
Não conseguirá

ser líder se não se

interessar por design.

A especulação acerca

do design é responsável

pelas idéias que nascem

na empresa e pela

cultura que lá se vive.

E a característica

distintiva.

Steve jobs chama

o design «a alma».

Eu chamo-lhe

«a alma operativa».

Tom Peters

G
ustavo Bertolini, das Indústrias de Móveis Bertolini - Bento Gonçalves -

RS, comenta na Revista da Abimóvel de Abril/2008 "Ainda percebo certa

dificuldade dos profissionais (de design) em entender a importância da

aplicabilidade nos produtos da indústria. Está faltando uma espécie de

profissional líder, ou seja, aquele que tem visão estratégica e empreende-

dora", continuando este comentário Paolo Bergomi da ALADI acrescenta

"O nosso desafio constante é a comunicação com o empresário. No momento em que isso for

resolvido, a cultura do design será instalada, assim como já acontece em países da Europa".

Nessas frases percebe-se que o design se tornou uma das ferramentas mais competitivas

do mercado e no curto espaço de tempo promete ser o grande alavancador dos negócios e da

inovação, em especial junto às micro, pequenas e médias empresas.

O desafio na atual conjuntura econômica mundial, de dúvidas geradas pelas influências

econômicas dos países desenvolvidos e pelas incertezas da própria economia nacional, é tornar

o design uma realidade de negócios, de sucesso no mercado e de lucro para as empresas e não

simplesmente uma solução estética. Resgatando assim o designer de uma posição coadjuvante

do processo produtivo para uma posição central e nuclear dentro da estratégia da empresa.

Para os designers e futuros profissionais a questão básica é pensar o design como negócio,

observando que a qualidade de um produto não é mais uma exigência de mercado, mas sim

uma obrigação da empresa, a inovação é o diferencial não só inserindo esse fator dentro de um

viés tecnológico e de gerenciamento, mas que engloba todo isso de maneira integrada com o

mercado e a sociedade, resultando em reconhecimento de marca e lucro. O valor estético/cria-

tivo que deve ser intrínseco ao designer deve levar essa visão competitiva e a maneira como o

profissional de design deve gerenciar o processo, seja como consultor ou como empregado.

A questão estética e/ou visão poética do design são valores importantíssimos para a cria-

tividade e para valorizar o diferencial de um produto, mas às vezes não resultam em sucesso

comercial, isso geralmente acontece devido à falta de visão de contexto e da própria compre-

ensão do binômio - empresa/sociedade (consumidores).

O empresário interessado em tornar-se competitivo junto a um mercado altamente concor-

rido que, em virtude da globalização e das mudanças sociais exige uma postura diferenciada,

deve obrigatoriamente colocar o design dentro dessa visão que lhe permitirá traçar estratégias

de mercado visando ganhar um espaço nunca antes conquistado.

Temos muitos desafios pela frente, iniciando o processo de resgate da profissão pelo pró-

prio ensino de design. Nos últimos cinco anos a visão estratégica do design, assim como o

empreendedorismo, vêm sendo colocados na grade curricular das universidades e faculdades

e, o retorno dessa preparação deverá vir em pouco tempo, resta ao aluno e futuro profissional

perceber sua importância como agente da inovação.
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Para entender essa necessidade do design como estratégia podemos observar as discus-

sões realizadas no Fórum Econômico Mundial (2006) em Davos - Suíça, no qual a análise sobre

o futuro das estratégias empresariais o design esteve no topo das discussões. Foi definido que

os atuais modelos de gestão baseados em sistemas de análise, controle e melhoria contínua,

independente de terem tido sucesso, em alguns aspectos falharam, as empresas estão à pro-

cura de respostas às demandas de uma sociedade exigente e com conhecimentos, a gestão do

design será a resposta.

O design tem evoluído muito nos últimos anos não é mais uma questão artística como era

visto no passado. A própria evolução da sociedade e da tecnologia exigiu um redescobrimento

do design passando dessa visão artesanal/artística do século passado para uma visão estraté-

gica de negócios.

Até algum tempo atrás o design era visto como um componente estético e até supérfluo

dentro de uma empresa que cismava em solucionar sua "inovação" através da cópia, hoje se

percebe que a empresa que copia está fadada ao insucesso em virtude dos mercados globa-

lizados e da competitividade que as empresas de países hegemônicos impõem nos mercados

ascendentes.

É uma questão de inteligência em que o poder da inovação está nas mãos de quem cria e

lança novos produtos, de quem desenvolve novos materiais, tecnologias e tendências, restam

aos países em desenvolvimento a produção e a óbvia dependência desta inteligência, ficando

como produtores a mercê das vontades dos países hegemônicos onde a fábrica pode ser trans-

ferida para outros países com custo de mão-de-obra menor.

