
E stamos em crise! Quantas vezes ou-
vimos essa frase como justificativa
para recusa de serviço, demissão,

redução de salário, negação de aumento,
pedido de redução de custo, entre outros.
Será que a crise chegou agora ou ela sem-
pre esteve nos rodeando? Crises sempre
existiram?

A palavra "crise", de origem grega (krí-
sis), remete-nos a significados como: mo-
mento crítico ou decisivo, situação aflitiva,
conjuntura perigosa, situação anormal e
grave. E, quando relacionamos tais signifi-
cados com diversas áreas do conhecimento
encontramos várias aplicações: crise eco-
nômica, política, financeira, ambiental,
psicológica, tecnológica, criativa, entre ou-
tras crises. Historicamente, a humanidade
já passou por inúmeras crises. Então, se elas
sempre existiram, o que dizer da "crise atu-
al"? O que ela tem de diferente ou de novo?
Por que estamos em crise?

Especialistas tentam prever a dimen-
são desta crise, comparando-a com as si-
tuações anteriores, analisam as causas e
as conseqüências, criam estimativas sobre
os danos que possam estar por vir. Senti-
mos os efeitos de toda essa turbulência em
vários aspectos do nosso dia a dia, mas,

quando tentamos avaliar o impacto real
na nossa área de atuação, em nosso caso
o design, precisamos aproximar-nos e
tentar enxergar de outro ângulo algumas
particularidades que podem nos ajudar
não a explicar o que ocorre (nem tenho
esta pretensão), mas a atuar no mercado
de forma criativa e buscar oportunidades
ou caminhos que possam mostrar alterna-
tivas para o designer ser visto de forma
destacada - uma peça-chave nesse cená-
rio que não sabemos bem como irá evo-
luir. Claro que a crise se reflete em vários
aspectos da vida contemporânea, afinal
vivemos num mundo capitalista em que
qualquer desequilíbrio econômico, políti-
co ou social influencia nossas vidas. Mas
de fato, o que ocorre no universo do de-
sign e do designer?

Uma das características básicas do de-
sign consiste em desenvolver novos pro-
dutos por meio de um processo holístico
de solução de problemas. Todo projeto de
design surge de um problema, de uma ne-
cessidade, de uma situação mal resolvi-
da... de uma crise! São as falhas, faltas,
dificuldades, deficiências, inexistências,
carências, ausências, insuficiências, lacu-
nas que dão início e abastecem o processo

Conheça cases interessantes
de empresas e profissionais
que acreditam que o design

pode resolver problemas

criativo do design. O designer nasce, vive
e morre tentando resolver algo que ain-
da não está bom. Ele já está acostumado
a conviver num ambiente cheio de obs-
táculos, em que a cada etapa do projeto
surgem dificuldades que terão de ser su-
peradas, seja do ponto de vista sócio-cul-
tural (usuário, consumidor, comunidade
ou humanidade), seja econômico (fabri-
cante, vendedor ou fornecedor), político
(governo) ou sustentável (meio ambiente).
E isso é bom, saudável e faz com que os
desafios se tornem cada vez maiores. A
criatividade e a habilidade na resolução
de problemas, o pensamento econômico e
a responsabilidade sócio-cultural são al-
gumas das características que o designer
deve ter. Essas características estão, ou
deveriam estar, intrínsecas na formação
desse profissional.

Mas como o design pode ajudar em
épocas de crise? Por mais que já convi-
va bem com situações críticas, sempre há
como melhorar. A inovação tem justa-
mente esse papel. O mercado globalizado
exige produtos de ótima qualidade, com
uma complexidade produtiva, a custos
baixos; o consumidor tem se tornado cada
vez mais exigente e os problemas estão
mudando, tornando-se maiores e mais
complexos. Então, como aliar todas essas
condições na criação de novos produtos?
As soluções vão sendo buscadas, podem e
devem explorar novas formas de olhar e
de pensar. Há várias tendências que podem
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fornecer caminhos alternativos e criativos
na solução dos problemas atuais e o design
pode se aproveitar muito bem disso.

Um novo conceito é o design thinking.
Segundo o CEO do escritório america-
no IDEO, Tim Brown, essa nova forma de
abordagem pode ser descrita como "uma
disciplina que usa a sensibilidade e os mé-
todos do designer para combinar as neces-
sidades das pessoas com o que é tecnologi-
camente factível e o que uma estratégia de
negócios viável pode converter em valor
ao consumidor e oportunidade de mercado.
(...) Uma metodologia que embebe todo o
espectro das atividades da inovação com
o design centrado no ser humano. A ino-
vação é potencializada pelo pleno enten-
dimento, pela observação direta do que as
pessoas querem e precisam em suas vidas e
do que elas gostam ou não gostam sobre a
maneira particular em que os produtos são
feitos, embalados, comercializados, vendi-
dos ou sustentados."

Como o design pode ajudar em épocas
de crise? Fazendo o que sempre fez: solu-
cionando, da forma mais criativa possível,
os problemas que forem aparecendo, sejam
eles frutos de uma crise ou não. Na práti-
ca o que ocorre é que se passa a dar uma
ênfase maior a determinados assuntos. No
Brasil há uma crise financeira, reflexo da
situação mundial, porém grandes empre-
sas estão investindo no mercado brasileiro,

novos produtos estão sendo desenvolvidos
e oportunidades continuam surgindo. Se-
gundo dados publicados pelo Instituto Ip-
sos de Pesquisa a maioria das pessoas acha
que a situação econômica é ruim, está pre-
ocupada com o futuro, porém, frente a este
cenário não teve que reduzir gastos em
seus lares. No artigo "Marketing your way
through an economic downturn" (disponí-
vel no site www.ipsos.com) os autores su-
gerem que "podemos sair por cima fazen-
do com que cada centavo investido valha
a pena, conhecendo nossos consumidores
mais intimamente que antes e agindo com
ousadia com nosso alto conhecimento".

Uma das principais mudanças que po-
demos perceber é que o design passa a es-
tar centrado não apenas no indivíduo, mas
na humanidade de forma geral. O pensa-
mento do designer deve ser mais amplo,
mais longe, mais longo. A responsabilida-
de do design também vem aumentando e
tornando o designer um agente importan-
te para a formação de um mundo melhor
sempre, em tempos de crise ou não.
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