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O fortalecimento do design brasileiro e o seu papel cada vez mais estratégico posicionam o 
país como um potencial centro para a geração de novos negócios nesse segmento. Mesmo 
diante da crise mundial, o setor ganha relevância, credibilidade, consolida sua imagem 
internamente e se projeta no exterior, abrindo espaço e oportunidades de crescimento. 

A criação de cursos acadêmicos e a inserção da categoria no Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes, considerado o mais importante evento de comunicação do mundo, 
trazem amadurecimento e estimula a demanda interna e externa por design. Assim, nesse 
cenário otimista e de pós-crise, a previsão mais imediata para 2010 é o vínculo cada vez mais 
forte entre design e inovação, com uma relação de dependência recíproca e saudável. 

O futuro transcende as tendências sempre associadas aos produtos, já que o design deve ser 
compreendido como uma disciplina transversal, que se relaciona diretamente a outros nichos, 
como moda, mobiliário e tecnologia. Diferentemente do que acontece em países como a 
Inglaterra e Coréia, que contam com políticas e suporte governamental, no Brasil é recente o 
apoio de organizações públicas e privadas para fomento e financiamento de projetos no setor. 
Felizmente, isso contribui para que o design passe a ser visto como uma valiosa ferramenta de 
desenvolvimento. E nesse contexto, a inovação é palavra de ordem. 

Além da reflexão permanente para diagnosticar novos caminhos ao segmento, um dos desafios 
para os profissionais do setor será criar alternativas para gerar cada vez mais relevância às 
marcas. E a vinculação de estratégias de branding com design e inovação revela-se como a 
solução mais eficiente. 

Vale dizer que inovação aplicada ao design nada tem haver com excessos ou exageros. Ao 
contrário. Neste momento, menos é mais! Durante a Revolução Industrial, período marcado 
por profundas mudanças na sociedade, os novos conceitos de moradia, transporte e produção 
simplesmente desprezaram o meio ambiente. Hoje, com a evolução da tecnologia e de modelo 
de produção, a sociedade se redesenha mais uma vez, só que atenta às questões ambientais. 
O ser humano precisa achar soluções simples para problemas complexos. Os recursos são 
finitos e, consequentemente, precisam ser preservados. 

Tal realidade aplicada ao universo corporativo demonstra que diante desse panorama, as 
empresas que não forem capazes de se reinventar perderão oportunidades e serão superadas, 
classificadas como espécies inimigas do progresso. A lógica é mais ou menos essa: quem não 
investir em inovação e design, ficará um passo atrás. Mas, como quase tudo na vida, sempre 
há tempo para se repensar. 
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