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Lílian Cunha

Presidentedo
GrupoPininfarina

Escritório ao
estilo Apple
Paradesenvolver ambientesde tra-
balhoquepudessemaproveitarme-
lhor os imóveis corporativos, a de-
signer Carmen Greutmann Bol-
zern, do escritório suíço Lista Offi-
ce LO, criou a linha Mindport. São
seismódulosquepodemsercombi-
nados entre si. Alguns são fecha-
dos, para garantir privacidade. Há
tambémmódulos para guardar ma-
teriais. A estética é claramente ins-
pirada nos aparelhos da Apple,
com os cantos arredondados e as
superfícies brancas. A peça oferece
tanto conforto físico, quanto acús-
tico, segundo a designer, que ga-
nhou,pela criação, o prêmio do ins-
tituto alemão Red Dot Design – que
se dedica a promover projetos de
design que sejam bons negócios. O
preço de cada módulo depende do
projeto. /LÍLIAN CUNHA

Design & Inovação

Paolo Pininfarina
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✽ Nasceu em Turim, na Itália, em
1958. Engenheiro mecânico, começou
em 1982 sua carreira na Pininfarina,

empresa criada por seu avô,
Battista “Pinin” Farina, em 1930.
Em 1983, trabalhou na Cadillac, nos
EUA, e, em seguida, na Honda, no
Japão. É presidente desde 2008.
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Entrevista

‘O BRASILEIRO
NÃO LEVA O
DESIGN A SÉRIO’

AS BOLSAS ESTILO TECNO-KISH-POP
O designer português João Sabino usou 393
teclas de computador, todas da mesma cor,
para fazer cada uma das bolsas mostradas
na foto acima. Ele batizou a criação de
“Keybag”. “Ao desmantelar um
determinado número de teclados
percebi que esses fragmentos, à medida que
os juntava numa caixa, pareciam ganhar
mais força fora da sua configuração
primitiva”, disse ele, em entrevista a um
jornal português. Suas bolsas já foram
expostas até no Museu de Arte Moderna de
Nova York, o MoMa. A preta, cujo material
é mais fácil de encontrar, Sabino vende, por
meio de seu site, a€130. As vermelhas, por
€145. Um modelo banhado em prata
foi vendido por€15 mil a um
cliente norueguês.

Novo mercado.
‘Precisamos
expandir para
outros países. O
Brasil é um
deles’, diz o
italiano Paolo
Pininfarina

A Pininfarina, um dos mais tradicionais escritórios do design
mundial, depende agora de mercados como o Brasil. Mas é
difícil fazer negócios por aqui, diz seu presidente

Quando esteve no Brasil pe-
la primeira vez, no ano
passado, o italiano Paolo
Pininfarina ficou empolga-
díssimo. “Conversava
com as pessoas e elas ti-

nham várias ideias e os projetos iam
surgindo. Voltei para a Itália com mais
de cem deles”. Mas dessa centena de
ideias, somente dez tiveram continui-
dade nas conversas. E, desse total, só
uma realmente se tornou projeto real,
que está agora em andamento. Diante
desse cenário, até a vontade do desig-
ner de abrir uma operação no Brasil,
um escritório da Pininfarina em São
Paulo, foi por terra. “O brasileiro não
leva o design a sério. Ele acha que é la-
zer, que é passatempo”, disse Pininfari-
na ao Estado.

Mesmo desiludido, ele voltou ao
País, na semana passada. “Precisamos
conhecer melhor como funcionam as
coisas por aqui porque o Brasil é im-
portante para nós.” A Pininfarina tem
82 anos de história no design, princi-
palmente no campo automobilístico. É
da empresa italiana o desenho de vá-
rios sucessos da Alfa Romeo, Ferrari,
Fiat, General Motors, Lancia e Masera-
ti. Mesmo com toda essa tradição, a Pi-
ninfarina não escapou da crise na Euro-
pa. A empresa – que foi além do design
e chegou a ter três fábricas de automó-
veis de luxo e 3 mil funcionários – acu-
mulou € 600 milhões (R$ 1,5 bilhão)
em dívidas. Sob o comando de Paolo
Pininfarina desde 2008, a companhia
passa por uma reestruturação. A dívida
foi renegociada no início do ano e será
paga até 2018. As vendas, porém, ainda
não se recuperaram. De € 670 milhões
há cinco anos, caíram para € 53,8 mi-
lhões em 2011, número 73,6% inferior
que o de 2010, de € 204,41 milhões. A
saída, mesmo que complicada, segun-
do Pininfarina, é investir em mercados
como o Brasil.

