
ELA DIZ SER CURADORA 
mas talvez a definição que melhor lhe 
caiba seja a de incentivadora. Há mais 
de trinta anos Joice Joppert Leal batalha 
para fazer o design brasileiro ser valori
zado no País e no exterior. O interesse 
pelo tema surgiu nos anos 6o, quando 
trabalhou em agências no Rio. Na déca
da seguinte, depois de prestar servi
ços na Itália para o Itamaraty, recebeu 
um convite do célebre empresário José 
Mindlin (1914-2010) para criar o Núcleo 
de Desenho Industrial da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), coordenando-o de 1980 a 1998. 
Desde então, Joice atua como diretora 
executiva da Associação Objeto Brasil, 
entidade dedicada a fazer um meio-de-
campo entre indústrias, universidades 
e designers tupiniquins. Um dos gols 
da entidade foi a instituição de uma 
versão nacional do prêmio americano 
Idea Awards, aberto também a projetos 
de embalagens. Joice fecha no time 
que aposta no design brasileiro, que 
segundo ela "existe sim, embora tenha 
muito a melhorar". Nesta entrevista, 
ela comenta que "infelizmente pouco 
se inova no Brasil em design", discute 
as razões disso e aponta possíveis cami
nhos para a afirmação do design como 
instrumento de competição comercial. 

Volta e meia o Brasil é apontado 
como um país com vocação para a 
criatividade e com amplo potencial 
para o design. A senhora concorda 
com essa visão? 
Totalmente. A criatividade é uma quali
dade do brasileiro, está no nosso DNA. 
Acho que ocorreu conosco um proces
so darwiniano, de desenvolvimento de 
uma maleabilidade, de uma capacidade 
incrível de adaptação, devido ao meio 
conturbado em que vivemos. Só na his
tória recente tivemos de suportar infla
ção, alterações da moeda, ajustes fiscais, 
tablita, URP (Unidade de Referência de 
Preço) e um sem-número de outras revi
ravoltas. Tudo isso contribuiu para que 
o brasileiro adquirisse uma capacidade 
enorme de improvisação nas atitudes e 
nos negócios, de dar cambalhota o dia 
inteiro, de assoviar e chupar cana. Além 
disso, somos um país jovem e alegre, que 
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não à toa é conhecido como o país do 
carnaval, o país do futebol. Essa faceta 
também estimula a nossa criatividade. 

Por que essa capacidade inata para 
a criatividade não se traduz numa 
valorização mais ampla do design? 
Porque a valorização do design é ainda 
uma coisa muito recente no Brasil. 
Começou, de leve, na década de 70, 
quando se iniciou no País uma mobi
lização mais forte com foco na substi
tuição das importações de manufatura
dos. Naquela época, porém, o design era 
muito voltado à cópia. Um sentimento 
mais amplo de necessidade de design só 
ganhou força no início dos anos 90, com 
a abertura da economia e o fim das reser
vas de mercado. O empresariado perce
beu que tinha de arregaçar a manga. Já 
não bastava visitar feiras no exterior com 
máquina fotográfica. Até então, havia 
muito preconceito dos empresários em 
relação aos designers e vice-versa. O 
designer era visto como um artista, um 
criador de delírios e apoteoses cerebrais 
inviáveis. O empresário era visto como 
um castrador, um bedel, um síndico de 
prédio. Isso foi se dissolvendo. Consegui
mos alcançar uma capacidade de diálogo 
muito boa entre quem demanda e quem 
oferece design. 

O governo teve alguma participação 
nesse processo de valorização? 
Sim. Lembro que, ainda durante o gover
no Fernando Henrique Cardoso, traba
lhamos com a então ministra da Indús
tria e Comércio, Dorothéa Werneck, na 
implantação do Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade. Insisti muito 
junto à ministra para que tivéssemos 
um upgrade em relação à qualidade da 
produção industrial. O argumento era 
o de que a falta de criatividade tam
bém poderia ser uma barreira técnica 
para nossas exportações. Que sentido 
faria, por exemplo, exportar cópias de 

sapatos italianos para a Itália? Isso foi 
um embrião do Programa Brasileiro de 
Design. Depois, quando houve a criação 
da Apex (Agência de Promoção de Expor
tações), pleiteamos programas para dis
seminar a ideia da importância do design 
junto a indústrias exportadoras, o que 
foi atendido. Tudo isso ajudou a alastrar 
a noção de que design pode ser um ins
trumento de ganho de competitividade 
- como tem sido considerado nos mais 
recentes mecanismos de incentivo oficial 
a projetos de inovação. 

