


EM ENTREVISTA, ALBERTO ALESSI, ÍCONE ITALIANO DO DESIGN MUNDIAL,
REVELA OS SEGREDOS DO DESIGN ASSOCIATIVO, COM COLABORADORES
EXTERNOS, E DIZ COMO SUSTENTAR A INOVAÇÃO AO LONGO DE DÉCADAS

epresentante da terceira
geração, Alberto Alessi
comanda a empresa de
sua família, considerada
um ícone do design. Fun-

dada e ainda sediada em Crusinallo,
cerca de uma hora ao norte de Milão,
na Itália, ela é de capital fechado. Na
visão de Alessi, tanto a estrutura orga-
nizacional como a localização da em-
presa lhe conferiram forte tradição de
artesanato, o que oferece a seus desig-
ners liberdade para criar. Juntas, essas
características permitiram que a Alessi
produzisse alguns dos mais populares
designs em utensílios domésticos das
últimas décadas e também alguns dos
mais exclusivos e cobiçados. A empresa
é conhecida por ter inventado a primei-
ra máquina de café expresso para o lar,
assim como pelo estilo bem-humorado
no design de utensílios de cozinha.

Há quase 30 anos, a Alessi começou
a deixar de produzir o design interna-
mente para se tornar uma das pionei-
ras da inovação aberta. Hoje, a empre-
sa mantém relações com cerca de 200
designers externos, mais conhecidos
por sua expertise em áreas como arqui-
tetura do que na de design de utensílios
para casa. Uma chaleira assinada por
Frank Gehry e um vaso de Zaha Hadid
são apenas dois exemplos de produtos
que resultaram dessas parcerias.

O CEO da Alessi, Alberto Alessi, dis-
corre nesta entrevista sobre as origens
de um bom design e o potencial para a
inovação existente e justifica por que
mais empresas deveriam correr riscos
nesse setor.

O sr. busca designers em muitas áreas.
Como identifica o que pedir a eles para
criar? Ou eles lhe dizem "Quero fazer
colheres" ou "Estou interessado em
cafeteiras"?
Basicamente, é como se fossem duas
faces de uma mesma moeda. Uma
face é o modo tradicional de trabalhar
com designers: chamá-los para ouvir o
briefing de um novo produto. Quando
temos uma idéia, começo a imaginar
quem eu poderia chamar. Normal-
mente, penso em duas ou três pessoas.
Discuto com elas. Se os designers esti-
verem interessados, começam o traba-
lho. Após alguns meses, recebo suas
respostas e, então, decido prosseguir
ou não.

Porém há outra maneira. Todos os
200 designers parceiros, que trabalham
conosco, sabem que podem tomar a

iniciativa de ligar para mim e dizer "Al-
berto, tenho uma idéia fantástica para
vocês". Então, começamos a conversar
sobre ela, criando-a por telefone. Se
algo interessante surgir disso, passa-
mos a desenvolvê-la por fax ou e-mail.
Em seguida, nos reunimos. Ao longo
dos últimos 20 anos, metade dos itens
interessantes da Alessi veio dessa se-
gunda maneira e metade da primeira.

Como uma empresa de utensílios para
casa descobre o tipo de design de que
os consumidores vão gostar?
Devo começar explicando que a Ales-
si é uma típica fábrica italiana de de-
sign, isto é, uma empresa de peque-
no ou médio porte especializada em
uma área -no caso, acessórios. Em
minha opinião, há um tipo de DNA
histórico na Itália, datado pelo me-



nos do Renascimento, quando surgi-
ram as oficinas muito especializadas.
Nossa abordagem, como a de outras
fábricas de design italianas, é muito
diferente do modelo das empresas de
produção de massa.

Eu, por vezes, comparo o proces-
so de conceber um carro com o de
Pablo Picasso ao pintar um quadro.
Quando uma montadora decide fa-
bricar um novo modelo, faz uma
pesquisa de mercado para entender
o que o consumidor está pensando,
perguntando-lhe: "Do que você gos-
ta?". Os consumidores olham os car-
ros que existem e dizem: "Eu gosto
dessa parte desse carro" ou "Eu gosto
daquela parte daquele outro carro".
Então ela coloca todas as informa-
ções em uma coqueteleira e mistura.
Prepara a receita de um novo design
de automóvel e a serve aos designers
de automóveis.

