
Vice-presidente da ABEDesign
e integrante do colegiado que re-
presenta o setor na Secretaria
de Economia Criativa, em Brasí-
lia, Gustavo Gelli acredita que o
design tem amadurecido no Bra-
sil. “Estamos no mesmo nível
de entrega e pensamento de paí-
ses do primeiro mundo.” Em en-
trevista ao BRASIL ECONÔMICO, o
executivo falou sobre incenti-
vos, barreiras e projetos políti-
cos ligados à área, além do pro-
cesso de criação da marca das
Olimpíadas de 2016.

Na sua visão qual é o papel do
design nos negócios do século 21?
O design, por ser uma ferramen-
ta multidisciplinar, será respon-
sável por costurar todo o conhe-
cimento necessário para que os
negócios evoluam de acordo
com as demandas da sociedade
e do próprio planeta. O design
não é passivo e nem reativo e,
por isso, questiona forma, fun-
cionalidade e a verdadeira ne-
cessidade de produtos e servi-
ços, estando dessa forma ao dis-
por da inovação.

Qual a sua visão sobre o design
brasileiro atualmente?
O amadurecimento do design
brasileiro é visível. Estamos no
mesmo nível de entrega e pensa-
mento de países do primeiro
mundo. São aproximadamente
18 mil designers que entram no
mercado anualmente e é certo
que esse número é reflexo da de-
manda. Há muito o que fazer
em um país em plena década de
ouro e o design pode capitanear
várias dessas iniciativas.

De que forma o setor poderia
ser mais incentivado?
São diversas iniciativas em anda-
mento, como a regulamentação
da profissão, que nos trará maior
representação, marcos regulató-
rios a serem discutidos e apoia-
dos pelo poder público, além de
uma constante campanha de edu-
cação das empresas no sentido
de incluírem, em suas pautas es-
tratégicas, verbas mais contun-
dentes para as áreas de inovação
e design. É claro que são iniciati-
vas que trarão resultados a médio
e longo prazo.

Diversas empresas já
começaram a entender que
design não é apenas aparência.

Na sua visão, como as
companhias brasileiras
trabalham essa questão?
Há empresas com plena cons-
ciência do poder do design co-
mo ferramenta de inovação em
seus negócios, no entanto, não
posso dizer que seja a maioria.
Atualmente, a ABEDesign, em
parceria com a Apex, esboça
um projeto intitulado de De-
sign Transversal, que tem co-
mo objetivo agregar valor à ca-
deia de vários setores da econo-
mia. O design como ferramen-
ta de investigação e diagnósti-
co e caminhos alternativos ali-
nhados com as tendências mun-
diais serão incorporados nesses
setores, aumentando a compe-
titividade do produto brasileiro
no exterior.

Quais são os projetos que a
Secretaria de Economia Criativa
(SEC) tem adotado para
incentivar o design no Brasil?
A secretaria está umbilicalmen-
te ligada ao Plano Nacional da
Cultura (PNC), que vem sendo
articulado desde 2003. Duran-

te o Governo Lula, a sociedade
civil participou ativamente no
processo de elaboração do
PNC, documento que define a
compreensão da cultura a par-
tir das dimensões simbólica, ci-
dadã e econômica. Infelizmen-
te, a dimensão econômica ain-
da carece de políticas públicas
para a sua efetivação e essa es-
tratégia passa a ser assumida
pela SEC como seu maior objeti-
vo. Recentemente, sendo mem-
bro do colegiado constituído
para representar o design em
Brasília a partir das iniciativas
da SEC, participei da constru-
ção da última etapa do Plano
Brasil Criativo que foi entregue
no final do mês de agosto à Ca-
sa Civil. Nesse documento, in-
cluímos uma série de deman-
das do setor.

Quais são as barreiras que
o setor enfrenta no país?
O design, assim como diversas
outras áreas da economia criati-
va, enfrenta barreiras de diversas
ordens: alta carga tributária, on-
de modelos equivocados de tribu-

tação são barreiras quase que in-
transponíveis; questões junto ao
Ministério do Trabalho sobre a na-
tureza das contratações e seu con-
sequente ônus na equação empre-
sarial; propriedade intelectual e
seus aspectos legais; participação
em concorrências predatórias,
onde clientes mal intencionados
exigem apresentação criativa
sem remuneração. Além das bar-
reiras mencionadas, é preciso
considerar que a gestão do de-
sign é uma ciência complexa. As

variáveis do processo são incon-
troláveis e, a cada momento, o
empresário se depara com desa-
fios de diversas naturezas, den-
tre elas, a satisfação do “gosto”
do cliente que, dependendo de
quem seja, por mais embasamen-
to estratégico que tenha sido
apresentado, a palavra final será
dada pelo “gosto”.