Existe um design brasileiro, típico do 
País? Em que áreas ele é reconhecido 
como uma linha, ou escola, própria 
lá fora? 
O famoso design brasileiro existe, sim. 
Ele tem suas características de cor, 
de formatos. Na moda, temos ótimos 
designers. Veja como fazemos, de forma 
fantástica, biquínis, tangas. Mas temos 
muito a melhorar. Falta muito para che
garmos ao mesmo estágio de uma indús
tria americana, de uma indústria alemã. 

Já alcançamos uma identidade no 
campo das embalagens? 
Acredito que não. Vejo muitos escritó
rios de design daqui dizendo que dese
nham embalagens. Mas o que fazem, 
na verdade, é graphic design, é comuni
cação visual das embalagens. E só. Em 
shape (formato), infelizmente pouco se 
inova no Brasil. Pode ser um reflexo da 
falta de especialização de profissionais 
e agências. Repare, por exemplo, que 
pouquíssimos escritórios no Brasil vivem 
exclusivamente de desenho de produto. 
Temos uma montanha de empresas que 
se intitulam de desenho industrial, mas 
que vivem de projetar brindes, estandes 
de feira... Nada contra. Mas, no fundo, 
não vivem de design de produto. Nos 
Estados Unidos, a realidade é completa
mente diferente. A maioria dos escritó
rios de design é de produto. 
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Da mesma forma que ocorre nos 
setores de calçados, moda e têxteis, a 
cadeia de valor de embalagem acaba 
sendo prejudicada pela enxurrada 
de importações, na medida em que 
produtos de consumo já vêm para cá 
acondicionados. O design de embala
gens pode constituir um instrumen
to de competição para os produtos 
nacionais? 
Já que somos o país do carnaval, diria 
que a embalagem é como a comissão 
de frente para um produto. Compra-se 
muito em função da embalagem. Por 
isso, não tenho dúvida de que a apresen
tação pode fazer toda a diferença para a 
competitividade de produtos. Essa é uma 
questão que merece ser olhada com cari
nho. Afinal, 80% ou mais dos produtos 
são oferecidos em embalagens. E é triste 
ver manufaturados importados aniqui
lando artigos nacionais. Mas vale refor
çar: a ousadia em design depende do 
demandante, do contratante do serviço 
de design. E investir em um novo shape, 
em um novo molde, exige desembolso 
alto. Aí partimos para a questão do custo 
Brasil, dos impostos absurdos, do que 
ainda pode ser melhorado em termos de 
incentivos e financiamentos... 

Na edição anterior de EMBALAGEM-

MARCA (nº 143, julho de 2011), o 
entrevistado do mês, o consultor de 
empresas Edson Schrot da Silva, cita 
o grande gap entre o Brasil e outros 
países emergentes, como a China e a 
Coreia do Sul, traduzido em diferen-

ças enormes no número de depósitos 
de patentes. Em seu envolvimento e 
seu compromisso com a inovação do 
produto brasileiro, a senhora perce
be alguma movimentação que pre
nuncie uma redução dessa distância? 
Essa situação vem melhorando. Mas a 
diferença é ainda muito grande. Gosto 
de usar o exemplo do que aconteceu na 
Coreia do Sul. Há vinte anos, a Coreia 
era desconhecida. O país é pequeno, a 
população é menor que a do Estado de 
São Paulo. Eles criaram um programa em 
que o governo injeta dinheiro nas empre
sas com vocação exportadora. Como 
você acha que a Samsung chegou aonde 
chegou? Como a LG e a Kia-Hyundai se 
agigantaram? O governo deles investiu 
maciçamente em qualidade partindo do 
princípio do design. Aqui, o empresário 
ainda encontra enormes dificuldades. 

Mais parcerias entre o setor priva
do e as universidades não poderiam 
também gerar mais projetos de ino
vação, inclusive focados em design? 
A possibilidade existe. O problema é 
que a indústria ainda tem medo da Aca
demia, assim como teve do designer -

tachando-o como um artista, um hedo
nista, um barbudinho de jeans. Ocorre 
que muitos empresários brasileiros são 
self made men, e ficam inseguros por
que não têm um diploma - o que não 
os desabona. E acho que a Academia 
também tem lá seus pecados. Vou tocar 
numa ferida, mas é inevitável. Recordo-
me de um trabalho de análise dos insti
tutos do CNPQ e do Ministério da Ciên
cia e Tecnologia que fiz a convite do ex-
ministro José Israel Vargas (ministro da 
Ciência e Tecnologia entre 1992 e 1999). 

