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uee esi n?
Um dos aspectos mais curiosos do mundo moderno é a maneira
como o design se transformou, para muitos, em algo banal e corriqueiro. Pretendo mostrar, por outro lado, que, se considerado com
a devida seriedade e usado com responsabilidade, o design poderia
ser a verdadeira base sobre a qual o ambiente humano, em todos os
seus detalhes, é moldado e construído para o aperfeiçoamento e deleite de todos.
No entanto, considerar o design um tema sério, nesse sentido,
é bastante complicado. Isso vai de encontro à mídia em geral, que costuma atribuir ao design papel sem importância, decorativo, superficial: para diversão e entretenimento, provavelmente; como algo de
utilidade marginal, talvez; ou lucrativo para setores da economia
dominados por ciclos passageiros de modismos e excessos; porém,
sempre desprovido de real significado em questões básicas da existência humana.
Não é de surpreender que, diante da falta de um consenso a
respeito de seu significado e valor, muitos mal-entendidos cerquem
a prática do designo Em algumas áreas do conhecimento, os autores
podem pressupor que estão tratando de um campo que seus leitores
dominam. Em um texto introdutório sobre arquitetura ou história,
por exemplo, embora o grau exato de conhecimento dos leitores
varie significativamente, pode-se supor que todos tenham um conceito razoavelmente preciso do que constitui a área. Já outros assuntos,
como física nuclear, podem ser tão incomuns que não há entendimento consensual sobre seu conceito, tornando necessária uma abordagem de seus princípios básicos.
O design situa-se de forma desconfortável entre esses dois extremos. E uma palavra bastante comum, mas seu significado possui
9
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uma série de incongruências, apresenta inúmeras manifestações e
carece de limites que lhe emprestem clareza e definição. Como prática, o design gera vasta quantidade de material, grande parte efêmera e apenas pouca coisa de qualidade duradoura.
Há muitas pessoas, é claro, que sabem algo sobre design ou têm
algum interesse sobre o assunto, mas é provável que haja pouco
consenso a respeito do significado exato do termo. A referência mais
óbvia são áreas como moda, interiores, embalagens ou carros, em
que os conceitos de forma e estilo são transitórios e bastante variáveis, dependentes de níveis de gosto pessoal, devido à falta de cânones. Essas áreas certamente constituem parte significativa da prática
do design contemporâneo e são alvo de muitos comentários e de
gastos expressivos com publicidade. Outros pontos a se destacar podem ser a prática técnica ou artesanal. Embora importantes, entretanto, são facetas de uma totalidade subjacente, e as partes não podem ser tomadas pelo todo.
Então, como o design pode ser compreendido de maneira significativa e holística? Além de todos os mal-entendidos criados pela
verborragia da publicidade, além das pirotecnias visuais de designers
talentosos que ambicionam se tornar celebridades, além das declarações de gurus do design e dos charlatães que desejam vender estilos
de vida, encontra-se a verdade nua e crua. O design é uma das características básicas do que significa ser humano e um elemento determinante da qualidade de vida das pessoas. Ele afeta todo mundo
em todos os detalhes de todos os aspectos de tudo que as pessoas
fazem ao longo do dia. E, como tal, o design é extremamente importante. Há pouquíssimos aspectos do ambiente em que vivemos
que não podem ser aperfeiçoados de maneira decisiva por meio de
maior atenção a seu designo Iluminação inadequada, aparelhos difíceis de usar, informações mal formatadas são apenas alguns exemplos de design ruim que criam problemas e tensões. Portanto, vale a
pena questionar: se essas coisas são parte necessária de nossa existência, por que são feitas sempre de maneira tão precária? Não há uma
resposta simples. Os custos podem, às vezes, servir de justificativa,
mas a diferença entre o que se gasta ao fazer alguma coisa bem ou
10

•

Design

mal pode ser muito pequena, e os custos podem, de fato, ser reduzidos com o uso adequado do designo A adoção do termo "adequado" é,
aqui, uma importante qualificação. O leque de possibilidades que o
conceito de design abrange exige que os meios sejam cuidadosamente
ajustados aos fins. Uma solução para um problema prático que ignore todos os aspectos dessa realidade poderia ser desastrosa, assim
como, por exemplo, um aparelho de uso médico que fosse pensado como meio de expressão para atender aos apelos da moda.
Este livro tem como base a convicção de que o design é profundamente importante para todos, de inúmeras maneiras, e representa uma
área de potencial imenso e subutilizado. Ele foi idealizado com o objetivo de explorar algumas razões para essa subutilização e sugerir possibilidades de mudança. A intenção não é negar algum aspecto das
inúmeras atividades que o termo "design" abrange, mas ampliar a variedade do que é entendido pelo termo, além de analisar a extensão da
prática do design na maneira como ela afeta a vida cotidiana em uma
diversidade de culturas. Para isso, é necessário um esclarecimento, a
fim de cortar pela raiz os mal-entendidos que cercam o assunto.
Discutir design é complicado já por causa do termo em si. A
palavra "design" possui tantos níveis de significado que é, por si só,
uma fonte de confusão. Ela é bem parecida com a palavra "amor",
cujo significado muda radicalmente dependendo de quem a emprega, para quem é dirigida e em que contexto é usada. Considere, por
exemplo, as mudanças de significado quando usamos a palavra "design" em uma frase aparentemente sem sentido:
Oesign é fazer o design de um design para produzir um designo

