
O componente Design
na comunicação

A partir da segunda metade do século

passado, a enorme influência dos novos

princípios da comunicação de massa - e

dos conceitos do marketing - propiciaram

a expansão da tradicional agência de •

propaganda e publicidade, que passou a

ser apresentada como o repositório desses

modernos conhecimentos. Sob a ampla

cobertura de uma agência de publicidade

e propaganda, ou agência de comunica-

ção, equipes multidisciplinares passaram

a atender seus clientes em muitas áreas

da comunicação social (publicidade e

propaganda, assessoria de imprensa, rela-

ções públicas, eventos), da administração

de empresas (planejamento estratégico,

marketing, gestão de marcas) e do design

(identidades visuais, sinalização, emba-

lagens, peças promocionais, formulários

gráficos, uniformes etc.).

Em função da grande extensão de tempo

em que esse quadro foi apresentado

aos empresários e executivos brasileiros,

foi criada em nosso País a imagem da

agência de publicidade e propaganda

como fornecedora de serviços de criação

de quase todos os tipos.

Apesar de sabermos que escritórios de

design brasileiros não são mais novidade,

ainda nos ressentimos de uma percepção

maior, no meio empresarial brasileiro,

da sua existência, da sua valia e das suas

atribuições, pois nossa profissão não é

sequer reconhecida oficialmente. Con-

tudo, as seguidas alterações dos valores

de mercado e a especificidade de ações

exigida pela customização levaram muitos

clientes das agências a transferir boa parte

de suas verbas, até aqui consideradas de

comunicação, para projetos e realizações

de design, destacadamente para peças

diversas de ponto-de-venda.

Tenho constatado que, atualmente, os

clientes necessitam de uma integração

operacional dos seus três geradores de

projetos: construção (de produtos e

instalações) e logística, mais ligados à en-

genharia e à arquitetura; comercialização

e marketing, mais ligados à comunicação;

planejamento e branding, mais ligados

ao design. Essa integração, bastante

difícil, exige que cada um perceba o seu

papel no conjunto e tenha condições de

dialogar com os demais. Mesmo atuando

com expertises distintas, essas três frentes

se complementam e não podem se portar

como competidoras - por verbas ou

privilégios-, forçando atuações isoladas,

em prejuízo do cliente.

Parece-me que o design, o componente

mais recente desse trio, veio favorecer a

integração. Pois, até pouco tempo atrás,

enquanto predominava a dualidade, os

setores de engenharia e publicidade pare-

ciam trabalhar de costas uma para o ou-

tro. Tendo uma formação que contempla

tanto as questões técnicas da produção

quanto os complexos componentes da

comunicação, o designer pode completar

harmoniosamente o trio, podendo ser o

agente de aproximação entre projetistas

Os resultados positivos do trabalho

conjunto entre design engenharia e

comunicação podem ser vistos em

inúmeros projetos premiados.

e a viabilização de projetos efetivamente

integrados.

Ainda é raro ver engenheiros, comunica-

dores e designers sentados à mesma mesa,

trazendo seus conhecimentos específicos

para um mesmo projeto. Ainda se percebe

muitas agências de publicidade e propagan-

da evitando o diálogo com o designer, que

consideram um competidor. No entanto,

muitas dessas entidades prestadoras de

serviço reconhecem a necessidade de focar

sua ação em campos onde possuam a

indispensável especialização e um diferencial

qualitativo perceptível.

Também se percebe, no Brasil, uma lenta

porém sólida ascensão do designer e das

equipes de designers, conscientes do seu im-

portante e diferenciado papel, capacitados

a bem resolver as questões da sua alçada,

trazendo ao mercado demonstrações do

seu valor.

Cada vez mais, acredito, as organizações e

seus dirigentes maiores irão perceber as di-

ferenças entre projetos de uma e outra área

específica, dos quais necessitam decisiva-

mente. De forma crescente, então, buscarão

projetistas mais qualificados e reconhecerão

as conseqüências positivas dessa política

para o seu sucesso.
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