
Ao reinterpretar artigos para a casa -
luminárias, chaleiras—, um grupo arrojado de
empresas no norte da Itália desconcerta e, por
fim, conquista o consumidor. O resultado é um
crescimento elevado e produtos de vida longa.

Roberto Verganti

UITA GENTE JÁ DEVE TER VISTO a chaleira com o passa-
rinho de plástico preso ao bico criada pelo arquiteto

Michael Graves. Desde o lançamento em 1985 pela fabri-
cante italiana de utensílios domésticos Alessi, foram vendi-
das cerca de 1,5 milhão de unidades do lúdico objeto — que,
para uma chaleira, é um artigo caro.

O sucesso do modelo 9093 atraiu a atenção da americana
Target, rede de varejo conhecida por lançar artigos de vi-
sual arrojado a preços módicos. Em 1999, a Target chamou
Graves para criar toda uma linha de produtos, incluindo
uma versão barata da chaleira. Prova da mística do original
é que a Alessi segue vendendo muito bem o modelo 9093
— por cinco vezes mais do que a versão da Target. Já que



tanto o original como a imitação foram, curiosamente, cria-
dos pela mesma pessoa, tudo indicaria que a variável crítica
era a própria Alessi. Embora o marketing da Target tenha
tornado Graves um ícone do design, um segmento influente
do público consumidor parece prezar o modelo 9093 por
atributos encontrados em todo artigo da Alessi e de seus
pares. A originalidade, a aura e o prestígio dos produtos são
fruto de um processo que, embora baseado em Milão,
abarca indivíduos e conceitos em um raio muito maior.
Aliás, o processo extrapola a disciplina do design. O que a
Alessi e outras empresas da região criaram é nada menos do
que um motor de inovação. E, embora Milão seja um cen-
tro famoso de moda e design, os mestres desse processo são
executivos — não artistas ou artesãos. Logo, o processo po-
deria ser adotado por qualquer empresa de bens de con-
sumo, em praticamente qualquer parte do globo.

A Alessi, a Fios e a Artemide (artigos de iluminação), a
Kartell (mobília) e muitas outras empresas do norte da
Itália compõem o chamado discurso de design da Lombar-
dia, um aglomerado informal de fabricantes de móveis e
artigos para decoração que criam produtos de alto apelo
comercial com um visual singular. Essas empresas não se-
guem nenhuma das normas da indústria do design: nem o
"tech push", pelo qual avanços em desempenho e funcio-
nalidade ditam modificações no design, nem o "market
pull", quando o design se ajusta à demanda do mercado de
novos recursos ou de visual repaginado. Tampouco ado-
tam técnicas de inovação aberta popularizadas por IBM,
Procter & Gamble e Eli Lilly, entre outras. Ou seja, não re-
correm a um exército anônimo de programadores ou o
equivalente para aprimorar um produto, não adquirem o
direito de uso de inovações de outras empresas ou inven-
tores e não vendem a patente das próprias descobertas
para gerar receita com o mínimo esforço, ou para obter
uma leitura mais embasada da comercialidade de seus in-
ventos por terceiros (com isso promovendo iniciativas de
desenvolvimento próprias).

Em geral, a atividade de P&D das empresas da Lombar-
dia não está nem no interior das empresas, nem na inte-
ração entre elas. Surge, antes, de uma comunidade livre de
arquitetos, fornecedores, fotógrafos, críticos, curadores,
editores, artesãos e muitas outras categorias de profissio-
nais — além, é claro, de artistas e designers. Integrantes da
comunidade são prezados tanto pela imersão no discurso
quanto pela originalidade. Em outras palavras, muito antes
de cogitado o formato que um artigo terá, seu papel, sua
identidade e seu sentido terão sido exaustivamente explo-
rados. Em geral, o produto que acaba resultando desse pro-
cesso aponta para um novo estilo de vida — estilo que in-
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tegrantes da comunidade talvez já venham adotando. Já que
o processo é o equivalente sociológico da pesquisa básica, a
maioria dos produtos por ele gerados rompe de forma dra-
mática com o que veio antes. Nisso, diferem de artigos nas-
cidos da terceirização da P&D para um estúdio de criação
como a IDEO, que parte daquilo que o público quer — e,
para tanto, sonda diretamente o consumidor e observa seu
comportamento. Além disso, produtos radicalmente inova-
dores no estilo milanês tendem a ter vida comercial mais
longa; a despertar no consumidor expectativas maiores em
relação à marca e maior abertura a sucessores igualmente



surpreendentes; e a gerar margens
de lucro bem maiores, pela grande
distinção em relação à concorrên-
cia (veja o quadro "A vantagem do
cluster do design").

