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As pequenas e médias empresas estão encontrando no design uma forma de construir e fortalecer 
suas marcas sem recorrer à publicidade — algo caro para seus orçamentos. Criar uma identidade 
visual, uma logomarca e investir em embalagens diferenciadas são algumas das opções. “Essas 
empresas não têm verba para propaganda. Quando você trabalha o design de forma estratégica, 
isso se reverte para elas, já que a embalagem é o melhor vendedor de qualquer produto”, conta 
Gabriela Tischer, diretora de criação da Spice Design , que tem como clientes Camil Alimentos , 
fraldas Pom Pom e Ajinomoto.  
 
Ela cita o exemplo de uma exportadora de frutas secas que irá operar em Cabo Verde, Caribe e 
África do Sul. Antes de iniciar as atividades, a Spice foi procurada para a criação da logomarca, 
embalagem, material institucional e de papelaria.  
 
Segundo ela, as companhias de médio porte estão percebendo cada vez mais os benefícios de ter 
o design como um agregador de valor ao produto e isso está fazendo a procura pelo serviço 
aumentar. “O design pode dar um grande retorno às empresas destacando as qualidades do 
próprio produto e da marca. Para isso, temos suporte nas pesquisas que realizamos para saber 
como o produto é visto”, completa Daniela que cita o exemplo da rede de padarias Pão do Parque 
. Desde a abertura da primeira unidade, a agência cuida da identidade visual da empresa. A Spice 
Design criou logotipo, embalagens, cartões de visita e toda a comunicação visual da padaria. Tudo 
isso ajudou a marca a ficar mais próxima de sua clientela e a se destacar. Hoje, a rede conta com 
mais três filiais. 
 
Alternativa 
 
Lílian Chiofolo, diretora de criação da 100% Design considera perspicaz a alternativa que o 
empresariado tem encontrado. “É uma saída inteligente investir em design. Esses empresários 
não têm mídia e precisam competir de igual para igual com quem está na gôndola, onde acontece 
a decisão de compra. Quando se investe em embalagem, marca e em como esse produto estará 
exposto, acaba-se competindo melhor com as marcas que estão na mente do consumidor”, 
afirma. 
 
Outra tática é buscar um reposicionamento no mercado. É o caso do óleo composto Maria, que 
mudou de embalagem com estratégia para retomar sua participação no mercado. “A embalagem 
vende o produto de uma maneira ampla ao mostrar o sabor, a atitude e a qualidade”, ressalta 
Lílian. A 100% Design atende também clientes de grande porte como Guaraná Antarctica , 
Bauducco, Montilla e Trio .  
 
A B+G Design atende de pequenas a grandes empresas e, de acordo com o diretor Luís 
Bartolomei, a elaboração do trabalho é a mesma. Um projeto de design pode custar de R$ 15 mil 
a R$ 40 mil. “A publicidade está cada vez mais cara e todos estão tentando usar mais o design 
como uma ferramenta para conquistar os objetivos”, comenta Barolomei.  
 
A agência tem 15 clientes ativos, entre eles Nestlé (Maggi e cereais matinais), Purina, Cargill , 
Adria e Fleischmann .  
 
O destaque feito pela B+G em relação a essa iniciativa é para a indústria Massa Leve, que desde 
2000 desenvolve um trabalho contínuo de reformulação de suas marcas.  
Há pouco mais de um ano no mercado, a New Growing Design & Branding foi criada justamente 
com foco nas pequenas e médias empresas. Os principais clientes são a fabricante de tintas 
Indutil , a Perfect (autopeças), a Ideal Care , que presta atendimento domiciliar de saúde e a 
Concepta , um laboratório de certificação de produtos perigosos. Além do design, a agência 
oferece gestão total da marca. 



“Entramos na empresa, entendemos o conceito da marca e como ela quer se apresentar e 
fazemos um planejamento estratégico usando o design como ferramenta de comunicação. 
Também há um trabalho interno para que os funcionários entendam a filosofia da marca. Em 
seguida, há uma ação para atingir o público-alvo. Isso é feito através de folders institucionais, 
peças gráficas em jornais e a criação de um website”, conta Hélio Moreira, diretor de 
planejamento da New Growing. 
 
Moreira avisa que o investimento inicial em design representa certa de 1,5% do faturamento da 
empresa. A agência tem atualmente 12 clientes. Nos primeiros cinco meses do ano, a empresa 
registrou um crescimento de demanda de 70%, na comparação com o mesmo período de 2005. 
“Nosso desafio é usar as ferramentas de comunicação com menor custo e maior retorno. Cada vez 
mais as empresas estão sentindo essa necessidade e estão nos procurando”, diz. 
 
Recentemente, a New Growing desenvolveu um trabalho com a 51 Brasil Telecomunicações 
ajudando a empresa a direcionar seus produtos para o público-alvo. Foi criada a identidade 
corporativa — cartão de visita, papel carta, envelope, folder institucional e site — e desenvolvidas 
ações de rua para divulgar um novo produto.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 28 jun. 2006, Serviços, p. B2. 
 


