4 milhões na inicia-
tiva, que desenvolveu cerca de
três mil embalagens para 537 em-
presas em 18 Estados e no Distrito
Federal, segundo Carlos Alberto
dos Santos, diretor técnico do Se-
brae. “Com a parceria do Sebrae, o
nosso investimento foi de apenas
R$ 7 mil, ou 50% do total do proje-
t o”, diz Janine.

Segundo Renato Hayashi, pro-
fessor de design gráfico da Pana -
mericana Escola de Arte e Design,
a adesão dos pequenos empresá-
rios à linhas de produção mais
inovadoras tem crescido, mas
ainda há chão pela frente. “Nos
últimos anos, o empreendedor
aprendeu que, se o produto não
tiver uma boa apresentação nas
gôndolas não vai vender e, de-
pendendo do caso, nem chegará
às prateleiras”, afirma.

Ronnie Sérgio, diretor da VR
Lux, dona da marca Volare, de lu-
minárias e ventiladores de teto,
trocou o uso de vidros e partes
importadas de peças adquiridas
em fornecedores por criações au-
torais, assinadas por designers e
por uma equipe interna de de-
senvolvimento. “Dessa forma,
passamos a ter ofertas exclusi-
vas”, diz o empresário, baseado
em São José do Rio Preto (SP).

Com uma produção de 32 mil
unidades ao mês, Sérgio já per-
cebe um maior reconhecimen-
to da marca no mercado.

Com investimento de cerca de
R$ 600 mil, a Vo l a r e está lançan-
do luminárias assinadas pelo
designer Harry Allen, com obras
na coleção permanente do Mu-
seu de Arte Moderna de Nova
York (MoMa).

De São Paulo

A receita para um bom design
de produto combina simplicidade
e limpeza de formas, aliadas a um
bom funcionamento. “É importan-
te prover sensibilidade ao toque e
possibilidades de personalização”,
afirma Renato Hayashi, professor
da Panamericana Escola de Arte e
Design. Na área de embalagens, as
tendências apontam para o uso de
materiais recicláveis e pacotes me-
nores, que evitam o desperdício.

A simplicidade não quer dizer
necessariamente a oferta de um
item barato, segundo Hayashi.
“Deve haver uma tecnologia de
ponta atrás da ideia, mas com bai-
xo custo e qualidade.” O conceito
comum para qualquer mercadoria
é a facilidade de usar. “Ninguém

quer apertar mil botões para ver
um filme no DVD”, exemplifica.

Para Valter Pieracciani, sócio da
consultoria Pieracciani, especiali-
zada em inovação, as empresas de-
vem afetar as emoções do consu-
midor. “Deve-se acreditar na rela-
ção emocional e no afeto que as
pessoas podem alimentar por de-
terminados produtos”, diz. Para
quem tem poucos recursos para
contratar uma agência de design, a
dica do especialista é apostar na
prata da casa. “Pode-se capacitar
equipes internas e ter um retorno
em inovação, guiada pelo design.”

Na área de embalagens, os espe-
cialistas consideram que um paco-
te pode ter a força de uma “declara -
ção de amor” ao cliente. “Essa é a
forma com que a empresa se co-
munica e entrega as emoções que

p r o m e t e”, diz Pieracciani. “Uma
boa embalagem acende a chama
da relação do usuário com o pro-
duto, principalmente se for um
item comprado pela primeira vez.”

Quando o assunto é o tipo de
material usado para embalar as
mercadorias, o mercado dita novi-
dades como alternativas reciclá-
veis, com baixo impacto ambien-
tal. Informações detalhadas sobre
os produtos também são obrigató-
rias nas estampas dos pacotes.

“Uma nova tendência que ga-
nha força nos países desenvolvidos
é a utilização da embalagem para
levar o consumidor ao site da em-
p r e s a”, diz Fábio Mestriner, profes-
sor da ESPM.

Em São Luís (MA), o empresá-
rio Thiago Collares, da SM, con-
tratou uma agência de design e

investiu R$ 20 mil na criação e de-
senvolvimento de uma nova li-
nha de embalagens para sanduí-
ches naturais. A iniciativa foi o
empurrão que faltava para ini-
ciar uma rede de franquias.

A SM, com sede no Maranhão e
lanchonetes franqueadas no Pará e
Ceará, entrega até 60 mil unidades
ao mês. Com o investimento, o pa-
pel comum que embalava os lan-
ches foi substituído por um papel
cartão, com uma camada de prote-
ção de material reciclável. “Depois
do lançamento, ganhamos visibili-
dade e formatamos o negócio para
as franquias”, afirma.

As vendas cresceram cerca de
300% nos dois primeiros meses
após a mudança e Collares conti-
nua investindo na apresentação
dos produtos. “Vamos lançar uma

linha de embalagens a vácuo, pa-
ra aumentar a vida útil dos pro-
d u t o s .” A empresa faturou R$ 840
mil em 2011 e a estimativa é cres-
cer 30% em 2012. O plano de ex-
pansão inclui a abertura de fran-
quias nas regiões Norte e Nordes-
te, com um novo formato de aten-
dimento, baseado em quiosques
em shoppings.

Na Juxx, fabricante de tipos de
sucos, com plantas industriais em
dois Estados e faturamento de R$
12 milhões, o layout das embala-
gens foi aperfeiçoado depois de
pesquisas para entender os hábi-
tos e preferências do consumidor
da marca. “Com um investimento
de R$ 100 mil, vamos iniciar 2013
com um novo design nas latas dos
sucos de ameixa e romã”, adianta o
diretor Edson Mazeto Júnior. (JS)

conteúdo

90%
dos produtos lançados no mercado 
não têm apoio de marketing ou
propaganda e contam só com a 
embalagem para se promover

R$ 4 milhões
foram investidos pelo Sebrae desde 
2004 no programa que orienta
micro e pequenos negócios no 
desenvolvimento de embalagens

3 mil
tipos de  embalagens foram 
desenvolvidos para 537 
empresas em 18 Estados

Força no visual
Apoio ao design dos produtos

Fonte: ESPM e Sebrae
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F1.




