
O design é alma do negócio, é a grande
filosofia visual do nosso cotidiano
Em inglês, a palavra design pode ser usada tanto como
um substantivo quanto como um verbo. O verbo refere-se
ao processo de desenvolvimento de um projeto que pode,
inclusive, exigir muitas horas de trabalho intelectual, mode-
lagem, ajustes interativos e mesmo processos de re-design.
Já o substantivo se aplica tanto ao produto final, ou seja, ao
produto do design, como ao projeto de uma forma geral.
Quando o termo foi absorvido para o português, entretanto,
os profissionais queriam representar somente a prática
profissional do design. Foi preciso, então, diferenciar design
de drawing (ou seja, o projeto do desenho), enfatizando-se
que a profissão envolvia mais do que a mera representa-
ção dos projetos. Na língua espanhola, também há essa
distinção: existe a palavra diseno, que se refere ao design,
e dibujo, que significa desenho.
No Brasil, com o surgimento do primeiro curso superior de
design, por volta da década de 50, adotou-se a expressão
"desenho industrial" pois, à época, era proibido o uso de
palavras estrangeiras para designar cursos em universi-
dades nacionais.
A expressão desenho industrial foi adotada com refe-
rência à prática de desenhar, esboçar e projetar algo que
será reproduzido posteriormente em escala industrial. Nos
dias de hoje, tanto a legislação do Ministério da Educação
para cursos superiores quanto as diversas associações
profissionais usam o termo design, por entenderem que
este sintetize melhor a essência da prática profissional,
além se ser uma palavra compacta e que já faz parte do
saber popular.
Portanto, design é a profissão de quem projeta! Entre
os projetos mais comuns de design estão: utensílios do-
mésticos, vestimentas, máquinas, ambientes e também

imagens, como em peças gráficas, em livros e interfaces
de programas de computador. Existem diversas especializa-
ções, de acordo com o tipo de produto que será projetado.
Atualmente, as mais comuns são o design gráfico, o design
de produto e o design de moda. O profissional que trabalha
na área de design é chamado de designer. O design está
intimamente ligado às artes aplicadas, à arquitetura, à
engenharia, à publicidade, ao marketing e a todo tipo de
atividade humana produtiva.
Dentre as especializações do design, destacam-se:

Design Gráfico
Design de fontes
Design editorial
Design institucional
Design de embalagem
Design de hipermídia
Webdesign
Design de jogos

Design de Produto
Design automobilístico
Design de embalagem
Design de mobiliário

Design de Moda
Design de roupas
Design de jóias

Design de Ambientes
Design de interiores
Design de iluminação

DESIGN,
A PROFISSÃO DA VEZ



O DESIGN E A ARTE
Muitos outros profissionais também desejam ser identi-
ficados com o termo designer, alguns um tanto quanto
exóticos, como: cake designer (confeiteiro), hair designer
(cabeleireiro), body designer (tatuador) etc.
Por isso, tem sido muito discutido o caráter artístico do
design. Para a maior parte dos especialistas, o design
não é uma arte. De fato, o design não deve ser chamado
de arte, considerando-se a forma como a história da arte
contemporânea encara o design.
A partir do século XIX, o termo "arte" ganhou um sentido
ideológico, ligado a uma produção material individualista
e transcendente, enquanto que o design defendia uma
atividade funcional que atendesse à sociedade. No século
XX, novas necessidades socioeconômicas levaram a uma
cisão nas atividades ditas artísticas, havendo, a partir daí,
uma diferenciação gradual, mas bastante evidente, entre
designers e artistas plásticos. É vital/entretanto, enten-
der que "arte" não precisa ser um termo restritivo ligado
a qualquer atividade profissional.
O famoso historiador E. H. Gombrich afirma que "nada
existe realmente a que se possa dar o nome de arte". Por
outro lado, qualquer coisa pode ser chamada de arte, desde
que alguém a considere assim, e não precisa ter sido feita
por um artista plástico, ou por um designer.
Outro historiador famoso, o italiano Giulio Cario Argan,
da mesma geração de Gombrich, propõe uma visão mais
abrangente da arte moderna, entendendo-a como um
momento de reavaliação de si mesma em sua crise histó-
rica, considerando aí os vários campos do design (como a
arquitetura, o urbanismo e o design em si mesmo) como
manifestações artísticas legítimas da modernidade.
Entretanto, com a reestruturação do consumo de massa

no período pós-moderno e com a intensa produção indus-
trial, novas definições epistemológicas do design foram
surgindo, fatalmente afastando-o consideravelmente da
arte contemporânea. É por isso que o famoso designer
norte-americano Henry Dreyfuss buscou desenvolver ao
máximo um design sempre voltado para a funcionalidade
e para a segurança do produto.
Isso não significa, porém, que os designers devam se sentir
menos talentosos e criativos. Ao contrário, é por meio do
design que as empresas conseguem lidar adequadamente
com a "arte da sobrevivência".

