
Design
industria

À moda dos trópicos
Produtos que remetem à natureza e à cultura brasileira são cada vez mais procurados
no mercado internacional - de têxteis a artigos de mobiliário, de eletrodomésticos
a calçados, jóias e bijuterias

por Alberto Mawakdiye

O
Brasil começa a se
impor em uma área
que, até alguns
anos atrás, pare-
cia reservada pa-
ra os EUA, os
países da Eu-

ropa ocidental e o Japão: o
design. Além de sua ver-
são artística ou artesanal,
na qual sempre se desta-
cou, o País contabiliza avan-
ços também no altamente
competitivo design indus-
trial. Bens de consumo que
remetem ao colorido e ao des-
pojamento brasileiro estão sen-
do cada vez mais vendidos em vá-
rias partes do mundo, de têxteis a arti-
gos de mobiliário, de eletrodomésticos
a calçados, jóias e bijuterias.

Contribuíram para o boom do setor
o ambiente competitivo criado pela
abertura da economia brasileira no
começo dos anos 1990 e a estabiliza-
ção econômica dos últimos anos, que
levaram as empresas a buscar novos
diferenciais para seus produtos. O
design made in Brazil já está sendo
responsável até por alguns fenômenos
de vendas, como o das sandálias

Havaianas. Com solado de borracha,
e tira estreita, as Havaianas conquista-
ram o mercado internacional por sua
praticidade, singeleza e seu colorido.

A cada ano, mais de 4 milhões de
pares das sandálias são comercializa-
dos em todo o mundo, a um preço
muito superior ao praticado no merca-
do brasileiro: por volta de US$ 20. No
Brasil, o par sai por cerca de US$ 3. A ;

explicação para tal discrepância é sim-
ples: no exterior, as Havaianas são ven-
didas, geralmente, em lojas de grife.

Outros ícones do design brasileiro
no exterior são os biquínis e maios da
Poko Pano, as roupas infantis da Ma-
risol, os refrigeradores e freezers da
Multibrás, os ventiladores de teto de
duas pás da Spirit - projetados por
Guto índio da Costa - e os coloridos
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FENÔMENO DE VENDAS.
O mercado internacional rendeu-se
à praticidade, à singeleza e ao
colorido das sandálias Havaianas

recentemente, o interesse em fazer
das roupas brasileiras, exuberantes e
despojadas, umas das âncoras de sua
seção de vestuário, responsável por
50% de sua receita.

O êxito do Brasil no setor vem se
estendendo também aos serviços
para empresas estrangeiras. Os cerca
de 3 mil escritórios brasileiros de
design - entre os quais se destacam o

mundo,
com 1.400 lojas nos

EUA e faturamento de US$
50 bilhões em 2005, manifestou,

"Hoje, há pro-
dutos desenvolvidos por

designers brasileiros que nem sequer
chegam ao País", diz Manoel Müller,
diretor do escritório Müller & Camacho
e presidente da Associação Brasileira
de Empresas de Design (Abedesign).

GAD Design, a Táctil e a Seragini,
Fargé - já exportam US$ 500
mil anualmente.

chuveiros elétricos da Fame.
Tão cobiçados estão se tornando

os produtos que remetem ao Brasil
que a Target, uma das maiores redes
varejistas de não-ali-
mentos do

De fato, os Irmãos
Campana, da área de
decoração e mobiliário, já

desenvolveram, por exem-
plo, artigos exclusivos para

fabricantes italianas como
Edra e Alessi, e seus projetos à

base de materiais inusitados; como
retalhos de tecidos, mangueiras de jar-
dim e até resíduos industriais, são
requisitados em todo o mundo.

Manufaturados. O design nacional já
está até contribuindo para a recupera-
ção dos produtos industrializados na
pauta de exportações brasileira, que

outubro 2006 Revista da Indústria



perderam espaço, nos últimos anos,
para os produtos básicos, como grãos e
minérios, além dos semimanufaturados.

No ano passado, a fatia dos manu-
faturados na pauta aumentou de 54,9%
para 55,1% e o volume cresceu 12,7%
em relação a 2004. Boa parte desse

tores e aviões da Embraer. Mas seto-
res como o têxtil, o moveleiro e o de
bijuterias também colaboraram.