Dentro dessa visão o design evoluiu de um componente passivo do processo para atuar

na estratégia de negócios da empresa, hoje o profissional está antenado com o significado das

novas estratégias de processo, de produção e de gestão que são implantadas nas empresas,

assim como, está atento às mudanças macroeconômicas, às novas tecnologias e principalmen-

te às mudanças sociais e políticas cada vez mais exigentes e mutantes.

O designer
Teoricamente muito se escreve sobre o design, mas não podemos esquecer de que quem pra-

tica essa teoria é o designer, profissional treinado nos cursos de graduação (tecnólogos e ba-

charelados) assim como em diversos cursos técnicos dentro de uma visão universal ou através

especificidades definidas pela demanda industrial.

Muitas vezes se confunde o designer (ou desenhista industrial) com um desenhista técnico

ou um projetista mecânico, em virtude de erros históricos da passagem do papel do designer

junto ao processo industrial e do próprio discurso que esse profissional foi colocando junto ao

empresariado. Também influenciou a falta da cultura do design pelo empresário, prejudicando



Ser racional não é

produzir algo que

seja intrinsecamente

bom e sim produzir

algo que funcione

harmonicamente

com o mercado.

O designer vive

disso. A utopia da

satisfação não existe

a inserção desse profissional no âmbito da empresa.

O designer é um profissional com profundo conhecimento das interfaces do objeto/pro-

cesso produtivo com a sociedade, em especial com o usuário. É um ser criativo por excelência

que consegue traduzir os desejos subjetivos da sociedade em soluções reais que atendem às

necessidades de inovação e de competitividade das empresas.

A teoria e a prática do design nascem da capacidade de observação das interfaces mencio-

nadas anteriormente, aliadas ao conhecimento básico sobre a Cadeia Produtiva, Ciclo de Vida

do Produto, Ergonomia, entre outras competências, mostrando a complexidade do âmbito da

atuação do designer.

O ofício do designer
É constante o conflito que os designers de projeto de produto travam entre sua consciência

social (fator subjetivo do design) e o laborar concreto, determinado por um contexto socioeco-

nômico espaço no qual é possível trabalhar.

O discurso do designer observa o usuário dos seus objetos como um ente anatômico e fi-

siológico, carregado de necessidades práticas, privado de história e predileções culturais social-

mente adquiridas, esse é um usuário complexo e subjetivo sobre o qual o designer precisa en-

tender suas características físicas e humanas para criar interfaces de forma que a organização

metódica do trabalho se dê por meio das relações entre o homem, a produção e a sociedade.

No contexto da produção, o ser racional não é produzir algo que seja intrinsecamente bom

e sim produzir algo que funcione harmonicamente com o mercado. O designer vive disso. A

utopia da satisfação não existe. Está tudo planejado para uma troca.

O empresário não é só um fabricante, é também um comunicador, pois o que passa a ser

decisivo no êxito do produto no mercado é o imaginário que rodeia esse produto. Compreen-

dendo esse universo imaginário, o empresário terá mais chances de êxito no mercado.

Visão estratégica
O contexto dessa visão é complexo porque vai além da simples observação da produção de

um objeto, o mesmo passa a ser inserido na visão ampla da produção, da cadeia produtiva, do

ciclo de vida do produto e dos fatores sociais e subjetivos que englobam o processo criativo de

um produto. Varias são as etapas que estrategicamente deverão ser analisadas no momento de

propor o desenvolvimento de um novo produto.

Porém, antes disso é necessário que o empresário compreenda que o design deve fazer

parte da própria filosofia da empresa, dessa maneira o nascimento de um novo produto levará

em conta não só a própria estratégia gerencial e filosófica da empresa como também procurará

levar em conta fatores matérias e imateriais próprias do saber do design.

O design na organização
O design não é mais uma ferramenta estética, grandes corporações perceberam que o diferen-

cial perante o mercado, que é altamente concorrencial, vem de fatores subjetivos como forma,

estilo, desejos de possuir um objeto, status e o respeito pela individualidade, entre outros, em
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contraposição com a massificação e o lucro pelo preço em que a qualidade é uma obrigação

da empresa e não mais um fator de competitividade, a tecnologia geralmente não é percebida

pelo consumidor, a funcionalidade do produto tem que estar explicita.

A compreensão do consumidor, sua maneira de pensar e agir, seus desejos, sua relação

com os objetos e seu cotidiano são elementos que devem ser, cada vez mais, muito bem

compreendidos pelas empresas. Foi-se o tempo em que a empresa era simplesmente uma

fabricante de produtos, que todo o que colocava no mercado era absorvido por um consumidor

passivo.

Hoje, em virtude da amplitude das comunicações e do acesso à informação esse consumi-

dor tornou-se um ser altamente crítico e exigente, procurando uma identidade própria através

do consumo, querendo ser atendido nas suas necessidades e não na generalidade da ação de

consumo, procura através do consumo um reconhecimento social, sua identidade no contexto

globalizado finalmente não ser mais um e ser respeitado.

