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Os macro setores que têm cresci-
mento são aqueles onde a indução
do gasto é maior. Por outro lado, têm
estagnação ou declínio os setores pa-
ra os quais a engrenagem econômica
interna e externa é a determinante
única ou quase única de sua dinâmi-
ca. Em outras palavras, quem cresce
e vem puxando o aumento da produ-
ção de 1,6% na indústria como um to-
do no acumulado de 2013, é o setor
de bens de capital (+14,6%) e o setor
de bens de consumo duráveis
(+2,3%). É clara a associação entre
os resultados nesses dois casos e me-
didas de política econômica adota-
das desde o ano passado.

O incentivo do crédito a baixas ta-
xas de juros nos financiamentos de
longo prazo é um dos principais fato-
res da recuperação das compras de
bens de capital. Vários analistas vêm
criticando as operações do BNDES
por sobrecarregarem a dívida públi-
ca e ampliarem os subsídios no crédi-
to. Deve ser ponderado, contudo,
que não procede integralmente a te-
se de que esses financiamentos ape-
nas substituem outras fontes que as
empresas de qualquer forma utiliza-
riam para suas inversões. Está para
ser demonstrado que o crédito em ba-
ses atrativas, por reduzir o preço de
oferta do bem de capital, não melho-
ra o retorno do investimento e não

tem influência de convencimento a
favor de novas decisões empresa-
riais de investir.

O governo também induziu o con-
sumo, a exemplo da redução de im-
postos para automóveis, linha branca
e outros bens duráveis. O impacto de
medidas como essas já tiveram maior
profundidade na economia brasileira
no passado, mas não deixa de ter pa-
pel dinamizador na atualidade junto
ao segmento de duráveis. A indústria
automobilística, que produz tanto
bens de capital (caminhões, ônibus,
tratores, utilitários), quanto bens du-
ráveis (automóveis de passeio), é re-
ceptora das duas modalidades de in-
centivo acima mencionadas e por is-
so serve de ilustração. Em setembro o
crescimento de sua produção chegou
a 6,2% com relação a agosto, expli-
cando quase integralmente o aumen-
to já referido de 0,7% da produção to-
tal da indústria. No acumulado do
ano, o setor responde por nada me-
nos do que 2/3 do crescimento.

Já nos outros segmentos, vale di-
zer, bens intermediários e bens de
consumo semi e não duráveis, a me-
nor a capacidade de indução do setor
público faz com que obsorvam de for-
ma mais intensa e com menor capaci-
dadedecompensaçãoamaiorconcor-
rência dos produtos importados, os
problemasdecompetitividadedenos-
saeconomia, a desaceleração do mer-
cado interno consumidor e as dificul-
dades domercado de exportação. De-
talhe fundamental: esses segmentos
têm larga preponderância na estrutu-
ra industrial, de forma que seu baixo
ou negativo crescimento (respectiva-
mente, 0,2% e -0,2% no acumulado
de 2013) determina em última instân-
cia a tênue, parcial e oscilante evolu-
ção recente da indústria brasileira.

Ao final, essas técnicas ganha-
ram também os contornos da co-
criação.Na prática, são todos con-
ceitos complementares, concorren-
tes e em constante evolução. Ao
analisar aspectos sociais, antropoló-
gicos e de conformidade com o foco
de melhor entender o consumidor,
têm como objetivo principal conce-
ber a empresa do futuro.

Sob a ótica ocidental, não há co-
mo não admirar o modelo de negó-
cios da Apple, caracterizada como
uma empresa de gênios que não per-
gunta a ninguém que tipo de produ-
to deve oferecer ao mercado. Ela
simplesmente imagina o que o con-
sumidor deseja. O risco é grande,
mas a Apple conseguiu um sucesso
ainda maior: os produtos da empre-
sa, quando revelados, têm atingido
índices de aceitação nunca antes vis-
tos em outro segmento ou indústria.

Há três décadas, havia a percep-
ção de que era inútil diferenciar pro-
dutos e que a virtude de oferecer al-
guma coisa realmente única era do-
mínio da indústria de videogames.
Por quê? Assim como no cinema, on-
de não há um filme igual ao outro,
nos videogames os personagens, o
roteiro, os graus de dificuldade, a si-
mulação da vida real e a interativida-
de estabelecem esses diferenciais.
Hoje, a indústria de videogames,

sem o glamour de um Oscar, supera
a indústria de Hollywood nos Esta-
dos Unidos e na Ásia. O jogo Grand
Theft Auto 5, lançado em meados de
setembro, com orçamento total de
um quarto de milhão de dólares,
equivalente aos maiores orçamentos
cinematográficos, superou em qua-
tro vezes esse custo em apenas três
dias, com vendas de US$ 1 bilhão.

O “design experience” é, por as-
sim dizer, uma fórmula imaginati-
va e eficiente para promover produ-
tos e serviços ao status da indústria
de videogames. Requer investimen-
to em talentos criativos, em times
multidisciplinares, em mudanças
organizacionais que privilegiem o
cliente. É uma longa jornada. E não
há limites para a criatividade. As re-
lações internas e externas da empre-
sa se elevam ao status da arte. O
grande segredo é colocar todos na
mesma página sob o ângulo de enal-
tecer o cliente, estimulando atitu-
des criativas e ousadas na sua dire-
ção. E correr riscos.

Segundo Steve Jobs, ao longo de
anos se instalou no Vale do Silício a
paixão pela tecnologia, pela ousa-
dia e pelas artes liberais. Uma mistu-
ra altamente explosiva e em cons-
tante evolução. O DNA do Vale do Si-
lício é fortemente calcado na com-
petência tecnológica, na ousadia,
na farta oferta de capital, na disci-
plina e na ambição de mudar o mun-
do. Fica para os empreendedores
brasileiros a dica de que é preciso
ousar, fazer algo relevante, com
propósito, significado, profundida-
de e maestria, compensando as nos-
sas deficiências com a criatividade
coletiva voltada para o desejo do
consumidor. O “design experien-
ce” é esse caminho.

A indústria brasileira
não decola

Design experience:
a revolução dos serviços

A melhora na produção manufatureira em setembro, 0,7%
com relação a agosto, interrompendo dois meses de declí-
nio, é um resultado positivo, sem dúvida. Porém, a última
pesquisa industrial também torna patente que o setor não
consegue sustentar uma etapa de inquestionável evolução
depois de um declínio tão acentuado como o de 2012
(-2,6%). A distinção entre gastos autônomos ou induzidos
pelo setor público e não autônomos ajuda a interpretar o que
está ocorrendo na indústria.

Poucos temas despertaram tanto interesse de empresas e ins-
tituições como o “design experience”, assunto de recente
debate promovido pelo Conselho de Criatividade e Inova-
ção da FecomercioSP com os maiores especialistas em de-
sign, co-criação e serviços de varejo. A proposta original
do “design experience” foi unir o conceito norte-america-
no da “economia da experiência” com a técnica de “busi-
ness design”, através da qual o produto é desenvolvido com
o DNA do consumidor.

Os macro setores que
crescem são aqueles onde
a indução do gasto é maior.
Têm estagnação aqueles
onde a engrenagem
econômica é determinante
única de sua dinâmica

O “design experience”
é, por assim dizer,
uma fórmula imaginativa
e eficiente para promover
produtos e serviços
ao status da indústria
de videogames
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 nov. 2013, Mundo, p. 31.




