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Brasil deve atingir 
marca histórica de 
empreendedorismo 
em 2020

O empreendedorismo no Brasil nunca esteve tão em alta. Segundo 
uma pesquisa realizada pela GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor), em 2020 o Brasil deve atingir o maior patamar de 
empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com 
aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura 
de um novo negócio ou com um negócio com até 3,5 anos de 
atividade.

Essa vocação empreendedora do brasileiro se torna ainda mais 
evidente nos momentos de crise.

O estudo revelou ainda que a taxa de empreendedorismo 
potencial em 2019, foi de 30,2%, significando que, de cada 10 
brasileiros adultos que não são considerados empreendedores, 
três deles gostariam de abrir um negócio próprio nos próximos 
três anos.

(Fonte: Brasil deve atingir marca histórica de empreendedorismo em 2020)

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/06/brasil-deve-atingir-marca-historica-de-empreendedorismo-em-2020.html


O começo de tudo...

No geral, esses negócios são iniciados dentro de casa, 
transformando a cozinha, sala ou quarto em ambiente de 
trabalho. O empreendedor começa com aquilo que ele tem 
nas mãos, conquistando com o passar do tempo mais 
experiência e capital para se profissionalizar. 

Quando o negócio ganha mais visibilidade, ou quando o 
empreendedor identifica a necessidade de se divulgar de 
forma profissional, ele se depara com a missão de criar a sua 
própria identidade visual e, consequentemente, de encontrar 
fornecedores que entreguem baixas tiragens de materiais 
promocionais por um preço acessível.



O que considerar ao 
criar uma identidade 
visual?

Você precisa do propósito da marca e em seguida, saber se 
existem preferências para a criação dela. Por exemplo: o 
fundador quer passar uma imagem clean, sóbria ou 
divertida?

Com isso definido, você começa a traçar opções, buscar 
cores que passam essa imagem, tipografias que façam 
sentido.

É importante considerar também outros aspectos, como:

• Onde sua marca vai navegar? 
• Com qual público a marca irá conversar?
• Em qual meio ele vai estar majoritariamente?

Tudo isso dará noção de limitações, ou seja, elementos 
rejeitados pelo cliente.



Qual o gasto médio para 
criar uma identidade 
visual para uma marca?

Para criar sua identidade visual desde o início, é preciso 
reservar entre R$ 500 e R$ 1000, dependendo do profissional 
contratado para fazer isso e sua expertise.

A Printi, por exemplo, conta com serviço de Montagem de 
Arte no site - justamente para ajudar os pequenos 
empreendedores que não sabem a quem recorrer no início.

https://www.printi.com.br/montagem-de-arte
https://www.printi.com.br/montagem-de-arte


Qual o retorno para uma empresa que 
investe na personalização?

Empresas que investem em experiência do cliente têm quase 2x mais retorno financeiro!

• 1,6x mais reconhecimento de marca;

• 1,5x mais satisfação do funcionário;

• 1,9x mais valor médio por pedido;

• 1,7x mais retenção de clientes;

• 1,9x mais retorno de investimentos;

• 1,6x mais taxas de satisfação do cliente.

Fonte: Forrester Consulting

https://go.forrester.com/consulting/


Por que personalizar é 
tão importante?

O consumidor está em busca da compra que vai além do 

produto: ele quer viver uma experiência. Isso inclui da 

escolha até de fato receber a compra em casa. 

O último passo é um dos mais importantes e é preciso fazer 

o cliente se encantar com o que ele está recebendo. Todos 

os detalhes importam: a embalagem, a forma como o 

produto é colocado na caixa, o cartão de agradecimento da 

loja e outros.

https://www.printi.com.br/embalagens
https://www.printi.com.br/cartao-postal


Alguns dados sobre personalização

50% dos consumidores 
usam uma empresa 
mais vezes após uma 
experiência positiva. 

)

A experiência de compra é o conjunto de interações que um consumidor tem com uma 

marca: desde o início, recebendo campanhas de marketing que fazem sentido para ele; 

durante, com a variedade de canais de compra e a facilidade no processo; e depois, 

conseguindo fazer uma troca ou devolver um produto, por exemplo. É toda a jornada.

Os brasileiros se destacam 
em pesquisa mundial no 
quesito exigência: 89% 
disseram que a experiência 
de compra é tão ou mais 
importante do que o produto 
e o serviço que é comprado.

