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A sociedade consumista de hoje conta com uma variedade incrível de produtos e serviços a 
sua disposição. Ao entrar em um shooping center, por exemplo, é possível encontrar qualquer 
utensílio que atenda ou apenas desperte algum desejo nas pessoas. E, com o intuito de atrair 
o público, essas mercadorias praticamente lutam entre si nas prateleiras usando uma arma 
muito eficaz nesse jogo de sedução: o design. 
 
O profissional dessa área se empenha ao máximo nos projetos que recebe de sua clientela. 
Muitas pesquisas são feitas a respeito do problema a ser resolvido e inúmeros esboços são 
traçados em folhas e mais folhas de papéis. Depois se iniciam os primeiros layouts, onde serão 
exploradas as cores, tamanhos e possíveis materiais que serão utilizados na confecção do 
produto. Por último, vem a realização de qualquer designer. Sai a arte-final, tendo no mínimo 
cerca de três provas para avaliação do cliente. E tudo isso girando em torno de um conceito 
formulado ainda nos primeiros rafes que começavam a tomar forma. 
 
Durante toda essa epopéia, esse profissional, com toda certeza, colocou nesse projeto 
criatividade, suor e todas as informações mais interessantes obtidas através de suas pesquisas 
e própria bagagem cultural. E talvez, sem que ele percebesse, uma das funções mais 
importantes do design foi deixada em um segundo plano, gerando uma peça esteticamente 
agradável aos olhos, mas pecando no quesito da comunicação. 
 
É comum nos depararmos com uma embalagem e nos perguntarmos o que aquele formato 
vindo de outro planeta tem relação com a mercadoria que ela abriga. Certamente, aquele que 
a projetou tem os motivos na ponta do lápis para nos explicar. O conceito pode atravessar os 
sete cantos do planeta e nos apresentar diversas culturas e histórias diferentes. Só que me 
pergunto: como aquele empresário que passa o dia no escritório pode desvendar tal segredo? 
 
Todo esse “design conceitual” é muito interessante quando o profissional que o desenvolveu 
está presente para explicá-lo. Porém, quando o produto vai para as prateleiras de um 
supermercado, o que era para atrair gera o estranhamento do público. E o porquê gira no 
aspecto da linguagem que o designer deveria ter utilizado. 
 
Design não é arte, mesmo que em seu princípio fossem os artistas plásticos que o 
desenvolvessem. Por isso, a linguagem a ser utilizada com o público alvo deve ser reconhecida 
para que seja entendida. A arte brinca com as linguagens, as exploram, cria novos modelos e 
para sua compreensão é preciso uma base conceitual e tempo para apreciá-la.  
 
O objetivo do design é o de comunicar e isso deve ser feito de maneira rápida e direta, 
diferente do que ocorre no universo artístico. Logicamente, faz-se o uso de ideais utilizados 
pela arte. Afinal, um profissional dessa área além de pensar na função deve se ater também à 
forma. 
 
João Cabral de Melo Neto já dizia que a arte de escrever é um exercício de cortar palavras. No 
design essa máxima não é diferente. É preciso estabelecer em qualquer projeto o que 
realmente é necessário para que haja o maior equilíbrio possível entre a comunicação e os 
atrativos visuais que nele existirão. Talvez dessa maneira, as pessoas deixem de pensar que 
uma possível invasão alienígena está ocorrendo nas prateleiras e vitrines da cidade. 
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