
As idéias inovadoras

de um dos maiores

designers gráficos

brasileiros

Acompanhe nos rodapés alguns exemplos de
trabalhos realizados pelo escritório de design
Seragini Farné Guardado

Com 40 anos de profissão, o desig-
ner e empresário Lincoln Seragi-
ni acumula a experiência de quem

vivenciou importantes transformações
do design nesse período, afinal, pelo es-
túdio Seragini Farné Guardado já foram
elaborados cerca de 10 mil projetos para
mais de mil empresas, desde identidade
de marca, design de produto e embala-
gem, até arquitetura comercial. Como pa-
lestrante e professor, Seragini já realizou
quase três mil apresentações, para um pú-
blico que, segundo os seus cálculos, pode
chegar a um milhão de pessoas.

Com uma mente visionária, Seragi-
ni estruturou a sua carreira com base em
uma filosofia de trabalho que une criação
e estratégia, a qual chamou de "Criaté-
gia", elaborada quando ele fundou o seu
escritório, em 1981. Dedicado também ao
ensino, o designer lançou recentemen-
te um curso de pós-graduação em Gestão
Criativa, nas Faculdades Integradas Rio
Branco, em São Paulo. O curso é baseado
no princípio da inovação através do de-
sign, o Design Inovation.

Mesmo com todas essas atividades e
novos projetos, Seragini, que também é
membro da Academia Brasileira de Mar-
keting, ainda conserva o hábito de uma
boa prosa, como nos tempos de menino,
quando morava em Guaraci, interior de
São Paulo. Confira os melhores momen-

tos desta entrevista, concedida à revis-
ta Publish.

Conte-nos um pouco sobre a sua história.
Lincoln Seragini: Eu nasci na cidade de
Guaraci, interior de São Paulo. O meu
pai tinha um armazém e os meus brin-
quedos na infância foram embalagens.
Por isso, criei uma paixão e até as cole-
cionava. Com 16 anos eu vim para a ca-
pital estudar química industrial e depois
engenharia química. Tive sorte de come-
çar a trabalhar na Colgate-Palmolive, em
1968, assim que terminei o curso de quí-
mica industrial, na área de engenharia
de embalagem.

Em 1972, fui para a Nestlé e come-
cei a ampliar a minha atuação. Além da
engenharia, passei a conviver com ma-
rketing e, principalmente, com as ques-
tões estéticas da embalagem (cores, im-
pressões e formas dos objetos). Lá tive a
sorte de ler um livro escrito por um ex-
funcionário da Nestlé na Suíça, que di-
zia: a cor vende a sua embalagem. Isso,
foi uma descoberta. Então, decidi estu-
dar design e marketing. Em 75 fui para a
Dixie Toga e de 76 a 81 trabalhei na Jo-
hnson Et Johnson.

E como aconteceu a abertura do seu
escritório?
L.S.: Durante cerca de 15 anos eu con-



tratava designers para desenvolver a
questão gráfica ou estética dos proje-
tos. Fiquei muito conhecido no mercado
porque não existiam escolas. Comecei a
dar aula, palestras, escrever artigos, até
que, em 81, com 32 anos, fui convidado
pelo grupo Young Et Rubicam para ser
diretor geral e implementar, no Brasil,
uma filial da agência americana de de-
sign Cato Johnson.

Mas, após três anos, a Cato Johnson
resolveu utilizar o nome da agência ape-
nas para os negócios de marketing pro-
mocional. Como a YEtR não tinha outro
nome forte em design, eles propuseram
colocar o meu nome na empresa. Assim
nasceu a Seragini/YftR, que durou sete
anos. Em 1990, junto com três sócios,
abri a Seragini Design.

Em 40 anos de carreira, que análise
você faz das transformações do design?
L.S.: A preparação e experiência do de-
signer evoluíram e cada vez mais os
clientes entendem e valorizam o profis-
sional. Do lado das escolas também evo-
luiu muito, apesar de, no Brasil, a ativida-
de de design profissional ser recente, com
a abertura da Escola Superior de Desenho
Industrial (ESDI), em 1960.

