
Gilberto Strunck, quando ini-
ciou sua carreira como design,
teve que enfrentar um merca-
do bem diferente do visto atual-
mente — recheado de recursos
tecnológicos e hoje atrativo pa-
ra as empresas. “Não existia
um mercado”, lembra o execu-
tivo da Dia Comunicação uma
das primeiras empresa de de-
sign no país. Hoje o profissio-
nal, com seus 40 anos de expe-
riência tenta lidar com as mu-
danças do segmento, que já é
responsável por empregar
mais de 103 mil profissionais
no núcleo criativo (veja maté-
ria ao lado).

“O design extrapolou a parte
estética, houve uma verdadei-
ra revolução em que o design vi-
rou um negócio importante pa-
ra as empresas”, diz Strunck
que também atua como profes-
sor da Escola de Belas Artes da
UFRJ e sabe bem que um bom
design é capaz de fazer com
que a marca de uma compa-
nhia se diferencie e se torne ob-
jeto de desejo, estimulando
vendas e a preferência do con-
sumidor. “É o mesmo que co-
mer com os olhos, faz parte do
processo. A marca hoje pode
ter expressões sensoriais como
aroma, sabor e som.”

E na hora de construir ou re-
formular uma marca é preciso
cuidado para não perder di-
nheiro no final do processo. Co-
mo exemplo, o designer lem-
bra do caso Coca-Cola, empre-
sa de bebidas que encerrou
2012 como a segunda marca
mais valiosas do mundo (veja a
arte abaixo). A companhia fez
uma reformulação da marca
nos anos 80 pois estava perden-
do espaço para a Pepsi. “Eles
desenvolveram uma nova fór-
mula e criaram a New Coke
que não deu certo com o públi-
co americano. A reação do pú-
blico mostra que não é simples
mudar uma marca, principal-
mente a Coca-Cola que é consi-
derada um patrimônio.”

O executivo também destaca
um acerto da empresa com a
criação da garrafa countour, co-
nhecido como um dos maiores
exemplos do design, tendo con-

tribuído para a formação da
personalidade da companhia.

E se de um lado algumas em-
presas fazem mudanças radi-
cais, do outro existem casos
em que a atualização da marca
é quase imperceptível. “Exis-
tem maneiras de reposicionar
a marca no mercado sem exi-
gir grandes mudanças. É uma
espécie de plástica, uma atuali-
zação que ajuda a deixar a mar-
ca mais contemporânea no
mercado.”

Profissionais
As mudanças no perfil do profis-
sional que atua na área de de-
sign, que hoje tem salário mé-
dio de R$ 2,363 segundo levan-
tamento da Firjan, são fatores
importantes para a evolução
das marcas. “Antes para se tor-
nar um design os profissionais
tinham que ter a habilidade de
desenhar. Hoje você pode ex-
pressar suas ideias por meio da
tecnologia.” Ainda sobre os no-
vos profissionais o executivo é
rápido: “Eles são mais descren-
tes da publicidade e acreditam
mais nas verdades da web, é
uma garotada mais digital.” ■
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Com diversas áreas de atuação

o segmento de design aparece

como destaque dentro do setor

criativo. O mapeamento da

indústria criativa, elaborado pela

Firjan mostra que no Brasil existem

103.191 profissionais empregados

como designer, que correspondem

a 12,7% de participação no núcleo

criativo brasileiro. O segmento é o

terceiro que mais emprega

profissionais criativos e tem uma

remuneração média de R$ 2.363,

de acordo com o levantamento da

entidade. Atualmente o setor

criativo possui mais de 809 mil

profissionais divididos em 14

segmentos entre eles arquitetura,

publicidade, música e biotecnologia.

O salário médio do profissional

criativo é de R$ 4.693. O Rio de

Janeiro foi avaliado como o melhor

mercado para os profissionais

do segmento. Por lá, o salário

médio é de R$ 3.032, seguido por

São Paulo (R$ 2.802)

e Distrito Federal (R$ 2.631).

Os valores mais baixos são vistos

no Tocantins (R$ 1,139) e Piauí

(R$ 1.143). Já entre as profissões

mais numerosas no setor criativo,

o designer gráfico aparece na

sexta posição com 17.806

profissionais. “Em mercados

cada vez mais competitivos, o

design se torna um instrumento

primordial para conquistar novos

clientes e diferenciar os

produtos”, destaca o estudo. No

Brasil, a cadeia de design engloba

117 mil empresas, sendo 2.717 no

núcleo criativo do segmento. De

acordo com a Firjan, entre as

atividades com maior número

de estabelecimentos, o comércio

varejista de móveis se destaca

no agregado da cadeia, enquanto

a atividade de decoração

de interiores lidera entre as

atividades do núcleo. R.P.
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AS MARCAS MAIS VALIOSAS DE 2012

Apple está próxima de tirar a liderança da Coca-Cola
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EMPRESA SETOR VALOR EM BILHÕES (US$)
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“Inovação é sair do vício.” A fra-
se em questão é de Aziz Camali,
fundador da Dznhando Ideias,
uma assessoria criativa que tem
como foco os novos empreende-
dores e as médias empresas.

Com quatro anos de vida, a
Dznhando já tem planos ambi-
ciosos de crescimento, movida
pela necessidade das empresas
de inovar para sobreviver.
“Existe uma grande necessida-
de de inovação nas pequenas
empresas para que elas possam
achar um diferencial”, destaca.

Camali conta que foi procura-
do por uma personal trainer in-
teressada em montar um site,
criar um folder e uma logomar-
ca para começar a trabalhar.
“Nosso trabalho é ir além. Des-
cobrimos que a profissional ti-
nha 20 anos de experiência pro-
fissional em diversas áreas, en-
tre elas o tênis de praia. Oferece-
mos uma mudança de ótica que
envolvia criar uma empresa nes-
sa área esportiva.”

