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No mundo todo, o design é a bola da vez. É sinônimo de inovação e de um pensamento que 
permeia as empresas de hoje. O chamado "Design Thinking" é tema de palestras e o discurso 
do futuro. O design é solução na busca da sustentabilidade e ajuda a dar ordem ao caos nos 
cenários urbanos. Torna-se cada vez mais acessível e se insere no cotidiano das pessoas de 
qualquer classe social. É negócio e entra na construção das marcas e nas estratégias de 
comunicação e marketing. E tem sido, em grande parte através do design, que o Rio de 
Janeiro se consolida como ícone da indústria criativa tanto no cenário nacional quanto mundial. 
A vocação se explica: pelo menos quatro gerações de profissionais se beneficiaram com a 
abertura da primeira escola de design da América Latina, a ESDI, em 1963. Da arquitetura, o 
design se descolou e desenvolveu diversas vertentes, virando negócio inclusive para as 
agências de publicidade. No caso específico do Rio de Janeiro, se o Estado não está 
representado entre as cinco maiores agências de publicidade nacionais, quando o assunto é 
design - embora não haja um ranking oficial, o Rio com certeza está representado entre as 
cinco maiores com empresas como Tátil, Ana Couto Design, entre outras. 
 
Ao vencer recentemente a licitação com a marca das Olimpíadas de 2016, a empresa do 
carioca Fred Gelli, a Tátil Design, simboliza essa forte presença carioca no cenário do design. 
Para ele, esta é uma força que sempre existiu no mercado local, e que ganha maior visibilidade 
na medida em que o Rio vive o seu momento "bola da vez" do ponto de vista econômico e o 
próprio design ganha força mundialmente. 
 



"Nunca perdemos a relevância no design, que é histórica. As empresas e profissionais mais 
criativos são cariocas", opinou Gelli, que está há dez anos em São Paulo, mas disse que se 
inspira em sua cidade natal. 
 
Um forte indicador da força do Rio nessa área está em sua representatividade em associações 
nacionais. Na Abedesign (Associação Brasileira das Empresas de Design), por exemplo, há 
vários cariocas na diretoria, como Guto Índio da Costa e Gustavo Gelli, sócio de Fred na Tátil, 
e participando de diversas ações nacionais e internacionais para fomentar o negócio. Algo que 
não se vê no mercado publicitário, por exemplo. 
 
Luciano Deos, presidente da Abedesign, declarou que a associação há muito tempo não 
diferencia Rio de São Paulo. O eixo é considerado mercado nacional, e não regional como 
Minas, Sul ou Nordeste. 
 
"O Rio tem uma enorme tradição no design e um legado acadêmico e cultural mais relevante 
do que qualquer outro mercado no País. A partir dos anos 90, deixamos a editoria de arte e 
cultura e fomos para a editoria de economia. No Rio, muitos estúdios conseguiram se 
transformar em empresas com visão mais estratégica e se projetaram nacionalmente", 
comentou Deos, ele próprio sócio do Gad, empresa sediada em São Paulo. 
 
Com menor tradição e fortemente voltado para a indústria, o mercado de design de São Paulo 
se desenvolveu de maneira diferente, ganhando força em embalagem e projetos corporativos. 
"Em São Paulo sem dúvida há menores possibilidades de expressão em relação ao Rio, onde a 
agenda cultural permite maior segmentação do design. O setor carioca ganha prêmios com 
brindes, com flyers, itens mais variados", comentou Deos. 
 
Segundo ele, a agenda para promoção do design em âmbito nacional e internacional este ano 
está cheia, e um dos projetos da entidade é fazer um extenso mapeamento do mercado para 
avaliar seu tamanho e extensão. 
 
"Existem mais de 400 escolas dirigidas ao segmento no Brasil e nossa ideia é realizar, em 
parceria com uma empresa de pesquisa, um estudo profundo seguindo padrões de referência 
internacionais. Vivemos um grande momento de visibilidade e precisamos aproveitar a onda 
para crescer estruturalmente e não apenas na imagem, que é o que em geral acontece no 
Brasil", concluiu Deos. 
 
Joice Leal, presidente da Associação Objeto Brasil, que está à frente da premiação Idea Brasil, 
dedica-se há 30 anos a fomentar o design no País. Mais recentemente, a Objeto passou a 
apoiar a categoria Design do festival da ABP (Associação Brasileira de Propaganda). Segundo 
ela, de fato o Rio de Janeiro tem privilégios em termos históricos. 
 
