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“O design
fortalece a
d e m o c ra c i a ”
Diretor do Design Museum diz que Brasil
passa por “decolagem industrial”. Por
Kátia Mello, para o Valor, de São Paulo

O design pode ser símbolo de
luxo e demonstração de status,
mas, ao mesmo tempo, pode
servir de instrumento que favo-
rece a igualdade entre as pes-
soas — uma forma de se alcançar
a democracia, afirma Deyan
Sudjic, diretor do Design Mu-
seum, em Londres. O inglês veio
ao Brasil na semana passada pa-
ra o Seminário Internacional de
Economia Criativa, promovido
pelo Sebrae em Belo Horizonte.
Ex-crítico do jornal britânico
“The Observer” e ex-diretor da
Bienal de Arquitetura de Veneza,
ele está de olho na nova geração
de designers brasileiros.

Sudjic diz que “o Brasil está
em seu momento de decolagem
industrial”. Apesar de admirar
Oscar Niemeyer, que conheceu
em sua primeira visita ao Brasil,
em 1996, acredita que construir
uma cidade planejada como
Brasília hoje é impensável. “A dé-
cada de Brasília foi o último mo-
mento para este tipo de criação.
Adoro a iniciativa, mas criar
uma cidade é uma ideia ingê-
nua. A cidade é um organismo
vivo e interminável”, diz.

Valor: O Brasil é conhecido por
sua criatividade, mas ao mesmo
tempo tem enormes dificuldades
em exportar suas criações em larga
escala. O que os brasileiros deve-
riam fazer para conseguir vender
melhor seus produtos criativos no
mercado internacional?

Deyan Sudjic: Acredito que
existe um problema de gestão
governamental em relação aos
impostos. A economia brasileira
cresce, mas nem sempre é flexí-
vel. Além disso, as marcas brasi-
leiras conhecidas no mundo es-
tão conscientes de que sem alta
tecnologia é impossível avançar
— e hoje esse mercado tecnológi-
co é dominado pelos asiáticos.

Valor: Na última década, a classe
média cresceu muito no Brasil, com
milhões querendo comprar novos
produtos. Como o design atua para
atrair novos consumidores?

Sudjic: O design tem suas raí-
zes na revolução industrial e sur-

DESIGN MUSEUM, LONDON

O Design Museum, localizado em Londres; para diretor, design fortalece identidade nacional de um país e fenômeno ocorre agora no Brasil e na China

giu como um instrumento de se-
dução para fazer belos produtos
e incentivar as pessoas a consu-
mir mais. Mas ele também é am-
bíguo. O design adquiriu outras
funções, como ser crítico sobre o
sistema que o gerou, não apenas
nos termos da sustentabilidade,
mas também nas implicações di-
retas da nova tecnologia e consu-
mismo. É muito fácil para aque-
les que têm tudo dizer aos que
nada possuem que não devem
consumir. Se você for pessimis-
ta, dirá que o mundo é feito pe-
los consumistas e que a função
do design é fazer com que as
pessoas comprem mais. Mas se
for um otimista, sua visão será a
de que o surgimento do design
veio em uma escala de produção
em massa e nesse sentido, ele é
fortalecedor da democracia. Se
faço uma máquina de lavar rou-
pa para todos, o design será para
todos. O design também é ins-
trumento social. É só ver a evolu-
ção das cadeiras de rodas para
portadores de deficiência.

Valor: Qual a relevância do de-
sign numa era de economia criati-
va, dos chamados produtos intangí-
veis, e como ele pode abrir campos
de trabalho nos países emergentes?

