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FOTOS DANIEL FERRENTINI

Qual é a melhor definição de design para
você?
Fred Gelli - Design é essencialmente projeto,
pressupõe partir de uma necessidade para
desenvolver uma solução. Hoje o design caminha
para a desmaterialização. É possível desenhar
um serviço com o pensamento, a visão, a lógica
e a inteligência do design, solução que precisa
beber de uma fonte mais profunda, que esteja
conectada à essência das marcas. Do mesmo
modo, é preciso ir fundo no desejo, na alma dos
consumidores, para entender, de fato, o que eles
querem por um espaço maior de tempo.

Para Brian Collins, chief creatíve director
da Collins/Design Research, enquanto o
publicitária gira em torno da "big idea" o
designer está mais preocupado com a busca
de soluções e com experimentação. Você
segue essa linha?
FG - De modo geral, o produto do design
acaba se relacionando com as pessoas de uma
forma mais profunda, mais duradoura e mais
sensorial do que o produto da propaganda.
Nesse cenário supercompetítivo por espaço
na cabeça e no coração das pessoas, as idéias
e possibilidades de desenvolver pontes entre
as marcas e os consumidores de forma mais
inteligente, adequada e pertinente passaram a
ser uma necessidade. Uma entrevista de Craíg
Davis, no Propmark (Davis é diretor mundial
de criação daJWT e presidente dos júris de Filme
e Press do Cannes Lions 2008) destacava o papel
do consumidor no comando da experiência das
marcas em vez de a publicidade ir até ele. Para
que isso aconteça, a marca tem de criar algum
tipo de isca, fato ou conteúdo que o interesse. A
Ikea (loja sueca de móveis e acessórios para o lar)



teve a idéia de fazer o Sov Hotell (Hotel do Sono) em
um shopping center, onde as pessoas tiravam um
cochilo de 15 minutos, usando lençóis da Ikea, head ,,
phone, venda fitoterápica, enfim uma experiência
incrível que ajudava a restabelecer um pouco em um
dia de compras. Esse é um exemplo de um contato
inteligente, pertinente e menos invasivo da marca
com o consumidor, oferecendo serviço, além do
contato com os produtos de um jeito relevante. Essa é
uma idéia que nasce do design e não da publicidade,
da busca de solução por um espaço de venda, do
environmental design, que é uma das subcategorias
do Cannes Lions.

A que você atribui o profissional de design
estar ganhando mais espaço como liderança em
agências de publicidade?

Atribuo a essa diferença de visão. Li uma
reportagem que dizia que de dez grandes executivos
de sucesso, nove são designers, mesmo que não
saibam. O texto deixava claro que o design tem essa
inteligência. Aprendi na faculdade, há 20 anos, que
não se desenha para alguém, se desenha com alguém.
Não existe no design essa postura arrogante de "eu
sei o que você precisa" Primeiro, eu vou entender me
envolvendo com você, vivendo a sua vida por um
tempo, indo ao seu espaço, ouvindo o que você tem a
falar, garimpando desejos, o que significa mergulhar
na alma das pessoas e extrair de lá o que nem elas
sabem que têm. O tipo de inteligência que mora
na cabeça de um designer está sendo usado pelos
executivos quando precisam ter um pensamento
mais perene.

Design remete à pré-história, às soluções
para caçar, vestir, sobreviver. Por que só agora
esse reconhecimento, com a criação de uma
categoria no Cannes Lions?

Isso é Cannes, mas o mundo está vivendo
suportado pelo design desde sempre. Na minha
interpretação é que agora Cannes, que em
tese é o universo da comunicação com toda
fundamentação da publicidade, está reconhecendo
no design uma ferramenta. As grandes marcas de
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sucesso já investem há muito tempo em estratégias
poderosas nessa área. A Apple é um dos exemplos
clássicos. Quanto será que a empresa gastou em
design e publicidade? Se pensarmos como peça
de comunicação, o poder de persuasão, sedução
e envolvimento que o design do produto tem é
infinitamente maior. As empresas que investem em
design entenderam que é um atalho impressionante
que interfere diretamente na compra.

Qual é a sua expectativa como jurado no
primeiro ano da categoria no festival?

- Espero que o design
venha com muita força,
com idéias muito boas do
mundo inteiro, que gerem
repercussão positiva, e que
mostre o que tem de melhor,
que é esse jeito de abordar as
questões, essa competência
que temos de fazer muito
com pouco, mais do que
outras ferramentas. Idéias
como a dos japoneses que
ganharam na categoria
Titanium em 2006, com a
solução do código de barras.
Aquele projeto não gastou
um grama a mais de tinta
para ser desenvolvido, um centavo a mais, foi pura
idéia. Esse é o grande barato do design, fazer muito
com pouco. Eu espero que tenhamos espaço para
discutir por lá uma coleção de soluções que traduzam
essa visão do design.

É possível comparar o Brasil hoje com países
que sempre foram considerados mais avançados
nessa área, como Itália, Alemanha e Inglaterra?
FG - O Brasil tem agências com capacidade de
realmente competir internacionalmente. O grande
diferencial do design brasileiro é um olhar mais leve,
mais lúdico. O nosso design é muito emocional;
o do alemão é mais racional; o do americano,
mais promocional. Esse diferencial divertido, essa



capacidade de fazer muito com pouco pode garantir
espaço no mercado global. E o brasileiro faz muito
com pouco até por conta de termos vivido muito
tempo com escassez de recursos. Adquirimos'
competência para transformar sobras em alguma
coisa. Crag Davis diz que a idéia poderosa é a que
extrai um sorriso, faz as pessoas se mexerem na
cadeira. O design brasileiro tem essa capacidade de
abrir o coração das pessoas, de surpreendê-las. E aí,
de corações abertos, se pode contar a elas qualquer

história, porque o mais
difícil é abrir o coração.
Mas tem de ser uma
boa história.

