
ilho de pais indianos, nascido 
no Canadá em 1956 e radicado 
desde os nove anos de idade 
nos Estados Unidos, o desig-
ner Ravi Sawhney é um nome 

presente como professor de sua especialida-
de em diversas universidades americanas, 
entre elas a Universidade da Califórnia de 
Los Angeles (UCLA). Mais que isso, suas 
contribuições em design industrial são lendá-
rias. Na Xerox, por exemplo, ele foi o único 
designer participante da equipe de cientistas 
que desenvolveu a primeira tela de compu-
tador sensível ao toque. É fundador e CEO 
da RKS, famosa empresa especializada em 
estratégia, inovação e design que contribuiu 
para a geração de mais de 150 patentes de 
produtos. Sawhney é o criador da estratégia 
de design denominada psicoestética, exposta 
no livro Predictable Magic – Unleash the 
Power of Design Estrategy to Transform 
your Business, escrito em parceria com a 
estrategista de negócios Deepa Prahalad. É 
sobre esse processo que ele fala nesta entre-
vista concedida por telefone, que iniciou com 
a afirmação de que “o design é a mágica”.

Cada vez mais, as empresas investem fortu-
nas em inovação, com ênfase nas embala-
gens e em seu design. No entanto, segundo 
diferentes estimativas, algo próximo a 80% 
dessas iniciativas fracassam. Por quê?
Há duas razões principais. A primeira delas 
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é que inovações são criadas a partir de 
uma perspectiva de desafio – um novo 
avanço tecnológico ou algo que previa-
mente não podia ser feito –, mas nem 
sempre elas são desejadas por alguém. 
Há também inovações que podem ter 
relevância para o mercado, mas para as 
quais o consumidor não está prepara-
do. Muitas delas implicam revoluções 
de hábitos e mudanças exageradas de 
atitude. O limite aceitável de mudança 
pelos consumidores os impossibilita de 
desaprender o que já sabem. Eles pre-
ferem ficar em suas zonas de conforto. 

O ambiente é crescentemente comodi-
tizado e globalizado, mas, paradoxal-
mente, busca-se customização, produ-
tos capazes de atender públicos especí-
ficos. Como contornar essa situação?
Vejamos essa questão pelos olhos do 
consumidor. Mais opções e um maior 
nível de interatividade não necessaria-
mente ressoam com o que nós pensa-
mos e queremos. Na verdade, isso pode 
até ser visto como um fardo, à medida 
que continuam nos dando mais opções, 
mais opções e mais opções, de cam-
bulhada com a comoditização. Para os 
comoditizadores, aqueles que chegam 
atrasados na corrida, o negócio é con-
fundir e esmagar um pouco o mercado 

e, no processo, propor o seu preço, seus 
valores e seus atributos para desafiar a 
concorrência. Uma das questões que 
esta discussão suscita é a da mudança 
de atitude do consumidor. Sempre ouço 
dizer: “Precisamos mudar a cabeça do 
consumidor”. A questão não é essa. A 
questão é avançar, fazer o consumidor 
progredir. É desenvolvê-lo, não mudá-
lo. É fundamental nos negócios perce-
ber que as pessoas não necessariamente 
mudam, mas sim que evoluem. Assim, 
o que devemos tentar conseguir junto 
aos consumidores é torná-los melhores. 
A partir daí, passam a consumir não só 
volumes maiores, mas a consumir mais 
com mais qualidade.

O processo criado pelo senhor para 
liberar a força do design estratégico, 
batizado de psicoestética, consistiria 
em estabelecer uma conexão emocio-
nal com os consumidores através do 
design. Como isso ocorre?
Pense na psicoestética como se fosse 
um palco a ser construído. Nesse palco 
ocorrerá uma grande performance. Ela-
boramos um pano de fundo com um 
panorama da concorrência e mapea-
mentos das personas dos consumido-
res. Então começamos a trazer ao palco 
as pessoas criativas que farão a perfor-

mance – não só os designers, mas exe-
cutivos de diferentes áreas da empresa, 
incluindo gente do financeiro, gerentes 
e diretores. Daí elaboramos “jornadas 
do herói” (*) hipotéticas dos partici-
pantes. É esse o ponto nevrálgico da 
psicoestética. Isso facilita a equipe a 
entender e a conectar-se com seu públi-
co, entendendo seus anseios, e o rumo 
a uma situação competitiva. 

