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Gian Franco Rocchiccioli 
CEO Sart Dreamaker Brand & Design 

setores da economia, que resistem em se livrar de seus modelos 
tradicionais de pensamento estratégico e também, da paralisia 
dos empresários do setor de design (escritórios de design) que 
resistem em mudar tanto seus modelos de negócio quanto seus 
discursos, adaptando-os à essa nova realidade. 

Quando esta situação irá mudar? Espero que logo! 

Não é preciso ser um nacionalista para afirmar que hoje, 
definitivamente,vivemos em um momento econômico 
favorável. Deixamos para trás a eterna condição de "mercado 
do futuro" e passamos ao atraente status de "oportunidade 
presente", uma situação peculiar, que seduz e inspira o capital 
estrangeiro a aparecer por aqui. 

Como empresário do ramo do design há quase 20 anos, 
tenho motivos de sobra para crer que o Brasil é o Vale do Silício 
da criatividade. Somos uma nação de gente acostumada a fazer 
mais com menos. A transformar o "ordinário" em "extraordinário". 
Nossa cultura, multifacetada e forjada em ambiente instável, 
acabou por nos moldar como uma sociedade naturalmente 
criativa. Criamos nossas próprias lentes para enxergar os 
problemas e as oportunidades do mundo e, com isso temos, sim, 
um olhar brasileiro e criativo.E isso ninguém pode negar. 

Segundo Mariana Barbosa, da Folha de São Paulo, "a terceira 
maior indústria do mundo, atrás de petróleo e de armamentos, 
tem como principal insumo a criatividade." De acordo com 
estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro, incluindo atividades relacionadas e de apoio, a 
Economia Criativa movimenta mais de R$ 380 bilhões no Brasil 
(16,4% do PIB) e gera 7,6 milhões de empregos formais. Recente 
estudo da Prefeitura de São Paulo mostra que a maior cidade 
do país já movimenta algo em torno de R$ 40 bi por ano com 
criatividade, cerca de 10% do PIB do município, despontando 
como uma das principais economias criativas do mundo. Mas o 
que temos feito para estimular o crescimento deste mercado no 
Brasil? Definitivamente nada. 

O design, como legítimo representante dessa nova Economia 
Criativa, está no âmago dos sistemas de inovação que promovem 
a competitividade e, gradativamente tem passado a integrar 
o planejamento estratégico de empresas e organizações, 
promovendo uma nova geração de valor ao redor do mundo. 
Entretanto, programas, ações e iniciativas destinados a estimulá-lo 
pressupõem uma grande mudança nas instituições e estruturas, 
bem como em suas atitudes e convicções, em uma velocidade e 
ritmo que parecem não conesponder à realidade brasileira. 

E quem é culpado? Julgo que não exista uma causa única. 
Em minha opinião, a inércia brasileira é fruto de uma conjunção 
de fatores, formados principalmente pela falta de iniciativa 
do governo que resiste bravamente. Talvez por não enxergar 
a oportunidade em tomar medidas mais diretas de incentivo 
e apoio ao design, dos empresários e executivos de diversos A ut
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o Design Thinking, onde o design, ou melhor o "Pensamento 
do Design", está liderando o processo de inovação em vários 
campos, não só o empresarial ou de produtos, mas na educação, 
na saúde, nos serviços públicos, no abastecimento de água e nos 
projetos sociais. 

Com a chegada da Economia Criativa, que vai potencializar 
o nosso capital criativo, o design, além de ser integrante, 
desempenhará um papel relevante, uma vez que está presente 
na maioria de suas áreas. Isso significa que o design não só 
chegou lá como será cada vez mais um importante protagonista 
dessa nossa evolução. 

Lincoln Seragini 
Presidente do Grupo Seragini Branding 

Não há como negar que o Brasil acordou para o design "made 
aqui". Estamos vencendo a cultura da cópia e usando cada vez 
mais o design como diferencial competitivo. Desde 1995 quando 
foi lançado o PBD (Programa Brasileiro de Design), pela ministra 
Dorothea Werneck na gestão FHC, iniciou-se um movimento 
de transformação e conscientização da importância do design 
como valor estratégico. Só o Sebrae implementou na sequência 
90 núcleos de Design e o Senai e Senac começaram a oferecer 
cursos e programas na área. Nos últimos 15 anos, o Brasil evoluiu e 
mudou o seu status, tanto no mercado interno como sua imagem 
no exterior. Desde a primeira escola de design, a legendária 
ESDI/RJ fundada em 1960, temos hoje cerca de 400 cursos nas 
diversas áreas com mais de 40.000 alunos matriculados. Apesar 
de a maioria associar design à criação de produtos industriais, 
o espectro é muito maior: design de produto, design de moda, 
design gráfico, web design, design interativo, design de interiores, 
design de embalagem, design de serviços, design de móveis, 
design de jóias, design de cerâmica, ecodesign, design urbano, 
design de games... 