Como o design brasileiro
é visto no exterior?
Qualidade, flexibilidade e com-
preensão dos briefings são, em
minha opinião, os pontos for-
tes do design brasileiro no exte-
rior. Infelizmente, o preço é
um ponto fraco. Atualmente,
um designer, em países da Amé-
rica do Sul e até mesmo em al-
guns da Europa, chega a ga-
nhar a metade do salário de um
brasileiro. Isso é fruto de nossa
política cambial além, é claro,
de tudo o que foi exposto acima
com relação às barreiras em
nosso país.

Você é um dos responsáveis
pela criação da marca
das Olimpíadas. Como foi
o processo de criação?
Desde o princípio decidimos fa-
zer um processo de criação cola-
borativo e envolvemos todas as
pessoas dos escritórios do Rio de
Janeiro e São Paulo. Foram mais
de 120 pessoas trabalhando em di-
nâmicas criativas e estratégicas
para revelar a alma e o corpo da
marca dos Jogos Rio 2016.

Qual a mensagem
que a marca traz?
A marca reflete a essência dos jo-
gos: paixão e transformação.
Transmite a energia contagiante
e o otimismo do carioca em uma
atitude celebrativa. É uma marca
que fala de união e da capacidade
que o brasileiro tem de estabele-
cer harmonia em meio a grande
diversidade cultural existente.
Possui o colorido e os contornos
da nossa cidade e da natureza
exuberante que nos cerca.

Quais são as referências
da marca?
A marca faz referência direta ao
nosso cartão postal: o Pão de Açú-
car e também a outros contornos
conhecidos do nosso cenário co-
mo o Morro Dois Irmãos. Traz
também três pessoas em um abra-
ço comemorativo e energético.
Mostra por meio de suas cores e
formas a natureza exuberante do
Rio de Janeiro. ■

Design brasileiro amadurece
e começa a dar novos passos

João Laet
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“O design não é
passivo e nem reativo
e, por isso, questiona
a verdadeira
necessidade de
produtos e serviços

Gustavo Gelli
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O design já tem um papel impor-
tante dentro das empresas, mas
o segmento ainda precisa ser
mais valorizado, principalmen-
te pelas companhias brasileiras.
De acordo com o levantamento
feito pelo departamento do go-
verno britânico UK Trade & In-
vestment (UKTI), 50,7% das
companhias brasileiras informa-
ram que o controle de custos é a
questão prioritária de inovação
e design, enquanto o restante
avalia que vai aumentar o inves-
timento em inovação.

O estudo, feito com 633 exe-
cutivos mundiais, mostra que

os presidentes das companhias
concordam com a necessidade
de inovar e de que para crescer
precisam abraçar o design.

São Paulo está entre as 10 cida-
des com maior agitação cultural
e entre as 15 metrópoles que
abrigam as 500 maiores empre-
sas globais, é o que mostra uma
pesquisa feita pela PwC. De acor-
do com o estudo “Cidades de
Oportunidade”, a capital paulis-
ta aparece na frente de cidades
como Chicago, São Francisco e
Estocolmo. “Economicamente,
São Paulo cresce de forma acele-
rada, o que a coloca na 16ª posi-
ção em crescimento real do PIB,
atrás apenas de Nova York e à
frente de Seul”, diz Richard Du-
bois, sócio da PwC Brasil. ■ R.P

Brasil vê inovação
em segundo plano
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Qual é o modelo de inovação que queremos para o Brasil?
Pergunte a um empreendedor so-
bre o início da sua empresa e a
história do nascimento do negó-
cio será praticamente a mesma:
conheceu o produto, serviço ou
sistema durante uma viagem ao
exterior e decidiu trazê-lo para o
Brasil. A inspiração nos modelos
de fora do País não é nenhum de-
mérito, embora a grande quanti-
dade de casos nos faça pensar so-
bre a existência de um formato
genuinamente brasileiro. Econo-
mias hoje bem sucedidas no ce-
nário internacional, como a japo-
nesa, a dos tigres asiáticos e,
mais recentemente, a chinesa,
calcaram seu desenvolvimento
no rastro de modelos bem-suce-
didos no exterior, fortemente fo-
cado na área industrial. Apesar
da influência, os empresários
brasileiros logo buscaram uma
identidade com o consumidor lo-

cal, seja na construção da mar-
ca, na busca de um posiciona-
mento legítimo ou mesmo no do-
mínio e aperfeiçoamento da tec-
nologia, que no longo prazo, ge-
ram inovação.