Como é possível, na prática, transfor-
mar esse processo em produtos e servi-
ços? Há exemplos concretos?
Posso citar o conhecido case da garrafa 
de água Kor One (ver quadro na pág. 
18). Além dele temos atualmente pro-
gramas inteiros específicos para servi-
ços, área em que vem ocorrendo grande 
demanda por design. As ferramentas e 
os talentos que o design envolve podem 
ser aplicados a serviços, proporcionan-
do experiências incrivelmente ricas e 
recompensadoras para os consumido-
res. É um desafio que já vem sendo 
enfrentado por pessoas criativas.

No dia-a-dia das 
empresas no Brasil, 
o que se vê é que o 
desenvolvimento do 
design de produtos, 

Capa de Predictable
Magic, escrito 

por Sahwney em 
parceria com 

Deepa Prahalad

(*) Referência ao conceito explicitado por Joseph Campbell (1904-1987), profundo 
estudioso americano de mitologia e religião, segundo o qual a humanidade precisa de 
herois e, mais ainda, de que os indivíduos podem tornar-se herois ao bem administra-
rem suas tentativas de empreendimento e as circunstâncias que as cercam. O trabalho 
do entrevistado é em boa parte fundamentado nesse conceito.
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especialmente no setor de embalagens, 
é o último componente a ser considera-
do. Não há um alinhamento do design 
com a estratégia. Essa é a realidade 
também em países nos quais o senhor 
já atuou?
Sim, acontece em todos os lugares, mas 
isso está mudando. Cresce a compreen-
são de que a contribuição da estratégia 
de design deve ser trazida o mais cedo 
possível para os projetos de desenvol-
vimento de produtos. Está provado 
que quem faz isso ganha mercado, e 
então a concorrência não tem saída 
senão tentar alcançá-lo. Mas é difícil 
conseguir isso se os designers forem 
envolvidos tardiamente no processo. 
O que sempre recomendo aos nossos 
clientes é que envolvam em peso e o 
mais cedo possível todos os integran-
tes da equipe de design nos projetos. 
Aconselho também que empreguem a 
equipe de maneira que seus membros 
se sintam lotados estrategicamente. 
Convém estabelecer algum tipo de 
acordo contratual que dê a eles a certe-
za da estabilidade e, em contrapartida, 

que não partam para a concorrência.

Quais têm sido as conseqüências do 
não alinhamento do design?
Altas taxas de fracasso de lançamentos 
de novos produtos e baixo retorno dos 
investimentos líquidos. Não é assim 
quando se vai ao mercado com as per-
guntas certas e as respostas certas para 
o público-alvo. Do contrário entra-se 
no velho processo de ‘tentativa e erro’, 
e aí cabe a pergunta: espera-se até estar 
no mercado e ter o produto exposto no 
ponto de venda, para então descobrir 
que ele não é o que se imaginava? Ao 
ir mais fundo na psicologia dos consu-
midores, acaba-se descobrindo quais 
são seus desejos, qual o design mais 
indicado para eles, e então colhem-se 
os benefícios dessa prática cada vez 
mais cedo. E quanto mais cedo se fizer 
isso tanto menor será o risco. Quando 
se tem foco estratégico, o que um 
designer faz? Ele olha essa mercadoria 
de maneira holística, isto é, não só seu 
lado gráfico, mas também como as pes-
soas a manuseiam. Ele se pergunta: “O 

consumidor apalpa a embalagem? Ele 
amassa a embalagem? O que acontece 
quando a embalagem é aberta?”. Para 
melhorar o produto, o designer cria 
adaptações a partir daquelas respostas. 
Ao entender as pessoas – e não apenas 
os produtos – podem ser criados pro-
dutos inovadores e bem-sucedidos, a 
baixo custo.

A negligência com que o design é 
tratado nas grandes corporações não 
se deveria em boa parte à atitude dos 
designers, que mistificam a atividade?
Sim, existe verdade nisso – e é uma 
parte do processo pelo qual a psicoesté-
tica se tornou mais rica e mais profun-
da. Os consumidores rejeitam aquilo 
a que não conseguem se adaptar, e o 
altíssimo design é um bom exemplo. 
Não acho que isso seja culpa do desig-
ner, ou da empresa ou do consumidor. 
Diria que isso é um exemplo típico do 
tipo de mau alinhamento. Se os con-
sumidores de determinado produto ou 
serviço fossem todos designers e arqui-
tetos, talvez o altíssimo design fosse 
aceitável para eles enquanto solução. 
Eles veriam toda a funcionalidade ou a 
pura estética da coisa. Entretanto, pode 
acontecer – e geralmente acontece – de 
se lançar no mercado um bem altamen-
te durável e valioso e, mesmo assim, 
ter-se um mau alinhamento. 