(Fonte: Quase 90% dos brasileiros valorizam experiência de compra tão ou mais do que produto e serviço

https://extra.globo.com/noticias/economia/quase-90-dos-brasileiros-valorizam-experiencia-de-compra-tao-ou-mais-do-que-produto-servico-24305714.html


Por que personalizar?

Para fazer um negócio crescer e conquistar mais clientes, é 
necessário pensar em ações que aprimorem o que está 
sendo feito e criar novas que vão completar todo o conjunto.

Para isso, é preciso ter em mente quais são os objetivos e 
traçar o caminho correto de forma organizada e estratégica.

Muitas vezes ações simples fazem a diferença e aperfeiçoar 
a identidade visual para que sua marca ganhe destaque é 
uma das ações que podem mudar tudo.

Ou seja, a personalização tem um papel fundamental nesse 
caminho pelo destaque.



Tecnologia como 
aliada também do 
empreendedor

Graças à tecnologia, personalizar itens como cartões de visita, 
embalagens e brindes deixou de ser algo que apenas grandes 
empresas tinham acesso. Pode parecer muito simples para quem 
está de fora, mas para o empreendedor é a conquista de algo que 
sempre esteve longe. Investir em personalização não é um mero 
benefício de quem está no mercado há muito tempo. É um 
processo necessário que transforma a jornada de um negócio, 
principalmente quando ele precisa romper a barreira do caseiro e 
ir para o profissional. 

Atualmente, é um diferencial competitivo que coloca quem se 
preocupa em oferecer a marca para o cliente em destaque!

https://www.printi.com.br/cartao-de-visita
https://www.printi.com.br/embalagens
https://www.printi.com.br/caneca-personalizada


Nossa experiência

A Printi surge para atender as dores de clientes que não eram 
bem atendidos quando precisavam de serviços gráficos.

Em 2012 a Printi entra para a indústria 
gráfica brasileira:

• Com as mais modernas ferramentas de Web2Print;

• Tecnologia própria aplicada, do e-commerce à 

produção;

• Baixo custo unitário;

• Pequenas tiragens com preços competitivos;



Prazer, Printi!

A Printi é mais que uma gráfica online! Somos uma empresa que usa a tecnologia 
para descomplicar e personalizar o seu negócio.

Estamos no mercado desde 2012 e, de lá pra cá, temos realizado muito:

+ 1,2 MI pedidos 8.000m² de parque gráfico próprio

+ 400 MI cartões de visita impressos

+ 1 MI de embalagens personalizadas

+ 2.000 pedidos por dia

+ 350 colaboradores



Empreender tem que 
ser acessível

A Printi é criada para tornar o empreendedorismo acessível a 
todos que querem e precisam de apoio na hora de se 
tornarem profissionais.

Assim, mobilizamos nossa tecnologia para oferecer soluções 
de qualidade a preço justo.

O tema “Do caseiro ao profissa” apresenta nossa campanha 
atual e deixa claro que quando o empreendedor personaliza, 
ele muda tudo.



O que é importante 
para começar?

Recomendamos:

● Flyer - R$ 2,00 a partir de 100 unidades

● Cartão de visitas - R$ 2,00 a partir de 100 unidades

● Rótulos adesivos - R$ 22,99 a partir de 100 unidades

● Lacres adesivos - R$ 39,99 a partir de 100 unidades

● Banner - R$ 11,60 a partir de 1 unidade

TOTAL do kit acima: R$165,95*

* valores simulados no site da Printi com frete para 
cidade de São Paulo.

https://www.printi.com.br/flyer-premium
https://www.printi.com.br/cartao-de-visita
https://www.printi.com.br/rotulo
https://www.printi.com.br/lacres-adesivos
https://www.printi.com.br/banner


Conclusão

Em resumo, vale a pena apostar na personalização! Com 

tantas ferramentas à disposição, ficou mais fácil tirar um 

projeto do papel. 

Afinal, quantas grandes empresas de hoje em dia não 

nasceram com uma ideia que surgiu na garagem de casa?



Material de Apoio

Blog da Printi

Tudo que você precisa saber para o seu delivery [e-book]

Ferramentas do Google que podem ajudar seu pequeno 
negócio

https://www.printi.com.br/blog/tudo-que-voce-precisa-saber-para-o-seu-delivery-e-book
https://www.printi.com.br/blog/ferramentas-do-google-que-podem-ajudar-seu-pequeno-negocio
https://www.printi.com.br/blog/ferramentas-do-google-que-podem-ajudar-seu-pequeno-negocio


Dúvidas ou orçamentos?

www.printi.com.br 

11 4130 3799 ou 11 4210 2843 

 

http://www.printi.com.br/