0 DESIGN E O MERCADO DE NEGÓCIOS
Na FAAP, temos procurado estimular a educação e o
aprendizado voltado para o design, cada vez mais citado
como uma das principais forças na competição do mundo
corporativo global. É indiscutível o crescente número de
empresas que têm reconhecido a importância do design
e da inovação na busca de uma vantagem competitiva
sustentável, seja ela através da construção de uma marca
forte ou na criação de um produto ou serviço que atenda
diretamente a uma necessidade do mercado.
As empresas dos diferentes setores já identificaram que,
na dinâmica atual dos negócios, a inovação no design está
se tornando uma regra essencial da competição. Dentro
deste cenário, o especialista em design deve ter também
um excelente conhecimento de gestão de negócios. Um
designer tem ao menos duas boas razões para ter um maior
entendimento de business (negócios):
1 ) Conhecimentos adquiridos sobre mercado, organização
empresarial, gestão de projetos, propriedade intelectual
etc. são importantes para que o designer saiba o que é
preciso para atender bem ao cliente.



2-) O mercado artístico é, em sua maioria, constituído
por pequenas e médias empresas que precisam aprimorar
seus conhecimentos em promoção, finanças, propriedade
intelectual etc.

Ao mesmo tempo, os futuros gestores de marca, produtos
ou serviços teriam uma enorme vantagem competitiva
se soubessem aproveitar o potencial que um bom design
proporciona. O sucesso de uma iniciativa, hoje, está direta-
mente ligado ao atendimento de uma necessidade. O design
é a ferramenta para detectar esta necessidade, resolvê-la
com base na criatividade e implementá-la. Portanto, o
design atualmente é "alma do negócio".
No livro Design, o renomado guru da administração Tom
Peters defende que o design deve fazer parte de todo o
planejamento estratégico de um produto. Ele não é apenas
um mero acabamento que entra no final do processo para
dar um toque. Ele é estratégico! Peters comenta: "Os
designers não deveriam ficar confinados em cubículos,
criando longe dos estrategistas da empresa. O presidente
de toda empresa, de tempo em tempo, deveria convidar os
designers a sentarem-se com ele na sua mesa de reuniões
para discutir como tornar os seus produtos cada vez mais
funcionais e simples. Ele precisaria fazer isso periodicamen-
te, com intervalos de tempo cada vez mais curtos, pois o
design é a alma do negócio e, portanto, é o que mais deve
ser valorizado no século XXI."
No mesmo livro, Tom Peters também comenta que 99%
dos espaços de trabalho dos designers não são "humana-
mente amigáveis". E ele tem razão, pois muitos ainda se
encontram em escritórios onde mesas, cadeiras e estações
de trabalho são claustrofóbicas, o que desestimula a cria-
tividade, a liberdade de ação e a imaginação.
Atualmente, com o design bem conceituado, muitas marcas
conquistaram a classificação love brand ("marca amada").
Na definição de Tom Peters, o design é aquilo que você
ama, não o que você gosta ou não gosta. É aquela sensação
muitas vezes inconsciente de simpatia por uma marca, sem
saber direito o porquê. E o design tem um grande papel
nessa experiência.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO A SERVIÇO DO DESIGN
Steve Jobs, o fundador da Apple, afirma: "O que tenho sempre
na minha mente é criar produtos 'loucamente ótimos'(insanely
great). E todos sabem que isso não significa que precisem ser
rebuscados. Os nossos designers sabem que seguir o princípio
da insanely great significa orientar-se pela excelência, pela
inovação, pelo que é artístico e principalmente pelo que é
simples e quase óbvio depois que se torna real."
Tom Kelley, autor de As Dez Faces da Inovação (Editora
Campus/Elsevier), é designer-guru da Ideo, uma das em-
presas mais inovadoras do Vale do Silício, região ao sul
de São Francisco (EUA) que ficou famosa por concentrar
grandes companhias de tecnologia, como a Intel e a HP,
que têm investido bastante em design dos seus produtos.
Em uma palestra que fez em São Paulo, em abril de 2007,
Kelley disse:

