


Empresas brasileiras usam a
inovação para alavancar suas
vendas e investem em marcas
próprias para ganhar o mundo

RICARDO AMORIM

A indústria brasileira descobriu uma nova forma de ga-
nhar dinheiro: usar o design desde o início de seu
processo produtivo. Empresários aprenderam que

estagnação se combate com inovação e estão fazendo óti-
mos negócios, encontrando pelo caminho consumidores ávi-
dos por novidades. A grande virada aconteceu no momen-
to em que as empresas entenderam que o design não diz
respeito apenas à estética. "Havia uma falsa crença de que
o produto de design é extravagante, de gosto restrito ou du-
vidoso, e custo altíssimo. Mas o segredo está no design
das coisas do dia-a-dia, que não custam mais caro, mas são
mais bonitas e funcionam melhor", explica o designer ca-
rioca Guto índio da Costa. Para Geraldo Pougy, coorde-
nador do Centro de Design Paraná, entidade curitibana que
promove a integração empresa-designer, a mentalidade do
empreendedor brasileiro já mudou muito em relação ao de-
sign. "Antigamente a indústria fazia o produto e só no fi-
nal chamava o designer para torná-lo mais bonito. Isso aca-
bava encarecendo e atrapalhando a produção. O ideal é
que o designer participe da concepção do produto", diz
Pougy. "O bom design é aquele que ajuda a empresa a ven-
der seus produtos", resume índio da Costa.

O fato é que o designer e o empresário estão com o
discurso cada vez mais afinado: o primeiro aprendeu a lín-
gua dos negócios e o segundo perdeu o medo de inves-
tir no novo. Todos sabem hoje que a intervenção do design
em determinada indústria não resultará apenas em pro-
dutos mais bonitos, mas também em linhas de montagem
mais eficientes, melhor aproveitamento das matérias-
primas e soluções técnicas e tecnológicas que tornarão a
mercadoria muito mais atraente aos olhos do consumidor.
A experiência de quem já está fazendo isso mostra que os
resultados podem ser mais que animadores.

Foi o que aconteceu com o ventilador de teto Spirit, que
teve um crescimento de vendas de mais de 100% já em

seu segundo ano no mercado. O segredo? Design. Ins-
pirado na hélice do célebre avião The Spirit of Saint

Louis, no qual o americano Charles Lindberg rea-
lizou o primeiro vôo transatlântico da História

em 1927, o ventilador é feito de
plástico injetado, com o motor
encapsulado na carenagem.
Isso tornou sua fabricação ex-
tremamente simples e bara-
ta. "Como o material do Spi-
rit é mais leve que a madei-
ra normalmente usada em
ventiladores desse tipo, ele
gira mais rápido, gerando

maior vazão de vento", expli-
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ca índio da Costa, diretor do



escritório responsável pelo desenho do produto.
O Spirit é vendido a preços acessíveis e já domi-
na boa parte do mercado, apesar de só ter che-
gado às lojas em 2002.

O design também foi fundamental para o re-
posicionamento da Montana, fabricante de pul-
verizadores agrícolas no Paraná. Com base em
uma pesquisa com o público-alvo, a MFC Design

desenvolveu o pulverizador Parru-
da, uma máquina ao mesmo tem-
po robusta para o serviço e confor-
tável para o usuário, com cabine
refrigerada. O Parruda mudou o
perfil da empresa. O faturamen-
to anual passou de R$ 23 milhões
em 2000 para R$ 45 milhões em
2001. Foram vendidas três unida-
des em 2000. No ano passado, 355
máquinas foram comercializadas.
Segundo seu departamento de
marketing, o "Parruda praticamen-
te fez nascer uma nova empresa.
A Montana deixou de ser uma pe-

Negócios Designer premiado
e diretor de um dos mais criativos
escritórios do país, índio da Costa
acredita que o mais importante
é vender o produto de
seus clientes. "Bom design
é o que vende", afirma

Oportunidade "O design brasileiro
vai explodir com essa onda de

exportações", afirma Lincoln
Seragini, para quem o Brasil

precisa se distanciar da imagem de
mero vendedor de commodities e

agregar valor a seus produtos

quena fabricante de pulverizadores para se tor-
nar uma das maiores empresas de equipamen-
tos autopropelidos do mundo".

