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Num mundo onde 5% da população utilizam 26% dos recursos naturais, onde jovens preferem 
acompanhar a conturbada vida da cantora Britney Spears a seguir os passos do homem que 
erradicou o sarampo, e no qual as práticas corporativas tradicionais são colocadas em cheque, 
uma voz vinda do Canadá alerta para a urgência de se mudar o eixo da política, o rumo da 
economia, os modelos educacionais e também o design dos processos de negócios. Essa voz 
que tem atraído seguidores do Japão à Guatemala e influenciado empresas (como Nokia e 
Dell) e prefeituras (como a de Denver, no Colorado) é a do designer canadense Bruce Mau, de 
49 anos. 
 
Não se trata de um designer comum. Ele não desenha embalagens de margarina nem caixas 
de sabão em pó. Mau estuda e propõe novos desenhos para programas, soluções, culturas, 
processos e modelos de negócios. Autor de "Massive Change: A Manifesto for the Future Global 
Design Culture", diretor da Bruce Mau Design, de Chicago, e fundador do Instituto Sem 
Fronteiras, Mau defende a promoção de mudanças conceituais maciças em todos os âmbitos. 
Tanto que sua preocupação não é com o mundo do design, mas com o design do mundo. "Nós 
temos a capacidade de moldar um novo mundo." Principal palestrante do seminário Economia 
Criativa: Visão de Futuro, promovido na terça-feira pelo Valor , em parceria com a SPFW e a 
IN-MOD, Mau concedeu a seguinte entrevista: 
 
Valor: Sua teoria é que o mundo, os modelos de negócios e as pessoas precisam passar por 
mudanças maciças. Em sua opinião, o que a crise pode trazer de bom para o mundo? 
 
Bruce Mau: A crise econômica é como um incêndio proposital que abre os nossos olhos para 
várias coisas. Muitos dos modelos que tínhamos e mantínhamos já estão desatualizados há 
anos. O problema é que qualquer tentativa de ruptura seria asfixiada pela quantidade de 
dinheiro que andava circulando pelo mundo antes da crise. Agora, é chegado o momento de 
mudar, de colocar novas ideias em prática. Esta é a oportunidade de evoluirmos. 
 
Valor: Qual o papel das empresas dentro desse conceito de reinvenção de modelos? 
 
Mau: Ele é fundamental. Por mais que o eixo político esteja mudando, ainda são as empresas 
que criam valor e todo o restante que a sociedade precisa. As empresas são o principal meio 
de produção e ação. Quanto maior a empresa, maior sua capacidade de resolver problemas 
em larga escala. Veja o exemplo da Interface, uma empresa americana especializada em 
carpetes modulares, que tem disseminado o conceito da sustentabilidade por todo setor. Por 
mais inovadora que ela seja, ela é uma fração do tamanho da Shaw, a maior empresa de 
carpetes do mundo - desde 2001, ela pertence ao grupo do megainvestidor Warren Buffett, 
vende US$ 5 bilhões por ano e emprega 28 mil funcionários. Essa, sim, pode influenciar a 
transformação de toda a sua cadeia, desde o pigmento até a trama do tecido usado para 
produzir o carpete. Sua escala é tão grande que lhe permite fazer isso. A Interface pode fazer 
um pouco, já a Shaw pode fazer muito. E está fazendo. Com nossa ajuda, lançou o carpete 
ecológico, que será eternamente reaproveitado. Se o carpete estragar, manchar e tiver que ser 
trocado, o cliente liga para o telefone registrado no carpete que eles retiram e reciclam. Já é o 
produto de maior sucesso da companhia. 
 
Valor: Você costuma citar a Nike como um exemplo de empresa que, uma década atrás, teve 
problemas com denúncias de uso de trabalho infantil, e é lembrada até hoje por isso. Qual o 
aprendizado que as empresas podem tirar dos momentos de crise?  
 
Mau: Hoje, a Nike lidera as ações de seu setor contra o trabalho infantil. Ela também pensa no 
seu negócio como um todo e não apenas na matéria-prima crua ou no produto final. Até 
porque uma empresa que fabrica produtos para cuidar da saúde não poderia ser contraditória 
a ponto de prejudicar terceiros. A Nike não se enxerga mais como a fabricante de um produto, 
mas como um negócio da economia criativa que é maior do que um objeto. Ela se preocupa 
com toda a cadeia. A GM, se tivesse pensado menos no carro como objeto e mais como parte 
de um sistema, poderia estar numa situação melhor agora. Ela também precisa ouvir melhor 



seus consumidores. Eu escutei do número 2 da GM que ela não tinha ideia sobre por que os 
americanos não estavam felizes com seus produtos. 
 
