




Onde está a união do design com a tecnologia no 
conceito finlandês? 

0 design de objetos físicos é 1/8 deste setor, na Finlândia. 
Design envolve o desenho de produtos de serviços e sistemas. É 
um design de altíssima tecnologia, embutido em sistemas que 
não se vê a olho nu. Por exemplo, o iPhone inclui patentes da 
Nokia, o sistema de comunicação que está atrás dos celulares, 
também, os geradores e motores de barco da Wartsila etc. 

Mas, em geral, o consumidor ainda pensa em design 
como uma cadeira, o exterior de um objeto, mas não 
como sistema. 

Hoje, o mais importante é o design de sistemas que custam US$ 
100 milhões. A grande revolução tecnológica é essa, a dos produtos 
que oferecem serviços, como faz o celular. Quando pensamos num 
celular como o Nokia, estamos comprando um telefone? Não, 
compramos um serviço de comunicação. Nas indústrias sofisticadas, 
não se compra o produto, compra-se o benefício. 

E no âmbito do serviço social? 
Nosso serviço social está passando por uma transformação. Em 

termos de hospitais, em vez de construí-los, o raciocínio é o oposto: 
como vamos promover o bem estar na sociedade? Essa ação tem 
como efeito pessoas mais saudáveis, que precisam de menos 
hospitais. Assim, em vez de o hospital centralizar a saúde da 
sociedade, ele se toma uma parte do sistema saúde. 

A Finlândia é um dos líderes na pre
servação ambiental. Quais são ino
vações desses sistemas de design na 
área ecológica? 

A Finlândia tem uma política ecológica 
muito desenvolvida, estamos fo
cados na ecologia do co
tidiano. No mundo todo, cer
ca de 40% das emissões de 
dióxido de carbono provêm das 
moradias. Estamos investindo muito 
em pesquisas para desenvolver edifícios 
com emissão zero, assim, teoricamente, eli
minaremos 40% do dióxido de carbono. Na 
Finlândia, consumimos muita energia 
fóssil e nuclear para aquecer os 
prédios. Estamos implantando o 
aquecimento terrestre, sistema 
que leva o calor do solo através 
de tubulações subterrâneas para 
as casas. Na minha casa tenho um 
ar-condicionado que funciona ao in

verso, ele capta ar frio e transforma em ar quente. Até - 15°, 
mantenho minha casa aquecida nesse sistema reverso. 

Quais são as tendências em relação aos centros ur
banos? 

O foco é transformar as cidades em centros mais concentrados, 
com redes de transportes e esferas urbanas mais compactas para 
diminuir o consumo de energia, transporte e comunicação. 
São grandes tendências do redesenho da sociedade. 

Quando é que se começou a falar em service design? 
Há uns 20 anos. Hoje no norte da Europa, service design está 

sendo muito estudado. O service design é uma ferramenta a 
serviço de sistemas mais amplos que propicia benefícios para 
a sociedade. 

Esse conceito surgiu na Finlândia ou é um movimento 
mundial? 

É uma combinação dos dois, é um conceito pioneiro que vem 
ganhando força nos últimos 15 anos. Nós, ativamente, temos 
juntado design com tecnologia e business ao nível da educação 
até a pós-graduação. Colocamos o designer, o engenheiro e o 
empresário na mesma mesa para criarmos competências mul
tidisciplinares com approach sistêmico e holístico. 

Explique. 
Os problemas são sistê-

micos como o aquecimento 
global e a urbanização. Os 

pequenos componentes fazem 
parte de grandes sistemas. Por 

exemplo, o designer que começa a 
trabalhar com design de transporte 

urbano precisa conhecer engenharia 
de transporte e o valor econômico que 

isso acarreta socialmente. A sociedade 
contemporânea é complexa, precisamos de indivíduos 

com habilidade para solucionar essas complexidades. 
Os designers estão ferramentalizados para enfrentar essas 

questões. 

Como assim? 
Para nós, o futuro do design é ter o 

designer participando ativamente na gestão 
da complexidade da sociedade. O designer 
não será o único profissional a criar so
luções, mas ele poderá trazer ao debate 

capacidades que resultam na valorização do 
bem estar social. Esse é o futuro do design. 
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