A indústria têxtil - uma das que
mais investem em design próprio, prin-
cipalmente nos segmentos de lingerie,
jeans, ginástica, moda praia e infantil -

INTERNACIONAIS. Müller: "Há produtos
criados por brasileiros no exterior
que nem chegam ao País"

desempenho deve-se à recente explo-
são de vendas ao exterior de artigos
como telefones celulares (cujo volu-
me dobrou em 2005), automóveis, tra-

comercializou no ano passado quase
US$ 1,5 bilhão no mercado internacio-
nal. Já a exportação de jóias e bijuterias
superou os US$ 200 milhões. A expec-
tativa do segmento de móveis é expor-
tar US$ 1,2 bilhão este ano.

Tiveram papel importante também
no sucesso do design brasileiro os

vários programas oficiais. O esforço
concentrado, liderado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio à Pequena e
Micro-Empresa (Sebrae), resultou em
mais de 90 núcleos de design no País,
desde meados dos anos 1990. "Sem
agregar valor ao que produz, o peque-
no empresário dificilmente consegue
ir adiante no seu negócio, já que lhe
falta capital", diz Sheila Brabo, geren-
te do Centro São Paulo Design, núcleo
criado pela Fiesp em parceria com o
Sebrae e outras entidades para esti-
mular o desenvolvimento do design
nas pequenas empresas paulistas.

O trabalho do Sebrae e das compa-
nhias foi facilitado pela existência, no
Brasil, de uma enorme tradição acu-
mulada em instituições como a Escola
Superior de Desenho Industrial (Esdi),
fundada no começo dos anos 1960, no
Rio de Janeiro, e de um histórico na
área de design artesanal que jamais
ficou a dever a país algum.

"O Brasil sempre foi forte no
design gráfico e no de mobiliário de
luxo, e contou ao longo da história
com grandes designers, como Aloísio
Magalhães, Sérgio Rodrigues e
Miguel Arnout", lembra o professor e
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designer Chico Homem de Mello,
autor do livro O design gráfico brasilei-
ro: Anos 60. "Quando o País decidiu
massificar a produção na área, o
resultado só podia ser este: uma enor-
me repercussão internacional."

Os designers brasileiros, atual-
mente cerca de 35 mil, são talentosos,
como demonstra seu desempenho:
desde 2004, arrebanharam para o
Brasil 57 premiações, por exemplo, no
concorrido concurso alemão IF
Product Design Award, considerado o
Oscar da categoria.

A variedade dos objetos premia-
dos é imensa. Abrange de equipa-
mentos médicos a talheres, de adap-
tadores de fone de ouvido a lixeiras
automáticas, de embalagens de telefo-
ne celular a luminárias. Até guarda-
sol brasileiro está fazendo furor. A
Spirit, a mesma empresa que inovou
em ventiladores de teto, foi reconhe-
cida por um guarda-sol desenhado
pela agência Rio 21 Design, cujos
principais diferenciais são um siste-
ma espiral na haste que impede o
guarda-sol de voar, um tecido sintéti-
co que protege contra os raios ultra-
violeta e muitos bolsos. O produto se

destacou também por suas cores
vibrantes e quentes.

"Os designers brasileiros têm um
especial talento para desenvolver pro-
jetos personalizados que podem ser
facilmente aproveitados pela indús-
tria", resume Ivete Cattani, designer

Mas talvez a prova definitiva da
qualidade do design nacional seja o
fato de que diversas empresas estran-
geiras instaladas no Brasil estão
começando a entregar seus projetos
globais para escritórios brasileiros. É
o caso da Ford, cujo Ford EcoSport

de jóias gaúcha premiada, no ano pas-
sado, no IF Awards pelocolar Tentá-
culos. Feita de prata e ágata e um sili-
cone raro, a peça - que dá a sensação
de deslizar pelo corpo - integra uma
coleção que será produzida em série,
tanto para o mercado interno quanto
para o externo.

SEM SURPRESAS. "Produção em
massa do Brasil só podia ter grande
repercussão", diz Homem de Mello

-foi inteiramente projetado em portu-
guês, e da Philips, cuja subsidiária
Walita desenvolveu no País parte de
seus eletrodomésticos.
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