Até uma década atrás, os trabalhos de
moda, móveis, jóias, embalagens e cosmé-
ticos brasileiros era copiados, mas, após

1995, com o lançamento do Programa
Brasileiro de Design, começou uma verda-
deira revolução. E como hoje, para compe-
tir externamente, as idéias não podem ser
copiadas, o empresário está sendo obriga-
do a acreditar e investir no design.

Quais são os seus principais trabalhos?
L.S.: Nós já fizemos aqui o projeto de
mais de 10 mil produtos, de cerca de mil
empresas. É muito difícil escolher ape-
nas alguns trabalhos, mas como a gen-
te nunca esquece o primeiro amor, eu me
lembro bem da primeira embalagem que
nasceu na Seragini e foi um sucesso: a
Margarina Fiorella. Outros marcos foram
a lata prata da cerveja Antarctica e ver-
melha da Antarctica Bock, que ganhou o
prêmio da lata de cerveja mais bonita do
ano em todo o mundo. Além do raio do
Nescau e vários outros.

Em um mercado cada vez mais
competitivo, qual é a importância da
inovação?
L.S.: O primeiro desafio de uma empre-
sa é nascer e sobreviver. No Brasil, exis-
te uma estatística que diz que, depois de
cinco anos, 60% das micro e pequenas
empresas morrem. Então, tão importan-
te como nascer e ficar vivo é a continui-
dade. E como se constrói isso? Inovando.
Porque nenhuma empresa consegue, em

um primeiro momento, crescer com lu-
cratividade se ela não lança um produ-
to novo. Você tem que ter novidade para
acrescentar coisas e obter lucro.

Antigamente, inovação estava liga-
da à tecnologia, mas o que está nascen-
do no mundo agora é a inovação atra-
vés do design, que é o Design Inovation.
Por isso, eu lancei recentemente no mer-
cado o curso de Gestão da Inovação, que
é baseado neste pensamento. Eu uso um
exemplo muito divertido: o Viagra custou
12 bilhões de dólares para ser desenvol-
vido, só que, para ele virar produto final,
precisou de uma fôrma de comprimido,
um nome e uma embalagem.

O que o design representa na vida das
pessoas?
L.S.: O design é a atividade mais presen-
te na vida humana. Tudo que nos rodeia
tem design. Por isso, na minha opinião,
é a profissão que será cada vez mais de-
mandante no futuro. Porque tudo é e será
cada vez mais projetável.

Você costuma dizer que todo designer
precisa ser empreendedor. Como
funciona esse conceito?
L.S.: O curso de Gestão da Inovação
aborda que para o designer ficar melhor
tem que aprender administração, ou bu-
siness, e o profissional de business tem



que aprender design. A somatória da ha-
bilidade criativa, identificação de pro-
blemas e soluções, que são as grandes
contribuições do designer, aliada às es-
tratégias de negócios, está formando o
profissional do futuro.

L.S.: A marca tem o seu momento de nas-
cimento, baseada em uma idéia inspira-
dora. Todas as empresas nasceram peque-
nas. A Nestlé, por exemplo, começou na
cozinha com o senhor Henry Nestlé mis-
turando cereais para o bebê de urna vi-
zinha. Primeiro, é lançado um produto
ou serviço, que tem um nome. Depois, o
nome fica conhecido e se expande, como
a Bombril. A marca sucede o produto e,
uma vez dando certo, se multiplica. O de-
safio das empresas é dar' continuidade
e chegar até o fenômeno que se chama
expansão da marca, que é como fazer a
idéia inicial não perder força.

