
Lincoln Seragini completa 40 anos de carreira dedicada ao design e à embalagem.
Ele porém mira anos-luz adiante. Seu sonho: contagiar o país de gente inovadora

inquieto Lincoln Seragini completa 40 anos de uma carreira dedicada ao
setor de embalagem. Nestes 40 anos, ele confessa que não dormiu um
único dia sem ter um projeto de embalagem para desenvolver. Ele conta-
biliza cerca de 10.000 projetos de embalagem em sua carreira. A come-

moração, no entanto, não esconde o foco do seu pensamento: o futuro. E o futu-
ro para Lincoln Seragini está na disseminação do conceito de um novo modelo
de gestão denominado Desígn Innovation, que une o design aos negócios e é
uma nova abordagem em relação à gestão da inovação, baseado no princípio do
Pensamento de Design (Design Tbinking) que, em concorrência ao Pensamento
Científico, tem criado uma nova onda de inovação. Desde a descoberta de pro-
duros que o consumidor não sabe ainda que deseja até a sua viabilização, in-
cluindo a estratégia do próprio negócio, o modelo de gestão vem sendo conside-
rado uma verdadeira revolução empresarial. "O século 21 é o século do design. A
tecnologia continua sendo importante, mas não é a diferença".

Apaixonado pelo design

E m 1968, Seragini inicia sua trajetória na área de desenvolvimento técnico de
embalagem da Colgate-Palmolive. Sua carreira segue por trabalhos em gran-

des companhias, como Nestlé, Toga, Johnson&Johnson, entre muitas outras.
Em 1981, Lincoln funda a atual Seragini Farné Guardado Design em associa-
ção com Sérgio Guardado e Alfredo Farné, e passa a oferecer um dos mais
completos portfólios de serviços, incluindo "Branding como Consultoria de
Gestão e Arquitetura de Marcas", através de uma metodologia exclusiva deno-
minada "Habitat de Marca", que envolve o design gráfico e a identidade visual,

design de embalagem, design de produto
e arquitetura comercial.

Mas não é apenas como designer e em-
presário que sua carreira foi construída.
Sobressai nestes anos uma outra face. Seu
entusiasmo em transmitir o conhecimen-
to a todos que o cercam é uma de suas
marcas mais fortes. Não poderia deixar de
lado sua vocação de professor, atuando em
várias instituições de ensino, e também
como palestrante mundo afora.

Uma nova maneira de pensar
o mundo

a era da globalização, o grande desa-
fio é crescer com lucratividade em

mercados indiferenciados, de fácil acesso
à tecnologia, dominado pelos preços bai-
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Projetos de design de embalagem
desenvolvidos pela

Seragini Farné Guardado:
"a inovação tem que ser perpéfua".

xos, além de um fator extra, a com-
petição da Ásia. A Inovação surge co-
mo resposta nesse cenário regido pe-
la abundância. Seragini explica que
este conceito surgiu com força du-
rante o último Fórum Econômico
Mundial 2006, em Davos. Sob o te-
ma central 'O Imperativo Criativo',
22 sessões foram apresentadas sob a
égide Criatividade, Inovação e Estra-
tégias de Desígn. "O design torna-se
a alma da nova empresa".

A pergunta que surge é: o que ele-
vou o design e a inovação ao patamar
de prioridade entre as preocupações
de lideranças no mundo inteiro? Já
durante o Fórum, foram dadas algu-
mas respostas. Segundo os CEOs
presentes, os modelos atuais de ges-
tão baseados em sistemas de análise/
controles e melhorias contínuas se
esgotaram. Como alternativa, há
uma crença crescente de que o Pen-
samento de Design é o novo modelo
de gestão capaz de enfrentar os desa-
fios e a complexidade do mundo
atual, não só no âmbito dos negó-
cios, como também nos assuntos pú-
blicos. "Por sua natureza, o design -
que é pensar como se resolve o uso,
levando em consideração as percep-
ções do consumidor, experiências
positivas, sensações e emoções basea-
das em sua interação com as marcas,
pode dar respostas totalmente ines-
peradas pelos antigos padrões de
pensamento, pois é através do design
que se cria e materializa a maioria
das experiências", afirma Seragini.

"Para países como o Brasil, a saída
é a criatividade, pois depende muito
mais das pessoas, do que da tecnolo-
gia, já que é na cabeça que nascem as
idéias e não em laboratórios. E este é
um momento muito positivo para se
exportar o design brasileiro", ele res-
salta. "A única barreira que pode ha-
ver neste caso é a mental".
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