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Como designers temos a obrigação moral de colaborar, ajudar este país a resolver ainda que seja 
de maneira regional,todas as deficiências,necessidades presentes de norte a sul. Estamos de 
costas a nossa realidade, aos problemas matériais, sociais de esta grande nação.  
 
O design oferece infinitas possibilidades para continuar sendo desperdiçado em cadeiras, mesas, 
sofás, que são para uma pequena parcela da população que já tem os seus problemas resolvidos 
com nenhuma necessidade urgente na área da educação, alimentação, saúde. Nada contra, 
respeito esse tipo de produto, finalmente também é design,mas é realmente necessário outro 
design de cadeira no mundo? Não é pecado ficar rico redecorando hotel, o problema é não 
retornar esse dinheiro, conhecimento, pratica para o benefício real do Brasil.  
 
Como resultado desse excesso "designistico" temos este caos material,que nós dá a falsa ilusão 
de qualidade de vida, riqueza.  
 
A própria sociedade consumista colabora para que a percepcão do design seja errada, como um 
elemento elitista, meramente estético adicionado a um objeto.  
 
A percepção que há sobre o design será diferente quando este tenha um novo significado, é agora 
qualidade de vida para uma minoria, quando seja acessível para uma maioria com qualidade de 
vida para todos , o design terá um novo significado e cumprirá o seu papel.  
 
Nós, designers conhecemos nossa profissão, o problemas é que os outros não conhecem ou tem 
uma visão errada (empresários, pequenas e medias empresas).  
 
A profissao é correta mas em um espaço tempo não apropiado, é como se voltassemos para o 
tempo das cavernas com um supercomputador,debaixo do braço.O homem das cavernas que nos 
recebesse, seria uma comparação da situação do design fora do circulo de seus profissionais, ele 
não sabe para que serve a computadora, o que faz, ou quem trabalha com ela, nao tem a minima 
ideia, e se bobear ele dá a computadora pro primeiro monstruo prehistorico engolir, já que não 
interessa e não quer nem saber.  
 
Cansei de ir a palestras de designers para designers, ok, quando o correto seria ampliar esse 
circulo de conhecimento a outras profissões que interactuam com o design. Palestras, workshops 
e mais que isso casos reais, práticos já que o empresário quer saber quanto vai investir e em 
quanto tempo recuperá esse dinheiro.  
 
Um erro de muitos designers é se aproximar do empresário com a conversa romântica justamente 
de designer, o empresário quer um panorama economico sobre o trabalho feito e seus resultados 
futuros, quanto se investe e quanto se ganha, e acabou. Temos que saber vender nosso peixe, e o 
enfoque muda de acordo ao tipo de cliente, um criativo, um empresário, outro designer.  
 
Falta trabalho? Não acredito, há tantos objetos, soluções por desenhar, e não é preciso ir longe, 
vamos a periferia da grande são paulo ou de outra grande cidade. Devemos propor, innovar, e 
mais importante, buscar outras realidades para oferecer outras solucões, o Brasil pode ser o 
nosso cliente, um briefing interminável de desejos, necessidades.  
 
Uma solucão para designers em Latino america é trabalhar em pequenas e medias empresas que 
precisam urgentemente do nosso conhecimento, uma Braun da vida já tem o seu quadro de 
profissionais, não precisam de nós.Talvez no seu bairro há um pequeno negócio que precisa de 
design, pouco dinheiro, com liberdade criativa que uma grande empresa não permite.  
 



Você já viu que empresas, há por onde você mora e o que produzem? (Sei que a pergunta saiu 
muito americanizada e talvez não se adapte a nossa realidade, mas esta aí).  
 
Fazer design para o faminto, pobre, analfabeto, deficiente fisico não dá dinheiro, e muito menos 
traz status social. Você trocaria uma exposição em Milão pelo trabalho comunitario na favela? 
Provavelmente não.  
 
Trabalhemos para que o design seja um direito básico e essencial a todo brasileiro junto com 
educação,alimentação,saúde.  
 
Ou o design será para paises como Noruega, Suecia que já tem a maior parte dos seus problemas 
resolvidos, e podem dedicarse a alimentar o espirito com um objeto belo(?) 
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