Sudjic: O design está em todos
os momentos do cotidiano. Está
no iPhone, no carro, no garfo
que você come. Há muitos anos
a Itália e o Japão também eram
países de economia emergente e
ambos escolheram um caminho
que depois foi seguido por na-
ções desenvolvidas. As indús-
trias italianas e japonesas saí-
ram do esquema de produzir
peças baratas e genéricas e dei-
xaram de copiar o design de ou-
tras culturas para criarem pro-
dutos específicos e de maior va-
lor. Isso transformou a maneira
como o mundo percebe hoje o
Japão, por exemplo, uma vez
que o design japonês reforçou a
identidade do país. Na Ásia, o
mesmo fenômeno agora ocorre
na Coreia do Sul, Cingapura, em
Taiwan e Hong Kong. A China e
o Brasil estão começando a ir
nessa direção, mas a Rússia ain-

da não tomou esse caminho. O
design permite uma produção
industrial mais sofisticada. Paí-
ses que são simples consumido-
res da produção industrial mun-
dial estarão sempre na periferia
dos acontecimentos, enquanto
os que têm sua própria produ-
ção estarão no epicentro.

Valor: O que o senhor conhece de
arquitetura e design brasileiros?

Sudjic: Conheço alguns arqui-
tetos, mas deve ser difícil criar e
ser reconhecido no país de gê-
nios como Lúcio Costa [1902-
1998] e Oscar Niemeyer. O Brasil
está em momento de decolagem
industrial e a Embraer é um bom
exemplo disso com seus aviões.
Essa nova geração produzindo
nesse bom momento econômico
pode estabelecer uma força po-
derosa de design no país.

Valor: No livro “The Edifice of
Complex - How the Rich and Power-

ful Shape the World [ed. Penguin,
2006], o senhor diz que as pessoas
fazem grandes edificações como
uma maneira de demonstrar poder,
de externar seus egos refletidos.
Existe arquiteto que vá contra essa
corrente e o que senhor admire?

Sudjic: Há maus exemplos de
totalitarismo no século XX, co-
mo Hitler, Stálin e Mao, que cons-
truíram em escalas monstruosas
para intimidar seus opositores. A
arquitetura é uma eterna nego-
ciação com o poder e, nesse senti-
do, prefiro arquitetos que conse-
guem tirar o melhor dessa nego-
ciação e se comprometem a al-
cançar algo que reflete a visão
daqueles que são subjugados
pelo poder. De uma maneira po-
sitiva, o Brasil usou a arquitetura
e o planejamento urbano para
criar uma nova identidade na-
cional. O arquiteto chileno Ale-
jandro Arevenas também cons-

troi de maneira elegante para
certas comunidades.

Valor: Quais podem ser as contri-
buições dos designers para melho-
rar a vida dos cidadãos no cresci-
mento desordenado das cidades?

Sudjic: As ações urbanas não
acontecem de forma isolada,
mas sim em uma rede que en-
volve arquitetos, designers, po-
líticos, engenheiros e advoga-
dos. O funcionamento de uma
cidade é o resultado do traba-
lho de camadas interpostas das
competências desses profissio-
nais. Infelizmente, esses grupos
mal se comunicam entre si. Os
designers podem ajudar em vá-
rias ações que vão desde a cria-
ção de um sistema de aluguéis
de bicicletas ou um novo siste-
ma de transporte solidário, até
a criação de espaços públicos e
máquinas que vendam bilhetes
de metrô para encurtar as lon-
gas filas.

Valor: A população brasileira es-
tá envelhecendo de forma rápida e
não se preparou para a mudança.
Como os designers podem propor-
cionar uma vida melhor aos idosos?

Sudjic: A Fundação Hamlyn fez
uma série de projetos no Royal
Colllege of Art de Londres que
exploram maneiras da indústria
do design ajudar no envelheci-
mento populacional. Os produ-
tos vão de tesouras que podem
ser usadas em dedos com artrite
até chuveiros adaptados de ma-
neira confortável para os idosos.
A questão é não tratar o design
como simples resolução médica,
mas se apropriar das mesmas
técnicas sedutoras de criar obje-
tos de desejo de consumo para
essa faixa etária.

