
Centro de excelência ao Sul 
O Centro de Design Paraná trabalha o design pela ótica empresarial há 13 anos. Percorreu alguns caminhos, junto 

com entidades de representação, empresas e com o governo, percebendo que sua atuação poderia promover ações de 

política pública e, assim, elevar o status do design brasileiro. "O profissional só vai fazer um bom trabalho se for 

'absorvido' pela indústria", afirma Ana Brum, diretora técnica da instituição, para quem o design precisa ser entendido 

como braço estratégico, seja ele exercido por um funcionário ou um consultor: "Ele precisa fazer parte do processo, e 

não apenas como um finalizador". Entre as iniciativas da instituição estão programas como o Design Excellence 

Brazil, a Rede DesignBrasil (www.designbrasil.org.br) e a Bienal Brasileira de Design em Curitiba, além de ser o 

representante no Brasil do renomado prêmio iF (International Fórum), o Oscar do setor. 

O design é importante ferramenta para 
atrair olhares, diminuir custos e também 
para abrir novos mercados. Esta ação deve 
ser incorporada pela indústria para a busca 
de um diferencial competitivo, pois só pe-
lo preço não conseguiremos ser atrativos. 
Existem outros motes intrínsecos à compra 
dos quais precisamos nos apropriar, como 
ineditismo, exclusividade, procedência e 
história do produto. As pessoas gostam de 
histórias e hoje é possível inserir história em 
um produto. Um exemplo disso é a fruteira 
Centopeia. Como seria possível inovar em 
um produto tão simples como uma frutei-
ra? O designer acreditou que poderia agre-
gar valor e história ao desenvolver um pro-
duto que, além de utilizar material reciclá-
vel como a fibra de coco, poderia também 
atribuir a função de "proteger" a fruta por 
mais tempo. As canaletas permitem que as 
frutas não se encostem, fazendo com que o 
ácido ascórbico não deprecie as outras fru-
tas; entre outras atribuições da fruteira, co-
mo interação e diversas possibilidades de 
uso. O design, aliado a inteligência, criati-
vidade e percepção do usuário, pode criar 
o diferencial competitivo que a indústria 
brasileira precisa. 

Percebo uma forte tendência à otimi-
zação dos recursos. Não só pelo lado ma-
terial, que também é muito importante, 
necessário e que preconiza a sustentabi-
lidade. A diminuição da matéria-prima, a 
racionalização das embalagens e desloca-
mentos logísticos mais os recursos huma-
nos: o olhar pelo social, a busca por maior 
funcionalidade dos aparelhos, a oportuni-
dade de mais conforto e bem-estar. 

Com certeza estamos sendo "invadidos" 
por negócios do exterior, pois o Brasil está 
muito bem visto e representado por qua-
se todas as vertentes da economia. Conse-
quentemente, os profissionais e empresas 
aproveitam esta movimentação saudável 
de troca. Ao mesmo tempo que estamos 
exportando nosso design e nossa criati-
vidade, abrimos espaço para que outros 
profissionais também usufruam deste mo-
mento de abertura das empresas brasileiras 
para se estabelecerem aqui. Temos gran-
des escritórios de design e comunicação 
com braços no Brasil, o mercado é gran-
de, permite esta inserção justamente em 

função da cultura, pois o que vem de fora 
ainda é muito valorizado. 

É reconhecido mundialmente, pois, 
além de ser um dos prêmios de design 
mais antigos (está na 60a edição), conta 
com um júri internacional renomado que 
muda a cada edição e organiza exposições 
com os vencedores paralelamente à Cebit 
(uma da principais feiras de tecnologia do 
mundo). Além disso, anuncia os premia-
dos no início do ano vigente e é conheci-
do no mundo todo. As grandes empresas 

se apropriam do "selo" em suas campa-
nhas publicitárias (Kia Motors e Electro-
lux, por exemplo) e em suas embalagens 
(Lumini e Riva). No Brasil, as empresas e 
os consumidores estão cada vez mais se 
familiarizando com estas chancelas, pois 
os prêmios internacionais, além de iden-
tificar o bom design, a qualidade e o pro-
fissionalismo, também acentuam a pre-
ocupação com aspectos sustentáveis. A 
indústria brasileira percebeu que ganhar 
um prêmio internacional abre as portas 
para a exportação e também qualifica a 
empresa no mercado interno. 

Nos últimos cinco anos, ficamos entre 
os dez mais premiados do mundo, à fren-
te de países com certa tradição industrial 
como Inglaterra, Dinamarca e Suíça. So-
mos também o sexto país que mais ins-
creve produtos a serem submetidos ao jú-
ri internacional. Os prêmios Packaging e 
Comunication ainda buscam as empre-
sas e agências brasileiras que queiram 
ter este reconhecimento internacional. 

Os produtos brasileiros estão se desta-
cando quando colocados lado a lado com 
outros, pois já se percebe a qualidade téc-
nica, a inovação em materiais e novos usos 
para determinadas funções, além da criati-
vidade. A categoria mobiliário registra ex-
pressivas conquistas do prêmio; é a que 
mais inscreve produtos. As jóias brasileiras 
também estão sendo reconhecidas pelo ine-
ditismo de suas criações. Na área de comu-
nicação, o resultado é muito bom; normal-
mente 40% dos inscritos são premiados, o 
que mostra o potencial desta área. 

É nítida a força asiática buscando tam-
bém o reconhecimento em design, uma 
vez que já foram taxados como diferen-
ciais de preço. A indústria chinesa acre-
dita que, buscando a premiação interna-
cional, agregará mais valor a seus produ-
tos e, assim, acaba tendo mais repertório 
para competir. Acompanhamos de perto 
outros países que se inscrevem e perce-
bemos que a cultura é um fator determi-
nante para este processo. Culturalmente, 
buscamos um benefício ao participar de 
um processo seletivo e este benefício é di-
fícil de tangibilizar, pois reconhecimento 
leva a melhores números de venda, mas 
este mecanismo não é em curto prazo, 
precisa ser amadurecido pelas empresas. 

Levando em conta a premiação na área 
de comunicação, o Centro de Design pro-
cura agências de publicidade e escritó-
rios de design que tenham comunicação 
e conteúdo para diversos tipos de públi-
cos. Qualidade do design, criatividade, 
relevância e retorno para o cliente estão 
entre os critérios. A indústria da comu-
nicação brasileira é muito bem vista no 
exterior, devido à quantidade de premia-
ções e ao grande destaque internacional. 
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http://www.designbrasil.org.br
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1519, p. 41, 23 jul. 2012.




