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Os países emergentes, que até 

pouco tempo, possuíam economias 

baseadas apenas no fornecimento 

de matérias-primas ou de mão de 

obra barata, hoje se apresentam 

como os principais competidores das 

economias desenvolvidas quando o 

assunto é inovação. 

O termo BRICs foi criado em 2003 

pelo banco de investimentos 

Goldman Sachs, referindo-se às 

iniciais de Brasil, Rússia, Índia e 

China, considerados na época os 

países com maior potencial de 

crescimento. Ao longo dos últimos 

anos, economistas vêm sugerindo 

adaptações, falando em BRICS 

(inserindo a África do Sul), em BIICs 

(inserindo a Indonésia e excluindo a 

Rússia) ou Bricoland. Mas os países 

do acrônimo original permanecem 

como economias que são peças-

chave no contexto mundial. 

O crescimento desses países é o 

maior da história. Sua participação 

no PIB mundial, em paridade de 

poder de compra, aumentou de 

3 6 % em 1980 para 4 5 % em 2008, 

devendo atingir 5 1 % em 2014. Em 

2010, a China tornou-se a segunda 

maior economia global. Índia, 

Rússia e Brasil f iguram entre as 10 

maiores. O número de companhias 

brasileiras, chinesas, indianas e russas 

na lista das 500 maiores do jornal 

inglês "Financial Times" passou de 

15 para 62 empresas entre 2006 

e 2008. Em 2020, prevê-se que a 

China passará os EUA e se tornará a 

maior economia global; que o Brasil 

terá superado o Reino Unido e a 

França, tornando-se a sétima maior 

economia e um número maior de 

países emergentes estará entre as 10 

maiores economias. 

A população desses países é maior 

e também cresce em ritmo mais 

elevado, mas é o incremento da 

renda per capita a grande razão 

para a sua ascensão econômica. 

Com centenas de milhões de 

pessoas sendo integradas à classe 

média, esses países representaram a 

metade do crescimento do consumo 

mundial em 2010 . 

Desde 2007, os consumidores dos 

mercados emergentes vêm gastando 

mais que os americanos. Em 2009, 

sua participação no consumo global 

aumentou para 3 4 % , ante os 2 7 % 

dos EUA. Somente no Brasil, as 

projeções mostram que até 2014 

a classe ABC poderá incorporar até 

36 milhões de pessoas, mais da 

metade da população da França. 

Adic ionando a isso as 32 milhões de 

pessoas incorporadas antes da crise, 

temos uma inclusão superior do 

que a quantidade de moradores de 

toda a França. Em consequência, o 

consumo interno vem substituindo as 

exportações como motor 



do crescimento econômico dos países emergentes, 

forçando as empresas a também repensarem o foco 

dos seus negócios. Diante disso, é inevitável perguntar: 

como o design vai satisfazer as demandas desses novos 

consumidores? E qual é exatamente o papel do design no 

desenvolvimento econômico, cultural, social e ambiental 

desses países? 

Para atender a essas novas demandas, as empresas 

multinacionais, num primeiro momento, passaram a 

adaptar vários produtos "g lobais" às realidades " locais". 

São exemplos como a Adidas, que antes dos jogos 

olímpicos de Pequim, criou uma loja com produtos 

adaptados ao biotipo asiático. A Procter & Gamble, por 

sua vez, após descobrir que os consumidores chineses 

usam folhas de chá para prevenir o mau hálito, lançou 

o creme dental Crest com extratos de chá. Na Índia, a 

Mercedes Benz instalou controles independentes de ar 

condic ionado para os bancos traseiros, já que a maioria 

dos seus consumidores contrata motoristas. Entendendo 

sensivelmente a cultura local, a Nike criou uniformes 

esportivos específicos para atletas muçulmanas indianas, 

proibidas de mostrar o corpo durante os exercícios físicos. 

