
Como as empresas estão usando a beleza e a praticidade como
uma arma estratégica para ganhar mercado e reduzir custos
Deníse Carvalho

Na briga para ver quem oferece o
modelo mais compacto, o RAZR V3
é um dos aparelhos mais finos de
telefonia móvel do mercado, com
menos de 14 milímetros de espessura

RESULTADO
0 modelo mínimo permitiu aumentar
em 50% as vendas da Motorola no
quarto trimestre de 2004 em relação
a igual período do ano anterior

RESULTADO
Os custos do Luna ficaram
3% mais baixos que os do Mille,
e suas vendas são 20% maiores
que as do antigo modelo

O projeto do fogão LUNA aliou
formas arredondadas a economia
de matéria-prima para substituir
a linha Mille, que era vista pelo
consumidor como antiquada
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Empresas que transformaram

meça a ser um centro de destaque no mun-
do. A Motorola mantém no país uma equi-
pe de 700 engenheiros, técnicos e proje-
tistas. Em 1997, quando o grupo foi for-
mado, eram apenas dez pessoas. Em se-
tembro deste ano. a empresa inaugurou o
Motolab, laboratório de design ligado à
Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
'"Aos poucos, conseguimos atrair missões
globais", diz Roberto Soboll. diretor de
desenvolvimento da Motorola para a Amé-
rica Latina. Além da Motorola, muitas ou-
tras empresas instaladas no país entraram
na rota do design mundial. Líderes em seus

segundo semestre de 2003. já foram ven-
didos mais de 5 milhões de unidades do
RAZR V3 no mundo. "Para a Motorola,
o design é uma vantagem fundamental",
diz Ribeiro. E não só para a Motorola. O
design se tornou uma das maiores armas
de empresas que atuam em setores tão di-
versos quanto General Electric, Grende-
ne ou Volkswagen. Mais que apenas aten-
der ao desejo do consumidor por produtos
melhores e mais belos, ele está cada vez
mais ligado à necessidade de cortar custos
e ganhar eficiência na produção.

Nesse cenário de expansão, o Brasil co-

dos aparelhos de telefonia mó-
vel mais finos do planeta, com

menos de 14 milímetros de es-
pessura. Desde o lançamento, no

da Motorola—o RAZR V3, um
recente sucesso mundial de venda

do mundo. Nos últimos três anos, ele tem
sido o responsável pela equipe que dese-
nha os produtos da empresa. Foi das pran-
chetas da equipe de Ribeiro que saiu o mais

BRASILEIRO CLÁUDIO RIBEIRO,

de 35 anos, tem urna função es-
tratégica na Motorola, uma das
maiores fabricantes de celular
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mercados, como Volkswagen e Multibrás,
mantêm equipes permanentes no Brasil.
que desenvolvem produtos para o merca-
do interno e atendem a outras subsidiá-
rias. "No passado, o Brasil copiava de-
sign dos outros países", diz o designer
brasileiro Humberto Campana. "Hoje,
nós é que exportamos."

Humberto e seu irmão Fernando es-
tão entre os mais célebres criadores do
design nacional. Um dos trabalhos mais
famosos da dupla é a Cadeira Vermelha,
de cordas trançadas, reconhecida com um
lugar na coleção permanente do Museu
de Arte Moderna (MoMA), em Nova
York. Nem tudo o que eles fazem vai pa-

rar em museus. Criações mais recentes
incluem produtos de consumo — caso de
uma das sandálias mais exportadas peia
gaúcha Grendene, a Zig Zag. Outro de-
signer brasileiro cujo impacto tem sido
sentido pelo consumidor final é Guto
índio da Costa. Há poucos anos, a Gene-
ral Electric contratou Índio da Costa pa-

o design em resultados

0 iPOD junta formato
elegante com facilidade
de uso — bastam três
comandos para ouvir
uma música

RESULTADO
0 iPod detém 75% do
mercado de tocadores
de música digital
no mundo

RESULTADO
Com mais espaço,
o Fox se tornou um
sucesso em mais
de 40 países

por exemplo, vai embaixo
da cadeira do motorista

O projeto do FOX tem no
amplo espaço seu principal
diferencial — o porta-luvas,



ra rejuvenescer a linha de fogões popula-
res Mille, da sua marca Dako. O designer
projetou um modelo que diminuiu o uso
de materiais como plástico — a porta,
por exemplo, dispensa puxadores. Bati-
zada de Luna, a nova linha proporcionou
redução de custos de 3% em relação ao
Mille, "Em um ano, as vendas do Luna
cresceram 20%", diz índio da Costa. O
designer brasileiro, um dos mais envol-
vidos com o mundo dos negócios, tam-
bém projetou produtos como uma sofis-
ticada banheira inteligente.

