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tras. E fundamental para a imagem, para
o branding e, em última instância, para
os resultados. Os designers dão vida às
revoluções científicas e tecnológicas.
Por exemplo, no começo a internet era
uma tela preta com linhas de texto verdes
ou cinza. Tinha de ser programador ou
especialista em códigos para responder
a um e-mail. Não era fácil navegar. Até
que chegaram os designers da interface
Mosaic, inclusive antes de Tim Berners-Lee e sua invenção da World Wide Web,
e criaram uma camada intermediária entre a máquina e as pessoas, a interface
gráfica com botões e janelas. Sem designers a internet só poderia ser usada por
especialistas. Graças a eles, agora, a internet está ao alcance de todos.
Os designers cumprem um papel fundamental em todas as invenções, desde
os trens até os fornos de micro-ondas.
O MoMA sempre reservou um local de
destaque para o design, ao lado da pintura, da escultura, do desenho ou dos livros ilustrados, mesmo quando era uma
disciplina jovem, no início do século 20.
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Em várias entrevistas, a
sra. disse que sua missão
é difundir o papel crucial
que o design tem em todos
os âmbitos. Qual é exatamente esse papel?
O design é parte essencial da ação humana, o que inclui a cultura, os negócios,
a ciência e a vida cotidiana. Paradoxalmente, no entanto, ninguém sabe onde
o localizar como disciplina. O The New
York Times tem críticos de teatro, dança
e cinema, entre outras áreas da cultura,
mas não tem um crítico de design. Há
pouco tempo participei de um debate no
qual estavam presentes cientistas renomados, pesquisadores em neurologia e
alguns ganhadores do Nobel. Quando eu
falava de design, pensavam que me referia à decoração de interiores, não entendiam por que eu estava no debate. É verdade que, em alguns países, como Itália,
Reino Unido, Holanda e Japão, o design
faz parte da cultura. Outros, como Coreia
do Sul e Singapura, o consideram uma
força propulsora do crescimento econômico. Mas a maioria não o reconhece
como uma disciplina importante.
Tudo o que produzimos, exportamos e
negociamos tem relação com o design.
Ao falar de design, costumamos pensar
na Apple, sem levar em conta que ele
também é essencial em empresas como
Campari, Olivetti e AEG, entre muitas ou-

Se os homens desenham
objetos desde épocas imemoráveis, por que se considera que o design é uma
disciplina jovem, nascida
apenas no século passado?
É verdade que na Antiguidade os homens

criavam ferramentas para caçar animais
e trabalhar os campos. Criar é parte da
vida e da história, mas se considera que
o design nasceu com a Revolução Industrial e a profissão de designer bem mais
tarde, em meados do século 20, com
Raymond Loewy, Charles e Ray Eames.
Claro que há nomes anteriores, como
Marcello Nizzoli, o grande designer,
da maioria das máquinas de escrever
Olivetti, antes da Segunda Guerra Mundial, ou os shakers, comunidade religiosa que desenhou alguns dos melhores
móveis nos Estados Unidos. No entanto, fora do âmbito da arquitetura, esses
movimentos não ocuparam espaço de
destaque até 1950.
Como são escolhidos os
objetos que integram uma
exposição no MoMA?
Quando se fala em design,
no geral, as pessoas pensam em cadeiras, automóveis e peças
gráficas, no entanto é bem mais do que
isso. No MoMApretendemosqueos visitantes ampliem a maneira de entender
o design. Por um lado, temos exibições
temporárias, que giram em torno de
uma ideia, como o design na ciência ou
nas comunicações, e nelas mostramos
objetos relacionados com essa tendência. Essas exibições contam uma história. A coleção permanente, por outro
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Como se reconhece um
bom design?
Meu papel como curadora do MoMA não é dizer às
pessoas quais coisas têm
bom design, mas sim ajudá-las a entender que podem discernir por si mesmas.
O design não é do âmbito exclusivo dos
especialistas. Diferentemente das obras
de arte, que às vezes são muito complexas e precisam de uma descrição detalhada para serem compreendidas, o
design é interpretado com um simples
olhar. As vezes, o sucesso comercial é
revelador. Não é uma condição para o
bom design, mas é um indicador.
Por outro lado, temos de levar em
conta que há muitos clichês, como o que
diz que a forma é consequência da funcionalidade, que a prioridade é a função,
depois a aparência. No caso dos automóveis, por exemplo, a funcionalidade
era equivalente a locomoção, rapidez
e conforto, hoje inclui também uma dimensão emocional. Dito de outro modo,
o significado é tão importante quanto as
funções que o veículo desempenha.

Queremos objetos que tenham
um significado, uma presença, e que
nos transmitam uma emoção. É bem
mais fácil comunicar um pensamento
ou dados complexos com um design
emotivo, que não apele só ao intelecto, mas também à reação emocional.
As marcas mais interessantes são as
que transmitem certa pessoalidade. A
primeira a entender isso foi a MTV. 0
Google, por sua vez, mudou a maneira
de apresentar sua logomarca, modificando-a todos os dias.

tig

lado, não cobre um tema específico,
mas todo o design na modernidade. Os
objetos que a integram devem ter um
significado estético e funcional. Nos
últimos anos, por exemplo, incluímos
tipografias e o símbolo
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Nos últimos anos, passou a
ser moda nas empresas o
"design thinking" [veja página 32]. Quais as especificidades dessa abordagem?
O método dos designers, que se aplica às questões sociais, políticas, e
inclusive de medicamentos, está baseado no uso de protótipos e na construção de cenários. 0 exemplo clássico é a fabricação de objetos: se uma
empresa quer inventar uma cadeira
de plástico, o primeiro passo é criar
um modelo em outro material, mais
barato, e comprovar como ela apoia e
sustenta o peso. Depois, a partir desse modelo, fabrica-se o protótipo em
plástico. Se o resultado for o esperado, a empresa investe na fabricação
em escala.

A mesma metodologia pode ser usada na criação de estratégias empresariais ou políticas. Suponhamos, por
exemplo, que um município com alta
taxa de diabetes entre seus habitantes
quer criar um novo sistema de atenção
à saúde e então traça um plano para
ser testado em crianças com sinais da
enfermidade. A metodologia do design
atuaria assim: primeiro, descreveria
como funcionaria esse plano. Segundo, criaria o protótipo, que poderia
ser um vídeo ou uma animação para
ser experimentada com crianças de
3 anos. Assistir a uma animação ou a
um vídeo permite inserir a dimensão
humana, desde muito cedo, no desenvolvimento de uma estratégia e chamar a atenção para coisas que antes
não eram percebidas. Nesse exemplo
hipotético, poderiam ser constatadas
a dificuldade de realizar testes com
crianças pequenas e a necessidade de
encontrar uma alternativa. Os designers são especialistas em observar as
pessoas em seu cotidiano e é por isso
que cada vez mais são contratados pelas empresas. Os casos mais conhecidos são os da Johnson & Johnson,
GE e P&G.

Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 8-9, set./ out. 2011.