A chaleira da Alessi talvez não
seja o exemplo mais radical da-
quilo que chamaríamos de "ino-
vação via design", mas é um dos
mais fáceis de entender. Antes dela
vieram chaleiras de vários forma-
tos e portes. Todas, quase sem ex-
ceção, tinham propósito utilitário.
Logo, a função (ferver água) prece-
dia a forma — primeiro princípio do design moderno. Do
contato com a comunidade de pesquisa da Lombardia o
presidente e diretor-gerente da Alessi, Alberto Alessi, detec-
tou uma nova leveza, um sentimento que refletia a cres-
cente desilusão com os rigores do modernismo. Alessi pro-
curou Graves, professor de arquitetura em Princeton que,
até então, nunca mexera com bens de consumo — embora
tivesse projetado um punhado de edifícios pós-modernos
famosos nos Estados Unidos (edifícios de fachada decora-
tiva, com referências à arquitetura do passado — um tabu
modernista).

O modelo 9093 foi de uma astúcia inegável na síntese de
referências da arte pop e da art déco. Seu grande feito,
porém, foi ampliar a expectativa do consumidor em relação
à forma e à função de uma chaleira — e, até, à experiência do
café-da-manhã. Essa ampliação era reflexo dos anos de de-
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bate e de gerações de conceitos que
precederam Graves e o modelo 9093.
Longe de irritação ou de mero alerta,
o trinado emitido pela chaleira atrai
a pessoa para a mesa com a mesma
força que o aroma do café recém-pas-
sado. A avezinha de plástico con-
firma visualmente o chamado so-
noro, enquanto a beleza da chaleira é
uma recompensa por si só. Em uma
entrevista à BusinessWeek.com, Gra-
ves disse ter recebido de um poeta
francês a seguinte mensagem: "Acor-
dar de manhã me deixa mal-humo-
rado. Mas agora, quando a chaleira
começa a assobiar, me pego sorrindo.
Raios que o partam!".

Outro produto, a Bookworm, tal-
vez represente a reconceitualização
mais radical de um objeto tradicional
- no caso, uma estante de livros.

Fabricada pela Kartell, famosa por
móveis de plástico (entre eles a ca-
deira transparente Luís XIV), a Book-
worm é uma longa e estreita chapa
de PVC colorido — material em geral
semi-rígido, mas aqui dotado da flexi-
bilidade de uma lâmina de aço inox.
Com isso, o dono pode deixar a es-
tante no formato sinuoso que desejar
antes de afixá-la à parede. Sua capaci-
dade não é grande: uma estante nor-
mal, de ângulos retos, comporta
muito mais livros. Discrição tam-
pouco é seu forte: a estante ofusca os
livros que foi criada para abrigar.
O que converteu um item de apoio
em uma curiosa — absurda, até —
atração principal foi a interação da

engenhosidade de fabricantes de plásticos e produtos quími-
cos locais com o fundador e presidente honorário da Kartell,
Giulio Castelli (engenheiro químico por formação), de seu
sucessor, Cláudio Luti, e de Ron Arad, designer israelense.

Como sugerem o modelo 9093 e a Bookworm, ninguém
precisa ser artista para contribuir para um processo similar
de design. Alberto Alessi é formado em direito, assim como
Luca Cordero di Montezemolo, presidente da holding que
controla as fabricantes de móveis Cassina e Poltrona Frau.
Ernesto Gismondi, presidente da Artemide, fez engenharia
aeroespacial. Luti, da Kartell, é economista. Tampouco é
preciso ser italiano. Além de Arad e Graves, a Lombardia
abriga designers como Philippe Starck (francês), Richard
Sapper (designer alemão da Alessi que inaugurou a era de
chaleiras com apito), Ettore Sottsass (metade austríaco) e
muitos outros.



A inovação ao estilo milanês combina, portanto, aspectos
do local e do global, outra característica importante. Em-
bora a proximidade física seja indispensável para o relacio-
namento entre gente de empresas e disciplinas diversas,
todos pertencem ao discurso do design justamente por esta-
rem atentos a correntes culturais e sociais de outras partes.
E saem ganhando com a mescla de estrangeiros radicados
fora dali — indivíduos atraídos para o discurso pela riqueza
da interação na comunidade local (veja o quadro "A expe-
riência para designers").

