


DO ESTÚDIO DE ÍNDIO DA COSTA SAEM ALGUMAS DAS

INOVAÇÕES MAIS BEM-SUCEDIDAS DA INDÚSTRIA

BRASILEIRA. AQUI, O PREMIADO DESIGNER CONTA COMO

A NECESSIDADE ENCONTRA A ARTE E VIRA PRODUTO

P O R M A R I A N A K A L I L

F O T O S P A U L O V A R E L L A E C É S A R C U R Y



apo não pula
por boniteza, mas por precisão." O dito
capiau, recolhido por Guimarães Rosa
e publicado no romance Sagarana, aju-
da a entender o trabalho do escritório
de arquitetura e design do carioca Guto
índio da Costa. A beleza dos traços
nunca é vã, reflete uma necessidade.
A banheira que aparece aí ao lado, a
Smarthydro, não é gratuitamente in-
teressante. Por trás de sua transparên-
cia, por trás da ausência de torneiras,
esconde-se um produto inteligente. Por
meio de telefone celular ou internet é
possível programar a hora do banho,
controlar a temperatura e o volume
de água, além da escolha de essências,
espumas e ritmo de hidromassagem.
Em modelos antigos como o da pági-
na anterior - vale a pena interromper
a leitura um segundinho, ir e voltar
- esses recursos tecnológicos soariam
anacrônicos, deslocados. "Inovação
combina com desenho criativo, casado
com a tecnologia", diz índio da Costa.
Ele parece querer dizer que o sapo não
pula por boniteza, e sim por precisão.

Uma visita ao casarão envidraça-
do no bairro de Botafogo, no Rio, sede
do Estúdio índio da Costa, ajuda a en-
tender o processo criativo que vai de
um conceito a outro. Corte-se a cena
para 2001, nos primeiros minutos da
gênese de outro produto de traços sur-
preendentes, desses que impõem per-
sonalidade às marcas, índio da Costa
conversava por telefone com um cliente
quando foi avisado pela recepcionista

da chegada de dois executivos de uma
empresa carioca. Levavam debaixo
do braço um ventilador de teto, cons-
truído de madeira. Feioso que só ele,
grandalhão, arcaico. Não demoraram a
desmontá-lo em cima da mesa de már-
more da sala do designer. Espalharam
ali as três pás de madeira, as três presi-
Ihas e duas tampas metálicas, além da
desajeitada tampa plástica do motor.
Depois de um breve suspiro, abriram
o jogo: "Queremos romper com esse
modelo antiquado de ventilador. Talvez
arredondar essa pá de madeira, fazer
um desenho mais bonito para as pre-
silhas... Enfim, criar algo novo, moder-
no, diferente. Só não sabemos como".

GABINETE DE CRISE
Foi a senha para que índio da Costa

convocasse os 30 membros da equipe
formada por desenhistas, projetistas e
modelistas com um único pedido: pen-
sem, inovem. Durante um mês, ele pro-
moveu reuniões diárias a fim de esgotar
todas as soluções possíveis para satis-
fazer o cliente. Criou-se uma espécie de
gabinete inovador de emergência. Cho-
veram mais de 20 idéias transforma-
das em croquis (esboços feitos à mão)
e exaustivamente debatidas, confron-
tadas, elogiadas e criticadas por todos.
Um dos modelos teve o consenso geral
do grupo. Tinha apenas duas pás, ma-
nufaturado com policarbonato injetado,
o mesmo composto das janelas das ae-
ronaves e, segundo estudos de laborató-
rio, com capacidade de ventilação 30%
superior à da média dos concorrentes. A
leveza dos materiais - recicláveis, como
pede a indústria verde - e o conjunto de
iluminação, com lâmpadas eletrônicas,
garantiam ainda economia de até 80%
de energia elétrica. Por sua semelhança

com a hélice do histórico avião de Char-
les Lindbergh, o primeiro a atravessar
o Atlântico pelos céus, em 1927, cha-
mado de Spirit of Saint Louis, tratou-se
de colar o novo produto à imagem do
pioneiro piloto. "Não há comparação
possível, é claro, mas são dois produtos
inovadores que de algum modo fizeram
a indústria se mexer", diz índio da Cos-
ta. O sucesso foi imediato. Já em 2002, o
Spirit de teto ganhou o primeiro prêmio
do IF Product Design Award, em Han-
nover, na Alemanha, uma das mais
reputadas láureas do bom desenho em
todo o mundo. Desde então, já conquis-
tou mais de 20 troféus de qualidade.