"Existe um certo tipo de design no mundo, principalmente
na Europa, sobre o qual as pessoas costumam dizer: 'isso
é tão bonito que nem precisa funcionar.' Mas não
acredito nisso. A nossa empresa, a Ideo, começou a sua
história com projetos funcionais de engenharia e depois
passou a explorar o design. É claro que os dois - beleza e
funcionalidade - são importantes, mas a forma como um
equipamento funciona tem de vir antes de tudo. E nenhum
designer pode ignorar isso!
Nesse sentido, sou muito otimista com o design brasileiro,
e o que mais gosto nele é o poder de criação. Vivemos em
um mundo no qual os conteúdos criativos são cada vez
mais valiosos. Trabalhamos para uma empresa brasileira,
a Natura, e para mim tudo o que eles fazem está correto.
Para que o design brasileiro tenha uma maior projeção
no exterior, é necessário haver uma boa divulgação dos
produtos.
Donos de grandes marcas como Nike e Starbucks costu-
mam dizer que as empresas precisam inovar no desenvol-
vimento dos produtos e na maneira de fazer o marketing. É
esta a fórmula que as empresas brasileiras devem seguir.
Além disso, é preciso saber acompanhar as tendências,
como é o caso da miniaturização da tecnologia e a mu-
dança dos carros, que estão ficando cada vez mais com a
expressão dos seus donos."
Os designers, portanto, são a parte mais visível de uma
nova e cada vez mais influente categoria de profissionais,
aquela que usa a criatividade como fator-chave nos negó-
cios, na educação, na medicina, no direito ou em qualquer
outra profissão.
O norte-americano Richard Florida, considerado o maior
divulgador da economia criativa, autor de livros sobre o
assunto, destaca: "Os designers é que estão dando forma
ao modo como trabalhamos, aos nossos valores e desejos,
isto é, transformaram o design na grande 'filosofia visual'
do nosso cotidiano. A criatividade é agora o motor do
crescimento econômico. Em termos de influência, a classe
criativa está se tornando a classe dominante em nossa
sociedade, em que uma parcela significativa é composta
pelos designers."
Nos anos vinte do século XX, a presidência das grandes
corporações era em geral ocupada por um engenheiro.
Nos anos cinqüenta, o posto começou a ficar a cargo dos
administradores mais brilhantes da empresa. Os advogados
começaram a reinar nas décadas de sessenta e setenta.
Nos anos oitenta, foi a vez dos homens de marketing. Atual-
mente, o líder empresarial precisa ter um sólido vínculo
com o design e com o processo criativo, caso contrário,
sua organização se arrisca a perder a sintonia fina com o
mercado.
O fato é que a oferta de produtos com design inovador aca-
bou por criar uma via de mão dupla, ou seja, o consumidor
também passou a exigir objetos cada vez mais bonitos e
com os quais se identifique.
Não se pode esquecer que vivemos numa época única, em
que a estética se tornou prioridade, porque ficou mais
fácil enfeitar nosso dia-a-dia, nossa vida, nosso corpo, e as



pessoas desejam ardentemente fazer tudo isso. A revolução
do design se deu não apenas nos produtos industriais, mas
também nos ambientes que freqüentamos - veja o sucesso
dos chamados hotéis design - e nos quais vivemos.
Para entender definitivamente a importância do design,
basta refletir sobre a declaração de Chris Bangle, diretor
de design da BMW em Munique, Alemanha: "Uma vez que
mudamos a nossa filosofia e dissemos que colocaríamos o
design em primeiro lugar, vencemos praticamente todos os
projetos, no tempo que trabalhei na Fiat, de 1985 a 1991.
Nos meus quase 15 anos de BMW, a empresa se tornou a
principal marca de automóvel de luxo do mundo e vende
1,4 milhão de unidades por ano - mais que Mercedes Benz,
Lexus ou Audi. Nossos clientes adoram o design dos carros
da BMW, seu diferente estilo côncavo/convexo que pro-
porciona aos veículos curvas insinuantes a uma parte até
então negligenciada dos modelos. E as inovações da BMW
se estendem ao design interior, como os receptáculos para
copos e outros pequenos detalhes que provocam emoções
exacerbadas nos proprietários dos nossos veículos."
Com tudo isso, conclui-se que ser especialista em design
é uma excelente escolha para um profissional do século
XXI, particularmente se formado na FAAP. De fato, o design
é um diferenciador cada vez mais crucial entre o que terá
sucesso e o que não irá para frente...

Text Box
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