Nosso modo é mais próximo do
de Picasso. Imagine-o acordando
em 1920, em uma bela e ensolarada
manhã, em uma vila da Cote d'Azur,
sentindo forte desejo de pintar. Então,
ele começa a pintar, não pergunta a
si mesmo: "A que público-alvo desti-
narei meu novo quadro?". Picasso nos
traz uma abordagem completamente
diferente: começar consigo mesmo,
como um criador, e usar sua sensi-
bilidade e sua intuição para tocar o
coração de outras pessoas. Eu não
digo que sejamos como Picasso. So-
mos simples e humildes mediadores,
mas todos os designers que trabalham
conosco são como pequenos Picas-
sos: seu processo de criação começa
pela intuição, não pela pesquisa de
mercado.

O que o ST. quer dizer exatamente com
a palavra "mediadores"?
Consideramos nossa atividade princi-
pal fazer a mediação entre as melho-
res expressões possíveis do design de
produtos de qualquer parte do mundo
e os sonhos do consumidor final. Pre-
firo discutir "sonhos dos consumido-
res" em vez de "do mercado", porque
"mercado" é muito árido. No fundo,

sinto que minha atividade como me-
diador artístico de design de produtos
não é muito diferente do papel de um
diretor de museu ou mesmo de um
produtor de filme: reunir e organizar
talentos em campos diferentes para
conseguir um produto que tenta falar
às massas de um novo modo, como
um filme benfeito. Para isso, usamos
algumas qualidades que são cada vez
mais raras na cultura industrial de
hoje: sensibilidade, intuição e o desejo
de correr riscos.

Como o sr. avalia o potencial das inova-
ções em produtos?
Temos uma ferramenta muito útil que,
ironicamente, chamamos de "a fór-
mula". É um modelo matemático que
usamos quando temos um protótipo
benfeito -ou seja, não o primeiro ou o
segundo protótipo, mas do terceiro em
diante. O propósito da fórmula é enten-
der qual seria a reação de nosso con-
sumidor final em relação a esse novo
produto e como seria a 'Vida" dele se
decidíssemos começar a produzi-lo.

Como vocês desenvolveram essa fór-
mula?
Tudo começou no princípio dos anos
1990, quando meus irmãos estavam
curiosos sobre por que eu tocava al-
guns projetos e outros não. Eu não
sabia por quê. Tudo acontecia in-
tuitivamente. Mas era uma boa per-
gunta. Então, comecei a pensar em
como responder a ela. Reuni todos
os 300 projetos que desenvolvera
durante minha carreira até aquele
ponto. Alguns foram grandes suces-
sos. Outros, grandes fiascos. E o resto
estava entre um pouco melhor e um
pouco pior. Eu estava, evidentemente,
convencido de que havia uma razão
para esses resultados. Quando tentei
analisar as razões para cada vida de
produto, identifiquei quatro parâ-
metros. Todos eles eram igualmente
importantes para o consumidor final,
mas somente dois eram parâmetros
centrais para a Alessi. Os outros dois
eram periféricos para nós.

O primeiro parâmetro central é a



intensidade com que as pessoas dizem
"Oh, que objeto bonito!", o que repre-
senta a criação de uma relação entre
o objeto e o sujeito. Chamamos isso de
SMI, que quer dizer "sensação, memó-
ria e imaginação". O segundo parâme-
tro é o uso que as pessoas podem fazer
de um objeto para comunicar-se com
outras. Com isso quero dizer que os
objetos tornaram-se o principal meio
pelo qual transmitimos nossos valores,
status e personalidade aos outros -a
moda é um caso típico. Os parâmetros
periféricos são função e preço. Cada
um desses parâmetros tem cinco ní-
veis distintos.

A fórmula não funciona para tudo.
Mas funciona perfeitamente quando
temos uma longa história com um
produto, como uma panela, uma
cafeteira ou uma chaleira. Quando
estamos explorando uma nova área
-como na criação de uma caneta-, a
situação torna-se mais difícil.

Como a fórmula difere dos testes tradi-
cionais com consumidores ou das pes-
quisas de mercado?
Diferentemente da pesquisa de mer-
cado típica, que é com freqüência
conduzida por especialistas externos,
o teste de nossa fórmula é organizado
por nós, com nossa experiência. Nos-
sas reações ao teste são muito dife-
rentes também: muitas das empresas
desenvolveriam um protótipo, fariam
o teste com consumidores e, se a rea-
ção inicial deles fosse negativa, desis-
tiriam do produto.

Nós e nossos designers somos extre-
mamente interessados em compreen-
der, antecipadamente, qual seria a rea-
ção dos consumidores finais, mas não
necessariamente para nos ajudar a de-
cidir o que produzir ou não. Se acredi-
to que seja um bom projeto e que deva
ser realizado, eu o apoiarei. Mas ofeed-
back negativo pode ser útil para ajudar
os designers a modificar algo. Não em

todas as situações, mas às vezes.
Fundamentalmente, usamos a fór-

mula para assumir mais riscos. Não
quero reduzi-los. Não faz sentido di-
minuí-los em meu negócio. Apenas
tenho de determinar onde estou, de
modo a ter a oportunidade de assumir
um pouco mais de riscos.