O design tem adquirido cada vez mais
importância justamente por ter se tomado
um elemento de competitividade essencial
para conquistar novos mercados. Ficou pa-
ra trás o tempo em que apenas a tecnolo-
gia fazia diferença. "Dependendo do pro-

duto, em dois ou três meses uma nova tec-
nologia pode estar disponível para quase
todo o mercado", diz o designer e consul-
tor Paulo Sérgio Franzosi. A diferença es-
tá cada vez mais no design. Na Volks, uma
das preocupações dos projetistas do Fox.
modelo compacto lançado em 2003, não
era apenas fazer um carro tecnicamente
inovador, mas também tirar a poeira da
imagem da empresa, identificada com car-
ros antigos, como Gol e Parati. A ideia era
proporcionar o maior espaço com o me-
nor custo de produção. O porta-luvas foi
encaixado embaixo do banco do motoris-
ta e transformado numa espécie de gave-
ta. O carro foi concebido com 19 porta-ob-
jetos nos modelos quatro portas. O espaço
para as pernas também é grande para um
modelo da categoria. "Conseguimos nos-

so objetivo", diz Gerson Baro-
ni. gerente de design da Volks
brasileira. O Fox tomou-se o pri-
meiro auto-
móvel
da sub-
sidiária a
ser exporta
do para a Europa—e já che-
ga a 40 países.

O uso inteligente do design também foi
decisivo para a Embraer conquistar mais
de 40% do mercado de aeronaves comer-
ciais regionais. Os projetistas precisaram
aliar o desenho do produto à logística dos
clientes, empresas americanas e europeias
de aviação regional. Um dos principais de-
safios dessas companhias é desembarcar
os passageiros, tirar e pôr as bagagens,

A evolução do
design está ligada
à necessidade
das empresas de
conquistar vantagens
em relação a seus
concorrentes.
Veja os principais
momentos que
marcaram a sua
trajetória

NASCE O DESIGN

Antes da Revolução Industrial

não existia a noção de que os

produtos deveriam ser precedidos

de um projeto. Cada artesão

idealizava e fazia os próprios

produtos. Os vasos da

Wedgwood, fabricados

na Inglaterra, foram

alguns dos primeiros

frutos do que hoje

conhecemos

como design

LINHA DE MONTAGEM

0 americano Henry Ford barateou

o custo dos automóveis com um

modelo de produção baseado

na separação das funções do

trabalho. Um dos principais objetivos

do design passou então a

atender à necessidade de

projetar produtos, como

o Modelo T,
que pudessem
ser feitos em
várias fases

A FORMA É IDENTIDADE

Hoje um ícone do capitalismo,

as formas curvas da garrafa
da Coca-Cola nasceram

como uma estratégia para
diferenciar o produto das

demais bebidas,

acondicionadas em

vasilhames de formato

cilíndrico tradicional. Estava!

implantado o conceito de

que o design poderia

embutir uma identidade
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DESIGN E LUXO

A Montblanc Masterpiece 149
foi lançada para reposicionar a
caneta-tinteiro alemã como
sinónimo de sofisticação. Foi uma
das primeiras tentativas
bem-sucedidas de usar o design
para atingir públicos de alta renda.
A estratégia é seguida até hoje por
empresas de produtos de luxo

NOVAS FRONTEIRAS

O desafio dos designers é criar
produtos que não percam
qualidade ao ser reciclados e
sejam economicamente viáveis.
Â dificuldade é desenvolver
novos materiais que possam
ir muito além dos limites da
reciclagem tradicional

abastecer e preparar a aeronave para uma
nova decolagem ern apenas 15 minutos.
Sem isso, elas não conseguem manter suas
frotas no ar de forma competitiva. Na fa-
mília de aviões 170, lançada em 2002, os
designers tiveram de quebrar a cabeça pa-
ra conceber um compartimento interno em
que coubesse uma mala de mão maior. O
objetivo era diminuir o volume de baga-
gens despachadas e reduzir o tempo em
solo. Esse tipo de ganho de produtivida-
de proporcionado pelo design está presen-

te em várias outras indústrias. Na fabrican-
te paulistana de equipamentos de ilumina-
ção Lumini, a luminária
Luna, criada pelo desig-
ner Fernando Prado, sig-
nificou um salto de efi-
ciência. "Antes, montá-
vamos 100 peças por
hora", diz Ricardo
Gutfreund, diretor
de marketing da
Luminí. "O novo
modelo permite
montar 340."