Embora a abordagem milanesa à inovação seja singular
(no mínimo porque nunca se discorreu, no papel, sobre
suas práticas de gestão), certos aspectos dessa experiência
já se manifestam em outros países e outras regiões. Nos
EUA, o iMac é um exemplo notório de como a compreen-
são do significado de um produto pode mudar seu desenho
e, em última instância, sua identidade. O iMac foi criado
por Jonathan Ive, que desenhava acessórios para o ba-
nheiro antes de entrar para a Apple — onde hoje é diretor
de design industrial. Ive e Steve Jobs questionaram a tese
reinante do micro como um ma-
terial basicamente de trabalho.
Ao criar o iMac em cores alegres
e translúcidas e em formato ova-
lóide, a Apple declarou que o
aparelho era para o lar. A mensa-
gem contida na fachada precipi-
tou a transformação no modo
como o público entendia o apa-
relho. A presença do iMac na casa
começou, então, a alterar o senso de adequação dos obje-
tos a sua volta: da iluminação, dos móveis, do piso e por aí
vai. Isso tudo, a certa altura, talvez também precise ser re-
formulado.

A repercussão dessa mudança na forma e no sentido de
um objeto explica, em parte, por que as empresas da Lom-
bardia têm particular apreço por arquitetos — cuja especia-
lidade, afinal, é criar ambientes. Um arquiteto sabe, além
disso, que a maioria de suas obras sobreviverá aos atuais
ocupantes, o que faz com que busque imaginar como será a
vida das futuras gerações que ali viverão.

Mas, tirando Milão, outro lugar abriga uma comunidade
de design parecida? Sim. Há clusters de design na Finlân-
dia, em Londres, na Suécia, na Dinamarca, na Catalunha, na
França (na região do Ródano-Alpes). Helsinque está repleta
de estúdios de design, tem várias associações de designers,
um museu do design, uma universidade de artes e design,
além de centros de pesquisa dedicados à área — com forte
patrocínio da Nokia, que sabe que a popularidade de seus
celulares se deve, em boa parte, ao visual e ao comporta-
mento dos aparelhos. A Nokia viu que o porte pequeno tor-
nara o aparelho um acessório pessoal, como um chaveiro ou
uma carteira, o que exigia um apelo íntimo e emotivo ao
usuário. Já que o celular é um aparelho global por excelên-
cia, conectando o usuário a gente e a localidades de outras

partes, a Nokia patrocina um projeto de estudantes que
analisam como o design do produto poderia expressar a
cultura local da Estônia, do Brasil, de Israel e de vários ou-
tros países.

Num estudo que conduzi para o governo da Lombardia
sobre os clusters de design acima citados, 26 especialistas
internacionais em design concluíram que os componentes
do sistema — escolas, estúdios, fabricantes e outros — não
eram consideravelmente melhores na Lombardia do que
em outras partes. O que distinguia a região era a quanti-
dade dos componentes — além da força dos vínculos
entre eles e a qualidade dessa interação. Em suma, não é
a falta de recursos que impedirá a formação de um cluster.
O que faz da Lombardia a inveja de muitos são fatores
como imaginação e motivação — coisas ao alcance de
qualquer aglomeração de empresas, estejam em Toledo,
nos EUA, ou em Ljubljana, na Eslovênia. Os oito anos que
passei estudando o funcionamento dessas empresas — do
processo decisório de seus executivos à gestão de talentos
a processos industriais — me convenceram de que há

O que faz da Lombardia a inveja de muitos são fatores
como imaginação e motivação - - coisas ao alcance
de qualquer grupo de empresas, estejam em Toledo,
nos EUA, ou em Ljubljana, na Eslovênia.

levas de sistemas de design à espera apenas de um em-
purrãozinho.