Valor: Londres é um dos mais im-
portantes centros internacionais do

design e sediou a última Olimpíada.
Que bons exemplos os brasileiros
podem aproveitar da experiência?

Sudjic: Londres se deu bem
em duas construções emblemá-
ticas desta Olimpíada: a piscina
olímpica da arquiteta Zaha Ha-
did e o velódromo do escritório
de arquitetura Hopkins [Michael
Hopkins e seus parceiros], dois
trabalhos arquitetônicos im-
pressionantes que terão uso
após os jogos. O uso da Olimpía-
da como catalisador para a rege-
neração da área de Stratford
também funcionou bem. O tra-
balho de Thomas Heatherwick
[arquiteto e designer inglês] na
abertura da cerimônia e a tocha
criada pela dupla Edward Bar-
ber e Jay Osgerby são demons-
trações do que o design é capaz.

Valor: De que maneira o avanço
da tecnologia direciona os cami-
nhos do design e vice-versa?

Sudjic: É uma estrada de duas
mãos. Veja Jonathan Ive [designer
britânico e criador do iMac, iPho-
ne, iPod e iPad, ao lado de Steve
Jobs]. Ele é genial, mas o que seria
de seu design, de suas ideias, se
não fosse a alta tecnologia?

Valor: E o futuro do design?
Sudjic: Não existe mais a ideia

de pessoas trabalhando numa
única fábrica, onde se desenha
um carro de um lado e no final
dessa linha contínua de produ-
ção temos o produto final que é
o carro. A produção hoje é reali-
zada através de um conglomera-
do mundial em que as peças são
produzidas em vários países por
diferentes pessoas. É só observar
como são feitos os componentes
do iPhone. O próximo passo será
ter tecnologia suficiente para fa-
bricar esses objetos em nossas
próprias casas.
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Al Pacino está em alta na Broadway
DEBRA L ROTHENBERG/GETTY IMAGES

Al Pacino está ganhando um mínimo de US$ 125 mil por semana em peça

Philip Boroff
Da “B l o o m b e rg”

Al Pacino, astro cinematográ-
fico e, eventualmente, teatral, es-
tá ganhando um mínimo de US$
125 mil por semana para atuar
no papel de Shelly Levene, corre-
tor imobiliário pilantra, na peça
“Glengarry Glen Ross”, na
Broadway. Esse é um dos maiores
valores já pagos a um astro da
Broadway, provando que, excluí-
da a morte, a vida de um vende-
dor não é tão miserável.

Pela temporada de dez sema-
nas do drama de David Mamet
sobre desesperados e desonestos
corretores imobiliários em Chi-
cago, Al Pacino, de 72 anos, terá
ainda 5% dos lucros. Isso depen-
derá de a produção, que consu-
miu US$ 2,3 milhões, faturar o
suficiente para cobrir o investi-
mento, de acordo com o acordo
operacional com a Glengarry
Broadway LLC, companhia cons-
tituída para criar a remontagem.

O documento do acordo foi
obtido com o escritório do pro-
curador-geral de Nova York me-
diante pedido baseado na Lei de
Liberdade de Acesso a Informa-
ções. Os salários semanais de to-
dos os sete atores no elenco tota-

lizam US$ 155 mil. Com isso, seis
atores — entre eles, Bobby Can-
navale, indicado ao Prêmio Tony
no ano passado — dividirão cerca
de US$ 30 mil por semana.

Cannavale atua como Ricky
Roma, papel que deu a Pacino
uma indicação ao Oscar na ver-
são cinematográfica de 1992.
“Uma estrela é uma apólice de
seguro, mas nunca sabemos
quem vai vender ingressos em
qual peça”, diz Robyn Goodman,
produtora da Broadway.

