
O mercado de design é movimentado a partir da idéia de que a comunicação gráfica
influi nas decisões dos consumidores. Infelizmente, além da prosperidade
econômica, diversos países possuem sérios problemas sociais e ecológicos.
Os recursos naturais estão acabando, a população mundial aumenta
desproporcionalmente e os países menos desenvolvidos estão repletos de violência,
drogas, fome e doenças.

Os designers gráficos italianos Tommaso Minnetti e Pasquale Volpe
acreditam que a comunidade criativa tem o dever de usar suas habilidades para
mudar a sociedade. Eles criaram o concurso de pôsteres Good 50x70 para provar que a
crença deles não é algo impossível. Com o apoio de organizações como Greenpeace,
Anistia internacional e WWF, a iniciativa da dupla representa um lado do design que é
importante, mas normalmente deixado de lado: a comunicação social. "A indústria da
comunicação é a melhor do mundo em chamar a atenção das pessoas e fazê-las agir",
acreditam os dois. "A meta da Good 50x70 é usar essas habilidades para divulgar
causas mais importantes do que um comercial de cerveja ou de roupas. É uma
competição que busca conscientizar a comunidade criativa para que ela use o seu
poder de persuasão com o objetivo de conscientizar os outros também."

Alguém que mora longe da indonésia pode ter se esquecido facilmente do
tsunami que atingiu o continente asiático em 2006, matando centenas e deixando
milhares de desabrigados, a partir do momento em que ele parou de ser divulgado pela
mídia local. Claro que apenas se lembrar desse acontecimento não vai mudar muita

coisa para suas vítimas, principalmente
quando você não tem como ajudá-las.
O bilionário Bill Gates, por exemplo, doa
grandes somas de dinheiro para
campanhas preventivas e pesquisas de
tratamento de malária. Kalle Lasn, editor
da revista Adbusters, acredita que o design
é parte do problema a partir do momento
em que o artista cruza os braços e se
recusa a estender a mão a essas causas.
Para ele, o design precisa se libertar
parcialmente de trabalhos essencialmente
comerciais e se encaixar em uma
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ajudar esses grupos. Por Mark Penfold
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estética não-comercial ao protestar contra guerras civis, por exemplo. Tommaso
também possui a sua filosofia: "é por meio do seu envolvimento, das coisas nas
quais você pensa e que você coloca em ação no seu dia-a-dia. É assim que você
faz a diferença".

Ele cita um erro muito comum cometido por designers que desejam se
engajarem prol de alguma causa, mas não sabem bem por onde começar. "Uma
organização como o Greenpeace não precisa de mais um pôster genérico sobre o
meio ambiente", acredita. Os designers precisam ser menos ambiciosos e voltar a
sua atenção a problemas menores, de sua cidade ou Estado, por exemplo. Se a
causa da organização em questão é global, é praticamente impossível determinar
se você conseguirá fazer alguma diferença. A meta do concurso 50x70 é 'fazer algo]
do qual você irá se orgulhar tanto que até mostrará para a sua mãe'."

O rebranding da instituição MediaTrust, uma espécie de mediadora
entre instituições de caridade e veículos da mídia, criado pela agência londrina
Form.é um bom exemplo de design com impacto positivo. A Form criou um logo
de apenas uma cor para o grupo, o que diminuiu consideravelmente o orçamento
de impressão da organização, resultando em mais dinheiro no caixa para boas
causas. "Uma marca forte é extremamente importante para uma instituição, já
que ela não vende nenhum produto, mas conta com doações", acredita a sócia-
diretora da Form, Paula Benson.

A Start Creative é outra agência que cumpre o seu papel filantrópico:
eles são responsáveis pelo brandingdoThe Elders, um grupo independente de
figuras famosas que visa a resolver (ou, pelo menos, encaminhar soluções)
problemas globais. A instituição é formada por personalidades como o

ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel
Nelson Mandela, Fernando Henrique Cardoso e o
ex-secretário-geralda ONU, Kofi Annan.e foi criada
por Richard Branson, dono da marca Virgin,
estampada em mais de 350 produtos, e o músico
Peter Gabriel. "Partindo do princípio de que tudo o
que você faz provoca um impacto na sociedade,
todos são responsáveis pela situação do planeta",
acredita Darren Whittingham, sócio-diretor da Star

Para MarkTipper, da agência digital internacional
Reading Room, fazer um projeto criativo para uma instituição de
caridade não é tão simples quanto parece: "Elementos subjetivos
que podem surgir na mente de um artista quando ele se sensibiliza
com uma causa humanitária pode obscurecer o objetivo primário
de um design." identificar as necessidades e as metas de um
cliente pode ser inspirador para os designers, mas levar isso para o
âmbito pessoal diminui a qualidade e a abrangência da criação.

Uma questão importante quando se cria designs por
uma boa causa é quanto cobrar. Projetos comerciais, na maioria
das vezes, geram mais lucro para os estúdios. É recomendado
praticar um preço um pouco menor menor do que o divulgado para
briefings de organizações não-governamentais ou instituições sem
fins lucrativos, por exemplo. Paula afirma: "Ao cobrar uma taxa
menor, você agrega valor ao design e também mostra seu prestígio
para com a instituição."

Como muitos podem pensar, o dinheiro não é a única
recompensa. Segundo Thomas Stritz, da agência alemã Kolle
Rebbe, "Campanhas voltadas para projetos de caridade são as
favoritas das premiações".Thomas é uma autoridade nesse
quesito: a Kolle Rebbe ganhou o Yellow Peneil e o Black Penei l do
D&AD de 2007 pela campanha do MISEREOR, agência de
desenvolvimento da Igreja Católica na Alemanha.

Os designers não precisam criar um pôster que acabe
com a pobreza no mundo, e sim aproveitar as chances que têm de
se envolver em uma boa causa. Muitas vezes, você pode se
beneficiar tanto ou mais do que a causa que estará ajudando, tanto
pessoal quanto profissionalmente.
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