Em áreas sofisticadas como a moda, automóveis, jóias, 
móveis e design gráfico de marcas, estamos criando a nossa 
cara e atingindo o padrão de excelência mundial. O design 
das marcas da Olimpíada e Paraolimpíada são exemplos para 
o mundo. As semanas de moda de São Paulo e Rio de Janeiro 
entraram definitivamente no calendário mundial. Muitos 
designers brasileiros fazem parte da elite de criação do design de 
automóveis das grandes marcas mundiais, e as multinacionais 
instaladas aqui estão criando modelos totalmente brasileiros. O 
Brasil é hoje o maior vencedor dos principais prêmios de criação 
de jóias do mundo. O design brasileiro por meio da ABEDESIGN 
(Associação Brasileira das Empresas de Design) marca presença 
desde 2010 no Festival de Cannes, projetando a força do nosso 
design para o mundo. Desde a última década vencemos diversos 
prêmios internacionais, notadamente o IF da Alemanha e o IDEA 
do IDSA (Industrial Design Society of América), que desde 2008, 
de forma inédita, implementou um capítulo no Brasil. Este ano, 
em sua quinta edição, teve quase 500 candidatos. 

O próprio design tem evoluído do projeto para a gestão 
estratégica e agora como gestão de inovação. Essa evolução 
começou com o conceito do Design Innovation, onde mais do 
que dar respostas estéticas e funcionais definidas por quem 
demandava os projetos, os designers passaram a tomar a 
iniciativa para propor novas soluções. No degrau seguinte surgiu A ut
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Levi Girardi 
Sócio Diretor - QuesttoINó 
www.questtono.com.br 

Sim, o Brasil respira design. Temos exemplos de sucesso que já 
são globais, resultado da aplicação profissional do design, como 
em cosméticos, moda e eletrodomésticos. No entanto, ao falar 
sobre o Brasil é sempre saudável não generalizar. Em um país 
continental como o nosso, com diferenças culturais, sociais e 
econômicas tão grandes, qualquer afirmação que leva em conta o 
todo precisa ser devidamente analisada, principalmente quando 
associada ao design, que é algo tão novo por aqui. 

Desta forma, muitos setores da nossa economia ]á percebem 
o design como ferramenta, se não estratégica, pelo menos prática 
para aumento da competitividade. Sabe-se contratar design, 
sabe-se fazer design e o mercado já sabe consumir design. Mas 
a aplicação da lógica é muito mais ampla do que apenas nos 
setores produtivos e de serviços. Ela é fundamental nas cidades, 
e é aí por exemplo que o Brasil ainda caminha devagar. 

Design nada mais é do que fazer algo que tenha significado 
para alguém (de um automóvel, passando por uma loja 
até o modo como se vive em uma metrópole), que seja 
tecnicamente factível dentro das tecnologias disponíveis 
e economicamente viável, isto é, alguém precisa pagar 
por aquilo. E o Brasil percebeu que para fazer isso em seus 
produtos, revistas, serviços entre tantos outros é preciso 
conhecer profundamente os elementos desta equação. E isso 
requer planejamento e inteligência, seguidos de um trabalho 
de síntese, que é Justamente o que o design faz. 

Não adianta ser simplesmente bonito, que é a 
simplificação comumente atrelada à palavra. 

Prova disso são os inúmeros exemplos clássicos do bom 
design, da Braun à Apple, que criam toda uma atmosfera 
adequada a um produto ou serviço, onde aquilo que elas de fato 
vendem é uma parte de uma teia de informações organizadas de 
forma tal que o consumidor se sinta totalmente seduzido. 

No Brasil há setores da economia que pensam seus produtos 
com o design totalmente inserido no processo. Áreas maduras 
não sobrevivem sem um pensamento integrado para criar e 
lançar seus produtos ou serviços. Mas há áreas onde o design 
ainda está na sua fase apenas "estética", muitas vezes sendo 
empregado sem levar em conta os fatores que influenciam o 
sucesso de um lançamento e que, por conta de uma competição 
mais acinada e competente, tendem a sofrer para permanecer 
atraentes. E são nesses setores e na própria gestão pública, 
incluindo aí as cidades, que estão as maiores carências e portanto, 
as grandes oportunidades. A ut
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http://www.questtono.com.br
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 91, p. 26-29, jul./ago. 2012.