O nascimento de um produto
Enquanto Michael Graves entrava no radar de Alberto
Alessi, Ettore Sottsass, já sessentão, inaugurava um cole-
tivo, o Memphis, com designers com menos de metade de
sua idade. Nascido na Áustria, arquiteto por formação,
Sottsass trabalhava em Milão como designer da Olivetti. O
Memphis tinha uma queda pela intensidade de cores pri-
márias, por círculos e triângulos típicos de jogos infantis,
pela precária combinação de artigos populares como o
plástico com materiais nobres como o mármore, pela ati-
tude irreverente diante do que então se considerava "bom
gosto". Isso tudo era expressão da reviravolta das normas na
esteira dos movimentos juvenis das décadas de 1960 e 1970.
Era uma rejeição, em particular, da máquina, de suas cono-
tações e de suas imagens — incluindo a estética dura, a su-
perfície antisséptica do metal e do branco, símbolo das ori-
gens industriais de um objeto. Era, ainda, símbolo da união
do nobre e do popular na arte, do luxo e da simplicidade,
da democratização geral do belo. Formatos, cores e mate-
riais propostos pelo Memphis eram alegres e lúdicos, e seu
apelo junto ao público deveria ser emocional, não utilítá-



rio — algo comum hoje em dia, mas inusitado duas déca-
das atrás.

A ascensão do Memphis inaugurou o que viria a ser um
processo de inovação movida a design em três fases que cul-
minaria no modelo 9093.

Fase 1: absorver. Embora muito à frente de sua época, o
coletivo Memphis atraiu a atenção de empreendedores lo-
cais, que viram no movimento um genuíno laboratório de
pesquisa que, mais tarde, poderia servir de base a suas pró-
prias iniciativas de inovação. Com efeito, o presidente da
Artemide, Ernesto Gismonti, ajudou a patrocinar o grupo
— mas deixando seus integrantes livres para, em suas pala-
vras, "fazer o que bem entendessem".

Esses empresários se reuniam um par de vezes ao ano
para falar de tendências, estilos, materiais e tecnologia e se
encontravam em feiras promovidas por todos. Lançaram,
ainda, uma publicação de design sofisticada — em cujas pá-
ginas o futuro do design era debatido com fervor. Embora
suas empresas pertencessem a distintos setores, todos os
produtos em questão eram ligados à casa.

Com base nesse intercâmbio, Alberto Alessi concluiu
que a linha de utensílios de cozinha de sua empresa pedia
toda uma nova linguagem de design. Na sua opinião, ar-
quitetos estrangeiros que nunca tivessem projetado um
artigo com tal finalidade seriam os melhores candidatos a
inventar o vocabulário e a gramática do novo idioma.
Alessi batizou o projeto de "Tea and Coffee Piazza" e
pediu a um amigo, o arquiteto milanês Alessandra Men-
dini, que elegesse outros dez arquitetos e coordenasse as
atividades. Entre os escolhidos por Mendini estavam os
pós-modernistas Hans Hollein, da Áustria, e Robert Ven-
turi, dos EUA — além de Graves. Embora a Alessi tenha
uma metodologia de quatro dimensões para decidir se um
produto deve ser lançado ou não, os n arquitetos foram
orientados a ignorar questões de custo e funcionalidade
(as duas primeiras dimensões) e se ater às duas seguintes:
a capacidade de comunicação e de evocação do objeto. De-
pois de receberem as instruções gerais da Alessi, os n tra-
balharam de forma independente. Em contraste com o
processo na IDEO, não houve brainstorming com equipes
multidisciplinares.

Alberto Alessi tinha um motivo maior: descobrir a leva
seguinte de talentos no design de produtos. "É fácil fazer
uma lista dos dez maiores designers dos últimos dez anos",
diz. "Mas tenho quase certeza de que menos de metade
deles estará entre os dez maiores dos próximos dez anos.
Até lá, sua linguagem terá perdido a novidade, ou terá sido
imitada por todos. Talvez percam o interesse e a vitalidade.
Às vezes, o sucesso sobe a sua cabeça."

Fase 2: interpretar. Alessi sabia que, antes de apresen-
tar ao público um produto radicalmente inovador, era pre-
ciso primeiro preparar o terreno — pois o público, que
não fora consultado sobre aquilo que queria, não saberia
interpretar o produto. Alessi tomou, então, as seguintes
medidas:

A vantagem do cluster do design
A tabela abaixo traz o crescimento e a receita de sete
empresas que apostam no design para inovar. O fato de
que quatro das sete sejam fabricantes de móveis não
surpreende, já que cerca de 25% de todas as empresas
italianas do setor ficam na Lombardia. A Itália, por sua
vez, é a maior produtora de móveis da Europa e exporta
45% de sua produção. Essas quatro empresas — e o
cluster de design como um todo — superaram o ritmo de
crescimento da indústria de mobiliário tanto na Itália
como na União Européia na década compreendida entre
1994 e 2003. Participam ainda do discurso da Lombardia
dezenas, centenas até, de empresas de menor porte, in-
cluindo Luceplan e FontanaArte (iluminação), Zanotta e
Driade (móveis) e Boffi (cozinha e banho).

