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E o "Oscar do design" deste ano
foi para empresas corno Audi,
Apple, Sony, Siemens... e para

a brasileira Lumini. Fundada há 25
anos e com 150 funcionários, a fabri-
cante de luminárias com sede na zona
sul da capital paulista é a primeira em-
presa do Brasil a abocanhar o troféu
de ouro do iF Product Design Award,
concedido pelo sexagenário Industrie
Fórum Design, com sede em Hanno-
ver, na Alemanha. O feito se deve à
luminária Luna, concebida pelo
designer Fernando Prado. Resultado:
a indústria exporta hoje cerca de 15 %
da produção para países da América
Latina e da Europa e abriu recente-
mente um escritório nas cercanias de
Frankfurt, também na Alemanha.

Design se tornou consenso no
Brasil. Empresários, designers e
gente dos governos mostram-se
unânimes ao avaliar que aí está um
dos melhores caminhos para supe-
rar o maior desafio do comércio
exterior brasileiro de hoje: vender
produtos de maior valor. "Em mui-
tos segmentos de manufaturados,
como o de iluminação, o design é o
grande diferencial também no mer-
cado externo", diz Ricardo
Gutfreund, diretor da Lumini.

Alguns setores vêm dando pas-
sos consideráveis, especialmente
aqueles em que proliferam empre-

sas de menor porte. Moda e confec-
ção, calçados, jóias e móveis são al-
guns deles, identifica Roberto
Giannetti da Fonseca, ex-dirigente
da Camex e hoje no comando do
departamento de comércio exterior
da Fiesp. "Muitas empresas desses
segmentos têm investido na inova-
ção de design com base em conhe-
cimento concreto dos mercados
onde atuam ou planejam atuar e
atualizando-se com novas tendên-
cias, quando não as inventam aqui
para as inserir lá fora."

Criar tendências
A Século XXX, uma das dezenas

de fabricantes de sapatos da peque-
na São João Batista, em Santa
Catarina, é uma empresa obcecada
com a atualização de produtos. Com
180 funcionários, exporta 15% de
sua produção de calçados femininos
para a América Latina, a África, os
Estados Unidos e o mundo árabe. "A
empresa está sempre sintonizada
com o mundo", diz a designei
Suziani Zunino.

Alguns de seus colegas do Sul não
hesitaram em dar passos mais arro-
jados, e começam a emergir como
criadores de tendências internacio-
nais. É o caso do designei calçadista
Maurício Medeiros, que terceiriza a
produção de sua marca, homônima,

para um fabricante do município
gaúcho de Novo Hamburgo. Mais da
metade é embarcada para 20 países,
e entre os clientes incluem-se algu-
mas das mais exclusivas grifes va-
rejistas internacionais, como a
Condotti, de Viena, e a Roberto
Cavalli, de Milão. Cada par de cal-
çados femininos com a marca Maurí-
cio Medeiros chega a alcançar US$ 65
no exterior, em comparação com a
média de US$ 9 desse tipo de produ-
to no mercado mundial.

Onde a China perde
Em design, o Brasil está à frente

de exportadores de maior peso,
como a China. "O grande diferen-
cial de um produto made in China
quase sempre é preço, mas em al-
guns setores o made in Brasil já
agrega valor", avalia Mauro
Mantica, diretor do Instituto
Europeo di Design (IED), com sede
em Milão, que abriu recentemente
em São Paulo sua primeira unidade
fora da Europa.

O setor de móveis, por exemplo,
deverá aumentar seus embarques



em quase 70% no biênio 2004-05 e
ultrapassar a casa de US$ l bilhão
em dezembro - 40% das exporta-
ções desse segmento vão para o mer-
cado americano. "Isso seria im-
pensável sem investimentos contí-

nuos em design e o crescente con-
tato com profissionais especia-
lizados pelas empresas", diz Fer-
nanda de Campos, da entidade
setorial, a Abimóvel.

Boa parte dos fabricantes conta
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com o apoio de uma rede armada
pela entidade com instituições como
a Apex e o Sebrae. Foi com esse em-
purrão que o Movexport, consórcio
de pequenos e médios fabricantes de
Ubá, na Zona da Mata de Minas
Gerais, conseguiu exportar US$ 1,4
milhão no ano passado, principal-
mente com peças para dormitório e
salas de jantar. Um dos "reis" do
design moveleiro, Dijon de Moraes,
treinou os desenhistas desses expor-
tadores, via Sebrae. E
o grupo exportador de
Ubá acaba de inaugu-
rar um show room
permanente em Du-
bai, nos Emirados
Árabes Unidos.

No segmento de
móveis, há também os vanguar-
distas, como os irmãos Humberto e
Fernando Campana, paulistas que
assinam, entre dezenas de outros, o

design de uma mesa inflável hoje
fabricada pelo Museu de Arte Mo-
derna de Nova York (MoMA).

Na origem, jóias
Doze empresas brasileiras obtive-

ram selos de excelência na última edi-
ção desse concurso, considerados equi-
valentes à certificação ISO 9000 na
área do design. Uma delas é a Gertec,
fabricante de equipamentos para auto-
mação comercial, que obteve o selo

com um verificador de
preços para supermerca-
dos. A peça foi desenha-
da por Luiz Alves e Levi
Girardi, do estúdio Ques-
tto Design, fornecedor
de projetos para a Gertec
e outras empresas.

O crescimento das exportações de
jóias, que segundo o setor deverão ba-
ter em US$ l bilhão no próximo ano,
também seria inviável sem o empe-

nhado investimento das empresas no
aperfeiçoamento do design. Não por
coincidência, foi no segmento de jóias
que a "marca Brasil" começou a vir à
tona, no já longínquo 1990, lembra
Fernando Souto, do IBGM, a associa-
ção setorial. Quando o setor começa-
va a levantar a bandeira do design, al-
guns empresários e designeis partici-
param de um evento em Sydney, na
Austrália. Ali encontraram Viviane
Tourun, a célebre estilista das jóias que
o espanhol Salvador Dali encomenda-
va para presentear suas bem-amadas.

Pediu-se a Tourun que traduzis-
se em poucas palavras o que lhe fora
transmitido pelas jóias do portfólio
dos designers brasileiros, que ela
acabará de folhear. Sua resposta: ale-
gria, cor, sensualidade, movimento
e jovialidade. Será difícil encontrar
um bom design made in Brasil que
não inclua ao menos uma dessas ca-
racterísticas, diz Souto.

Fonte: Update, a. 21, n. 418, p. 36-38, ago. 2005.

Anúncio