Como é a criação de uma boa marca?
L.S.: Do ponto de vista prático, toda mar-
ca tem que ser aplicável nas principais si-
tuações que se exigem dela. Só que o mais
importante é a idéia da marca e como ex-
pressá-la. Para você decidir se muda ou
não de marca, tem que existir razões mui-
to boas. A Coca-Cola, por exemplo, tem
mais de 100 anos e nunca mudou o lo-
gotipo. Não precisa. E é a marca mais va-
liosa e mais conhecida do mundo. Então,
não tem uma regra.

Quais são os principais desafios da
profissão de designer?
L.S.: O empresário não é obrigado a en-
tender de design. Eu falo muito para os
meus alunos que nós temos que construir
a nossa profissão para o bem deles. Nós
não conseguimos ainda a regulamen-
tação. Isso é um problema histórico. Se
nós próprios não zelarmos pela profissão,
quem vai zelar?

L.S.: Nós estamos ainda no começo. Ao
mesmo tempo em que existe muita ofer-
ta de profissionais e escolas, a grande
maioria dos empresários, principalmente
da pequena e média empresa, não desco-
briu o design ainda, não sabe contratar
nem gerenciar, e tem medo do risco. É um
longo caminho a percorrer. A profissão é
promissora e crescente, mas temos ainda
muito que fazer.

Quais são os países top no ranking?
L.S.: O sinônimo de design no mundo é
Itália, porém, hoje se considera que a ca-
pital mundial é Londres.

L.S.: A China é a grande ameaça do
mundo. Ela tem uma escalada: come-
çou fazendo produtos de baixo preço,
sem qualidade. Agora já está produzindo
com qualidade. Como copia muito, está
prevendo para os próximos três anos



O que é Variable Data Printing

Para quem quer mais resultado é impraticável pensar que a jovem
estudante, do sexo feminino, fã de livros de ficção deve receber o
mesmo impresso que o aposentado, do sexo masculino, amante
do futebol.

Hoje, a maior parte das empresas faz diferentes esforços para
coletar dados visando conhecer mais profundamente seu público.
Os sistemas de VDP permitem que estes dados sejam usados na
prática, potencializando a força das mensagens destas empresas,
ou seja, é possível, numa mesma tiragem, imprimir cada unidade
modificando dados como; nome de quem está recebendo,
Imagens, textos ou cores de fundo.Enfim com o sistema VDP sua
imaginação é o limite para a personalização de seus impressos.



500 escolas de design, assim, vai deixar
de copiar. O próximo degrau seria criar
uma marca e, por último, inovar. Imagi-
na só, se com os dois primeiros ela já fez
um estrago no mundo, imagine quando
ela deixar de copiar, tiver marca e ino-
var. Não vai ter para ninguém. E nós va-
mos ficar de braços cruzados, reclaman-
do? Temos que criar uma estratégia, o
Brasil precisa disso.

Como você vê a formação dos
designers hoje?
L.S.: No geral é boa, mas a minha experi-
ência prática mostrou que talento não se
aprende na escola, vem de fábrica. E é o
que conta mesmo.

Como está o ensino de design de
embalagens?
L.S.: Cerca de 70% de todos os produ-
tos comercializados no mundo têm em-
balagem, de longe é o maior mercado.
Só que as escolas não dão importância
para isso, acham que embalagem é o pri-
mo pobre do design, que o charmoso é
criar carro, avião, grife. É uma perda de
oportunidade.

Qual. a importância de inserir
empreendedorismo logo no Início do
curso de design?
L.S.: Não só no caso do design, mas qual-
quer outro curso universitário precisa tra-
tar deste assunto desde o primeiro mo-
mento. O novo profissional não será mais
formado para o emprego, mas sim para
empreender-se, ou seja, vender o próprio
serviço.

Que conselho daria aos jovens em início
de carreira?
L.S.: Eu diria que a melhor maneira de
aprender é conviver com quem já sabe,
além de manter uma paixão pela profis-
são e curiosidade sem fim. CD
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