
DESIGN PARA AMAR

Desde seu surgimento, entre os séculos XVIII e XIX,
na Inglaterra, o design está relacionado aos grandes
acontecimentos históricos. Para entender um pouco
da evolução do conceito através do tempo e refletir
sobre seu futuro, é fundamental que se faça uma
leitura abrangente da sociedade, seu comportamento,
suas mudanças e aspirações.

Na Inglaterra, a Revolução Industrial, focada na
produção, na quantidade e não na qualidade,
trouxe como resultado o aumento de poder da
classe burguesa, que gerou a expansão do mercado
consumidor. Desde então, o design acompanha
momentos da sociedade.

A Segunda Grande Guerra, por exemplo,
desempenhou forte impacto sobre os designers
e a fabricação de bens. Na era da escassez
de matéria-prima, mas com grandes avanços
tecnológicos, o design ganhou um elemento
fundamental: o plástico.

Nos dias atuais, em uma era de grandes inovações, o
design quebra barreiras e acompanha os movimentos
da sociedade sem perder seu objetivo básico, o
de atender o seu fim funcional, ser uma atividade
transformadora e geradora de benefícios palpáveis.
Tratar apenas da forma e da beleza é um direito
reservado às artes plásticas.

Se funcionalidade é uma condição básica para
um produto com design, quero incluir também a
qualidade do produto. Hoje, este item também
não oferece grande diferencial (permito-me dizer
que qualidade é relativa ao tipo de produto e,
principalmente, ao público ao qual ele é direcionado).
Ter um produto em que a qualidade é reconhecida
pelo consumidor é uma condição indispensável para
seu sucesso.

Já não tão óbvia assim, é a preocupação sustentável,

incluindo aqui preocupações sociais, ambientais
e económicas. Nos anos 1980, este tema era
praticamente inexistente, passando a ser grande
norteador de projetos nos anos 1990. Atualmente,
a preocupação com as gerações futuras começa
a fazer parte do nosso dia-a-dia e os 3R's (reduzir,
reusar e reciclar) são as palavras de ordem. Estamos
em um momento em que selos verdes não são
mais diferenciais competitivos, mas não tê-los é
prejudicial, não só à imagem da empresa, mas
também para sua gestão.

Entretanto, não basta ser funcional, ter qualidade e
ser sustentável para um produto alcançar o sucesso.
Ele tem que atender aos desejos do consumidor,
refletir seu estilo de vida e suas aspirações. Para isso é
fundamental conhecer seu cliente.

Você se comunica com seus amigos pelo facebook,
segue seus ídolos no twitter, se diverte no youtube, tem
blog, myspace, formspring, flickr, Hi5, Bebo...? Pois é,
esta é a geração Y. São jovens nascidos entre 1980 e
1990, que, hoje, com 20 e poucos anos, é a geração
que está com o poder de consumo nas mãos. É um
grupo globalizado, que tem a tecnologia em sua vida
desde pequeno. São pessoas ávidas por informação,
que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
E uma geração que tem pressa, é acostumada a ter
tudo que quer e, com tanta informação, acaba sendo
superficial. Uma das grandes prioridades desse grupo
está em conduzir suas próprias escolhas, sempre
relacionadas ao estilo de vida desejado. Este é o
jovem, nosso consumidor.

Outro ponto importante para entendermos os
caminhos do design, é fazer uma reflexão sobre a
mudança nas classes sociais brasileiras. A ascensão
da classe C configura uma classe média com alto
poder de consumo. É uma classe trabalhadora, que

dá muita importância às aparências, focando seu
consumo em roupas e acessórios. E um;grupo que
sai do consumo de necessidades básicas e entra
numa faixa de consumo de realização pessoal. Para
quem conhece um pouco de teoria da administração,
a hierarquia das necessidades de Maslow, mais
conhecida como pirâmide de Maslow, pode explicar
bem este movimento. Segundo ele, as necessidades
mais baixas são relacionadas às necessidades básicas
do indivíduo e elas devem ser satisfeitas antes da
escalada até as necessidades mais altas. O que está .
acontecendo hoje é que o caminho da escalada
está se tornando mais curto e as necessidades
de status/social e autorrealização estão sendo
alcançadas mais rapidamente, alterando, assim,
todo o comportamento de consumo construído ao
longo de décadas.

Outro ponto que afeta diretamente o design, é a
globalização. Este termo já vem sendo usado, há
algum tempo, mas hoje, se consolida principalmente
com o uso de tecnologias como a internet. Falando
com esses jovens altamente informatizados e com
uma classe C em ascensão, que hoje acesso
a internet em sua grande maioria temos um
nivelamento da informação. O que isso significa?

Significa que, há l O anos, o profissional do design,
através de leitura, pesquisa e viagens especializadas,
tinha uma informação privilegiada, técnica e em
primeira mão. Hoje, a informação está disponível
para todos, no mesmo nível. Está cada vez mais
difícil descobrir o novo, novas funções, novas
formas, cores, etc.

Então, fazendo esta leitura do momento em que
vivemos como profissionais do design, o que
podemos oferecer ao nosso consumidor? Como ser
diferente da concorrência, como surpreender



e ampliar um pouco a fronteira do previsível em
que vivemos hoje? Cada vez mais, vejo o design
como uma atividade multidisciplinar, não só em
sua dimensão projetual, onde o conhecimento
diversificado é fundamental para chegar ao melhor
produto, quanto em sua atividade pós-projeto. O
design e o marketing estão cada vez convivendo mais,
interagindo e se complementando para chegar em
um resultado satisfatório.

