


No Brasil, foi vencedor do Prêmio Fernando Pini de Excelência

Gráfica na categoria criação para mídia impressa e acaba de ga-

nhar o prêmio Colunistas Design 2009, ouro e bronze, com duas

criações, uma delas, com o convite do Evento KM-M-MM Semana

Viver Design em São Paulo, promovido pela Secretaria de Rela-

ções Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

Especialista em Branding (marcas corporativas) e na criação de

peças promocionais para o mercado Premium, o lado multiface-

tado desse profissional é percebido, inclusive, na empresa que

dirige, a Marcelo Lopes Design, que possui, sob seu "guarda-

chuva", duas áreas: a Merchan-Design, onde a técnica e a arte

estão a serviço do mercado corporativo através do branding, de-

sign promocional, identidade de marca, embalagem e editorial; e

a Eddel - Produtos, na qual trabalha transformando arte e design

em objetos. Acumula, ainda, o cargo de diretor de projetos da ADP

(Associação dos Designers de Produto) e é membro da Abedesign

(Associação Brasileira de Design).

Com a propriedade de quem, desde os 15 anos, já sentia seu lado

criativo percorrer as veias, Marcelo afirma: "A criação faz parte

de minha intimidade. Creio que sou um autodidata. Aprendi mui-

ta coisa sozinho. Também posso dizer que admiro o trabalho de

muitos designers do Brasil e do mundo, mas não tenho um grande

mestre. Tenho, sim, referências."

Não restam dúvidas de que o Design brasileiro vem ganhando

reconhecimento no exterior. E, possivelmente, um dia atingirá o

status que a Propaganda nacional tem nos prêmios internacionais.

Mas, para Marcelo, algumas barreiras precisam ser superadas.

"Falta o designer brasileiro livrar-se do seu complexo de inferio-

ridade. De achar que tem que seguir, como num manual, o que

é feito no exterior, criar com o padrão na globalização. Sim, não

temos em nossa tradição escolas como Bauhaus, Ulm school of

design, The Royal College of Art, mas não podemos ficar argumen-

tando que o Design brasileiro não tem história. Acho que essa é,

justamente, a marca do nosso Design. Não ter história. A criação

brasileira é muito mais intuitiva do que acadêmica. É isto que te-

mos que mostrar ao mundo. Que o Brasil tem um design com

DNA próprio, e que, por sinal, de alta qualidade, vanguardista e de

performance profissional", analisa.

Mas, por outro lado, não poupa críticas ao que vem sendo feito

hoje em algumas áreas do Design. No caso da criação de mar-

cas, Marcelo é taxativo ao dizer que um bom designer tem que se

preocupar em captar a "alma" da empresa para a qual o trabalho

está sendo realizado e essa alma tem que estar refletida no pro-

duto final. "E, em muitos casos, quando as empresas não têm um

perfil, uma 'alma', eu crio uma", afirma. "O fato é que todas as

companhias, se perguntadas, vão dizer que têm uma logomarca.

Mas não têm. Muitas vezes, essas logomarcas são borrões que

não podem ser reproduzidos com qualidade ou visibilidade quan-

do diminuídos, por exemplo. Isso ocorre pelo amadorismo com o

qual o projeto foi feito e pela falta de valorização, reconhecimento

dos empresários, e, acima de tudo, a falta do conhecimento do

que é, e de como comprar um bom design."

E completa: "A marca, a identidade do cliente, tem que ter vida,

ser facilmente identificada, seja num outdoor, ou na ponta de uma

caneta dada como brinde. Essa é uma preocupação que o desig-

ner deve ter sempre", disse.

Mas o trabalho de captura da identidade corporativa e sua repro-

dução na forma de um logo é um trabalho árduo. "São muitas

horas gastas nesse processo", falou Marcelo. "Senso estético tam-

bém é fundamental, bem como o uso de um design atemporal, a

preocupação com a possibilidade de se reduzir esse logo sem se

perder a visibilidade ou identificação, e, por fim, a possibilidade

de se usar esse logo em diferentes aplicações com a mesma qua-

lidade". Tudo, segundo ele, em prol da conquista de atenção por

parte dos observadores.



