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Cores e formas inusitadas, cada vez mais, atraem o público  
 
Até algum tempo atrás, os usuários de computador mais exigentes - fosse um alto executivo ou 
um adolescente louco por videogames - eram obrigados a trocar de computador quase todo ano, 
sob o risco de ver a máquina travar depois da instalação de uma planilha eletrônica parruda ou de 
um novo simulador de guerra. 
 
Mais recentemente, porém, com a disseminação de micros que esbanjam poder de 
processamento, a decisão de compra do consumidor tem sido definida por outros critérios. Preço e 
desempenho continuam itens fortes, mas o design tornou-se um fator determinante da compra. 
"O design é o grande foco de atenção", confirma Cristina Palmaka, vice-presidente do grupo de 
sistemas pessoais da Hewlett-Packard (HP). 
 
Da teoria à prática, a empresa apresenta, hoje, dois modelos portáteis com tela de 14 polegadas 
widescreen, dotada de uma tecnologia que corrige distorções de imagem. O formato da tela, mais 
retangular e com uma área 8% superior a dos modelos tradicionais de 15 polegadas, é próprio 
para assistir filmes, já que um dos alvos da empresa com a nova série é combinar aplicações de 
trabalho e entretenimento em um só lugar. 
 
Para ouvir música ou ver vídeos, o usuário não precisa nem esperar "carregar" o sistema 
operacional Windows. É só ligar um botão especial, explica Valéria Molina, diretora de negócios de 
consumo da HP. Além da tela diferente e de dispositivos como gravador de DVD e controle-
remoto, os notebooks têm como acessório, vendido separadamente, uma base que coloca a tela 
na altura dos olhos do espectador, como uma TV, e traz mouse e teclado sem fios. 
 
Vítimas constantes de copos de café e água, os teclados são, aliás, uma preocupação à parte na 
chinesa Lenovo, que comprou a divisão de PCs da IBM. A empresa criou um teclado resistente a 
líquidos para seus notebooks. "Um sistema de bandeja canaliza a água para um orifício até tirá-la 
do equipamento, sem molhar os componentes internos", explica Arthur Isoldi, gerente de 
notebooks da Lenovo. 
 
Outra inovação é uma borda protetora para as telas de cristal líquido do notebooks, a parte mais 
cara do equipamento - representa de 30% a 40% do custo total - e a que mais quebra. A borda, 
explica Isoldi, ajuda a absorver a pressão em compartimentos apertados de aviões e outras 
situações do tipo, que podem danificar a tela. 
 
Outras modificações são quase invisíveis. Para ajudar os consumidores menos experientes, a 
Lenovo criou gabinetes que não precisam de ferramentas para ser abertos. Simplesmente, puxa-
se uma alça. Dentro, os componentes móveis, que podem ser substituídos com facilidade, têm cor 
azul. "As mulheres podem abrir a máquina sem estragar a unha ou cortar o dedo", brinca Marcia 
Galeazzi, gerente de PCs de mesa da Lenovo. 
 
Em design, cor é coisa séria. A Dell descobriu, em uma pesquisa mundial, que as cores preto, 
grafite e prata eram associadas a alto desempenho. O motivo? "Essas cores eram usadas nos 
servidores", diz Mity Kato, gerente de marketing da companhia. Os servidores, vale explicar, são 
os computadores mais potentes das redes empresariais. "A partir daí, passamos a usar as cores 
também nos micros de mesa", diz a executiva. Nos EUA, a Dell está ampliando a paleta: já usa 
branco e outras cores, como azul e verde. 
 
 
 



Mas talvez nenhuma fabricante seja mais identificada com o visual arrojado do que a americana 
Apple. "O investimento em design não é apenas para fazer uma máquina bonitinha, mas para ser 
funcional, simples e fácil de usar", afirma Fábio Ribeiro, engenheiro de sistemas da empresa no 
Brasil. 
 
Exemplo disso são alguns modelos de notebook com luz no teclado, o que permite trabalhar em 
ambientes mal iluminados. 
 
Os produtos da Apple são populares entre profissionais ligados à área criativa, que usam 
softwares de música, vídeo e imagens. Isso incentivou a empresa a dar mais peso à estética de 
seus computadores. "É um público ligado em design, por isso sempre houve a preocupação em 
investir nesse aspecto", afirma Ribeiro. 
 
Os esforços da Apple nesse campo intensificaram-se em 1982, quando o fundador Steve Jobs 
decidiu dar a seus produtos uma identidade visual única. Para isso, a Apple organizou uma 
competição em que os finalistas apresentavam desenhos para sete produtos fictícios, batizados 
com os nomes dos sete anões da estória infantil de Branca de Neve. 
 
O vencedor foi o designer alemão Hartmut Esslinger que, depois de fechar acordo com a Apple, 
mudou-se para a Califórnia e fundou a Frogdesign. Nascia a linguagem visual "Snow White". 
 
Seguiu-se uma onda de prêmios e o reconhecimento internacional. As linhas adotadas por 
Esslinger muitas vezes causavam uma ilusão visual que fazia os produtos parecerem menores do 
que realmente eram. Também havia uma identidade comum entre a máquina física e a interface 
do sistema operacional Mac OS que os computadores Apple rodam. 
 
Uma empresa brasileira poderia ter vencido a disputa para desenhar os micros da Apple? Na 
opinião de Oswaldo Mellone, fundador e diretor de criação da MHO, uma companhia nacional de 
design fundada no ano em que Jobs organizou o concurso, provavelmente não. "O Brasil ainda 
está longe de ser um centro de design", afirma. A MHO já desenvolveu trabalhos para máquinas 
de auto-atendimento e impressoras de cheques. Este nicho de mercado, no entanto, é pequeno 
no país, já que as maiores empresas de tecnologia são multinacionais e concentram seus centros 
de design na matriz. A própria Apple trabalha dessa forma. 
 
Para Mellone, quanto mais o PC se transforma em um objeto de consumo de massa, maior será a 
importância da aparência. "As pessoas pensam em design como forma, mas eu o defino como o 
discurso do produto. O design é um modo de canalizar o produto para um público específico." 
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