
D E S I G N & B U S I N E S S 

O D E S I G N E R 

O americano Michael Porter é, desde 

a década de 80, um dos principais 

nomes em estratégia empresarial. 

Para ele quando se trata de diferenciar 

um produto no mercado, o design 

é um poderoso agregador de valor. 

(PORTER 1980). Dentre as diversas 

terminologias existentes no design 

atualmente, o design estratégico é o 

que vem sendo mais valorizado no 

mundo corporativo, pois ele tem a 

função de manter na empresa uma 

visão ampla, evitando que ela tenda 

apenas para um foco. 

O designer estratégico trabalha 

analisando a si tuação do mercado e 

da empresa, criando um diagnóst ico 

funcional, cujo objetivo é detectar, 

na empresa ou produto, dados 

conceituais e estruturas simbólicas 

que possam representar a marca. 

Ele ainda avalia os objetivos dos 

envolvidos, empresa ou consumidor, 

a fim de encontrar todas as 

in formações que podem ser usadas 

na gestão das estratégias da empresa 

(p.ex: o que fazer para alcançar 

as metas definidas?), procurando 

integrar as várias áreas diante do 

objetivo global. 

Esse designer atua quase como um 

"ps icó logo" , entendendo e atuando 

sobre os pensamentos, sentimentos 

e desejos tanto do seu cliente quanto 

do públ ico. 

Ele vai lidar com questões subjetivas 

ligadas a conceitos pessoais, como 

identidade, gostos e hábitos de cada 

pessoa, mas t a m b é m com os valores 

da própr ia empresa. Por isso, antes 

tudo, é preciso que o designer 

compreenda e assimile a identidade 

dessa organização para, aí sim, ter 

condições de criar ações ligando o 

design às suas estratégias. 

Não é uma tarefa fácil. O profissional 

precisa estar sempre muito bem 

informado e deve manter a mente 

aberta para muitos caminhos 

possíveis, pois não existem 

fórmulas prontas. Nesse sentido, 

o convívio com as diferenças 

privilegia o profissional do design, 

dando-lhe acesso a referências, 

pensamentos, ideologias, objetivos 

e comportamentos que enriquecem 

seu ferramental cultural e, 

consequentemente, suas respostas 

aos problemas. 
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O P R O D U T O 

0 designer precisa estar constantemente 

atento a todas as questões que 

permeiam a sutil relação entre 

produto e usuário. Um produto para 

ter um potencial estratégico, precisa 

ter mais que atributos funcionais, 

apresentando t a m b é m requisitos de 

percepção, emoção e sentimento. 

Não somos mais envolvidos única e 

exclusivamente pela estética, valor 

ou necessidade. Como usuários, 

queremos mais. Queremos que o 

produto tenha uma relação simbólica, 

um significado especial para nós. 

Em todas as casas, não importa 

qual o estilo, tamanho e valor, 

existem produtos que remontam 

ao passado ou do morador ou da 

própria história da humanidade. Esses 

objetos geralmente são afastados 

de sua função pr imária, deixando 

de ser funcionais e tendo apenas 

significado emocional. 

Esse "significar" é muito forte na 

vida das pessoas. É o que traz 

recordações de momentos e nos dá 

um sentimento de "pertencimento" 

no mundo, pois representam a 

nossa história. Os objetos estão 

impregnados dessas sensações 

e sentimentos e são capazes de 

traduzir costumes e valores da 

geração a que pertencem. 

A evolução do mundo redirecionou 

os processos industriais, acirrando 

ainda mais a concorrência entre as 

empresas e, consequentemente, 

entre os produtos. Por isso, hoje, a 

p rodução de objetos diferenciados 

enfatiza a forma sobre a função , 

empregando inclusive critérios 

estéticos retirados de segmentos 

correlatos, como a moda, por exemplo. 

Utilizar essa concepção, evidenciando 

o valor emocional, pode ser um 

grande diferencial estratégico que o 

designer d ispõe para gerar produtos 

que correspondam aos anseios do 

consumidor con tempo râneo . 

Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 31, p. 30-31, mar./abr. /mai. 2010.