Via alguns abusos: doutores com quatro, 
cinco grupos de mestrandos que ficavam 
pesquisando coisas para ele, ganhavam 
salário e ficavam na Universidade com 
apoio de bolsas. É verdade que existem 
guetos em todas as áreas. Mas algumas 
distorções são absurdas. 

A senhora pode citar exemplos em 
que o design de embalagens con
tribuiu efetivamente para o êxito 
comercial de produtos? 
Um caso clássico, se não me engano da 
lavra do Lincoln Seragini, é o frasco de 
xampu desenvolvido muitos anos atrás 
para a Johnson & Johnson que apresenta 
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orientação invertida, tendo a tampa na 
base. Esse é um exemplo perfeito de 
design que fez sucesso, tanto é que diver
sas outras empresas seguiram a mesma 
trilha. E é um exemplo perfeito de como 
o design é observação. A embalagem 
facilita o consumo, porque à medida que 
o produto vai acabando, fica mais próxi
mo ao orifício de saída. Por que alguém 
inventou uma cadeira com braços? Pro
vavelmente porque reparou alguém com 
os braços caídos ou "perdidos" enquanto 
estava sentado. Ocorre-me também o 
caso do leite acondicionado em caixinha 
dotada de tampa plástica basculante, 
com formato de alçapão. Essa tampa 
facilita muito o uso, pois evita derrama
mentos na hora da abertura. 

Que categorias de bens de largo con
sumo carecem de um melhor design 
no Brasil? 
Design é forma e função. Há embalagens 
que não indicam direito como utilizar. 
Outro dia, num hotel, vi um frasco de 
xampu cuja tampa necessitava de uma 
rotação para dar acesso ao produto. Perdi 
minutos tentando entender como abrir 
aquela embalagem - que, vale ressaltar, 

era esteticamente muito bonita. Então, 
design é forma e função. Não adianta o 
produto ser somente bonito; tem de ser 
conveniente, fácil, proporcionar o uso 
intuitivo. Design industrial é a aplicação 
de inteligência a produtos. E isso, obvia
mente, vale para as embalagens. 

No caso de embalagens, designers 
brasileiros de produtos de consumo 
se queixam que as indústrias usuá
rias muitas vezes dão preferência aos 
serviços de designers estrangeiros. 
Por que isso acontece? 
Acho que essa busca de serviços estran
geiros não ocorre por falta de compe
tência e criatividade do Brasil. Temos 
talentos, mas falta divulgação, marke
ting. Claro que quando ficamos sabendo, 
por exemplo, que a (agência americana 
de design) Landor fez a marca do Bra-
desco, não é possível que os diretores do 
banco não tenham se informado sobre 
opções nacionais. Acho que o Brasil tem 
um lado meio caipira, como dizia o ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Temos um pouco de complexo de infe
rioridade, uma admiração exagerada por 
coisas de outros países. É aquela coisa 

de alto executivo jogando golfe ou pólo 
e dizendo: "Olha, minha marca custou 
5 milhões de dólares". Não é subalterni
dade, parece mais coisa de país subde
senvolvido, mesmo. Acho, também, que 
muitas vezes isso passa pelas agências de 
publicidade. Muitas vezes elas indicam 
agências estrangeiras superbadaladas 
também influenciadas por esse comple
xo de que o que vem de fora é melhor. Ou 
então devido a algum interesse implícito. 

Não influiria também um fator de, 
chamemos assim, "política decisó
ria"? Isto é, como parte muito expres
siva das indústrias de bens de consu
mo de massa têm suas matrizes fora 
do País, o centro de decisão sobre 
o design das embalagens fica nas 
sedes, cabendo às subsidiárias ape
nas cumprir, adaptando o visual das 
embalagens à linguagem local. É cor
reta essa interpretação? 
Isso acontece, claro. Mas acho que cada 
vez mais as subsidiárias locais das gran
des empresas estão ganhando autono
mia para desenvolver projetos regionais, 
adaptados à realidade de cada mercado. 
No caso de design de produtos, lembro 
do caso da Motorola, que é americana, 
mas tem investido em produtos desen
volvidos no Brasil. A empresa inclusive 
tem inscrito projetos locais em prêmios 
como o nosso (Idea Brasil). 