Desempenho financeiro das principais empresas
do cluster de design da Lombardia

Crescimento na década Receita
(1994-2003,%) (2003, US$ milhões)



• Protótipos dos n aparelhos de chá e café criados pelos ar-
quitetos foram exibidos em dois museus americanos —
museu de arte moderna de San Francisco e Smithsonian
— e em outros cenários culturais.

• Edições limitadas dos aparelhos (99 peças) foram produzi-
das e vendidas a museus e colecionadores influentes por
US$ 25 mil cada uma.

• A Alessi preparou e distribuiu um livro sobre os protótipos
entre a comunidade de design.

• Os protótipos foram exibidos em lojas de departamentos
de luxo em todo o mundo.

• A imprensa na Itália e em outros países foi convidada a
escrever sobre a exibição e o projeto.

A empresa ficou atenta à reação de aficionados do design
aos protótipos. Um benefício incidental da divulgação dos
objetos e do conceito por trás deles antes da fabricação dos
produtos foi garantir que o público, dali em diante, asso-
ciasse a idéia à marca Alessi e considerasse qualquer desdo-
bramento correlato por terceiros como imitação.

Entre os 11 arquitetos, somente Graves e um outro foram
convidados a converter suas idéias em produtos comerciais
funcionais, de boa relação custo/benefício. A chaleira 9093
foi, então, avaliada à luz das quatro dimensões. Tirou a nota
mais alta em toda a história da Alessi — graças à base ampla,
que acelerava a fervura da água; aos rebites aparentes, que
remetiam a uma certa arte do passado; à alça sobreposta em
plástico azul, detalhe decorativo e resistente ao calor; e ao
pequeno pássaro no bico, um grito contra o apego moder-
nista a formas abstratas. Devido ao sucesso da empresa com
uma chaleira anterior — o modelo 9091, de Sapper —, que
dá dois apitos harmônicos e lembra a passagem de um navio
pela noite, o apito foi uma especificação imposta a Graves.
A Alessi queria ainda que o pássaro fosse removível, para
que a chaleira tivesse um bico em vez de uma simples aber-
tura, e exigia um custo de produção menor e uma fervura
mais rápida.

Fase 3: abordar. Pouco antes do lança-
mento do modelo 9093, e depois da es-
tréia, a Alessi orquestrou outra rodada de
exibições e publicidade. Por não ser o
meio ideal para explicar algo, a propa-
ganda foi reduzida. Os integrantes do dis-
curso de design, que seguiram falando e
escrevendo sobre o papel e o significado
da chaleira, disseminaram o conheci-
mento sobre o objeto para uma platéia
maior. No final, amplificaram uma mensa-
gem que haviam ajudado a criar. Muitas
empresas da Lombardia até hoje mantêm
instalações próprias de varejo, um jeito de
controlar a apresentação dos objetos e su-
blinhar os traços em comum de seus pro-
dutos. Pelo mesmo motivo, quando vendi-
dos no comércio por terceiros, artigos da
mesma marca costumam ser exibidos lado

Para saber mais
sobre o processo de design em
integrantes do discurso da
Lombardia, visite:

www.alessi.com
(Community/Centro Studi Alessi
e Officina Alessi)

www.artemide.com
(Publications)

www.kartell.it
(Kartell Museum)

www.triennale.it
(site com informações sobre La
Triennale, centro cultural de
arquitetura e design em Milão)

www.domusweb.it
(site da Domus, revista
italiana de arquitetura)

a lado, em espaço próprio. E, diferentemente de um paletó
Armani ou de uma bolsa Gucci, esses produtos vêm com
material informativo explicando como foram criados e o
que os torna especiais.

