
0 design, como já sabemos, é uma das principais 

ferramentas para gerar esse significado e valor. Contudo, 

ainda é difícil medir o verdadeiro custo desse investimento 

3.0. Não estamos falando apenas dos custos econômicos, 

mas também do custo social e ambiental do modelo de 

desenvolvimento de produtos dentro do contexto do 

mercado contemporâneo: dinâmico, ambicioso, com 

escassez de recursos, instabilidade econômica, modificação 

dos valores sociais, legislações ambientais, responsabilidade 

social empresarial e consumidores mais exigentes. 

O século XXI exige novos modelos de produção, negócios, 

sistemas financeiros, convivência entre classes sociais, 

educação, entre outros aspectos que devem estar incluídos 

no design 3.0. Especialmente quando pensamos que o 

modelo no qual desenvolvemos produtos ainda é muito 

similar ao que surgiu na época da revolução industrial. Sem 

dúvida, ele foi otimizado, mas não adaptou sua capacidade 

de produção para um crescimento de população de mais 

de quatro bilhões de pessoas desde os anos 1900. Por isso, 

hoje, estamos sofrendo com problemas de recursos naturais, 

capacidade de produção e desperdício. 

Neste contexto, o designer pode atuar repensando várias 

instâncias do desenvolvimento de produtos. Mas para isso é 

preciso também repensar as áreas e critérios de atuação do 

profissional. 

D E S I G N N A S O C I E D A D E A T U A L 

Muitas instituições estão trabalhando para atualizar e 

disseminar esse "novo" conceito de design. Um que 

acredito ser bastante positivo é a definição da INDEX, que 

diz que "o design do século XXI tem que ser entendido 

como conhecimento e como vanguarda do pensamento 

para desenvolver o potencial humano, para melhorar a 

vida com o objetivo de colaborar para resolver os desafios 

que enfrenta a humanidade. Design como ferramenta 

para compreender, de forma exaustiva, as necessidades 

e desejos do usuário para criar soluções para contextos 

determinados". 

De forma similar, mas bem mais completa, o International 

Council of Societies of Industrial Design (ICDID) define: 



Text Box
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