Cabe lembrar que, depois da visi-
ta dos executivos que buscavam um
ventilador de teto mais moderno, ele
ajudou a construir uma empresa. Da
boa idéia fez-se um belo produto, e dele
um tremendo negócio. Em apenas dois
anos, a companhia, também batizada
de Spirit, transformou-se em marca
líder no mercado, com mais de 250 mil
unidades vendidas. Incorporou mais
2 mil clientes a sua carteira. Comemo-
rou, no ano passado, crescimento de
vendas de 30% em relação ao mesmo
período do ano anterior. Com inves-
timento de R$ l milhão, já contabiliza
SOO mil ventiladores vendidos no Bra-
sil e no exterior e faturamento de R$ 50
milhões. O CE, certificado europeu que
garante a exportação para todos os pa-
íses da Comunidade Européia, conce-
deu à Spirit o status de pioneira no setor
de ventiladores. Nunca uma empresa
brasileira desse ramo havia feito vul-
tosas transações com a Europa. Felipe
Pech, diretor-comercial da Spirit, quer
mais. Até dezembro próximo, espera
exportar metade de toda a produção.
Portugal, Holanda, Porto Rico e An-









ÍNDIO DA COSTA CRIA PRODUTOS
DE MASSA, NÃO PEÇAS CONCEITUAIS
DESTINADAS AOS MUSEUS DE DESIGN

gola já fizeram suas encomendas. "Ter
o Guto como parceiro é nosso maior
prêmio", diz Pech. "Não é exagero dizer
que, graças a ele, nossas vendas aumen-
taram 200%. Ganhamos a confiança
do cliente e a garantia de um produto
que, além do design elegante, abastece
o mercado com segurança e com o con-
ceito de ser ecologicamente correto."

O relato dos bons ventos do Spirit,
de sua trajetória vitoriosa, casa-se à per-
feição com estudos recentes que tentam
medir o retorno econômico do bom dese-
nho para as empresas. O Design Coun-
cil, reputado centro britânico de estu-
dos, chegou a três conclusões centrais:

75% das empresas que ignoram o
design precisam competir nos preços,
jogando-os para baixo. Já, nas empre-
sas que incentivam a inovação no dese-
nho, apenas uma é forçada a brigar nas
etiquetas. Essas vencem, porque beleza
associada a utilidade sempre vence.

83% das companhias líderes em
design viram seu espaço no mercado
crescer - entre as que abandonam esse
tipo de inovação, apenas 46% consegui-
ram bons resultados.

> 80% das campeãs em design abri-
ram novos mercados em até três anos - en-
tre as displicentes, as que ignoram o traço,
apenas 42% enxergaram novas portas.

Não é à toa, portanto, que compa-
nhias como a GE e a Arno, entre outras,
buscam profissionais como índio da
Costa quando anseiam crescer. Alguns
dos produtos que passeiam ao longo

desta reportagem foram pensados por
ele e equipe a pedido dessas empresas.
Ele desenhou geladeiras, fogões e má-
quinas de lavar para o cotidiano. Não
se limitou a criar peças conceituais,
produtos de refinado bom gosto, da-
queles que vão aos museus mas são in-
capazes de vencer a barreira industrial.
Para a GE, índio da Costa concebeu
uma nova linha de eletrodomésticos.