Depois da chaleira
A Alessi lança um projeto como o Tea and Coffee Piazza a
cada oito ou dez anos. Seu sucessor foi batizado de Family
Follows Fiction. Passando dos insíghts de Sottsass e Graves
para a teoria de Franco Fornari sobre o impacto emocional
da forma, sobretudo no caso de objetos que evoquem pra-
zeres e sensações da infância (pássaros, blocos de montar,
brinquedos e objetos que psicólogos chamam de "transicio-

nais", como a fraldinha), no começo da
década de 1990 a Alessi pediu a um
grupo de arquitetos, dessa vez quase
todos italianos, que criassem artigos
para adultos que exercessem apelo di-
reto sobre o impulso do indivíduo de
atribuir significado pessoal a um objeto.
Seriam, em geral, objetos pequenos,
como o quebra-nozes em forma de es-
quilo de Stefano Giovannoni e o saca-
rolhas Anna G. de Alessandro Mendini
(que, ao ser usado, parece uma moça
dançando)

Temerosa de que as idéias por trás dos
artigos criados pelo projeto Tea and Cof-
fee Piazza tivessem se popularizado de-
mais com a imitação por terceiros, a
Alessi lançou em 2001 outro projeto, o
Tea and Coffee Towers. Recrutou cerca
de 20 arquitetos, incluindo três japone-



sés e um chinês. A idéia é que o CAD (computer-assisted de-
sign) inspire novas formas. "Esses arquitetos sabem usar o
computador como um lápis", diz Alessi. "São tão bons no
computador que o projeto vem diretamente do coração,
assim como o lápis de um designer tradicional tem elo di-
reto com o coração. Isso permite a criação de formas de
uma riqueza nunca antes vista em produtos". Sete dos ar-
quitetos hoje estão envolvidos na criação de artigos para o
público consumidor — que, em muitos casos, aguarda um
lançamento desses com a mesma expectativa com que es-
pera o próximo filme de seu diretor favorito.

Integrantes do discurso da Lombardia também se aliam
a grandes empresas sem vínculos com o grupo. A Alessi e a
fabricante de aparelhos eletrônicos Philips, por exemplo,
lançaram em 1994 uma linha de eletroportáteis como má-
quinas de café expresso e torradeiras. Segundo o diretor de
criação da Philips Design, a idéia da parceria era propiciar
ao consumidor uma experiência sensorial e estética, além
de conforto pessoal — e não maior funcionalidade. Philips
e Artemide fizeram, juntas, uma série de workshops para
investigar o impacto emocional de mudanças na coloração
da luz. Há pouco a Philips lançou uma TV de tela plana
com Ambilight, luz que emana da parte de trás do apa-
relho e muda de cor e intensidade em sintonia com as ima-
gens na tela.

Em 1996, a Artemide inventou uma luminária — a Me-
tamorfosi, talvez a melhor prova de minha tese de que a
exploração do significado cambiante de objetos pelo
grupo da Lombardia trata de modo apenas secundário do
formato que o objeto acaba assumindo. A idéia é que a lu-
minária — ou seja, o objeto em si, não a luz que emite —
sequer seja vista. Composta basicamente de material
translúcido, sua função é produzir uma luz ambiente co-
lorida, alterada pelo usuário, por controle remoto, se-
gundo o próprio estado de espírito. O ímpeto para o de-
senvolvimento da Metamorfosi foi a meta da Artemide,
estabelecida em meados da década de 1990, de conceber
uma série de produtos que suas rivais mundo afora ja-
mais cogitassem antes dela. Na época, Gismondi e sua di-
retora de estratégia de marca e desenvolvimento, Carlotta
De Bevilacqua, detectaram entre o público italiano a cres-
cente preocupação com a saúde e a busca de paz de espí-
rito. Montaram uma equipe de pesquisa com cinco desig-
ners renomados e um professor de design — equipe
liderada por um médico psiquiatra. Sua missão era explo-
rar dimensões biológicas, psicológicas e culturais da ilu-
minação. Depois que o departamento interno de P&D
aperfeiçoou a tecnologia, a equipe foi encarregada de
projetar o objeto, cujo único propósito era gerar uma luz
que produzisse no usuário uma sensação de bem-estar.
Seguindo o exemplo da Alessi com o modelo 9093, a Ar-
temide armou mostras e montou um material informa-
tivo para acompanhar o lançamento da Metamorfosi.
Além disso, a estréia do televisor Ambilight e o pesado
marketing por trás dela garantiram uma acolhida maior

A experiência para designers
Não é dinheiro que leva designers e outros profissionais

de talento do mundo todo a querer trabalhar com o grupo de

empresas de móveis, decoração e utensílios domésticos da

Lombardia. A maioria dos participantes não recebe nada.

