
Na sua gaveta, no carro, na roupa, no brinque
do, na embalagem. Tem design ali também. 

E percebendo ou não, você está sempre cercado 
de elementos que ajudam a construir a sua for
ma de pensar e enxergar o mundo. 

Isso acontece porque design objetiva mui
to além do que criar uma forma para uma fun
ção. Design é o meio por onde nos relaciona
mos com os produtos e, consequentemente, 
com as marcas. Seja estudando o peso ideal pa
ra um celular, encontrando o barulho perfeito 
de cada clique ou pensando nas cores que se
rão a próxima moda, absolutamente tudo que 
a mãe natureza não fez sozinha teve um toque 
apurado (ou não) de um designer. 

Definir seu significado é cada vez mais difícil, 
pois o design extrapolou seus territórios gráficos 
e de produto e agora está presente na própria 
experiência como um todo, seja na arquitetu
ra, nos sons, nos perfumes, na interação com o 
produto, na sua interface digital, no tom de voz 
de uma marca. Não importa o ponto de contato, 

todos nós conseguimos perceber quando uma 
organização tem cultura orientada pelo design. 

É o design que transforma deserto em uma 
Abu Dhabi ou Las Vegas. É ele que diz que o la
ranja é a cor do Itaú (mesmo sabendo que não 
existe essa cor em seu logo). É ele que transfor
ma uma garrafa de refrigerante em um ícone 
mundial. O design muda o mundo, todos os dias. 

O que era algo único e exclusivo de elites ur
banas, que sempre buscaram exclusividade e 
autenticidade, passou a ser um produto demo
crático, mais acessível, sem perder sua essência 
estética e elegante. 

E quer saber? Marcas fortes já perceberam 
isso. E o design, que fazia parte do processo fi
nal, passa cada vez mais a ser protagonista na 
estratégia de negócios, não importa o que você 
venda ou produza. 

Marcas orientadas pelo design obtêm me
lhores resultados do que seus concorrentes. Is
to é fato. Portanto, prepare sua marca para vi
ver neste mundo o quanto antes. Do contrário, 

ela pode virar uma linda máquina de escrever 
exposta em um museu. 

E não é à toa que hoje sabemos muito mais a 
respeito de que é um bom design ou não, do que 
sabíamos uma década atrás. A evolução da in
ternet e velocidade que as informações cruzam 
o mundo nas mais diversas mídias nos expõem 
diariamente a milhares de bons exemplos, au
mentando nossos desejos e expectativas com 
as marcas que fazem parte do nosso universo. 

Ao mesmo tempo em que festivais consa
grados como o IF (Alemanha) e o Idea (EUA) 
conversam com o mundo, outros, como o Fes
tival de Cannes, fortalecem sua imagem com 
a criação de categorias específicas de design. 

A boa notícia é: nós também estamos lá, fa
zendo parte dessa evolução, ao lado de mar
cas como Itaú, Embraco, Alpargatas e Braskem. 
Elas sabem que o design está em tudo. Inclusi
ve nos resultados dos negócios. Outras marcas 
orientadas pelo design: Coca-Cola, Havaianas, 
Natura, Mini, Pinterest e Apple. 
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