


* Como muitos japoneses, a
cantora Chie é fascinada por
música popular brasileira. Em
especial, por Maria Rita. Era
natural que, na hora de gravar
seu disco—de bossa nova —,
ela pegasse emprestado um
pouquinho da brasilidade da
cantora, nem que fosse ape-
nas na concepção da capa do
CD "Hha do sol". Foi assim que
a produtora de design carioca
Tecnopop — responsável por
todo o material gráfico da
cantora brasileira — conquis-
tou mais um cliente interna-
cional. De negócio em negó-
cio, hoje a exportação de ser-
viços já representa 15% do
faturamento anual da empre-
sa, fundada há sete anos.

Os trabalhos são os mais
variados. Num deles, a agên-
cia criou a identidade visual
do escritório de arquitetura



inglês Utopus. Em outro, bo-
lou o site internacional da
iCommons — uma comuni-
dade global de troca de pu-
blicações, artigos e softwa-
res livres. Além do layout, a
produtora desenvolveu as
ferramentas para a intera-
tividade. Também nasceu
na Tecnopop o projeto grá-
fico de um livro de arte de
Fernanda Gomes, a pedido
do Museu Serralves, de Por-
tugal. Segundo Luis Marcelo
Mendes, diretor de negócios
da agência, a forma de tra-
balhar do brasileiro é, sem
dúvida, um diferencial.

— Criamos junto com os
clientes, somos cúmplices de-
les —diz, acrescentando que,
com as ferramentas de ge-
renciamento de projeto
atuais, é possível trabalhar à
distância de forma tão segura
quanto se a outra pessoa es-
tivesse na sala ao lado. —
Fazemos um trabalho de aná-
lise com os clientes. Conver-
samos muito para entender
os problemas e projetar a
solução.

Faz tempo que as criações
de Guto índio da Costa e sua
equipe, com experiência de
20 anos de mercado, vão pa-
rar em diferentes lugares do
mundo. Primeiro, foram os
produtos (caso do ventilador
Spirit). Mais recentemente, os
serviços de design. Hoje, um
em cada dez projetos é en-
comendado por empresas in-
ternacionais. Os países para
os quais o escritório mais
exporta são França, México e
Estados Unidos.

— Há uma grande troca de
experiências nesse tipo de
trabalho, porque boa parte
das empresas estrangeiras es-
tá habituada a gerenciar de-
sign de uma forma mais so-
fisticada — diz Guto, sem es-
conder que sua grande alegria
é quando um produto feito
aqui ganha o mundo.

Guto defende que o design
brasileiro chama mais aten-
ção hoje do que há cinco
anos e que, sim, nós pen-
samos diferente do resto do

mundo. A miscigenação cul-
tural, racial e intelectual que
temos por aqui seria um dos
segredos do nosso sucesso.
Conviver com diferentes rea-
lidades ao mesmo tempo, pa-
ra ele, faz com que nossos
profissionais tenham mais fa-
cilidade em se adaptar a ou-
tras culturas:

— Nós já tínhamos cria-
tividade e visão diferencia-
da. Nos últimos cinco anos,
adquirimos know-how. E o
mundo percebeu isso.

Por aqui, também houve
incentivo para que o negócio
tomasse corpo. Nos últimos
dois anos, a Associação Bra-
sileira das Empresas de De-
sign (Abedesign), em parce-
ria com a Agência de Pro-
moção de Exportações e In-
vestimentos (a Ápex-Brasil),
investiu cerca de R$ 2 mi-
lhões para fomentar a expor-
tação de serviços do setor. A
idéia era dobrar o número de
países que contratam os nos-
sos serviços. O balanço ainda
não foi fechado, mas, segun-
do Christiano Braga, gestor
do projeto de design entre a
Apex-Brasil e a Abedesign, o
resultado é positivo e a par-
ceria deve ser renovada.

— Temos uma criativida-
de muito particular. Nossa
capacidade de virar o jogo
mesmo com todas as con-
dições adversas incorpora
um diferencial ao nosso de-
sign — ele acredita.