A compreensão deste fato exige uma capacidade de observação diferenciada, em parte

esta observação é colocada pelo marketing, mas um complemento importante que está faltan-

do nesta estratégia é a capacidade de entendimento, de observação e de síntese do design.

O profissional do design foi treinado para traduzir o desejo em soluções reais, o imaterial

em material, e mais ainda, ele tem uma visão de contexto que ultrapassa a visão da forma

(estilo) de um produto necessária para reduzir o tempo de compreensão da solução tendo con-

seqüências importantes para o processo de produção em relação ao nível de investimentos.

Design não é custo, é investimento. Muito se fala de que o design é caro. É necessário

desmistificar esse pensamento colocando para o empresário que o investimento inicial no de-

senvolvimento de um novo produto traz um retorno incalculável:

• Permite colocar a empresa como organização inovadora, sempre à frente do concorrente;

• Permite ganho de marca já que o produto novo mostra que a empresa está preocupada

com a satisfação do consumidor e, conseqüentemente o consumidor torna-se fiel à marca que

inova;

• Insere qualidade e estética contribuindo para seu diferencial competitivo;

• Racionaliza o processo produtivo reduzindo custos;

• Melhora a comunicação da empresa com seus clientes, fornecedores, atacadistas, varejistas

e público-alvo.

No Gráfico 01 é possível observar que o nível de investimento na fase de idealização, âm-

bito do design e do marketing, é muito baixo (planejamento do produto, projeto conceituai e

configuração do projeto), se comparado ao próprio processo de produção. Esse é um momento

em que são analisadas todas as conseqüências da idéia sem ainda ter feito os grandes inves-

timentos como contratação de pessoal, compra de máquinas e materiais e absorção de novas

tecnologias, dependendo de cada caso e de cada empresa. Ainda é um momento em que as

propostas podem ser abortadas sem alterar o caixa da empresa.

No Gráfico 02 é possível observar o retorno que o design traz à empresa. A cada real

investido na fase do projeto conceituai o retorno é de cinco reais, no extremo, a produção

que precisa de grandes investimentos representa o esforço que o consumidor geralmente não

A compreensão do

consumidor, sua

maneira de pensar

e agir, seus desejos,

sua relação com os

objetos e seu cotidiano

são elementos que

devem ser muito bem

compreendidos pelas

empresas



reconhece e o retorno não chega a 0,25 por real investido (Figura 02).

Design na produção
O design contribui para aprimorar fases críticas da gestão (Gráfico 03) como: qualidade, com-

petitividade, criatividade, inovação, tecnologia, planejamento e visão estratégica, reconheci-

mento da marca e sucesso e lucro da empresa, Essas são áreas chaves para as empresas e

conceitos essenciais discutidos nas principais literaturas sobre gestão empresarial.

Essas fases se manifestam através: do design de produto, informação, identidade corpo-

rativa, meio ambiente e gestão. São categorias diretamente relacionadas às necessidades de

negócio da empresa (Figura 03).

Design e mercado
No momento em que percebemos que o mercado, a empresa e a sociedade fazem parte de uma

trama bem estruturada, concentrada no consumo de bens e serviços de forma interdependente

veremos que o design como provedor de soluções materiais e imateriais está diretamente

ligado a essa estrutura.

A gestão do design se desenvolve nessa trama. A empresa constitui o entorno dentro do

qual acontece, de fato, a atividade do design, independentemente se realizada como serviço

externo ou como parte da organização. Por sua vez, o mercado é o âmbito no qual a empresa

atua dentro de objetivos de curto, médio e longo prazo (Figura 04).

Considerando o contexto como sistema, as três tramas mencionadas se comportam como

subsistemas, assim sendo, interatuam entre si de tal maneira que qualquer modificação em um

deles afeta o comportamento dos restantes, mostrando a dificuldade de se estabelecer estra-

tégias, sem levar em consideração todas as questões que interagem no projeto. Essa descrição

sistêmica do campo sobre o qual será concretizada a gestão projetual oferece uma visão global

do relacionamento entre os diferentes processos que incidem sobre o produto: produtivos,

econômicos, projetuais e comerciais, desde as avaliações iniciais até suas possibilidades de

inserção no mercado.

Embora na maior parte das vezes o designer se veja pressionado a considerar quase exclu-

sivamente as solicitações do mercado, sua responsabilidade projetual é para a sociedade e não

só por uma concepção ética da profissão, mas por uma circunstância própria de quase todos

os sistemas sócio-políticos: poucas vezes governo e instituições intermediárias se preocuparam

em atender às necessidades que não constituem negócio para o mercado, tais como a terceira

idade, educação pública, saúde pública e preservação ambiental, entre outros.
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