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Inovar é preciso.
E o design?

“Todo mundo fala
a mesma linguagem.
São pontes.”
A educação é a base da cultura,
segundo Isabella Prata,
fundadora da Escola São Paulo.
Mas é também uma ponte
para o empreendedorismo.
“Todos os dias nascem
novas empresas daqui.”

Como a Escola São Paulo
entra nesse contexto?
A Escola nasce para estar
conectada ao seu tempo.
O mundo muda a toda hora
e profissionais ficam defasados
a todo momento. Há cinco
anos não havia Ipad. Desde
então, a linguagem mudou.
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Sim, vão a museus, veem
performance, consomem
cultura de rua. Os jovens estão
mobilizados fazendo com
coletivos, crowd sourcing.
Nunca vi um Brasil tão lindo.
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A melhor plataforma para
consumir cultura é internet: hoje
se vê fotografia no Instagram,
vídeos no Youtube e os mais
diferentes projetos em sites.
A todo momento, adquire-se
informação e formação na
internet. Sou do tempo que não
havia computador. Quando ele foi
criado, achavam que ia distanciar
as pessoas. Não era verdade.
Pelo contrário: todo mundo
fala a mesma linguagem e isso
não implica o desaparecimento
da cultura. Na verdade,
são pontes, multiplicação.
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Brasileiro aprecia
a própria cultura?

é o total de profissionais
empregados no núcleo
criativo brasileiro.
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A internet facilitou
o contato com a cultura?
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é o montante que a indústria
criativa gera no país. Isso
representa 2,5% do PIB.

A remuneração dos profissionais da indústria criativa tem
aumentado, à medida que o setor se torna mais relevante para a formação do Produto Interno Bruto (PIB). Em quatro anos,
a renda mensal do brasileiro
que trabalha com o setor criativo cresceu 13%, enquanto os salários dos outros segmentos da
economia aumentaram 11%, segundo dados da Federação das
Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan) coletados entre
2006 e 2010. Entre as atividades da indústria criativa, a que
melhor remunera os trabalhadores é de televisão e rádio.
O rendimento do núcleo
criativo do estado do Rio de Janeiro é superior à média brasileira em todos os segmentos
analisados, à exceção de design. Os profissionais flumi-

tiliz

nenses apresentam renda 31%
maior do que a média dos demais núcleos criativos estaduais (foram analisados 13 estados) e 64% superior a dos demais trabalhadores do Rio.
De acordo com o levantamento, o número de empregados do núcleo criativo saltou
de 599 mil para 771 mil de 2006
a 2010. Nesse período, houve
um aumento de 8,5% ao ano —
ou 29% nos quatro anos. Com

isso, os trabalhadores passaram a representar 1,75% do total de empregados do país.
O estudo aponta ainda que o
núcleo da indústria criativa no
PIB brasileiro, em 2010, representava cerca de 2,5%, o equivale a
R$ 92,9 bilhões. Em São Paulo e
no Rio de Janeiro este percentual
supera 3,5%, segundo a pesquisa.
“Considerando as atividades
relacionadas e de apoio ao núcleo criativo, o peso da cadeia
da indústria criativa no PIB pode chegar a 18,2%, o equivale a
R$ 667 bilhões. Para efeitos de
comparação, essa participação
chega a ser maior do que toda
a economia da região Sul
(16,6%) no PIB brasileiro”, escreve a equipe da Firjan.
Ao incluir as atividades relacionadas e de apoio ao núcleo
criativo, estima-se que essa indústria seja responsável por
aproximadamente 11 milhões de
trabalhadores nas 184 atividades
econômicas no Brasil. ■ N.F.

Número de empregados na
indústria criativa cresceu, em média,
8,5% ao ano entre 2006 e 2010
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Rio de Janeiro é o estado que apresenta a maior remuneração da indústria criativa no país

Acredito não ser mais preciso convencer ninguém que, na
maioria das estruturas de mercado e dinâmicas de competição, a melhor estratégia empresarial é apostar em produtos, processos e serviços inovadores. Sendo direto: inovar
é preciso. Um simples exercício de leitura do noticiário
nos permite acompanhar os fortes processos de reestruturação produtiva e mercadológica, que impactam profundamente os negócios. Exemplos não faltam. Empresas
que já foram líderes sucumbem às mudanças de comportamento dos consumidores e novos paradigmas tecnológicos, como foram os casos da Kodak e a Motorola Celular.
Afinal, o que essas empresas fizeram de errado? Elas erraram em seus modelos de negócios. Elas centraram seus
recursos na competição pelo desenvolvimento tecnológico, mas esqueceram de interpretar (ou comandar!) as mudanças de comportamento na sociedade, sobretudo nos
hábitos de consumo que ditam/e são ditados por sucessivas inovações tecnológicas e organizacionais.
Vejamos o caso emblemático da Motorola Celular, outrora a empresa inovadora dos celulares, que (praticamente) inventou o mercado de telefonia celular nos anos de
1990. A empresa não percebeu que o seu mecanismo de
proteção ao teclado/tela passou a ser um problema, uma
verdadeira barreira para o novo padrão que emergiu a partir da solução touch da
Apple — que se tornou
paradigma para a telefoEmpresas que
nia celular, ou qualquer
já foram líderes
dispositivo móvel.
sucumbem às
A Apple construiu a
intensas mudanças sua liderança baseada na
Mas, ao analide comportamento inovação.
sarmos a rede de valor
dos consumidores
do IPhone fica claro que
e novos paradigmas não é o domínio da proe da tecnologia a
tecnológicos, como dução
vantagem competitiva
foram os casos
da empresa. É o seu modelo de negócios. A emrecentes da Kodak
presa entende de tecnoe Motorola Celular
logia? Sim, claro. Mas é
o entendimento sobre a
cultura que a torna tão
inovadora, e uma estratégia poderosa de gestão de marca
e marketing que permitem sustentarem o seu posicionamento no mercado. Defino a Apple como uma empresa de
design e inovação. Ponto. Tecnologia é secundário.
A minha experiência na ESPM-RJ tem sido muito enriquecida pelo contato e interações incríveis com os professores da Faculdade de Design da Escola. Esses profissionais carregam nos seus temas, conceitos e processos de
ensino -aprendizagem as abordagens-chaves para a gestão da inovação nas organizações. O entendimento de
que qualquer produto, processo ou serviço deva ser, de
fato, desenvolvido e testado inúmeras e contínuas vezes
com os usuários/clientes. Simples assim. Nesse sentido,
nada mais rico do que incorporarmos esses conceitos e
processos do design na definição dos modelos de negócios inovadores. Assim surgiu a disciplina do Design
Thinking, que vem revolucionando a maneira como fazemos a reflexão estratégica dos negócios.
Torna-se cada vez mais importante entendermos os processos de aprendizagem e inovação das empresas de design, buscando compreender como são tomadas as decisões estratégicas. Os primeiros resultados de uma pesquisa, ainda em campo, sinalizam que há importantes contribuições que a turma do design pode oferecer para o universo tradicional do ensino e prática da gestão de negócios. A
maneira como estabelecem grupos de trabalho, processos
e rotinas de criação e inovação são importantes e inspiradores. Se inovar é preciso, o design é o ponto de partida. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.