Cheio de exemplos, que in-
clui ainda reformulação de uma
fabricante de uniforme até uma
pequena rede de farmácias que
precisava se diferenciar da sua
concorrente que estava localiza-
da na mesma rua, a Dzanhando
prova que não existem limites
para a inovação criativa dentro
das empresas. “O que fazemos é
repensar o modelo e agregar va-
lores que tenham diferenciais
competitivos”, ressalta.

O empresário explica que o
trabalho de consultoria com os
novos empreendedores leva em
média quatro meses, enquanto

nas médias empresas o traba-
lho, feito por uma equipe forma-
da por profissionais de diversas
áreas, pode durar até um ano.
“Não cobramos por um serviço
específico, criamos
um projeto e arca-
mos com os riscos.”

Expansão
Os planos da Dz-
nhando Ideias são
ambiciosos. Recen-
temente a empresa
criou uma parceria
com a Caos Focado, uma consul-
toria de inovação para alavan-
car os negócios por meio da cria-
tividade. “Queremos demons-
trar que não só é possível repen-

sar e maximizar o potencial de
modelos existentes através da
nossa metodologia, mas tam-
bém que em alguns casos pode
ser imprescindível para que a

empresa sobrevi-
va”, avalia.

A união formou
o Grupo S1M, que
deve ajudar a com-
panhia de Camali a
aumentar o fatura-
mento em 120% só
neste ano. “A si-
nergia entre as

equipes promete revolucionar
a forma como as pessoas pen-
sam e valorizam a inovação.
Aqui dentro 1 + 1 = 3”, afirma o
executivo. ■ R.P.

Quando 1 + 1 pode ser três

A realidade aumentada está muito próxima de se tor-
nar um produto de uso generalizado na indústria
mundial. Além dos infinitos potenciais para uso des-
ta novidade em benefício do usuário final, um novo
produto apresenta-se como tendência do mercado
atualmente e já é debatido e desenvolvido em diver-
sos países europeus. São óculos de realidade aumen-
tada para auxiliar na manutenção de equipamentos
extremamente sofisticados, de alto custo e críticos
para a produção de determinados segmentos da in-
dústria.

Realizar a manutenção de equipamentos sofistica-
dos é um desafio para as empresas globalizadas que
têm processos distribuídos por diferentes países. Ima-
gine a seguinte situação: uma máquina altamente so-
fisticada é desenvolvida na Alemanha, produzida na
Polônia (país de menor custo) e é instalada no Brasil,
numa unidade industrial na cidade de Sorocaba. Um
alerta indica que algo quebrou e a manutenção preci-
sa ser realizada imediatamente. O serviço técnico
identifica o problema no sistema hidráulico, mas não
tem conhecimento para solucioná-lo.

Ao invés de solicitar o envio de um especialista da
fabricante alemã ao Brasil, o técnico coloca óculos es-

peciais com realidade
aumentada embutida
e passa a transmitir da-
dos, vídeos e fotos em
tempo real para o en-
genheiro na Alema-
nha. Este por sua vez
enxerga o problema
como se estivesse em
frente à máquina e, de-
pendendo do cenário
pode escolher enviar
de volta anotações,
planos de construção,
orientações, vídeos,
desenhos de CAD ou
colocar em vermelho
na lente dos óculos a
peça que está com de-
feito e passar orienta-

ções verbais e escritas com precisão para o técnico
em Sorocaba, que pode inclusive esclarecer dúvidas
em tempo real.

Parece um sonho, mas não é. Protótipos e produtos
de realidade aumentada já estão disponíveis no merca-
do, como, por exemplo, a solução em dados em CAD pa-
ra serviços técnicos, desenvolvidas pelo Instituto Ale-
mão Frauenhofer para Computação Visual (IGD).

Além disso, um bom exemplo de uso de realidade
aumentada na indústria automotiva é o da montadora
de carros de luxo BMW, que possui um projeto de rea-
lidade aumentada para resolver serviços de mecânica
com óculos especiais de dados e acesso sem fio conec-
tados a um computador potente. O mecânico da BMW
recebe todas as informações que precisa para executar
a tarefa corretamente.

Os benefícios para a engenharia e indústria de maqui-
naria pesada são imensuráveis e, também o serão para
serviços de emergência, como bombeiros que poderão
visualizar as plantas de um prédio pegando fogo, ou ser-
viços de emergência em estradas, em procedimentos ci-
rúrgicos alertando para passos fundamentais e evitando
erros humanos e muito mais.

Há quem diga que muitas empresas vão resistir a
transmitir conhecimento, baseado no pensamento
antigo de que “informação é poder”. Bom, é uma
questão de posicionamento. Você empresário quer fe-
char seus olhos para a realidade ou quer se apresen-
tar ao mercado de uma maneira inteligente e inova-
dora? O mundo já é globalizado e a realidade aumen-
tada já existe. ■

A estação da CPTM de Osasco, na Grande São Paulo, está
musical. Uma escada piano, que emite som ao ser pisada
foi implantada na estação pelo projeto Sesc Verão 2013.
Os acordes podem ser ouvidos até o dia 22 de fevereiro.

Assessoria criativa foca nos
pequenos empreendedores
e nas médias empresas

Divulgação

Realidade aumentada
ajuda a reduzir custos
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As empresas
precisam
repensar

seus modelos
e agregar

diferenciais

Camali, daDznhando Ideias:assessoriadecriatividadeajudaempreendedoresnosnovosnegócios
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