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Indústria quer aumentar o valor agregado dos produtos de exportação. A curvatura elegante das 
duas hélices combinada à praticidade industrial de um motor acondicionado em uma carenagem 
com apenas quatro partes fez com que o ventilador Spirit, da empresa brasileira Plajet, ganhasse 
este ano o Industrie Forum (iF) Design Award, na cidade alemã de Hannover. Criado em 1954, o 
iF é considerado o Oscar do design industrial. Embora o Brasil não seja um país com imagem 
internacional associada à excelência em design, a relação com o prêmio iF é intensa: nos dois 
últimos anos, foram inscritos oito produtos brasileiros; destes, quatro foram premiados.  
 
"O design é uma percepção de emoção. Hoje, somos exportadores de commodities e isso não traz 
emoção. Mas também podemos exportar emoção, esse fator que agrega valor aos produtos", diz 
ministro Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Para o ministro, a 
disseminação internacional da qualidade do design brasileiro terá efeito direto na imagem e no 
prestígio dos produtos de exportação no cenário mundial.  
 
Diante da vocação espontânea do país demonstrada nas últimas edições do prêmio iF -empresas 
como Plajet, Itautec e Perto foram premiadas - e para começar a trilhar o caminho que leva ao 
reconhecimento internacional do design "made in Brazil", como um diferencial de valor aos 
produtos, foi lançado o projeto Design Excellence Brazil (D&E Brazil). A meta é ampliar a 
participação das criações nacionais no concurso, inscrevendo até 56 representantes brasileiros nas 
diversas áreas e categorias do iF Design Award 2004.  
 
O D&E Brazil é uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo 
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a Apex-Brasil 
(Agência de Promoção de Exportações do Brasil) e pode durar dois anos. O D&E Brasil 
(www.debrazil.com.br) apoiará parte significativa dos custos de todas as etapas de participação 
no prêmio: 50% para grandes empresas, 70% para médias e 90% para pequenas empresas. As 
inscrições vão até 18 de julho.  
 
"A imagem de um país se confunde com as marcas e o design que ele produz. Isso acontece com 
o Japão, Itália, Alemanha", diz Furlan. De fato, quando se pensa nesses países se pensa no design 
de produtos da Sony, da Ferrari e/ou da Armani ou ainda da Mercedes-Benz ou Audi. "No entanto, 
quando se pensa em Brasil, não se pensa em marcas e sim em pessoas ou em conceitos."  
 
De forma geral, essa associação com personalidades como Pelé, Caetano Veloso e Gilberto Gil não 
é em nada prejudicial ao Brasil. O único problema é que essa imagem não tem efeitos rentáveis 
no cenário do comércio internacional. "Isso é mais culpa nossa do que deles (os estrangeiros), 
porque a percepção é sempre calcada nas mensagens da mídia", diz o ministro. De fato, boa parte 
das notícias dadas sobre o Brasil no mundo quando são boas versam sobre esporte ou arte e 
quando são negativas falam da violência, do desrespeito à ecologia ou da desigualdade social. 
"Nosso trabalho é mudar a percepção do Brasil e construir uma imagem que promova nossa 
imagem comercial como país exportador", diz o ministro.  
 
Furlan cita o exemplo da Itália, que há 30 anos deu início a uma campanha de alcance planetário 
para mostrar que além de ser o país das cançonetas, era também um país de tecnologia e design. 
Hoje toda a indústria italiana se beneficia da imagem positiva do seu design, que agrega valor a 
cada produto com a inscrição "made in Italy". "Espero que em 30 anos o Brasil tenha o seu design 
como fator de reconhecimento mundial", diz Furlan. Para construir a reputação das soluções 
estéticas e funcionais do Brasil no exterior, a Apex investirá parte do seu orçamento de R$ 185 
milhões para que o país participe de mais de 200 eventos internacionais em 2003.  
 
O ministro deixa claro que a cruzada para promover os produtos com valor agregado por design 
de ponta brasileiro também poderão contar com uma parcela dos fundos que o Banco 



Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai conceder ao Brasil. A linha de crédito de US$ 50 
milhões poderá ser liberada no início de 2004. Segundo o presidente da Apex, Juan Manuel 
Quirós, a parte burocrática será iniciada imediatamente e os fundos podem chegar em seis a oito 
meses.  
 
No entanto a Apex não destinará uma verba fixa para produtos que incorporem design de ponta. 
"O apoio da Apex se dará a partir das solicitações de empresas de cada setor e o apoio será 
concedido conforme o número de empregos que tenha capacidade de gerar e da quantidade de 
novos produtos que poderão ser lançados. "A questão do valor agregado terá de partir da 
iniciativa das companhias."  
 
Por enquanto o BID concedeu ao Brasil um crédito de US$ 1,5 milhão a fundo perdido que será 
dedicado a promover a exportação de camarões, um dos 20 produtos pelos quais a rede Wal-Mart 
demonstrou interesse em importar. Pena que a criatividade brasileira em design pouco ou nada 
possa fazer para agregar valor aos camarões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2003. 