É impossível imaginar a força que cer-
tas marcas atingiram no planeta sem le-
var em conta o poder do design. Produ-
to, marca e estilo são conceitos que an-

não deve seu poder apenas a tecno-
logia de seus ténis e roupas espor-
tivas, mas tambe'm por ser vis-

dam cada vez mais juntos. A Nike



de insulinas no Brasil, lançou mundial-
mente um aplicador parecido com uma
caneta, capaz de substituir as antigas se-
ringas. O objetivo, na verdade, era esti-
mular o consumidor a comprar a insuli-
na do laboratório, vendida em cápsulas
que só se ajustavam naquele aparelho —
que vinha de graça para o paciente. Não
se pode dizer que a estratégia da empre-
sa estava baseada exclusivamente no de-
sign, mas ela jamais poderia ter sido pos-
ta em prática sem ele. Para outras empre-
sas, o design é a própria alma do negó-
cio. A grife dinamarquesa Bang & Oluf-
sen, fabricante de áudio e vídeo fundada
há cerca de 80 anos, é ostentada como
obra de arte nas casas de celebridades co-
mo Brad Pitt, Madonna e Steven Spiel-
berg, acostumados a desembolsar mais
de 140 000 reais numa das jóias da mar-
ca. A exemplo da Apple, a produção dos
engenheiros da Bang & Olufsen está sub-
metida ao departamento de criação — e
não o contrário.

A explosão do design também tem ge-
rado mais demanda por profissionais da
área. Na década de 90, as faculdades de
design não somavam 10 000 alunos no
país. Hoje, há mais de 40 000 matricu-
lados em cursos de nível superior. Sedia-
do em Milão, o Instituto Europeu de De-
sign resolveu abrir neste ano as portas da
unidade paulistana para 300 interessa-
dos em aprender o ofício. A Universida-
de de São Paulo, a maior do país, tam-
bém incluiu no vestibular deste ano a car-
reira. "O designer está ganhando cada

vez mais espaço no setor produ-
tivo", diz Ricardo Toledo Sil-
va, diretor da Faculdade de Ar-

quitetura e urbanismo, que mi-
nistrará o curso com a Escola

Politécnica da USP. "É uma
realidade sem volta."

cado
der no mer-

Owen Linzmaier, autor do livro Apple Con-
fidential 2.0. O design também está por
trás de outro sucesso da empresa, o iPod.
Para tornar o tocador de músicas mais sexy
de todos os tempos uma realidade, a em-
presa de desenho industrial PoitalPlayer
envolveu 200 engenheiros nos Estados
Unidos e outros 80 na índia. Pode-se di-
zer sem exagero que o design foi um dos
grandes responsáveis pela retomada da Ap-
ple — no ano fiscal de 2005, a empresa
obteve seus melhores resultados.

Durante a história do design. a indús-
tria sempre renovou produtos, embalagens,
rótulos, logotipos e marcas. Com o passar
dos anos, o design foi permeando pratica-
mente todos esses aspectos, e hoje é difí-
cil separar o que é design do que não é. O
laboratório dinamarquês Novo Nordisk, lí-

ta por seus consumidores como uma em-
presa que está em dia com as tendências
do design. No fundo é isso que a Nike
tenta transmitir ao público quando patro-
cina atletas como o ciclista americano
Lance Armstrong. "A marca garante a
lealdade do consumidor", diz Beto Al-
meida, diretor de criação da Interbrand,
consultoria de marcas. "Mas é o design
que materializa a estratégia em produtos
desejados pelas pessoas."

É exatamente o que acontece numa com-
panhia como a Apple, na qual o design es-
tá completamente entranhado no DNA gra-
ças à obsessão do fundador, Steve Jobs.
Desde o primeiro computador pessoal, o
Apple 1, Jobs concebe todos os produtos
com, base num projeto
que seja atraente pa-
ra o consumidor. A
partir daí, é de-
ver dos enge-
nheiros encai-
xar todos os
componentes
no design pro-
posto. Não é por
outro motivo que
um dos maiores ícones
da segunda vida da empre-
sa, depois que Jobs tirou a Ap-
ple do inferno, seja o estilizado íMac.
"Ele sabia que, para o micro se tornar
um produto de massa, precisaria ser
funcional, mas também atraente", diz
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