
O desenho está cada vez mais
ditando as regras no moderno e
competitivo mundo dos negó-
cios. “Odesign é tudo para apre-
ciação da marca e para incre-
mentar as vendas dos produtos.
Ele tem o poder de comunicar a
imagem e dar o valor à marca,
pormeio da experiência do con-
sumidor”, afirma o designer
Paul Flowers, vice-presidente
de design da Grohe, empresa de
metais sanitários.
Segundo o designer, que nas-

ceu na Inglaterra, berço da eco-
nomia criativa, as principais fer-
ramentas para detectar as de-
mandas dos mercados são,
além do marketing, uma equi-
pe de inteligência demográfica,
para entender o que cada um
pensa. “No Brasil, por exemplo,
existe um tipo de comunicação
para as grandes cidades e outro
para o interior”, explica.

Comuma experiência acumu-
lada em passagens por empresas
como IBM, Philips e Electrolux,
Flowers chegou à alemã Grohe
em2005.De lá para cá, o executi-
vo repaginou os produtos da em-
presa, controlada desde 2004pe-
lo Texas Pacific Goup (TPG) e o
Credit Suisse, hoje presente em
140 países, inclusive no Brasil.
No anopassado, aGrohe regis-

trou um salto de 15%nas vendas,
totalizando ¤ 836 milhões, e de
9%noEbitda, com¤ 156milhões.
Os itens lançadosnosúltimos três
anos, com novo desenho, foram
responsáveis pornadamenos que
55%do faturamento.

Oscar do desenho industrial
A equipe de Paul, que conta com
obrasileiroPatrickSpeck,deCuri-
tiba (PR) foi a vencedora do prê-
mio “Equipe de design do ano”
Red Dot em 2011. Considerado o
Oscardodesenho industrial, o re-
conhecimento recebe anualmen-
te quatromil trabalhos de 40 paí-

ses e é concedido desde 1955 pelo
Design ZentrumNordrheinWes-
tfalen, de Essen, na Alemanha.
E não é apenas o designer bra-

sileiro que agrega valor à equipe
da Grohe. Segundo Sérgio Alar-
con, diretor geral da empresa
para a América do Sul, a opera-
ção brasileira, que nasceu em
2009, é umas prioridades de ex-
pansão da Grohe. “Hoje, o nú-
mero ainda não é relevante,
mas o plano é colocar o Brasil co-
mo um dos mercados mais im-
portantes da companhia num
período de três a cinco anos”.
Com escritório em São Paulo e

depósito emVitória (ES), a Grohe
tem presença em 200 pontos de
vendas do país, entre eles C&C,
LeroyMerlin, Telhanorte ebouti-
quesdirigidas às classesA, B eC+.

Além do varejo, a Grohe tam-
bém foca suas vendas para pro-
jetos de infraestrutura. A empre-
sa alemã acaba de receber um
pedido de 1,2 mil sistemas de
descargas para o Estádio doMa-
racanã. O equipamento, que fi-
ca embutido na parede, é feito
de aço escovado e tem a vanta-
gem de ser silencioso.
Para Paul Flowers, as apostas

para o mercado brasileiro serão
em produtos cosmopolitas. Na
opinião do designer, o país segue
as tendências mundiais. “O de-
signbrasileiro temmuitas simila-
ridades com omundo, em virtu-
de de as pessoas viajarem e pelos
adventos da internet”, afirma.
Na Revestir 2012, feira do se-

tor realizada no mês passado em
São Paulo, a Grohe teve como
destaques as novas coleções de
metais para banheiro de sua li-
nhaAllure Brilliant, que reme-
tem à arquitetura moderna e
captura a luz em cada rota-
ção. Outras novidades foram
o acionamento por controle
digital para torneiras da li-
nhaVeris,misturadormono-
comando que permite ferver
a água quente instantanea-

mente, entre outras utili-
dades. ■

■ RECORDE
Em 2011, criou mais
produtos do que
a média, de 250

300

■ VENDAS
Pontos de vendas
da Grohe no país

200
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Odesign define as formas e os
rumos das propostas criativas
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O inglês Paul Flowers, vice-presidente de design da alemãGrohe, demetais sanitários, que recebeu em 2011
o prêmio Red Dot, aposta no desenho inovador para criar identidade com o consumidor e valorizar amarca
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 16