Em tempos de sus-
tentabilidade, como
lidar com o papel
de vilãs que muitas
vezes as embalagens
possuem?

Esse é um
fator absolutamente

; relevante. Ainda na
faculdade, interessado
em design, em em-
balagem, eu tinha a
curiosidade de saber
como a natureza em-
balava as coisas: a
atmosfera do planeta,
o útero da mulher, as
sementes, os frutos...

Isso é design, o resto é conversa. E esse projeto me
abriu a cabeça e continua sendo minha principal
fonte de inspiração até hoje. Na Tátil, fomos os
primeiros a criar produtos com materiais reciclados.
Eu os apresentava aos clientes e eles diziam: "Não
quero associar o meu produto a restos de lixo" Não
entendiam nada. Até que veio a Rio 92, um marco
na maneira com que o mercado passou a enxergar
soluções de material reciclado, material de baixo
impacto ambiental. Tivemos uma encomenda da
Casa da Moeda do Brasil para o desenvolvimento de

embalagens para as medalhas que seriam dadas aos
chefes de Estado. Pensei: agora a coisa mudou.

Vocês já eram referência...
Nós fomos conhecidos durante muito tempo

como os caras do reciclado, os ecodesigners. Durante
dez anos, éramos só isso. Tudo que fazíamos seguia o
princípio não só do uso de material reciclável, como
do mínimo gasto de energia. Continuamos pensando
assim; as nossas soluções são sempre inspiradas na
natureza, que não tem gasto de energia nem sobra
de material.

Menos é mais?
Sim, e até é um pouco o pensamento da

Bauhaus. Há três anos, em um processo de revisão do
nosso posicionamento, recuperamos isso fortemente,
abrimos o núcleo de Ecoinovação e fizemos o projeto
das flores.

Qual o conceito do projeto?
Está dentro dessa filosofia de olhar a natureza

e aprender com ela, como faz a biônica (ciência), e
trazer conhecimento e inteligência da natureza
para os nossos projetos práticos. Exemplos clássicos
são os radares desenvolvidos a partir da observação
do morcego; o velcro, desenvolvido a partir dos
carrapichos que prenderam na meia de um
pesquisador. Isso já é usado pela engenharia, pelo
design, pela arquitetura, mas ainda timidamente. Eu
sempre gostei muito disso, estudei muito na época
da faculdade e decidi fazer um projeto de pesquisa
pura em cima da idéia de que as flores são um case de
marketing genial.

Como exatamente?
- As flores são uma solução de design muito

recente, só têm 100 milhões de anos, enquanto
os vegetais no planeta têm 4 bilhões de anos. Se
transpusermos para um ano, as flores só teriam
sido lançadas ou desenhadas no mercado no dia 27
de dezembro, às 18h. Imaginando que hoje seria 31
de dezembro daquele ano, hoje, 97% das espécies
de vegetais se utilizam de flores para se reproduzir.
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Ou seja, é como se tivesse lançado um produto no

mercado no dia 27 de dezembro e até o dia 31 de
dezembro ele tivesse dominado 90% do mercado.
Antes das flores, os vegetais se reproduziam por

meio dos esporos. Eles se descolam, voam com o
vento e têm de dar a sorte de parar no lugar certo.
Imagine o briefing para essa história: "Escuta galera,

precisamos inventar uma coisa mais eficiente, criar
diversidade." E diversidade na natureza é sinônimo
de força, é poder. Quanto mais mistura, mais
chances de se der tudo errado em volta alguém
resistir. E um elemento de perpetuar a vida. E a

sacada genial é que a natureza usa pássaros e insetos
para fazer isso, não é mais apenas o vento. Um
"cliente" chega lá, em uma estrutura linda, a flor,
que é uma armadilha sensorial com forma, gosto,
cheiro, cor, textura. Ele se encanta com aquilo,
tem uma recompensa incrível, o néctar, e depois
segue para outra flor, tão encantadora quanto,
e leva o pólen para ela. Faço vários paralelos:
flores diferentes para clientes diferentes. O que é
mais interessante é pensar como se desenha uma
armadilha sensorial para cada "cliente"

Como?
FG - Há flores desenhadas para atrair borboletas,
outras para atrair mariposas. Mas é preciso cuidado
para não fazer algo para abelhas e atrair moscas. A

solução mecânica é particular para cada "cliente".
As espécies que são polenizadas por mariposas só

abrem à noite, já que as mariposas só voam à noite. E
têm de ser brancas, para dar o contraste. Além disso,
há um ensinamento do design mais interessante
por trás disso para o capitalismo do futuro, que
é entender que uma solução não pode ser boa
somente para um grupo, um empresário; é preciso ter
interdependência. As flores turbinaram radicalmente
o reino dos vegetais, dos insetos e dos pássaros, todo

mundo se beneficiou. Pensar em produtos e serviços
que tenham esse tipo de poder, que sejam colocados
no mundo e que nào sejam bons apenas para uma
pessoa, mas para todos, é o jeito que temos de pensar.
E não é por ser bonzinho não, é por ser a única forma
de sobrevivermos no planeta. P
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