Um designer, que talvez nunca tenha criado um artigo de con-

sumo, costuma receber apenas 3% de royalties sobre um

produto de sua autoria que venha a ser comercializado (um

designer renomado sem dúvida cobraria honorários, além de

royalties mais polpudos). O que a maioria obtém, porém, é

acesso às mais avançadas idéias sobre o design — não só ar-

tistas visuais, rnas cientistas, críticos e executivos. Além

disso, o convite para se aventurar por um campo alheio à quali-

ficação formal do indivíduo é lisonjeador. Para um designer,

poder aprender com os colegas e ampliar seus talentos é salu-

tar. Piero Gandini, presidente da empresa de iluminação Fios,

explica: "Quando debuta na Fios, o designer recebe carta

branca para se expressar da melhor maneira que encontrar".

O que se segue não é a típica relação de fornecedor e

cliente entre o designer e a empresa, mas uma verdadeira

colaboração, caracterizada pela troca de idéias e pelo

amplo acesso, inclusive à cúpula da empresa. Além disso,

essas empresas italianas não se intimidam com lotes pe-

quenos de produção, o que estimula o designer a ousar na

concepção de protótipos e a ter certeza de uma rápida ava-

liação dos resultados pela direção da empresa.

"O norte da Itália é o centro mundial do design, sobre-

tudo devido a sua cultura manufatureira", diz o designer is-

raelense Ron Arad. "Não há outro lugar do mundo em que

se possa encontrar um leque parecido de fabricantes cien-

tes do valor do design." O designer e arquiteto americano

Michael Graves diz: "Ali, o designer e sua equipe são aco-

lhidos e tratados como membros da família — é muito

pessoal a relação entre designer e fabricante. É o que aglu-

tina isso tudo". Outro designer, o francês Philippe Starck,

completa: "Quando um projeto é apresentado a Cláudio

Luti, da Kartell, a Enrico Astori, da Driade, a Piero Gandini,

da Fios, a Umberto Cassina, da Cassina (...), eles adoram,

ficam extasiados com o projeto. Quando recebe um protó-

tipo, Alberto Alessi pensa que o Natal chegou. É um pre-

sente maravilhoso".

do público ao produto da Artemide, mais velho e mais es-
pecializado.

Feito é reproduzível?
Para alguns, um processo de design do gênero só vingaria
em ambientes visualmente sofisticados e culturalmente
ricos como o de Milão e o da região que a abriga. Mas não.
O potencial para um discurso de design existe em qualquer
parte. Peguemos um lugar nada promissor: a região de Fin-



ger Lakes, no estado americano de Nova York — mais de 320
quilômetros a noroeste da cidade de Nova York e, cultural-
mente falando, tão ligada à metrópole quanto ao oeste da
Pensilvânia. O norte do estado, como um todo, tem alto nível
de desemprego e um dos menores índices de crescimento
econômico dos EUA (a expansão do emprego de 1990 a 2003
foi de apenas 2,3% e quase um terço dos novos moradores da
região eram presidiários). Ali existe, porém, a matéria bruta
de um discurso de design.

Maior município da região de Finger Lakes, Rochester
tem 212 mil habitantes e já abrigou a sede da Xerox e do
grupo jornalístico Gannett. A fabricante de lentes de con-
tato Bausch & Lomb e a Eastman Kodak seguem instaladas
lá. A Corning, que produz fibra óptica, fica em uma cidade
homônima ali perto. Empresas locais menores fabricam
equipamentos digitais de alta velocidade. Muitas traba-
lham com impressão. A cidade abriga ainda o Center for
Electronic Imaging Systems, centro patrocinado pelo go-
verno do estado para tecnologias avançadas e que conta
com a colaboração da Xerox, da Kodak, da University of
Rochester (instituição de pesquisa de médio porte com ex-
celentes faculdades, entre elas a de engenharia, dotada de
um instituto de óptica), e o Rochester Institute of Techno-
logy, uma das melhores escolas de ciências gráficas do
mundo. A menos de uma hora dali fica a Alfred University,
que oferece cursos renomados de cerâmica e escultura em
vidro e uma divisão de mídia expandida, que busca promo-
ver a colaboração entre artistas gráficos, designers, video-
artistas e programadores de computador. Cornell, uma uni-
versidade de pesquisa renomada, fica perto, em Ithaca. Em
junho de 2006, o Arts and Cultural Council of Greater
Rochester realizou um fórum sobre renovação cultural e
comunitária.

