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O SETIMO SENTIDO O poder de influência das imagens em nossos modos de vida é
Um fenómeno Cultural. Exagero? Nenhum. As mensagens visuais-que nos alcançam em todos os lugares, em todos os

meios - estão transmitindo uma grande quantidade e densidade de referências, ideias, valores, conceitos, códigos e padrões.

Tudo isso está, cada vez mais, influindo e interferindo
nos estímulos das pessoas. E se manifesta nos ambientes
nos quais elas vivem - ou querem viver, nos produtos e
serviços que compram, nos lugares que frequentam, nas
opiniões que têm a respeito de certos assuntos e até mesmo
na maneira como se relacionam com seus grupos sociais.

Para o designer Karim Rashid, que recentemente este-
ve no Brasil, causa e efeito resultam em uma frase: "Quanto
mais tempo passamos na frente do computador, maior a
importância do visual de nossa xícara de café."

A matéria de capa da edição número 1.868 da revista
"Veja" apontou, segundo especialistas, os caminhos para
se construir uma sólida estrutura mental e emocional.
Entre os principais "mandamentos", aperfeiçoar o senso
estético é um valioso recurso para enxergar melhor o
mundo e a si próprio.

O design interage e faz parte do fenómeno da cultura
visual. Dá forma aos nossos valores e desejos. Responde
ao anseio das pessoas de expressar a sua individualidade.
Utensílios para a cozinha, por exemplo, deixaram de ser
peças utilitárias para ser uma forma de expressão pessoal.
O design humaniza a tecnologia integrando soluções ino-
vadoras. Tomou-se a "filosofia visual" do nosso cotidiano.

A expressão "design" está incorporada no nosso vo-
cabulário, porque a capacidade de fazer coisas atraentes

e desejáveis tornou-se um
componente vital da econo-
mia contemporânea. Existe
uma febre contagiante, e até
desmedida, pela apropriação
de ideias, mensagens e senti-
mentos que o design inspira.
Hotel design, carro design,
shopping design, torneira
design, design express, de-
sign ambiental... Ê verdade
que muitos não sabem bem
com que munição estão "ati-
rando" mas imaginam que
podem acertar em cheio o
público- alvo.

"Design é alma fundamental da criação humana". A
frase é de Steve Jobs. O mandachuva da Apple atribui
o feito de ter salvado a sua companhia da falência dese-
nhando produtos irresistíveis.

A apresentação gráfica e o estilo visual de uma revis-
ta são "coisas de design" tanto quanto a criação de um
aparelho de barbear sensual. Os conceitos de confiança
e admiração, entre outros, que as pessoas possam ter a
respeito de uma empresa ou de uma marca também têm
muito a ver com design. Isso porque nas formas de rela-
cionamento com os públicos de interesse, mais de 70%
das manifestações são visuais.

Design é isso: é dar forma ao relacionamento de
alguma coisa com alguém. O "alguma coisa" pode ser
um modelo de óculos, uma embalagem, um carro, a
ambientação de uma loja, uma página na web, o mo-
biliário urbano de uma cidade... O design é um recur-
so cada vez mais usual e inteligente para aumentar o
senso de valor e de satisfação que as pessoas têm ao
interagir com produtos, serviços, marcas, ambientes,
empresas. Não é por acaso que os países derrotados
na II Guerra Mundial (Alemanha, Itália e Japão, res-
pectivamente) se ergueram e tornaram-se grandes
potências, sendo também referência mundial de exce-
lência em design.

Há algum tempo o Sebrae fez um excelente trabalho
chamado "Cara brasileira: a brasilidade nos negócios -
um caminho para o made in Brazil". O estudo fala da exis-
tência de uma imagem nacional que destaca e identifica
bons produtos e serviços, podendo ser usada como es-
tratégia de conquista de mercados. "O Brasil pode tornar
a brasilidade um bem valioso na sua economia".

O País tem produtos tipicamente brasileiros que ob-
têm sucesso no mercado justamente porque possuem
densidade cultural, além de outras qualidades: moda, ar-
tesanato, cachaça, móveis, chocolate, produtos naturais...

O mercado internacional é potencialmente com-
prador, mas tão importante quanto ter os produtos é ter
a identidade, a cara do Brasil, como o próprio estudo do
Sebrae intitulou. E isso é uma questão de design. A vez do
design made in Brazil.
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