
Design Fiction  
 
Na visão do designer sérvio Branko Lukic, o objeto está sendo substituindo pelo não-objeto. De 
forma simplificada, uma fonte de emanações sensoriais preenchendo o "espaço" entre o 
consumidor e o objeto em questão, no gênero chamado de "design fiction". 
 
No começo do século XX, o foco era a praticidade. Depois, fomos guiados por avanços 
tecnológicos, marketing e planos de negócios. Para este século, os consumidores esperam que 
o design não apenas atenda a necessidades básicas, mas também desejam experiências mais 
profundas e prolongadas nos produtos. É onde se encaixa o não-objeto, meio de pura früição. 
Como exemplo, um celular que deixa para trás as mesmices de hoje e inaugura uma nova era 
"pós-display", na qual o usuário será capaz de falar com o aparelho que irá respondê-lo, sem a 
necessidade de tela. 
 
Adrian Forty, historiador inglês de arquitetura, descarta a suposição de que o design muda por 
força das vontades individuais, mas sim, "pelas pessoas e as indústrias que os fazem e pelas 
relações entre as pessoas, indústrias e sociedade em que os produtos serão vendidos".  Enfim, 
a história do design também retrata a história da sociedade. 
 
Dada essa peculiaridade, fica mais fácil compreender a relação "universalismo" e "localismo".  
"No Brasil, como em vários outros países, muitos produtos vêm de outros lugares, e foram 
projetados por pessoas que não fazem idéia de onde os produtos poderiam acabar chegando, 
assim como não conhecem a cultura local ou do mercado", sinaliza Forty. 
 
Outro ponto assinalado pelo historiador é  quando os produtos que são transferidos para novos 
e distantes mercados, acabam assumindo outros significados, na grande maioria das vezes. 
São usados de modo que não haviam sido previstos, são adaptados a situações locais.   
 
A globalização engendrou o "product push", conceito dominante nas práticas de marketing, 
aqui e no mundo.  Nas palavras do economista Marcos Cortez, "aqui no Brasil é tudo 'product 
push, todo mundo trabalha enfiando goela abaixo do consumidor o produto que já existe na 
matriz da multinacional" desabafa. 
 
Apesar do discurso  que somos inelutavelmente globais, mas com atuação local, o 
universalismo continua sendo a chave para a grande maioria das empresas. Porém tímidas as 
iniciativas no 'localismo'  começam a ser adotadas efetivamente  como o Fogão a lenha da 
Philips que chega a Índia com solução de design adequada para regiões sem energia elétrica 
ou gás e que é ecologicamente recomendável.   
 
O que demonstra um redirecionamento mercadológico da empresa, procurando corresponder a 
peculiaridade de demanda claramente localizada.  Uma mudança de estratégia histórica, já que 
a Philips  há várias décadas, orienta-se por normas de design, nas várias expressões da marca 
que visam o atendimento de necessidade de consumidores globais. 
 
Forty diz que "na busca de compreensão do significado do design, será verdadeiro dizer que os 
consumidores são dominantes". Em outras palavras, a reflexão a respeito do design mudou 
para o papel do consumidor.   
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