Com efeito, as artes estão longe de negligenciadas na re-
gião de Finger Lakes, que abriga 270 sócios do American
Institute of Architects (entidade de certificação profissio-
nal); artistas famosos como Wendell Castle e Albert Paley;
e uma série de estúdios de design em Skaneateles — que
fica em um lago sereno como o Orta, ao norte de Milão,
onde está a sede da Alessi. Rochester conta ainda com o
Eastman House, talvez o museu de fotografia de maior des-
taque do mundo. Nas cercanias, há outros museus de belas
artes. Logo, não deveria ser surpresa que Richard Florida,
no livro The Rise of the Creative Class, tenha colocado
Rochester em 21 lugar *entre as mais criativas das grandes
cidades dos EUA, e na segunda posição quando conside-
rada a proporção de habitantes "supercriativos" (segundo
estudo conjunto do Progressive Policy Institute e da Case
Western Reserve University, em 1996,1997 e 1998 foi regis-
trada a média de 2,33 patentes por mil trabalhadores em
Rochester; nos EUA, a média foi de 0,4).

Apesar da concentração de atividades de óptica, geração
e processamento de imagens e impressão na região, "a troca
de informações é parcial, gerando rivalidade entre cidades,
em vez de um centro da economia global", diz um gerente

local. Praticamente inexiste colaboração criativa entre artis-
tas, designers e empresas. Isso vale até para a Corning, que
em 1918 comprou a Steuben — que, graças às inovações da
Corning, logo ficaria famosa pela pureza e clareza de seus
vidros artísticos. A liderança da Corning esperava, disso, uma
troca frutífera entre a indústria e as artes (ao estudar a re-
gião de Finger Lakes, descobri que o próprio Michael Graves
desenhara, em 1989, um artigo para a Steuben). Mas, apesar
das expectativas, o trânsito entre a Corning e a Steuben sem-
pre foi de mão única.

Segundo um cientista da Corning, a empresa está em fre-
qüente contato com a Steuben, mas o papel de seus cientis-
tas se limita a manter a qualidade e outras propriedades do
vidro o mais consistentes possível. Surgem, às vezes, si-
tuações em que cientistas da Corning alteram a composição
do vidro, mas tais mudanças costumam gerar protestos, pois
interferem na produção de artigos padronizados. Foi só há
pouco que a Steuben procurou a Corning para abandonar
um pouco seus dogmas e criar vidros coloridos.

Já que seu único foco é a funcionalidade do material, a
Corning espera que o cliente — como a fabricante de óculos
Luxottica, ou a Samsung, que produz telas de cristal líquido
para telefones celulares e monitores de tela plana — dite as
especificações do substrato de vidro que produz. Embora o
design seja importante para essas duas empresas, sua inte-
ração com a Corning não chega ao grau de colaboração que
uma Kartell tem, por exemplo, com a indústria química
alemã Bayer — que segue desdobramentos socioculturais
para poder propor novos materiais e novos usos à clientela
antes das concorrentes. Já os clientes se habituaram a contar
com as sugestões da Bayer.

As possibilidades da região de Finger Lakes, contudo, são
evidentes, até para quem trabalha lá. É como diz um cien-
tista e gerente da Xerox: "No passado, era raro haver colabo-
ração entre grupos locais como Kodak, Bausch & Lomb, Cor-
ning, Xerox e um punhado de empresas pequenas. Mas a
colaboração na inovação via design poderia permitir a cada
uma obter vantagens competitivas em seu respectivo setor.
A Xerox poderia se inspirar pelo design de máquinas foto-
gráficas da Kodak e pela fibra de vidro da Corning. E se a
Xerox usasse vidro transparente na estrutura de suas fotoco-
piadoras? Seria artístico, moderno. Estaria na moda. Além
disso, teria a finalidade utilitária de permitir uma visão clara
do papel enroscado no aparelho"

• • •

Não existe objeto sem desenho. O que há é um objeto bem
ou mal desenhado. Qualquer empresa que negligencie o pro-
cesso de design o faz, portanto, por sua conta e risco. Com
uma concepção suficientemente ampla, tal processo pode
ser a fonte de produtos com sentido, que dão prazer ao con-
sumidor e conquistam sua lealdade. E, devido a sua abertura,
um processo desses jamais se esgotaria.
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