Em seu longo contato com o universo 
do design, a senhora diria que os pro-
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fissionais brasileiros atuantes nessa 
área - especificamente no campo 
das embalagens - estão plenamente 
capacitados? 
Muito poucos. Aí a conversa entra na 
questão da formação. O ensino está 
melhorando muito. Mas como designer 
se tornou uma profissão da moda, proli
feraram as escolas. Hoje, são mais de 300 
escolas de graduação superior e umas 
cento e tantas de nível técnico. Então, 
é natural que a qualidade do ensino 
deixe lacunas em alguns casos. Isso não 
acontece só no design de embalagens. 
Também falta capacitação técnica maior 
no campo do design de produtos. 

Não falta mais conhecimento prá
tico? 
Sim. Os designers, sejam de produtos 
ou de embalagens, precisam conhecer 
chão de fábrica. Os alunos têm de visi
tar indústrias. O designer trabalha em 
equipes multidisciplinares, então tem de 
conversar com engenheiros de processos, 
de materiais, tem de ver como chegam os 
suprimentos. Para quem deseja se tornar 
designer de embalagens é salutar visitar 
a Braskem, visitar a Saint-Gobain, enten
der como são os processos de vidros, ir 
à Alcoa, por exemplo, saber de alumí
nio. E as empresas, obviamente, preci
sam autorizar visitas às suas unidades 
industriais. É uma via de duas mãos. As 
próprias indústrias podem ganhar com 
isso, captando novas ideias, ajudando a 
formar potenciais talentos que no futuro 
ela poderá absorver. A questão, então, é 
mudar um establishment. Nosso desejo 
é justamente esse, o de haver maior 
interação entre alunos, técnicos, profis
sionais de indústrias, corpo docente das 
escolas. Isso nos ofereceria profissionais 
mais completos. 

No campo do packaging, não raro 
ouvimos clamores por designers que 
não sejam apenas desenhistas grá
ficos, mas que dominem o conheci
mento de processos, materiais, equi
pamentos. Esse tipo de profissional 
existe lá fora? 
Existe, mas não são muitos. O ensino lá 
fora é muito bom. Acho que obriga mais 
os alunos a ter contato com materiais, 
equipamentos e processos. Mas a ques-

tão é complexa. O designer não trabalha 
sozinho. Ele é fundamental porque con
centra a missão de inovação. Tenho ido 
bastante aos Estados Unidos, e reparo 
que o designer de lá tem densidade de 
demanda de trabalho, e tem experiên
cia prática tão grande que acaba apren
dendo muito. Acaba criando enorme 
repertório e uma tremenda vocação para 
a prática, para colocar a mão na massa. 

Ante o crescimento da classe C, 
temos observado duas escolas: uma 
que prega a necessidade de enten
der melhor essa camada social, para 
poder desenvolver um design espe
cífico para ela, e outra que defende 
que isso é bobagem, porque o design 
que esse público deseja é o mesmo 
que os consumidores das classes A 
e B apreciam. Qual é a abordagem 
mais sensata? 
Lembro daquele argumento da ditadu
ra militar: não são necessárias eleições 
porque o povo não sabe votar. Não é 
verdade, e isso vale para o design. Todo 
mundo sabe o que é bom. Todo mundo 
(enfática). Há inclinações mais kitsch, 
mais barrocas, mas são coisas subjetivas, 
de gosto. Mas todos gostamos do que 
é bom. Sou a favor do bom para todos. 
Por que não pode haver sofás mais con
fortáveis nas Casas Bahia, no Magazine 
Luiza ou no Ponto Frio? Mas é claro que 
alguma adaptação pode ser necessária, e 
é aí que entra o pensamento de design. 
Por que o sofá mais confortável não pode 
ser dobrável, para facilitar a passagem 
na porta do consumidor da classe C? Já 
vi isso acontecer: o consumidor popular 
junta o dinheiro, compra o móvel e ele 
não passa pela porta de sua casa. Isso de 
racionalizar, de ter design, não é luxo. É 
qualidade de resultado, de performance. 
Dá para fazer coisas boas, bonitas e bara
tas. Elas não são utópicas. Dá o mesmo 
trabalho fazer o certo ou o errado. Então, 
façamos certo. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 144, p. 42-46, ago. 2011.