GELO NA PORTA
Desenhou um modelo de fogão, o

GE Profile Digital - o primeiro com
queimador central inteiriço fabricado
no país - e reestruturou os refrige-
radores da linha Imagination. Idéias
brotaram em profusão, como o sistema
Ice Factory, que produz gelo na parede
interna da porta, liberando espaço no
freezer, e o Digital Inox, dotado de um
painel na parte externa que permite
controlar funções como a temperatura.
"A empresa mantém uma curva de ven-
das crescente desde a chegada desses
produtos ao mercado", diz Cristina Pe-
rue, gerente de marcas da Mabe, a sócia
que opera o setor de eletrodomésticos da
GE no Brasil. "O design tornou-se uma
das características mais pesquisadas
quando projetamos um novo produto",
diz Cristina. "É determinante na hora
da compra feita pelo consumidor final."

A conclusão segue uma tendência
em expansão. Cada vez mais o design
é atividade estratégica na busca de
competitividade da indústria. Passou

a ter conotação prioritária nas decisões
empresariais, revelando-se uma ativi-
dade responsável pelas características
estruturais, estéticas, formais e fun-
cionais do produto. Pesquisa recente,
realizada pela Fundação Getulio Var-
gas do Rio de Janeiro em parceria com
a Associação dos Designers de Produto
(ADP), avaliou o impacto do design no
desempenho das empresas brasileiras.
O resultado foi surpreendente: 90%
delas deram ao design importância
estratégica e 87% admitiram lançar
mão dele na hora de investir em um
produto. Para 85%, design é sinônimo
de investimento. Mostrou-se crucial
como motor de aumento de competiti-
vidade para 95%. As empresas que par-
ticiparam do estudo atestaram ainda
que sua margem de lucro cresceu 77%
em decorrência do design de produto.
"Constatamos números eficientes que
nos permitem mostrar aos empresários
a importância de usar o design como
ferramenta estratégica nos negócios",
diz Ernesto Harsi, presidente da ADP.

O volume de trabalho do Estúdio
índio da Costa comprova a relevância
estratégica do desenho industrial de
escol. Trabalha-se, ali, com 80 pro-
dutos em desenvolvimento. Todos
cercados da mesma complexidade exi-
gida pela banheira e pelo ventilador,
as duas estrelas do rol. Ou seja, cada
idéia (e são sempre cerca de 20 para
cada projeto) necessita de reuniões da
equipe, rabiscos, croquis e desenhos





INOVAÇÃO
Ventiladores de teto tradicionais têm 9
peças e pás de madeira. O Estúdio Índio
da Costa imaginou algo mais leve, com 4
peças. Resultado: produção rnais rápida e
barata-além de gerar 30% a mais de vento

LINGUAGEM
A idéia era transforma r algo antiquado e
pesado em um aparelho jovem e leve. As
pás de madeira deram lugar ao policarbo-
nato transparente ou de cores alegres

HISTÓRIA
Na busca de um nome para o produto
e seu fabricante, achou-se a saga do
avião Spirit of Samt Louis, de Charles
Lindbergh, o primeiro a cruzar o Atlântico.
Tinha hélice de duas pás

VENTILADOR DE TETO
SPIRIT | SPIRiT

A SACADA: duas héiices em
lugar de três, o que resultou
em leveza estética, economia
de material e de energia



UM ESTUDO EVIDENCIA QUE A MARGEM
DE LUCRO PODE CRESCER QUASE 80%

GRAÇAS A UM BOM DESIGN DE PRODUTO

técnicos repassados a um compu-
tador em imagem tridimensional.

"As pessoas pensam que uma
idéia acontece espontaneamente", diz
Guto. "Ela não surge pronta e acaba-
da na praia, durante um mergulho
no mar, não", sorri. "Não cai do céu
tão facilmente assim. Ela nasce de-
pois de um exaustivo trabalho, que
consiste em nos defrontarmos com
o problema que o cliente nos traz
e, então, oprimidos pelos prazos,
passarmos a observar tudo a nos-
so redor que possa solucioná-lo."