O marketing entra com o conhecimento do
consumidor, pesquisando o que realmente tem
significado para ele e também com inovações no
ponto de venda, onde nossos produtos estarão sendo
oferecidos. Aprofundando um pouco mais sobre o
conhecimento do consumidor, foco na importância
de ter produtos que signifiquem algo para uma
determinada pessoa. Conhecer a fundo sua cultura,
sua história e seus desejos para desenhar algo que
seja mais do que função, que seja um símbolo, uma
emoção. Que o consumidor sinta que este produto
tem seu toque pessoal, que ele possa interpretar esse
produto físico como algo intangível. O consumidor
procura hoje algo para amar.

Posso citar como exemplo uma almofada em forma
de abraço. Ela significa algo. Um abraço, um
carinho, um pedido de desculpas, ou quem sabe,
uma declaração de amor. Ela conecta o físico com o
emocional, vai muito além da função, ela vai além da
necessidade física desta função.

No mundo globalizado, onde temos de tudo e
necessitamos de pouca coisa, o valor do inatingível
ganha espaço cada vez maior. Quando você cria
uma conexão emocional com o consumidor, esta
relação tende a ser mais duradoura. Fala-se muito
no problema da não fidelização dos clientes, da
troca fácil entre marcas e produtos dependendo da
oportunidade. Portanto, ter uma ligação emocional
com seu cliente se toma fundamental para minimizar
esta vulnerabilidade.

Existem dois tipos de fatores que estão relacionados a
esta conexão emocional: fatores pessoais subjetivos e
os coletivos. Os fatores pessoais e subjetivos possuem
grande poder de influência na hora da escolha de um
produto. Pode ser sua personalidade, seu passado,
ou ainda o conhecimento de alguma determinada
área. Já os fatores coletivos estão ligados ao fato
do homem viver numa sociedade, onde você é
influenciado por pessoas que estão ao seu redor.
Fatores como idade, sexo, classe social e a busca
pelo reconhecimento alheio e status que podem
direcionar suas escolhas. Desde a antiguidade, as

escolhas eram altamente influenciadas pelo grupo ao
qual se pertencia. Na França antiga, um Conde, por
exemplo, tinha uma norma que estabelecia quantos
cómodos ele deveria ter em sua casa, quantos pratos
deveriam ser servidos em uma recepção, ou ainda,
quantas pessoas deveriam ir a seu enterro. Hoje,
essas diretrizes estão mais flexíveis, mas continuam
retratando a necessidade do indivíduo a pertencer a
um determinado grupo ou tribo.

Pense em uma camiseta com estampa de
vestido tomara-que-caia. Quando estou usando
esta camiseta, mostro que sou antenada, que
acompanho os movimentos da moda, já que
vestidos tomara-que-caia são os do momento.
Mas mostro que sou diferente, que uso ele de
uma maneira bem-humorada. Coloco minha
personalidade sem deixar de me posicionar no
grupo dos descolados.

E assim nos identificamos com várias marcas e
produtos e nos tomamos não apenas fiéis a elas,
mas fãs. São esses os produto que você ama,
independente de sua real função. A emoção vai além:
a conexão emocional foi estabelecida.

Falaremos agora na inovação do ponto de venda.

Lojas em que as mercadorias eram apenas expostas,
colocadas à disposição dos consumidores, estão
entrando em extinção. É preciso fazer muito mais para
conquistar o consumidor.

O visual merchandising pode agregar valor ao
produto e é uma ferramenta de marketing que
envolve o preparo de uma vitrine, o cuidado com
a sonorização do ambiente, a aromatização, a
programação visual, os displays, a arrumação
dos produtos e ainda embalagens, uniformes e
treinamento das equipes de vendas. Quando bem
aplicado, ele é responsável por uma experiência
de compra positiva. É aí que eu queria chegar.
Prover experiência ao consumidor. Tornar uma
visita à loja inesquecível, que transcende a
necessidade de compra do produto. Novamente
estamos falando aqui do intangível. O varejo está
focado em vender emoções!

Os americanos são uma referência mundial no que
diz respeito ao ambiente do salão de vendas. Eles

conseguem transformar um produto, aparentemente
banal e rotineiro, em um momento mágico, onde
o consumo é inevitável. A rede de supermercados
Whole Foods Market, a maior focada em produtos
orgânicos e naturais do mundo, é um bom exemplo.
Aparentemente, vende tomate, cebola, etc. Mas
a arrumação dos produtos é mais caprichada
do que qualquer outro supermercado e eles
possuem um valor agregado fantástico! Não dá
vontade de comprar?

Outro exemplo é o da boneca "American Girl".
A marca criou um ambiente único para vender
produtos e serviços que permeiam o mundo das
bonecas. Ao chegar à loja, você escolhe a que mais
se parece com você, depois a leva para um salão
de beleza para fazer um corte parecido com o seu,
escolhe roupas iguais para você e para ela, vai a um
estúdio fotográfico e ainda pode reservar um buffet
para festas. Tudo isso numa loja de cinco andares,
que oferece serviços que te fazem voltar lá todo o
mês, como o banho especial para as bonecas e o
penteado do mês por U$ 20,00.

Todas estas estratégias permitem criar a percepção
para o consumidor de que ele é único. O desafio é
satisfazer um consumidor cada vez mais satisfeito,
pois, a cada dia que passa, ele tem à sua disposição
uma infinidade de serviços e produtos, com preços
decrescentes devido à globalização. Superar a
expectativa deste consumidor e alcançar seu coração.
Temos que migrar da razão para a emoção.
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