Que parcela de suas vendas vem de no-
vos produtos?
Por ano, apresentamos duas novas co-
leções, que representam de 10% a 15%
do total das vendas da Alessi. De todos
os itens que lançamos anualmente,
metade some nos dez anos seguintes,
metade continua.

Qual é a vida média de um produto?
Bastante longa. Produtos de metal, 50 a
50 anos; em plásticos, temos apenas 20
anos de experiência, mas há produtos
plásticos de 20 anos que ainda estão vi-
vos e bem. Às vezes, seguimos a moda,
mas o objeto costuma perdurar por um
longo período depois de ser criado.

Há uma linha de pensamento que diz:
"Quanto mais restrição, mais criativi-
dade emergirá para escapar dessa li-
mitação". O sr. concorda com isso?
Geralmente, em inovação, as pessoas
tendem a querer a maior liberdade
possível, tanto os designers como eu.
Mas, analisando minha experiência,
houve diversas ocasiões em que limi-
tes claros, razoáveis e inteligentes fo-
ram úteis.

Um exemplo é o caso de nossa pri-
meira chaleira, assinada por Richard
Sapper. Ele queria que sua chaleira
produzisse uma melodia quando a
água fervesse, em vez daquele barulho
normal das chaleiras. A idéia da músi-
ca era totalmente nova para a Alessi, e
ele queria um sistema eletrônico. Mas
encontrar algo que funcionasse dentro
do sistema mecânico que a Alessi utili-
zava não foi fácil.

Interrompemos o projeto por um
tempo, porque não fomos capazes de
encontrar uma maneira de produzir
a melodia. Mais tarde, porém, obri-
gado pelas restrições contratuais, o
designer descobriu uma maneira de



extrair mecanicamente uma melo-
dia. Então, fizemos a chaleira. Para
produzi-la, encontramos um artis-
ta que fez uma flauta. Há uma parte
interna na chaleira, folheada a ouro,
que é usada para afinar instrumentos
musicais. Produz a nota perfeita e,
quando a água ferve, o vapor produz
uma melodia.

Como suas falhas o influenciam? Por
que são importantes?
Para que se compreenda por que os
fiascos importam, preciso explicar
minha "teoria da fronteira" -que di-
vide as áreas entre a do "possível" e a
do "impossível". A área do possível é
representada por aqueles novos pro-
jetos que consumidores finais estarão
prontos a entender, desejar, amar e,
talvez, comprar. A área do impossí-
vel é representada pelos projetos que
as pessoas não são capazes de com-
preender. Admiro alguns profissio-
nais de marketing e designers que os

consumidores têm extrema dificulda-
de de entender. Às vezes, eles criam
coisas que poderão ser usadas 10 ou
20 anos mais tarde.

Empresas de produção em massa
bem organizadas tentam trabalhar o
mais distante possível da fronteira.
Elas não podem assumir tantos ris-
cos. Mas, ao produzirem os mesmos
automóveis, televisores e geladeiras
ano após ano, essas empresas fazem
produtos cada vez mais entediantes e
anônimos.

O destino de uma empresa como
a Alessi é viver tão próxima quanto
possível da fronteira, onde você é ca-
paz de realmente explorar uma área
de produtos completamente desco-
nhecida. O problema é que a frontei-
ra não é claramente definida.

Como o atual clima econômico e sua
experiência com períodos semelhan-
tes afetam o que o sr. faz?
A desaceleração dos gastos dos con-

sumidores é, evidentemente, algo que
levamos em consideração. Há, prova-
velmente, menos dinheiro para des-
perdiçar comprando bobagens. Mas
isso não é ruim e não muda nada
para mim, pessoalmente. Meu futu-
ro é continuar a ser um jardineiro.
Um jardineiro tem de preparar o solo
apropriadamente, depois plantar as
sementes, depois esperar. Então, con-
forme a flor aparece, o jardineiro tem
de cuidar dela, de modo que ela possa
expressar sua natureza, suas melho-
res possibilidades. Se eu pudesse de-
cidir meu destino, teria uma empresa
menor do que a atual. Poderia, assim,
cuidar melhor dela. Q

120

Text Box
ALESSI, Alberto. Fórmula de Alessi. HSM management, São Paulo, v. 6, ano 13, n. 77, p. 114-120, nov./dez. 2009.




