
Entre os tantos legados que Ste-
ve Jobs deixou à frente da Ap-
ple, um deles diz respeito direta-
mente a uma área de nome es-
quisito, que nem todo mundo
sabe direito o que é: o design. Jo-
bs fez do design um setor estra-
tégico para a empresa que revo-
lucionou o mundo da tecnolo-
gia. Pensou em praticidade, faci-
lidade e, claro, beleza.

Com a proliferação de esco-
las e cursos específicos, o de-
sign atrai cada vez mais pessoas
interessadas em usar e abusar
da criatividade. No Brasil, ain-
da não há estudos sobre o se-
tor, mas a Associação Brasileira
de Empresas de Design (Abede-
sign) planeja lançar uma pesqui-
sa no ano que vem. No entanto,

o quadro ainda está distante do
investimento sério na área. Se-
gundo Gian Franco Rocchiccio-
li, diretor de promoção comer-
cial, a cada US$ 100 do PIB ame-
ricano, US$ 1 é empregado em
design. “Queremos divulgar o

design como ferramenta estra-
tégica para as empresas”, diz
Rocchiccioli. “Design não é pa-
ra deixar as coisas bonitinhas.
É uma matéria processual.” Pa-
ra ele, é necessário o incentivo
de políticas públicas e fomento
da profissão.

Este mês, vários eventos liga-
dos à área trouxeram o design
para o centro das discussões. Já
na área de produtos, o Design
Ok apontou as novidades do
mercado paulistano, como a me-
sa ao lado.

A Abedesign levou a quarta
edição do Brasil Design Week à
11ª HSM ExpoManagement. O
objetivo foi aproximar o empre-
sariado do setor e destrinchar
um pouco o que está escondido
na palavra que virou símbolo de
luxo — aparece até em salão de
beleza —, mas tem potencial de
elevar as empresas de patamar.
E mudar vidas à lá Steve Jobs. ■

Design não é só bonitinho

Ainda somos o país
do café?

PrefeituradeSP usahumornotrânsito

Todos os estudantes do ensino fundamental e do médio
sabem a importância do café em nossa história. O café
foi uma evolução dos ciclos econômicos que o Brasil te-
ve: pau-brasil, açúcar e ouro. Foi com o café que o impé-
rio de Dom Pedro II se sustentou e que a riqueza de São
Paulo surgiu, possibilitando a industrialização dessa re-
gião no século 20.

Detemos o título de maior produtor de café do mun-
do, mas a situação não se apresenta positiva. Infeliz-
mente, neste novo milênio, o café do Brasil apresenta si-
nais claros de agonia. Esse fato repousa na longa tradi-
ção de exportarmos commodities e não marcas. São elas
que agregam valor ao produto com os consumidores, ga-
rantem lealdade no longo prazo. Hoje somos exportado-
res apenas de ingredientes.

No acumulado do ano, as exportações de café em grão
somaram aproximadamente US$ 8 bilhões, segundo o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDCI). E as nossas exportações de café torrado
e moído giraram em torno de US$ 20 milhões no mesmo
período. Ou seja, menos de 1% do que exportamos é pro-

duto de valor agregado
e 99% é commodity.

Quando fazemos a ex-
portação de café em
grão, ele será processa-
do em algum outro
país: para ser torrado e
moído ou virar café so-
lúvel. Assim, países
sem tradição na produ-
ção de grãos podem ser
importantes players na
industrialização. De fa-
to, o maior reexporta-

dor de café industrializado do mundo é a Alemanha —
país que não produz um único grão em seu solo. Em al-
guns casos, o Brasil importa café processado no exterior.
Atualmente, a Suíça é o país que mais exporta para o Bra-
sil. Segundo dados do ministério, compramos café desse
país, pagando algo em torno de US$ 95/kg e o nosso pre-
ço médio de exportação gira por volta de US$ 7/kg.

Esses exemplos mostram o dilema de que tipo de país
queremos ser? Apenas exportador de matérias-primas
ou queremos ficar com uma parcela maior dos lucros do
complexo do café? Visto que as empresas brasileiras de
café não estão criando marcas fortes tanto nos mercados
internacionais como no próprio Brasil, assistimos a uma
desnacionalização do setor. Hoje, as duas empresas líde-
res no Brasil são a Sara Lee (americana) e a Melitta (ale-
mã), detendo mais de 30% do mercado. A Sara Lee tem
uma longa trajetória de aquisições de marcas brasileiras
tradicionais como: Café do Ponto, Seleto, Pilão, Caboclo,
Moka, Jaraguá, Damasco e Palheta, entre outras.

Um setor tão relevante para a história e economia brasi-
leira deveria ser tratado como um questão de Estado, pelo
potencial de gerar riqueza e empregos em atividades
mais nobres, como design, embalagens, propaganda, ma-
quinários e pesquisa & desenvolvimento. Caso contrário,
manteremos a posição de exportador de commodities,
até que um novo país produtor ofereça preços mais bai-
xos e nos tire a posição de maior exportador de grãos. ■

MÍDIAS SOCIAIS
● De 22 a 24/11, o Itaú Cultural

(SP) abriga a 5ª edição do

MediaOn — Seminário

Internacional de Jornalismo

On-line, que abordará temas

como o impacto das redes sociais

na cobertura da mídia em 2011.

www.itaucultural.org.br .

criatividade@brasileconomico.com.br

Associação pretende promover o
setor como parte fundamental
dos planos de desenvolvimento
do empresariado brasileiro.
Estudo sai no ano que vem
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Umaboa ideia émais do queumbom negócio

ALEXANDRE BORGES COMO ALIADO DO AZEITE BORGES

Para Joice Joppert Leal, diretora

executiva da Associação Objeto

Brasil, que visa promover o

design no Brasil e no exterior,

o caminho do crescimento já

começou a ser trilhado. A Objeto

Brasil é responsável pelo Prêmio

Idea/Brasil. A iniciativa é uma

ramificação da prestigiada

premiação americana Idea, e já

teve quatro edições no país — a

última foi em agosto. “Ano a ano

percebemos que a alta cúpula das

empresas vem receber o prêmio”,

atesta a diretora. Além do

aumento do número de inscritos,

Joice conta que 12% dos

premiados fecharam contratos

após o evento. E uma boa

ideia não é um bom negócio?

JULIO MOREIRA
Professor de branding na
pós-graduação em
comunicação da ESPM-SP

GianFranco

Rocchiccioli,

daAbedesign

As empresas
não estão criando
marcas fortes
tanto nos mercados
internacionais,
como no próprio
Brasil

Trânsito é uma palavra que dá nos nervos de qualquer paulistano que

precisa se deslocar de um ponto a outro. A Prefeitura de São Paulo

apostou no humor para a segunda fase de uma extensa Campanha de

Proteção ao Pedestre. Criada pela agência nova/sb, a peça tem como

protagonista um exótico Homem-Zebra — cujo focinho remete ao de

outro animal, o burro — para lembrar os transeuntes da importância de

atravessar no local certo. Ponto com a criançada.
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Text Box
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