"A área está mais articulada no Rio de Janeiro e há um mérito dos designers cariocas de 
arregaçarem as mangas e irem à luta", disse Joice, que ajudou a fundar a Abe-design. Na 
opinião dela, o Rio tem aproveitado muito bem o design como instrumento importante para o 
desenvolvimento e a sustentabilidade econômica. Joice também tem interesse em mapear o 
mercado atual. 
 
Ricardo Leite, da Cramma Design, uma das empresas que nasceram no Rio e ganham 
destaque nacionalmente, acredita que o Estado vive uma espécie de revolução, de 
"movimentação de placa tectônica" em que um pé se mantém no conservadorismo ainda 
presente em muitas empresas e outro na inovação que mexe com o design ao redor do 
mundo. 
 
"Vivemos uma nova economia criativa em que tudo tem que ser reinventado o tempo todo, 
marcas têm que significar valores, tudo está se transformando. Eu acredito que o Rio de 
Janeiro tem as melhores condições para ser a capital criativa do País. Temos aqui os 
escritores, os atores, os músicos, os cineastas, as editoras de livros, o principal grupo de 
comunicação. Nossa vocação não é industrial e sim cultural", disse Leite. 
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A discussão é polêmica e divide os profissionais da área. Alguns acreditam que existe, sim, 
uma identidade local no design feito no Rio. Outros acreditam apenas que a cidade, por suas 
características "esculturais", alimenta e inspira de um jeito especial os profissionais que vivem 
nela. E que, por ser uma capital cultural, permite mais inovação. 
 
Maria Luz Schneider, da Pa-ckaging Brands, acha que há sim uma marca no design carioca: 
"Tem estilo próprio, descontração e a liberdade dos cariocas. O Rio é a capital cultural do 
Brasil, todas as tendências e estilos nascem aqui. Design é sinônimo de inovação, de 
diferenciação, logo, o Rio tem essa cara", garantiu. 
 
Eliane Formiga, diretora da área de design na Escola Superior de Propaganda e Marketing, 
acha que o diferencial do Rio é ousadia e inovação. "Temos um design mais brasileiro, mais 
tropical". 
 
Bruno Bertani, da Indústria Nacional, disse que no Rio há várias empresas que combinam 
criatividade e informalidade, sem deixar de lado o caráter empresarial do negócio do design. 
"Vence quem tem menos medo do julgamento, quem arrisca mais: acho que cariocas são um 
pouco mais livres - por isso são mais criativos quando o assunto passa pela experimentação", 
disse. Ricardo Saint'Clair, da Diálogo, que acredita que o Rio tem uma vocação inovadora, 
criativa, irreverente. "A cidade é inspiradora, tem astral agradável e sempre foi um polo de 
cultura para o movimento político. Temos aqui uma boa mistura do autoral com o corporativo, 
que não se vê tanto em outros mercados. As empresas de design têm suas lojas, vendem 
produtos. Nós, por exemplo, botamos produtos na loja do Moma, na Bienal de Curitiba, e não 
ganhamos dinheiro com isso, é por amar o que fazemos", disse. 
 
Dulce Ângela Procópio de Carvalho, subsecretária do governo do Estado do Rio, declarou que o 
desenho do litoral carioca é a marca do seu design, como ficou bem representado no traço de 
Fred Gelli para as Olimpíadas de 2016. 
 
"A silhueta da cidade atrai as pessoas e é inspiradora. Está para todos os lados, vê se em 
qualquer lugar da cidade. É característica também do Estado. Essa é a marca do design no 
Rio". 
 
Fred Gelli acredita ter realmente levado vantagem na criação da marca das Olimpíadas do Rio, 
por estar na cidade carioca. Mas esta não é necessariamente uma vantagem competitiva para 
trabalhos de outras naturezas. 
 
"Levamos vantagem porque respiramos o Rio o tempo todo. Eu corro na praia, velejo na baía 
de Guanabara, esbarro o tempo todo na Pedra da Gávea. É evidente que foi um diferencial, no 
caso da marca das Olimpíadas. Mas o mais importante - e acho que aí é algo brasileiro e não 
necessariamente carioca - é a nossa capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. 
O luxo em lixo. Mundialmente, hoje, menos é mais, e sempre fizemos isso, por isso, estamos 
nos destacando. Fazemos naturalmente o que hoje encanta o mundo", disse Gelli, que tem 
baseado sua criação no conceito sustentável.  
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