Outra criação de índio da Costa que ajudou
a salvar uma empresa foi a garrafa térmica Futu-
ra, da Aladdin. No início do Plano Real, quan-
do a nova moeda chegou a valer mais que o dó-
lar, o mercado brasileiro foi invadido por mer-
cadorias baratas importadas, principalmente da
China. A Aladdin começou a perder terreno no
segmento mais popular e apelou para o design a
fim de recuperar suas vendas. Assim nasceu a
garrafa Futura, desenhada em uma peça única,
sem caneca e sem alças. O custo de produção caiu
e a Aladdin pôde enfrentar e vencer a concorrên-
cia - já vendeu mais de 2 milhões de unidades.

O que todas essas experiências ensinam é que
o design faz aumentar o valor percebido das mer-
cadorias, fator mais importante que o custo na for-
mação do preço ao consumidor. "Muitas vezes,
para reduzir o custo, compromete-se a qualida-
de", explica Pougy, do Centro de Design Para-
ná. "Por isso é melhor investir no aumento do vá-



Havaianas As sandálias
assumiram o que têm de mais
brasileiro e hoje são objeto de

desejo no mundo todo. Dos
130 milhões de pares vendidos

no ano passado, cerca de
12% foram para o exterior, com

modelos criados exclusivamente
para exportação

lor usando o design", completa. Uma pesquisa
realizada com 1.500 empresas do Reino Unido (leia
o quadro) revelou que 45% das empresas que não
utilizam design usam o preço dos produtos co-
mo instrumento de competição. Já entre as que
investem em design, apenas 21% precisam recor-
rer a essa prática. A relação parece clara: mais de-
sign, mais valor. E o que é melhor: o consumi-
dor está disposto a pagar mais por isso.

Dentro dessa lógica, o Ministério do Desenvol-
vimento Indústria e Comércio criou em 1995 o Pro-
grama Brasileiro de Design com o objetivo de "pro-
mover a cultura do design" junto ao empresa-
riado nacional. Entidades empresariais de setores
que tradicionalmente vendem para o exterior tam-
bém embarcaram no projeto. Hoje há uma mar-
ca própria para praticamente todo setor expor-
tador. Brazilian Footwear (calçados), Brazilian Fur-
niture (móveis), Brazilian Handcraft (artesanato),
Brazilian Fruit (frutas) etc. Todas abrigadas sob
o que se chama "Marca Brasil", vendida mun-
do afora como garantia de qualidade, assegura-
da, entre outras coisas, pela presença do design.
"Os exportadores têm a obrigação de desenvol-
ver uma marca própria e se posicionar de for-
ma diferenciada se não quiserem concorrer com
a China, que compete apenas em volume e pre-
ço" , afirma Rogério Belini, gerente de projetos da
Agência de Promoção de Exportações (Apex). Pa-
ra os especialistas, ao incorporar o design em sua
linha de produção, o empresariado brasileiro abri-
rá a porta que falta para o país incrementar de
vez suas exportações. "O design brasileiro vai
explodir com a onda de exportações. A exporta-
ção de commodities está saturada", afirma Lin-
coln Seragini, sócio da Seragini-Farné, um dos
maiores escritórios de design do país.

Um dos mais celebrados cases de sucesso no
que diz respeito à exportação de design é o das
sandálias Havaianas. No ano passado foram ven-

brasilidade, consegue transmitir tudo o que o Bra-
sil tem de bom, nossa informalidade, cordialida-
de, o verão, a praia, o sol", define Rui Porto, di-
retor de comunicação e mídia da São Paulo Alpar-
gatas, fabricante das sandálias. A Natura também
aproveita a maré simpática ao Brasil para entrar
no mercado europeu. Abriu neste ano uma loja
em Paris e aposta na natureza como conceito por
trás de seus cosméticos. "Queremos vender a
identidade brasileira, mas sem cair no folclóri-
co", diz Philippe Pommez, vice-presidente de in-
ternacionalização da Natura. A frase de Pommez
reflete bem a sintonia com que trabalham desig-
ners e empresários, visto que há alguns anos di-
ficilmente veríamos um executivo pensando em
vender conceitos. Isso era coisa de, no máximo,
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publicitários. Hoje faz parte dos negócios.

didos 130 milhões de pa-
res de Havaianas, sendo 12%
destes para o exterior. "As Ha-
vaianas se tornaram um ícone de

Fonte: Época, n. 367, p. 56-59, 30 maio 2005.