Das 70 empresas associa-
das ã Abedesign, 23 têm um
volume expressivo de expor-
tação de serviços. Para am-
pliar esse horizonte, a asso-
ciação vai promover, em se-
tembro, a Brasil Design Week,
no Museu de Arte Moderna
do Rio — onde fica a maioria
das agências que fazem de-
sign por encomenda de em-
presas estrangeiras —, com
workshops, exposições, semi-
nários e rodadas de negócios.
Um dos principais objetivos é
ressaltar a importância do de-
sign, não só do ponto de vista
estético, mas também como
ferramenta estratégica.^
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& Com o país mergulhado
em uma guerra, os empre-
sários da Sociedade Nacio-
nal Angolana, a Sonangol —
estatal petrolífera de Ango-
la — sabiam que precisa-
vam de muito mais do que
uma ajeitadinha na marca
para levantar o moral da
empresa — e, conseqüen-
temente, de toda a pátria.
Para isso, eles foram buscar
em países com a mesma
língua empresas que pudes-
sçm cuidar dessa retomada.
Depois de uma concorrên-
cia da qual participaram
agências do Brasil e de Por-
tugal, os africanos fecha-
ram negócio com a Grama
Design Estratégico, do Rio.
Desde 2004, Ricardo Leite é
o responsável pela nova
identidade visual da empre-
sa angolana, que detém 70%
do PIB do país.

— Na primeira reunião
que tive com eles, cada di-
retor da empresa me deu um
cartão de visitas diferente.
Eles não tinham noção do
que é design — lembra. —
Fiz um manual para a uti-
lização da nova marca com
mais de mil páginas.

Para entender exata-
mente do que a empresa
precisava, Ricardo fez

duas visitas a Luanda em
busca dos objetivos estra-
tégicos da companhia que
deveriam transparecer
através do design. Com o
trabalho andando, já es-
teve lá outras duas vezes e
ficou orgulhoso quando
viu que a fonte de letras
usada no material da So-
nangol virou moda no país
e passou a ser copiada no
material de divulgação de
outras empresas.

Além do reconhecimento
artístico, o trabalho com a
Sonangol trouxe um bom
retorno financeiro para o
escritório. Com a desvalo-
rização do dólar no ano
passado, a margem de lu-
cro ficou menor, e o con-
trato foi todo renegociado
— desta vez, em euros. No
início, o volume de negó-
cios com a empresa batia
30% do faturamento anual
da Crama. Agora, que a de-
manda já não é tão grande,
o negócio caiu pela metade,
mas o contrato já foi re-
novado até 2009.

— Vou ficar satisfeito
mesmo quando eles não
precisarem mais de mim —
diz Ricardo, certo de que
seu trabalho está sendo um
diferencial naquele país.»

À frente da agência, Ricardo Leite reestruturou toda

a marca da estatal petrolífera Sociedade Nacional

Angolana, a Sonangol. O novo visual estendeu-se

também a nove subsidiárias do grupo. As mudanças

englobaram a logomarca da^empresa, seus postos

de gasolina e os cartões de visita dos diretores
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A exportação de design
não se limita a produtos e
serviços. Nós também es-
tamos exportando desig-
ners. Em setembro de
2006, os cariocas Billy Ba-
con e Bruno Porto foram
"importados" pela China
para lecionar no departa-
mento de comunicação vi-
sual do Raffles Design Ins-
titute — uma das maiores
instituições de ensino da
Ásia, presente em oito ci-
dades chinesas e em paí-
ses como Cingapura, Tai-
lândia, Vietnã, Malásia,
Mongólia, índia, Austrália
e Nova Zelândia.

O desafio dos dois era
grande: dar aula de ti-
pografia para pessoas
com um alfabeto com-
pletamente diferente do
latino.

—Para se ter uma idéia
da encrenca, o alfabeto

chinês não possui letras
maiúsculas nem minús-
culas, a percepção cul-
tural dos estilos de ne-
grito e itálico é diferente e
todos os caracteres ocu-
pam o mesmo espaço —
lista Bruno, que também
dá aulas no programa
avançado do curso da
Raffíes, que é subordina-
do à Northumbria Univer-
sity, na Inglaterra.

