
Evento destaca incentivo às microempresas do setor 
Carla Said Lima 
 
Com investimento de R$ 2 milhões e objetivo de se tornar parte do calendário de eventos do 
Rio de Janeiro, a Brazil De-sign Week aportou na cidade trazendo grandes nomes nacionais e 
internacionais do ramo. O evento, realizado na semana passada, reuniu representantes de 40 
grandes empresas, entre escritórios de design e agentes de fomento e financiamento, para 
traduzir as expectativas do mercado para o futuro, promover intercâmbio e criar uma agenda 
única, com novos discursos, visões e percepções. 
 
"Precisamos ter marcas e investir mais na indústria do design. Nossa presença internacional 
está cada vez mais significativa", disse o governador fluminense, Sérgio Cabral, na abertura do 
evento. Para os participantes do fórum sobre políticas governamentais ficou claro que o Brasil 
ainda precisa aprender com os países mais relevantes no mercado. 
 
Parece fácil, mas o desafio é grande a começar pelos diversos problemas de investimento. 
Para ter uma idéia, a Coréia tem um programa para desenvolvimento do design que data de 
1950. Desde 1993, o governo coreano iniciou um plano de cinco anos que estimula diferentes 
áreas, tendo a educação como principal foco. Os resultados falam por si: há 15 anos o número 
de estudantes passou de 15.903 para 33.168; o de mestrados chega a 393 (no Brasil, são 
cerca de dez) e o giro da indústria alcança US$ 8,2 bilhões. Por aqui, a ajuda parte de órgãos 
como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que conseguiu 
recentemente aprovar um edita de R$ 3 milhões para design de produtos e edificações de 
poupadores de água. 
 
Perto dos inúmeros exemplos positivos o Brasil parece um diamante bruto. Ao mesmo tempo 
em que é o sétimo país mais laureado do IF Product Design Award - prêmio alemão 
considerado o mais importante do mercado europeu, dados do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) informam que 9,5 milhões de empresas são informais. Além 
disso, 98% das 4,1 milhões de empresas formais brasileiras são micro ou pequenas e 
respondem por 20% do PIB, justamente o nicho que é valorizado em países como a Inglaterra, 
que investe mais de 50% do orçamento total nesse setor. A Inglaterra, aliás, é outra, nação 
que começou pleno pós-guerra, em 1946. 
 
"O Brasil precisa superar um lapso absurdo e fazer alguma coisa. Temos muitos problemas 
pela frente", lamenta Gabriel Patrocínio, diretor da Escola, Superior de Desenho Industrial, 
referindo-se ao número de funcionários que fazem a indústria brasileira "andar". "Contamos 
com apenas três profissionais na Secretaria de Desenvolvimento de Produção Tecnológica. A 
Coréia tem 130, e a Espanha e o Reino Unido, 70. Não temos fôlego para muita coisa", 
reconheceu. 
 
Lamentos e promessas à parte,o evento buscou fomentar a reflexão. "Precisamos criar uma 
agenda única e desenvolver uma estratégia objetiva ligada à indústria", diz Luciano Deos, 
fundador da Gad'Branding & Design e vice-presidente da AbedDesign. 
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