São todos exemplos muito positivos, porém, o potencial 

desse mercado demanda um conhecimento ainda 

mais aprofundado do contexto de cada país a fim de 

se conceber soluções coerentes e efetivas. Cada nação 

apresenta características peculiares envolvendo cultura e 

necessidades (como escala e distribuição) que poderão 

dar vazão a modelos completamente novos para uma 

sociedade diferente. 

Além disso, assim como vem aumentando a demanda 

de consumo, vem aumentando também a demanda por 

serviços de design. Com a inclusão desse conceito em 

muito mais do que apenas no desenvolvimento do produto 

e seu gráfico, abarcando branding, estratégia, identidade, 

gestão, arquitetura, serviços e interface, essa mudança 

representa um enorme desafio, mas com perspectivas de 

crescimento. 

Neste sentido, o mundo inteiro vai ficar atento aos 

critérios e características que vêm moldando as 

economias emergentes. 



D I V E R S I D A D E 
SOCIAL 

A diferença social também é um 

problema comum aos países do BRICs 

e vem influenciado o desenvolvimento 

de produtos. Considerando isso, as 

marcas adaptam produtos olhando as 

necessidades de classes mais baixas 

ou com crenças e culturas diferentes. 

A Unilever, por exemplo, adaptou a 

fórmula tradicional do sabão em pó 

Omo para criar o Omo Tanquinho, 

voltado aos consumidores que não 

possuem máquina de lavar. E são várias 

as diferenças que devem ser levadas 

em conta: renda, crenças, hábitos, 

escolaridades, estilo de vida, etc. 

R E D E S I G N 
Este novo paradigma de gestão 

que começa a tomar forma tem 

grandes implicações para o equilíbrio 

de poder global . A energia criativa 

do mundo está se deslocando 

do mundo desenvolvido para o 

emergente, uma vez que é nestes 

países que as empresas vêm 

encontrando mais oportunidades 

para crescer. Evidentemente, os 

profissionais locais são os mais 

indicados para entender e traduzir as 

necessidades de seus compatriotas e 

essa é uma responsabilidade que só 

irá crescer. 

Considerando essa tendência, a 

inovação surgida nos BRICs pode 

deixar de partir da adaptação ou 

modificação de plataformas criadas 

nos países desenvolvidos visando 

atender às demandas imediatas dos 

consumidores emergentes. Novas 

referências de comportamento 

poderão se fortalecer. 

Por isso, neste exato momento, os 

BRICs se deparam com desafios 

cujas soluções vão depender de 

um repensar o que já existe, já que 

muitas delas não se aplicam de forma 

satisfatória às suas necessidades. 

Basta pensar que o automóvel 

como meio de transporte individual, 

embora tenha funcionado nos EUA, 

dificilmente é bem-sucedido em 

países com mais de um bilhão de 

habitantes como a China e a Índia. 

Outro ponto a se considerar é o 

impacto provocado pelo próprio 

crescimento econômico dos países 

emergentes em setores tão diversos 

como energia, meio-ambiente, 

alimentos, materiais, produção 

artística e gastos militares. São 

sociedades bastante diferentes da 

forma como as conhecemos hoje 

que devem surgir, algo a qual o 

mundo desenvolvido também terá 

que se adaptar. 

Se as soluções de consumo devem 

passar a considerar as características 

particulares de cada país, surge 

também a necessidade de se 

expressar estética e culturalmente 

para os demais países. Marcas como a 

Natura, no "Brasil, apostam em vender 

a brasilidade, por exemplo. É talvez 

uma forma de sair do lugar comum 

e do massificado, contanto que se 

diminuam os aspectos caricaturais 

desses países. Porque não? 

Essas são todas mudanças que 

estão apenas começando, e não há 

dúvidas que design será um grande 

aliado na construção deste futuro. 

Cabe a vocês, profissionais, refletirem 

sobre como é possível contribuir com 

esse "redesign" do mundo. 

Text Box
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