
Mulher gasta de novela, homem, de futebol, e

criança, de sorvete. Correto? Sim. se os critérios

de avaliação para entender o que as pessoas

pensam forem superficiais. Não, se o estudo for

mais complexo

Keila Bis

Qual a relação entre os objetos projetados pelo design e as

pessoas9 Toda. Pois todos nós vivemos a "experiência do

design", basicamente sensorial e muito ligada aos signifi-

cados que atribuímos aos objetos. Para entender esses

símbolos e como eles são construídos, a Sutil Design

Research Lab, a nova empresa de Pesquisa de Design da

Seragini Farne Guardado, foi criada, em São Paulo.

Os seus objetos de estudo compreendem design gráfico,

de produto e arquitetura comercial. E, como não poderia

deixar de ser: as pessoas. Por meio de estímulos subje-

tivos - como o olhar e o sentir -, a Sutil explora a relação

entre usuários e seus objetos de convívio. À luz de dis-

ciplinas como a etnografia e a semiótica, os dados são

estudados e resultam em um mapa do nosso imaginário.

Com ele, tem-se um ponto de partida para criar, desenhar

e se ter, até mesmo, idéias de inovação. Os projetos pas-

sam, então, pelo processo de validação, usando procedi-

mentos como avaliação de protótipos, testes de uso e simu-

lação de duração. "Hoje, o que se faz quase sempre é um

concurso de beleza com o público-alvo. Pergunta-se: você

gosta ou não, e pronto", explica Sérgio Guardado, sócio-

diretor da empresa e que está à frente do laboratório.

Como a pesquisa de design ainda é nova no Brasil, muitos

métodos e ferramentas de estudo estão em processo de

criação, pois essa metodologia está muito ligada a centros

de excelência em inovação industrial. A Finlândia é um

bom exemplo onde esse trabalho está avançado, pelo dire-

cionamento da educação no país, que é sede de indústrias

significativas, como a Nokia. "Aqui, nós ainda começamos a

discutir se inovação é pertinente ou não, mas o importante

é saber que a pesquisa de design já foi inaugurada e está

embasada em metodologias sérias", afirma Guardado. *
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