Modelos simplesmente repro-
duzidos são caros. A falta de qua-
lificação para ofertas relevantes
e inovadoras empurra, fatalmen-
te, para cópias, muitas vezes mal
reproduzidas e com ônus para o
consumidor. O próprio desenvol-
vimento da atividade automobi-
lística com conteúdo nacional
força a indústria a trazer para o
mercado modelos defasados.

Mas qual é então o modelo
apropriado para a empresa brasi-
leira, considerando a carência de
conhecimento, a baixa qualifica-
ção de talentos e a falta de inves-
timentos em pesquisa no País?
Em vez de continuar perseguin-

do ideias que foram cunhadas há
30 ou 40 anos, como trazer para
o Brasil a indústria de semicondu-
tores, falta definir a linha de de-
senvolvimento amparada no co-
nhecimento, no design e na ino-
vação científica e tecnológica, fa-
tores que valorizam mais o soft-
ware que o hardware.

A propósito, com a Lei de In-
formática na Zona Franca de Ma-
naus — agora prorrogada por
mais 50 anos —, e a política do
vaivém do Imposto sobre Produ-
to Industrializado (IPI), demos
adeus às ambições de ter um pa-
pel realmente relevante no cená-
rio internacional das indústrias
eletroeletrônica, de tecnolgia da
informação e de telecomunica-
ções, por exemplo. O mercado
brasileiro é protegido, o que le-
va, muitas vezes, a grande maio-
ria dos setores a obter lucro aci-
ma dos concorrentes internacio-
nais. Não há estímulo para inves-
timentos em inovação.

A Lei do Bem, criada em 2006,
oferece benefícios para as empre-
sas que lançarem mão de pesqui-
sadores nas universidades, atrain-
do-os para a atividade de P&D
(Pesquisa & Desenvolvimento)

no setor privado. Nos Estados
Unidos, dois terços dos pesquisa-
dores estão nas empresas e ape-
nas um terço nas universidades.
Aqui ocorre o inverso, com núme-
ros surpreendentes: 12,5% da for-
ça de trabalho americana atuam
em P&D nas empresas; no Brasil,
contamos com ínfimo 0,5%.

Lançado há pouco mais de um
ano, o programa Ciência sem
Fronteiras pretende conceder
101 mil bolsas de estudos para
graduação e pós-graduação no
exterior a estudantes brasileiros.
Além disso, busca atrair pesquisa-
dores estrangeiros que queiram
se fixar no Brasil. É um bom co-
meço. Mas ainda tem muito a ser
feito no sentido de aumentar o
valor agregado intelectual aos
produtos brasileiros e a competi-
tividade internacional das nos-
sas empresas. ■

QUINTA-FEIRA
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No mundo, só 9% dos executivos
estão empenhando em uma
inovação de primeira linha

Em vez de continuar
perseguindo ideias
que foram cunhadas
há 30 ou 40 anos,
falta definir a linha
de desenvolvimento
amparada no
conhecimento, no
design e na inovação
científica e tecnológica

ADOLFO MENEZES MELITO
Presidente do Conselho de Criatividade e Inovação da FecomercioSP

RAIO-X

Principais ações de design que estão no foco dos empresários

Oferecer soluções 
integradas para 
maior conveniência 
do clientes

Desenvolver um produto 
semelhante, mas com preço 
menor do que o da concorrência

Disponibilizar produtos com o que existe 
de melhor em termos de funcionalidade

Modificar produtos
para atender às
preferências do

consumidor

Criar produtos que são os
primeiros de sua classe

Adaptar produtos para atenter às
regulamentações dos mercados

28%

22%

19%

7%

9%

14%

Fonte:
UK Trade & Investment
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