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"Parecia incrível, mas era verdade. 
 
Através de um programa de promoção de exportações e intercâmbio com a índia desenvolvido 
pela ApexBrasil e gerenciado pela Câmara de Comércio Brasil índia, fui convidado a palestrar e 
representar o Brasil no Design Conclave 2009, o quarto congresso de design organizado pela 
FICCI, uma espécie de Fiesp da índia, em setembro último na cidade de Mumbai. 
 
O tema do congresso era por si só desafiador 'transforming business through design'. E a 
missão era quase impossível, pois, além de representar o design brasileiro, o objetivo também 
era descobrir se a Índia reservaria alguma riqueza para nós. E isto em apenas quatro dias! 
 
O que é novela e o que é realidade! 
 
Quando cheguei a Mumbai, depois de 20 horas de vôo, o Raj e a Maia já tinham ido embora. 
Assim, longe dos personagens da última novela da TV Globo, consegui ver um pouco do que é 
a realidade dos indianos. 
 
A economia cresce a taxas de 6% a 8% ao ano, lastreada por um mercado interno de 300 
milhões de consumidores com uma renda per capita de US$ 3.500 mil. Um mercado duas 
vezes maior que o brasileiro. 
 
Há o fato de que a população indiana atinge 1,1 bilhão de pessoas com aproximadamente 30% 
vivendo abaixo da linha da pobreza e as previsões demográficas apontam que, em 2050, a 
população indiana será maior que a população chinesa. Hare baba! 
 
O povo indiano é muito alegre, festeiro e religioso, o que lhe empresta muita afetividade e 
amabilidade no contato pessoal. Entretanto, diferentemente da novela, as pessoas não ficam 
dançando e tomando tchai o tempo todo! 
 
Sim, as vacas continuam respeitadíssimas e solenes ao ocupar os espaços públicos das ruas 
como se nada estivesse acontecendo. E, antes que me esqueça, as mulheres ainda usam o 
tradicional sarij. Mas creio que por pouco tempo. Atualmente os jovens com menos de 25 anos 
representam 55% da população total e, com todo o respeito às tradições e às gerações 
passadas, é uma juventude ávida por novos comportamentos e novos hábitos de consumo. 
 
QUEM É QUEM NO DESIGN DA ÍNDIA 
 
A índia forma por ano cerca de 400.000 engenheiros e apenas 1.000 designers. Por isso, para 
avançar no campo do design, o governo indiano resolveu apostar forte. De um lado incentiva a 
indústria a investir em design e de outro, ele próprio investe na formação de uma nova 
geração de designers. 
 
A índia dispõe de três grandes institutos de ensino e pesquisa de design. O maior deles é o 
NIDUS com três campi sendo o principal em Ahmedabad e os outros em Banglore e Jaipur. O 
Industrial Design Centre em Mumbai e o Instituto de Tecnologia e Design em Puna completam 
a base de formação do design indiano. 
 
AS CHANCES 
 
Há uma complementação entre o design brasileiro e o design indiano. Se de um lado os 
indianos têm domínio de tecnologias tridimensionais e interfaces digitais, o Brasil é muito 
experiente e qualificado para o design da comunicação, em particular o branding, o design de 
embalagem e a promoção no varejo de autosserviço. 
 



Quero dizer que aquilo que os designers brasileiros aprenderam e desenvolveram nos últimos 
20 anos em packaging, branding e merchandising tem excelentes possibilidades no mercado 
indiano. 
 
Pude perceber isto ao realizar a minha palestra e apresentar alguns cases da Müller&Camacho. 
 
Foi um sucesso! A comunidade de design presente ao evento não tinha a menor idéia do que o 
Brasil produz ou pode produzir e se surpreendeu com a qualidade. Desculpe a falta de 
modéstia. 
 
Entretanto, não acredito que o design brasileiro possa desembarcar sozinho para conquistar a 
índia. Nos business meetings em que participei, ficou claro que o melhor caminho é uma 
comissão de frente formada pelo varejo, pela indústria de marca e pela indústria de 
embalagem, com o design de porta-bandeira, formando uma missão comercial conjunta e 
articulada em todas as suas pontas. 
 
BRIC OU BI? 
 
A marca BRIC encanta os indianos, pois reflete seu novo status no cenário mundial. Contudo, 
há problemas cuja solução é bastante difícil. 
 
A índia tem rivalidades históricas com a China em função do Tibete e da longa fronteira. 
Também não é fácil a convivência com a Rússia pós-império soviético, com o residual Talebã 
no Afeganistão e os primos paquistaneses reclamando a Caxemira. 
 
Com tais circunstâncias políticas com o R e o C dos países do BRIC, resta o B de Brasil. E 
assim, para a índia, uma senhora experiente e com muitos encantos, nada mais interessante 
que um jovem sarado e cheio de gás, como é o design brasileiro! Em outras palavras, o Brasil 
é uma real opção cultural e mercadológica e muito atraente para o mercado indiano. 
 
Mas o mar não está para peixe. Os europeus investem forte na promoção de seus negócios e 
com vinculações muito antigas têm investimentos já amadurecidos na índia. 
 
Em resumo, acredito que temos chances para conquistar a índia. Basta chegar lá" 
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