
Design Industrial Brasileiro: a Terceira Onda 

Cada vez mais a competição migra para a inovação, a criatividade e a diferença 

Verdade seja dita, o design 
industrial brasileiro sobreviveu 
a duras penas até a década de 
1990, com pouquíssimos casos 
individuais de sucesso e tam
bém de profissionais ou em
presas atuantes no mercado. 
Isto aconteceu - mas não ape
nas - no mercado de móveis, 
onde era possível produzir 
sem grandes investimentos em 
ferramental. Sergio Rodrigues, 
Oswaldo Mellone, Ângela Car
valho e Celso Santos, Lina Bo 
Bardi, Michel Arnault e alguns 
poucos outros designers foram 
os heróis desta primeira onda 
do design industrial brasileiro. 

Toda vez que eu me 
apresentava, em meados 
da década de 1990, a uma 
grande indústria oferecendo 
serviços de design, me 
perguntavam se eu dese
nhava móveis. Chegava a ser 
cômica esta pergunta, vinda de 
industriais dos mais diversos 
setores que, na época, ainda 
não conseguiam perceber a 
importância do design nos 
seus produtos. Consequência 
de um país que viveu décadas 
fechado para a concorrência 
internacional e uma indústria 
que se acostumou com o fato 
de que qualquer produto seria 
competitivo no mercado, des
de que fosse barato? Falta de 
opção e de base comparativa 
geraram este conceito. 

Já no fim da década 
de 1990 e início dos anos 
2000, a indústria brasileira 
de maior porte abraçou e 

o segmento 
automotivo, o design 
brasileiro nunca 
se desenvolveu 
plenamente. Tivemos 
algumas ousadias 
de razoável sucesso 
- Puma, Farus, 
Miura, alguns bugres 
(mercado que nunca 
conseguiu ocupar 
todo o seu potencial) 
e uma única grande 
oportunidade 
perdida, no caso 
da Gurgel, mas 
infelizmente creio 
que seu fundador 
era um desses 
industriais que 
acreditavam 
também que 
'designers 
desenhavam móveis' 
(aliás, acredito que 
essa foi uma de suas 
grandes, senão a sua 
maior, falha). 

investiu em design, transfor
mando o produto nacional e 
dando os primeiros passos 
para o "made in Brazil" de 
melhor qualidade e design 
diferenciado. Esta mudança 
de atitude foi certamente 
reflexo da abertura comercial, 
tanto por conta da concor
rência internacional quanto 
da quantidade de empresas 
internacionais que compraram 
grandes indústrias nacionais e 
importaram uma nova cultura 
de desenvolvimento de proje
tos e produtos. Mas as pecu
liaridades da cultura brasileira 
foram elemento fundamental 
nesta nova atitude: ao comprar 
uma indústria no Brasil, todo 
o primeiro passo de uma 
multinacional era tentar ven
der seu produto aqui. Como 
muitas vezes estes produtos 
importados não atendiam às 
necessidades, aos hábitos e 
anseios da cultura brasileira, 
as empresas foram forçadas 
a investir em design local. Eu 
diria que esta foi a segunda 
onda, e é interessante perceber 
como isso só aconteceu em 
nichos específicos de mercado 
(onde a cultura local se ex
pressa mais fortemente na re
lação com os produtos) como, 
por exemplo, eletrodomésticos. 
Arno, Consul, Brastemp, Dako 
e a Prosdócimo (hoje, Electro-
lux) são exemplos de marcas 
brasileiras compradas por 
multinacionais que trouxeram 
suas metodologias de projeto e 
investiram em equipes internas 
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ou empresas consultoras de 
design industrial. 

Curioso atestar como em 
outros segmentos onde a 
cultura local não se relaciona 
de forma tão específica com o 
produto, como, por exemplo, 
o segmento automotivo, o de
sign brasileiro nunca se desen
volveu plenamente. Tivemos 
algumas ousadias de razoável 
sucesso - Puma, Farus, Miura, 
alguns bugres (mercado que 
nunca conseguiu ocupar todo 
o seu potencial) e uma única 
grande oportunidade perdida, 
no caso da Gurgel, mas infeliz
mente creio que seu fundador 
era um desses industriais que 
acreditavam também que "de
signers desenhavam móveis" 
(aliás, acredito que essa foi 
uma de suas grandes, senão a 
sua maior, falha). 

Agora em 2011, eu diria 
que estamos entrando na 3a 

onda do design industrial 
brasileiro. É entusiasmante 
perceber a recente mudança 
no perfil da demanda dos 
serviços de design no Brasil e 
ver que finalmente a cons
ciência da importância do 
bom design chegou a todos 
os tamanhos e segmentos 
da indústria brasileira. Se 
antigamente trabalhávamos 
para poucas multinacionais, 
hoje o mercado se ampliou 
muito e passamos a trabalhar 
para muitas pequenas e 
médias empresas e indústrias. 
Observem-se as premiações de 
design no Brasil e a variedade 

de produtos e nichos. 
No entanto, trabalhar para 

pequenas e médias empre
sas exige muito mais dos 
designers. Primeiro, porque 
normalmente nelas não existe 
ainda a cultura de desenvolvi
mento de projetos e produtos, 
o que dificulta muito esta tare
fa. Segundo, porque as equipes 
de marketing e de engenharia 
são, de modo geral, menores 
e menos estruturadas. E, por 
fim, o padrão de qualidade 
dos produtos ainda não é ex
cepcional, o que é um grande 
obstáculo a ser ainda vencido. 
Tudo isto faz com que o 
sucesso dos projetos seja um 
desafio muito maior e deposita 
muito mais responsabilidades 
nas costas dos designers. 
Nunca foi tão importante, na 
história econômica de nosso 
país e de nossa sociedade, 
a competência dos nossos 
designers, hoje responsáveis 
pela concepção e desenvolvi
mento do produto "made in 
Brazil" que chegará amanhã 
ao mercado. 

Se por um lado vivemos 
este inédito e difícil desafio, 
por outro é empolgante prever 
o resultado bombástico que 
essa nova demanda pode 
trazer para nossas empresas, 
nosso mercado e nossa 
sociedade. As empresas me
nores, mesmo que sofram 
de algumas deficiências, 
têm em compensação outras 
enormes vantagens: primei
ro, a agilidade nas decisões 

- nada melhor do que falar 
com um grupo que decide na 
hora, ao invés de ter de es
perar a aprovação da matriz; 
segundo, a ousadia - empre
sas menores estão dispostas 
a enfrentar maiores riscos 
em busca de sucesso comer
cial e são menos engessadas 
que as grandes empresas. E, 
por último, a ambição - em
presas menores sonham em 
exportar, em levar marcas 
e produtos brasileiros para 
fora do Brasil, o que rara
mente acontece em multina
cionais, por exemplo. 

Dois outros fatores, não 
menos importantes, vêm ala-
vancando o design brasileiro: 
a China com seus produtos 
avassaladoramente baratos e 
a taxa de câmbio atual com 
o Real caríssimo. Estes dois 
fatores são os motores da ino
vação pela qual vem passando 
a indústria brasileira. Poucos 
ainda conseguem competir 
por preço (maldita praga da 
nossa cultura!) e cada vez 
mais a competição migra 
para a inovação, criatividade 
e diferença. 

Por tudo isso, o momento 
do design brasileiro é agora. 
Se boa parte do que estamos 
projetando hoje se tornar um 
sucesso nacional e, quem sabe, 
uma parcela disto conseguir 
atravessar nossas fronteiras 
rumo a um sucesso global, 
vamos, sim, mudar a econo
mia desse país. O boom está 
aí, é agora ou nunca! 
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