● A indústria automobilística está em
crise e a Pininfarina tem uma grande
dependência desse setor, não é?

Sim, 90% de nossas vendas vêm da
indústria de transportes, carros, bar-
cos. A parte de mobiliário vinha cres-
cendo bastante e já chegou a 10% do
negócio. Mas a crise atingiu também o
setor de móveis. Se ninguém compra
casa nova, também não compra mobí-
lia. A saída, então, é procurar novos
mercados, fora da Europa e Estados
Unidos, como a Ásia, a Índia e o Brasil.

● Diante dessa constatação, por que vo-
cês desistiram de abrir escritório aqui?

Porque o brasileiro não leva o de-
sign a sério. Não leva as ideias a sério
também. Parece que fazer negócio é la-
zer, um passatempo. Quando vim para
cá no ano passado, todo mundo ficava
muito empolgado com a Pininfarina.
Todos tinham ideias, projetos. Fiquei
deslumbrado. Mas quando voltei à Itá-
lia, apenas uns dez desses projetos tive-
ram continuidade e só um vingou. Con-
clusão? Perdi muito do meu tempo.

● Qual dos projetos vingou?
Não posso falar o que é. O cliente é

uma empresa que tem atuação tanto
aqui quanto na Europa. E lá nós já te-
mos uma parceria boa com essa empre-
sa. O projeto é algo que era para acon-

tecer só em São Paulo, mas que agora
irá para outros Estados também. Esta-
mos estudando para onde ir.

● O sr. parece ter ficado ressentido com
o ambiente de negócios no Brasil...

Sim... Ontem (terça-feira, 16), por
exemplo, tive uma reunião das 10h às
16h com uma empresa que quer fazer
alguns produtos em parceria com a Pi-
ninfarina. A cada minuto que discutía-
mos, surgia uma nova possibilidade,
uma nova ideia. O risco é não dar foco
ao assunto. Aí volto para Itália com
um monte de ilusões. As pessoas preci-
sam ser mais realistas. Mas o Brasil é
extraordinário e não vamos deixar o
País de lado. O crescimento que ve-
mos por aqui é alucinante. Um iate
que desenhamos para uma empresa eu-
ropeia vende, lá na Europa, quatro por
ano. Aqui se vende mais de 40.

● Como a Pininfarina fará, então, para
atuar no País?

Precisamos conhecer melhor como
funcionam as coisas por aqui. Por isso
digo que não é o momento para abrir
um escritório da Pininfarina no País.
Talvez reforcemos o de Miami, para
que atenda todas as Américas. Ou tal-
vez possamos dividir os custos de uma
representação de empresas de Turim
(sede da Pininfarina, na Itália) no País,
para não pesar no orçamento. Mas não
sei ainda qual a melhor maneira de es-
tar mais presente no Brasil. Só sei que
precisamos estar aqui para aproveitar
o crescimento do País.

● Por aqui, a classe que mais cresce é a
C, que compra produtos de massa. Mas
a Pininfarina é mais voltada para o luxo.
Existe alguma intenção de ir para o con-
sumo de massa?
Não tenho nada contra o consumo de
massa, mas o problema para nós é a lo-
gística. Para atuar nesse mercado, é
preciso produzir aqui, caso contrário fi-
ca muito caro. Por isso, nossa estraté-
gia é continuar mais no segmento de
luxo, que também tem crescido absur-
damente no Brasil.

● Como estão os negócios entre a Pinin-
farina e as montadoras hoje?

Hoje, vamos ainda bem com as mon-
tadoras porque nosso maior negócio é
com as companhias alemãs. A Alema-
nha é 30% de nossas vendas. Só a
Volkswagen tem, nesse momento,
mais de 100 modelos em desenvolvi-
mento. Não são todos irão para o mer-
cado. E também não participamos de
todos, mas de grande parte. Outro
grande projeto nosso é o do carro elé-
trico, com a Bolloré, em Paris.

● Como anda esse projeto?
Vai bem. Não sabemos ainda quan-

do poderemos lançar o carro, porque o
desafio é o preço. A crise também atra-
palhou um pouco. Mas chegou a dar
inspiração em alguns momentos. Por
exemplo: a empresa de pintura auto-
mobilística da região faliu e não pude-
mos pintar o carro, que foi batizado de
Bluecar. Mas aí percebemos que ele
não precisaria ser pintado. Com isso,
economizamos tinta, tempo e mão de
obra. E foi muito melhor para o am-
biente. O carro. além de tudo, ficou
magnífico na cor natural do aço.
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Área. Em
escritórios
cada vez mais
apertados, os
módulos
otimizam o
espaço
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Negócios, p. N5.