No Brasil, com o aumento da renda 
da população e do poder aquisitivo 
das classes mais baixas, as redes de 
varejo e os fabricantes de bens durá-
veis procuram caminhos para atingir 
este público de forma a vender mais. 
Imaginamos que o senhor dirá que 
um instrumento muito adequado para 
isso é utilizar a psicoestética. Como 
convencer as empresas a adotar essa 
filosofia?
Isso é feito através da seqüência da 

A garrafa de água livre de bisfenol A
Coube à RKS, empresa fundada por Ravi 
Sawhney, desenvolver o primeiro recipiente no 
mundo a utilizar uma resina livre de bisfenol A 
(BPA), aditivo utilizado em ampla gama de plás-
ticos, hoje considerado cancerígeno. Em 2008 
a condenação ao aditivo atingira o auge das 
críticas nos Estados Unidos, mas a essa altura 
a KSR já vinha desenvolvendo para a Kor Water, 
nos Estados Unidos, um projeto de garrafa para 
ser usada permanentemente por consumidores 
preocupados com o descarte do vasilhame usado, 
poluidor do ambiente quando não tem destinação 
adequada após o uso, como a reciclagem. 
Nasceu assim a garrafa Kor One, cujo êxito de 
vendas cresce na proporção inversa do aumento 
das preocupações com o impacto ambiental 
causado por embalagens descartadas. No 
projeto, a RKS utilizou a resina livre de 
BPA Tritan, da Eastman. Além desse 
fator, as características básicas da 

garrafa são: 1) tampa de fácil abertura, operacional 
com apenas uma das mãos; 2) material de alta 
transparência, semelhante à do vidro; 3) boca larga, 
capaz de receber cubos de gelo; 4) formato elíptico, 
de fácil manuseio; 5) tem longa vida útil e é reci-
clável; 6) a tampa tem um dispositivo, denominado 
Kor Stone, que permite personalizar o objeto.
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“jornada do herói”, da maneira que a 
aplicamos na psicoestética. Esse é um 
dos desafios que enfrentamos. Nada 
melhor para isso do que mostrar exem-
plos nos quais as pessoas foram atraí-
das a empregar – e adotar – uma grande 
quantidade do que chamados de “ver-
dade da psicoestética”. E para enfrentar 
o desafio temos de construir a credibi-
lidade e a atração, isto é, a atração para 
melhorar o desempenho de negócios. 
A psicoestética aumenta não somente o 
market share das empresas, mas pode 
ser usada para atrair novos consumido-
res que antes não eram alcançados.

Como é possível saber se as constata-
ções da filosofia da psicoestética estão 
se transformando adequadamente em 

produtos, em embalagens?
O sistema de mapeamento é usado 
não só como estratégia, mas também 
para medir o nível de engajamento, e 
é necessário desenvolver um sistema 
de avaliação do consumidor. Usan-
do a psicoestética como plataforma é 
possível testar as raízes subjetivas que 
motivam o consumidor, com vistas a 
gerar mais inteligência. 

Nem sempre os designers de embala-
gem têm bom domínio técnico de pro-
cessos e de materiais. A psicoestética 
pode funcionar num quadro desses?
Perfeitamente. Mas é preciso que os 
designers também apliquem os prin-
cípios da psicoestética. Se o desafio 
é fazer com que o designer entenda e 

adote novos materiais, por exemplo, é 
necessário personificar esses designers 
e desenvolver uma “jornada do herói” 
para eles, a fim de que se engajem na 
adoção e nas inovações a serem feitas. 
No caso, o processo da psicoestética se 
aplica diretamente aos desafios espe-
cíficos dos membros daquele público. 
Muitos designers têm egos inflados, 
mas quando veem que há um novo 
approach que podem entender e evoluir 
com ele, isso os torna mais produtivos, 
faz com que seus projetos sejam mais 
desejáveis aos consumidores. Assim 
o designer ganha mais visibilidade e 
segurança. É o que chamo de atingir 
o ponto mágico: identificar onde estão 
as oportunidades, quem as alimenta e 
quem se beneficia com isso.
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 138, p. 16-19, fev. 2011.