À universidade foi o
ponto de partida para ou-
tros trabalhos por lá. Em
2007, a dupla prestou
consultoria tipográfica
para a revista "Tatler",
com nove edições regio-
nais na Ásia. Este ano,
com Billy já de volta ao
Brasil, os dois finalizam a
identidade visual de um
escritório sino-canaden-
se de arquitetura com se-
de em Xangai.
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A turma — de pé, a partir da esquerda,

Betina Cupello, Luiz Felippe Netto e Luciana

Pinto; nas cadeiras, Ana Couto e Natascha

Brasil; e no chão, Raquel Goulart e Luciana

Pszczol — trabalha para empresas grandes

como Coca-Cola e Procter & Gamble

*• Craque em dar persona-
lidade a diferentes e impor-
tantes marcas, a designer
Ana Couto, da Ana Couto
Branding e Design, trabalha
com o mercado internacio-
nal há quatro anos. Segundo
ela, a tendência de procurar
parceiros em outros países
— afora as cidades de Lon-
dres e Nova York — demo-
rou um pouco a engrenar
aqui no Brasil. Mas, agora, é
um caminho sem volta.

Nossos designers, acredi-
ta Ana, são capazes de com-
petir de igual para igual com
os de outros países, já que
temos acesso às mesmas
ferramentas e informações
que o resto do mundo. Ela
também lembra a boa re-
lação custo-benefício que os
designers brasileiros ofere-
cem. Além disso, ainda se-
gundo Ana, a distância entre
criador e criatura, que po-
deria ser um obstáculo nes-
se negócio, não interfere em
nada no produto final.

— O consumidor tem có-
digos universais. Sabemos
como funciona o cérebro
das pessoas e temos fer-
ramentas para aproximar
nosso olhar ao do consu-
midor, impulsionando os ne-
gócios — garante a profis-
sional, que trabalha para
empresas grandes como os
braços mexicano e latino-
americano da Coca-Cola e o
latino-americano da Procter
& Gamble.

Pensar em como será uma
marca — tanto visualmente
quanto estrategicamente —
é um trabalho demorado.
Pode levar até dois anos
para ficar pronto. Mas é de
vital importância e pode ser
o diferencial para que o con-
sumidor escolha o produto
quando estiver diante dele
numa loja ou num super-
mercado.

— Só que esse trabalho
começa muito antes de o
produto chegar à prateleira
— diz Ana.—Antes de fazer
qualquer coisa, temos que
pensar na estratégia.^



A agência dos irmãos Fred e Gustavo Gelli tem

clientes como a Nckia, para quem fizeram

produtos como o Nokia Button, display que é

peça importante nos pontos de venda da marca

na América latina, na Ásia e na Europa. A Tátil

também faz trabalhos para a Procter & Gamble,

como o sabão Ariel e o absorvente Always

* Uma das pioneiras em ex-
portação de design, a Tátil
Designíng Ideas é 50% emo-
ção e 50% razão. Quem res-
ponde pela primeira metade
é Fred Gelíi, designer e res-
ponsável pela criação no es-
critório, que faz trabalhos
para a Nokia e a Procter &
Gamble, com produtos como
o sabão em pó Ariel e o
absorvente feminino Always.
A outra metade fica a cargo
de seu irmão, Gustavo, en-
genheiro e administrador de
empresas. Como não se dá o
luxo de ter licença poética
quando o assunto é negócio,
Gustavo é menos romântico
ao avaliar o real lugar do
design brasileiro no mundo.
Ele sabe que ainda há um
longo caminho a trilhar. Mas
reconhece que, financeira-
mente, já é melhor exportar
design do que fazer traba-
lhos para cá.

— Nosso diferencial com-
petitivo ainda é o preço. E
isso é possível, entre outras
coisas, pela isenção de al-
guns impostos na hora da
exportação, que chegam a
8,65% do valor de negócio—
avalia. — No mínimo, ofe-
recemos a mesma coisa por
menos.

Na hora de fazer um tra-
balho internacional, o im-
portante, segundo ele, é le-
var em consideração a ca-
pacidade e as limitações
dos fornecedores locais, pa-
ra que o cliente receba o
projeto de um produto que
seja viável produzir. Com os
ventos favoráveis à expor-
tação, os negócios feitos pa-
ra fora já representam 27%
do volume da agência.

Enquanto isso, seu irmão
enaltece o design brasileiro
de outra forma. Ele é o úni-
co brasileiro no júri da 55a

edição do Festival Interna-
cional de Publicidade de
Cannes, que acontece em
junho, na França. Fred jul-
gará as novas categorias:
Design de Embalagens,
Identificação da Marca e
Design Ambiental.
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