Valor: Tirando as poucas empresas pioneiras e inovadoras, quem vai induzir essas grandes 
companhias a promover mudanças tão profundas em seu dia a dia? 
 
Mau: O consumidor. Veja o exemplo do movimento ambiental. O consumidor nunca pediu à 
Shaw para ela fazer um carpete que não fosse enviado ao aterro sanitário. A Shaw nunca 
pensou em produzir um carpete assim porque nunca recebeu esse pedido. As empresas são o 
nosso reflexo, nós, consumidores. Nós devemos exigir produtos com maior complexidade. O 
papel do consumidor é importantíssimo e sua pressão, nos dias atuais, não será em vão. 
Fizemos uma pesquisa que revela que os consumidores americanos estão dispostos a pagar 
10% a mais por um produto sustentável. 
 
Valor: Você realmente acredita que o consumidor tem um peso tão grande assim sobre as 
decisões das empresas? 
 
Mau: Sim, porque o cerco está se fechando. Na próxima década, as empresas serão 
chacoalhadas. Mais e mais consumidores se conscientizarão e exigirão produtos e processos 
melhores. E eles farão escolhas e descartarão fornecedores que não oferecerem o que eles 
desejam. O outro motivo se chama concorrência. Ela será cada vez mais implacável entre as 
empresas globais. 
 
Valor: Como os pequenos podem redesenhar processos diante de mercados tão monopolistas? 
 
Mau: A partir da criação de novos modelos de negócios e da distribuição de novas 
possibilidades (de funções, ações, recursos e criações) aos funcionários. Veja os exemplos da 
Amazon.com e da Wikipedia, que tem cinco empregados e é o 11º site pelo qual mais se 
transita na internet. Eles criaram novos modelos de negócios, novos olhares e também 
realizaram investimentos de longo prazo nas pessoas. 
 
Valor: Em termos de políticas públicas, o que o governo brasileiro deveria fazer para expandir 
o conceito de economia criativa e estimular a população? 
 
Mau: O Brasil já tem uma população bastante criativa. Basta ao governo deixar os brasileiros 
serem quem eles são. Além disso, a palavra-chave para desencadear todo esse processo se 
chama educação. E o problema não é local, é global. Digamos que a Rapunzel dormisse por 
mais de um século e acordasse hoje. Ela olharia para o celular, o computador e a internet e 
não entenderia seus significados. No entanto, digamos que ela voltasse a pisar, cem anos 
depois, em uma sala de aula. Ela entenderia na hora que aquilo é uma sala de aula. Isso 
ocorre porque a educação de hoje usa o mesmo modelo de um século atrás. Em todos os 
lugares a educação é a mesma. Imagine se todos os museus e designers fossem iguais? Por 
que a educação é igual? A educação precisa ser repensada de forma ecológica, longe de uma 
abordagem única. Deveríamos ter duzentos conceitos educacionais diferentes e deixar que as 
pessoas escolhessem o melhor para si. Do primário à universidade, a sala de aula é a mesma. 
Continuamos a ensinar as crianças e os jovens como se não existissem internet e Wikipedia. 
 
Valor: E o indivíduo? Qual a contribuição de cada um para gerar essa mudança maciça no 
mundo? 
 
Mau: Eu acredito muito no coletivo. O design do novo mundo não ocorrerá a partir de um 
trabalho singular, mas da integração de ideias e esforços. No entanto, há algo que me 
decepciona. Os jovens sabem quem é Britney Spears, mas desconhecem o nome Larry 
Brilliant, o homem que simplesmente erradicou o sarampo no mundo. Quando eu fui à 
universidade americana Carnegie Mellon, nome forte da área educacional e de pesquisa, 
apenas dois dos seiscentos jovens da área de pesquisa sabiam quem era Larry Brilliant. Isso 
me fez ver como nós somos ruins. Como nós insistimos em olhar para o fundo do poço ao 
invés de olhar para o topo. Precisamos nos fixar na realidade e não na vida inventada por 
gente como Britney Spears. 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2009, Economia Criativa, p. F8. 
 