Uma nova metodologia incorpora-
da pelo estúdio tem ajudado a criar
um produto bem-sucedido no merca-
do. São pesquisas que levam a equipe
de Guto índio da Costa às casas ou ao
ambiente de trabalho do público-alvo
que se quer atingir. "Muitas vezes o
consumidor não consegue verbali-
zar o que espera do design", diz Guto.
"Quando vamos até a casa dele para
observar como utiliza a máquina de
lavar roupas, por exemplo, aprende-
mos muito mais sobre suas necessi-
dades do que ele saberia nos dizer."

É resultado da observação de
cozinhas industriais, por exemplo,
a grelha única do fogão da GE. Nos
grandes fogões, os queimadores são
únicos, sem "degraus", de modo a
facilitar o vaivém das panelas. Por
que não aplicar esse conceito ao lar?

O contato direto, ao estilo dos an-
tropólogos, é doutrina profissional de

quem se preocupa em oferecer bene-
fícios além da beleza estética, índio da
Costa baseia-se em um tripé de princí-
pios fundamentais que justificam um
bom design: inovação estética, inova-
ção funcional e inovação técnica. "Um
produto tem de funcionar de maneira
diferente da dos seus concorrentes,
apresentar fabricação viável em lar-
ga escala e ter um diferencial em sua
forma que o sustente como algo espe-
cial e exclusivo", diz. "Como designer
industrial, procuro ter sempre em
mente que o produto que crio não deve
servir somente a minha satisfação
pessoal, mas à satisfação do cliente."

TEMPOS INOVADORES
Parece óbvio, mas é fundamental

em tempos inovadores. É postura que
se cultiva, de maneira racional mas
também cordial, vinda do coração. É
comportamento ancorado no trabalho
renovador de Marc Gobé, publicitário
francês radicado nos EUA e criador do
conceito de "emoção das marcas". Diz
Gobé: "Mais de 3 mil marcas novas são
introduzidas por ano no mercado, sem
incluir e-marcas. Qual é a diferença
entre o novo perfume Romance, de
Ralph Lauren, e o perfume Pleasure,
de Estée Lauder? Entre uma cueca e
outra da concorrência? Ou entre uma
página bonita na web e outra? Nesse
mar de ofertas, a conexão emocional
é que fará a grande e a mais decisiva
diferença. O elemento emocional é

que dá a uma marca a base e a ener-
gia para futuras estratégias de negó-
cios, voltadas para o consumidor".

O salto da marca sem graça para
a marca emocional, do ventilador
tradicional ao inovador, da banheira
antiga à inteligente, é construído com
empenho e um olhar diferente para
tudo o que está aí. índio da Costa cur-
sou dois anos de desenho industrial
na UniverCidade, no Rio, antes de se
transferir para o Art Center College
of Design, na Inglaterra, onde com-
pletou a formação. Fez estágios na
França, na Dinamarca, e, concluída
a faculdade, trabalhou no escritório
Neumeister Design, na Alemanha,
até 1997, quando voltou para o Brasil.

O bom gosto, dizem, teria suposta
influência genética. Ele é filho de dois
renomados profissionais do cenário ca-
rioca - o arquiteto Luiz Eduardo índio
da Costa, com quem divide o escritório
em Botafogo, e a decoradora Ana Maria
índio da Costa. Até os 34 anos de idade,
gostava de saltar de asa-delta da Pedra
Bonita. Hoje, aos 37, se diz aposentado
de aventuras do gênero. Prefere correr
riscos somente no campo profissional,
apesar de, ultimamente, enfrentar de
forma mais relaxada sua principal
característica: o compulsivo perfeccio-
nismo. "Esse é um equívoco da nossa
educação", afirma. "Passamos a vida
sendo testados, com a obrigação de
acertar. Hoje, no meu trabalho, passo
o tempo todo errando. Errar é bom."

ecarvalho
Text Box
Fonte: Época Negócios, n. 7, p. 126-135 , set. 2007.