"Um bom design tem que marcar presença, despertar interesse.

Sem isso, o design não funciona". Entre os clientes para os quais

Marcelo já desenvolveu projetos de branding está o técnico de

vôlei Bernardinho, a Yael Sônia Art Yewelry em New York, Kadimah

Jóias, Lacore, R. Cooper's, Art'Orafo, entre outros.

Outro segmento em que Marcelo atua com força é o do Design

Promocional para o mercado Premium. E, no caso, esse segmento

também mostra-se como uma área muito peculiar para a prática

do Design. "A grande experiência em Design é experimentar. Com

o lúdico, sensorial e interativo, o designer desenvolve o que chama

de 'design emoção' em áreas em que esse tipo de prática era im-

pensada até então", disse.

E Marcelo sabe do que fala. Desde cedo, além de uma criação

exemplar, sempre buscou diferenciar-se através da agregação de

valor aos seus trabalhos utilizando recursos de vanguarda.

E isso inclui, por exemplo, utilizar laser para dar acabamento a um

trabalho numa época em que isso não era nem mesmo cogitado.

"Para produzir a capa de um catálogo a mais de 10 anos atrás eu

queria fazer o corte e a gravação a laser em inox. Na época, meu

único recurso foi utilizar o IPEN na USP. Hoje, encontramos esse

serviço com grande facilidade. É isso que o designer tem que ter

em mente. Tem que pensar à frente. Especializar-se em inovar. O

Design tem que superar a estética."

Como designer, Marcelo não poupa criatividade ao explorar supor-

tes gráficos, além de materiais não convencionais,

"Acompanho de perto todas as etapas, desde a criação até a fina-

lização do projeto. O designer tem que assegurar que aquilo que

pensou e desenvolveu será fielmente reproduzido na impressão e

no acabamento", afirma. "Conhecer processo gráfico é vital para

um designer desenvolver um bom projeto. A falta de conhecimen-

to técnico pode limitar a criação ou fazer com que não se consiga

materializar uma idéia. Se o profissional ficar fechado simples-

mente na criação, no computador, certamente não será um profis-

sional completo", disse.

Além disso, o fato de abusar nos recursos para criação de suas pe-

ças com alto grau de glamour não o intimida.

"Certos mercados querem o belo, o que emociona, o que toca. O

designer tem que ser também um pouco psicólogo e sociólogo para

fazer um bom design."

Outro fator comentado por Marcelo Lopes é a questão custo/be-

nefício. "O designer tem que saber cobrar pela sua criação. E,

quando falo criação, me refiro a algo que realmente agregue valor

a uma peça, e esse valor é, normalmente, medido pelo retorno e

visibilidade que esta tem. Por exemplo, uma mala-direta bem feita,

pode conseguir um retorno de visibilidade de até 100%. Todos

que a recebem vão, pelo menos, abrir, mostrar para outros e até

mesmo guardar. Isso tem que ser computado e levado em consi-

deração tanto pelo designer, como por quem contrata o serviço",

relata. "Uma coisa é fazer um papelzinho dobrado em três, outra

coisa é criar uma peça de design promocional de grande impacto.

Para mim, o design tem que ter algum tipo de interferência positi-

va no cotidiano das pessoas. É aquilo que faz as pessoas pararem,

quererem pegar nas mãos um trabalho, observá-lo."

Entre seus está a Yael Sônia Art Jewelry, o estilista Samuel Cirnans-

ck, Audi Senna Imports, Versace Gifts, H. Stern, Davene, Arjowig-

gins, On Time RH entre outros.

"Hoje, a indústria criativa ajuda a agregar valor tanto a produtos

quanto a marcas ou empresas. Estamos vivendo um momento

único na história do Design brasileiro, que está se internaciona-

lizando. O mundo está começando a observar os trabalhos que

estão sendo feitos aqui", conclui.
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