A remuneração de Pacino su-
pera a de Matthew Broderick e de
Nathan Lane, que receberam, ca-
da um, US$ 100 mil por semana,
além de uma pequena fatia dos
lucros, quando voltaram a atuar
em “The Producers” por três me-
ses em 2004. Em 2009, em “A
Steady Rain”, Hugh Jackman e
Daniel Craig chegaram a ganhar,
cada um, US$ 120 mil por sema-
na ou 10% da bilheteria.

Ressurgindo sete anos após
uma aclamada e lucrativa re-
montagem na Broadway com
Liev Schreiber e Alan Alda, “Glen -
garry ” está começando bem. A
bilheteria chegou a US$ 704 mil
nas primeiras sessões de pré-es-
treia. Isso é mais do que os US$
491.295 que a produção estimou

necessários para cobrir as despe-
sas semanais de cada uma das se-
te semana em cartaz. Para cobrir
os US$ 2,3 milhões de custos da
produção, que incluem cenário e
publicidade, a apresentação pre-
cisa vender quase US$ 900 mil em
ingressos por semana.

Teoricamente, o céu é o limite,
para a bilheteria. Para agosto, os
produtores projetam vender
(por US$ 250) 60 “assentos espe-
ciais” em cada fim de semana.
Agora, eles já elevaram esse pre-
ço dos assentos mais caros em
40%, para US$ 352, e para algu-
mas apresentações em novem-
bro o preço é US$ 377. Os ingres-
sos chegaram a US$ 499 para as
últimas apresentações de “A
Morte de um Caixeiro Viajante”
na temporada passada, com Phi-
lip Seymour Hoffman.

Os produtores criam tantos as-
sentos “especiais” quanto o mer-
cado é capaz de absorver, mesmo
na parte de trás da plateia. O Ge-
rald Schoenfeld Theatre tem 652
assentos no poço da orquestra,
1.062 no total. O investimento
mínimo aceito foi de US$ 2 mil.
Embora os investidores estejam
bem posicionados para recupe-
rar seu investimento, os lucros
poderão ser atenuados pelos lu-

cros oferecidos a Pacino, Mamet
e ao diretor Daniel Sullivan.

Sullivan, além de uma comis-
são de US$ 100 mil e royalties ini-
ciando em 5% da bilheteria, po-
derá ganhar até 7,5% dos lucros.
A produção paga US$ 1 mil por
semana ao assistente de Pacino e
US$ 2.850 para transporte local
para dois atores.

Pacino, Mamet e Sullivan, reu-
nidos, podem ganhar 22,5% do
lucro, segundo documentos. A
administradora geral, Ri-
chards/Climan Inc, também re-
ceberá uma parte não revelada
dos lucros. O remanescente é re-
partido entre os três produtores
principais e investidores.

Esse produtores também ga-
nham uma comissão única de
US$ 20 mil pela produção, mais
3% por cento da bilheteria,
além de US$ 3,6 mil por sema-
na, pelo que é descrito como
sendo comissão pela produção
executiva e taxa de administra-
ção. Jeffrey Richards, um asses-
sor de imprensa veterano, ga-
nha ainda US$ 2,3 mil para cui-
dar da publicidade.

As despesas com o teatro —
incluindo aluguel, ajudantes de
cena e 7% da bilheteria — so -
mam cerca de US$ 110 mil para

uma semana de faturamento de
US$ 491 mil pela bilheteria.

Apenas em salário, Pacino ga-
nha cerca de 71 vezes a remune-
ração mínima negociada pela
Equity for Actors para seus
membros em produções comer-
ciais da Broadway. Ele recebe
cerca de cem vezes o mínimo pa-

go a quem atua na Broadway pa-
ra entidades sem fins lucrativos.
Caso as vendas semanais de in-
gressos excedam US$ 1,25 mi-
lhão após a dedução de comis-
sões, Pacino terá outra fonte de
renda: 10% da bilheteria que ul-
trapassar US$ 1,25 milhão. (Tra -
dução de Sergio Blum)

Deyan Sudjic é otimista em relação à nova geração de designers brasileiros
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 29 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




