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Imagine assistir na televisão
um programa sobre animais
marinhos e se sentir no fundo
do mar. Ou ter um barbeador
que mapeia o rosto e sabe exa-
tamente onde cortar, sem en-
costar na pele. Invenções como
estas, carregadas de tecnologia
e design, já estão ao alcance de
consumidores no mundo todo,
até no Brasil.

Empresas como a Philips,
por exemplo, apostam alto nos
times que cuidam da criação
destes produtos. "Temos uma
divisão especial focada em de-
sign, com 460 funcionários es-
palhados pelo mundo, de 30
nacionalidades", diz Oscar de
La Pena, diretor de criação da
Philips Design. Neste setor,
mais do que engenheiros ou
designers, compõem a equipe
psicólogos, sociólogos e antro-

pólogos. "Queremos pesquisar
o comportamento das pessoas
e ver como a tecnologia pode se
adaptar e interagir com o seu
cotidiano, pois é isso que define
a sua compra."

Entre os produtos que La Pe-
na acredita que vão ao encontro
deste cenário são lançamentos
como a TV de plasma Ambili-
ght, que projeta luzes nas late-
rais do aparelho, combinando
com as imagens da tela. "Tam-
bém temos o barbeador Smart-
Touch, que segue o contorna da
face e é possível programar o
barbear, numa linha de produ-
tos em que temos muita tradi-
ção mas sempre procuramos
inovar e trazer novos materiais
para dar impacto", diz.

A Siemens é outra que acre-
dita no poder das formas dife-
renciadas e investe cerca de 2%
do seu faturamento em design.
As tendências, segundo Élcio
Moura, diretor de Marketing

para Telefonia, são as Anhas
mais retas e redução de tama-
nhos. "A tecnologia contribuiu
com o design, o que nos permi-
tiu criar telefones residenciais
sem fio iguais a um celular, com
tela colorida e sem antena." A
empresa tem procurado, desde
o ano 2000, segmentar a área de
criação por região, para atender
ao gosto correto de cada lugar.

A divisão de celulares da Sie-
mens foi vendida no ano passa-
do para a BenQ, empresa taiwa-
nesa que também acredita no
poder das formas para ganhar
mercados. "O celular é um obje-
to de uso pessoal e que a pessoa
carrega com ela sempre, então
todo o design do segmento pre-
cisa estar ligado à atitude e ao
comportamento, pois é um apa-
relho que reflete a personalida-
de da pessoa", explica Regina
Macedo, diretora de Marketing

da BenQ Mobile. Por isso, ela ex-
plica que o trabalho constante
com cores e formas fazem toda a
diferença neste segmento. "Es-
tamos trazendo para o Brasil o
modelo SL75, cujo ponto forte é
a mecânica de abertura e cores
diferentes, como a branca, que é
considerada fashion agora."

Já a coreana Samsung quer
inovar tanto no design quanto
nos produtos que oferece por
aqui. Mais conhecida pelos te-
levisores e celulares, a empresa
também quer ser conhecida
pela sua linha de eletrodomés-
ticos. O grande chamariz de
seus produtos são, claro, o de-
sign. No caso da geladeira, a co-
mum cor branca vira preto em
uma das linhas da marca. "É al-
go que nem se imaginava antes
para a cozinha, mas já virou ob-
jeto de desejo de muitos deco-
radores", diz Eduardo Mello, di-
retor de Produtos de Consumo
Eletrônicos da Samsung.
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