Em todas as ocorrências, o termo design está gramaticalmente
correto. Na primeira ("Design é"), o termo é um substantivo que indica o conceito geral de uma área, como em: "O design é importante
para a economia nacional". Na segunda ("fazer o design"), a palavra
é usada depois de um verbo que indica ação ou processo: "Ela foi
contratada para fazer o design de um novo liquidificador". Na terceira ocorrência ("de um design"), o termo também é um substantivo
11
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e significa projeto ou proposta: "O design foi apresentado ao cliente
para aprovação". Por fim, na última ocorrência ("para produzir um
design"), a palavra é novamente um substantivo, indicando, agora,
o produto acabado, um conceito concretizado: "O New Beetle revive um design clássico".
Outros mal-entendidos são causados pela ampla variedade da
prática e da terminologia do designo Vamos considerar, por exemplo,
a diversidade de atividades incluídas sob a rubrica de design - para
citar apenas algumas: design para artesanato, artes industriais, arte
comercial, projetos de engenharia, design de produto, design gráfico,
design de moda, design interativo. A coluna "Design da lrlandà', veiculada semanalmente no jornal Sunday Times no caderno de cultura
irlandesa, publica sempre uma breve e bem escrita análise de algum
aspecto do designo Para se ter uma ideia, em seis semanas, entre agosto
e setembro de 2000, os assuntos abordados pelos artigos foram os seguintes: o distintivo da Garda Siochanna, a polícia nacional irlandesa;
Louise Kennedy, uma estilista; o forno Party Grill, que permite cozinhar fora de casa; as embalagens do cigarro Carrolls Number One;
talheres Costelloe; e a identidade corporativa da Ryan Air, uma companhia aérea que opera com tarifas baixas. A gama de assuntos tratados na coluna possui uma variedade ainda mais espantosa.
A essa lista podem ser acrescentadas atividades que se apropriam da palavra "design" a fim de criar uma aura de respeito, como:
design de cabelos, design de unhas, design de flores e até mesmo
design funerário. Por que não engenharia de cabelos ou arquitetura
funerária? Parte da razão pela qual o termo pode ser usado dessa forma arbitrária é o fato de ele não designar uma carreira única, corno
direito, medicina ou arquitetura, profissões cuja prática requer urna
licença ou qualificação similar, com padrões estabelecidos e protegidos por instituições autorreguladoras. Além disso, o profissional só
pode usar o título de advogado, médico ou arquiteto se tiver se formado por meio de procedimentos regulares. O design, ao contrário,
amplia-se cada vez mais em novas subdivisões sem nenhum tipo de
organização ou conceito regulador, podendo, portanto, ser usado
indiscriminadamente.
12
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Buscar uma definição em toda essa confusão que cerca o design
leva a duas direções: a primeira é estabelecer modalidades genéricas
de atividade inerentes à proliferação do uso do termo, a fim de determinar uma noção de estrutura e significado; a segunda é rastrear
essas modalidades ao longo da história para entender como e por
que essa confusão existe.
Vamos abordar o primeiro ponto: o design, em sua essência,
pode ser definido como a capacidade humana de dar forma ao ambiente em que vivemos de maneira nunca antes vista na natureza,
para atender às nossas necessidades e dar sentido à vida.
Para compreender melhor a dimensão e a abrangência dessa capacidade, podemos observar o ambiente em que cada leitor está agora - ele pode estar folheando o livro numa livraria, em casa, numa
biblioteca, num escritório, num trem, e assim por diante. O interessante é que quase nada nesse ambiente - seja ele qual for - será completamente natural. Até mesmo as plantas estarão dispostas de acordo
com a intervenção humana e, ainda, sua espécie pode até ter sofrido
uma considerável modificação em relação à sua forma natural. A
capacidade de moldar o mundo atingiu tal ponto hoje em dia que
pouquíssimos aspectos do planeta foram mantidos em sua condição
original, e, num nível mais detalhado, a vida é totalmente condicionada a aspectos que passaram pelo processo de design de uma maneira ou de outra.
Talvez seja falar o óbvio, mas vale a pena enfatizar que as formas
ou estruturas do mundo que habitamos são, em sua maioria, resultado de um trabalho de designo Elas não são inevitáveis ou imutáveis e
estão sujeitas a avaliação e discussão. Tenha sido ele bem ou mal executado (seja qual for o critério de julgamento), o objeto de design não
é determinado por processos tecnológicos, estruturas sociais, sistemas
econômicos ou qualquer outro aspecto objetivo. Ele resulta de decisões e escolhas feitas por pessoas. Embora a influência do contexto e
das circunstâncias possa ser considerável, o fator humano está presente nas decisões tomadas em todos os níveis da prática do designo
Junto com a escolha vem a responsabilidade. Escolher implica
procurar opções referentes a como alcançar os objetivos, com que
13
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propósito e para benefício de quem. Isso significa que o design não
aborda apenas decisões ou conceitos iniciais de designers, mas também como essas decisões e conceitos serão implementados e por quais
meios poderemos avaliar seus efeitos ou benefícios.
Resumindo, a capacidade de fazer design está, de inúmeras maneiras, no cerne de nossa existência como espécie humana. Nenhum
_
1,
•
• 1
1
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1
outro ser no planeta pOSSUI essa capaClaaae. tla torna posslvel a construção de nosso habitat de maneira única, e sem isso seríamos incapazes de distinguir a civilização da natureza. O design é importante
porque, aliado à linguagem, é uma característica que define o que é
ser humano, e isso o coloca em um nível muito além do trivial.
Essa capacidade básica, obviamente, pode ser manifestada de
diversas maneiras, algumas das quais se tornaram atividades especializadas, como arquitetura, engenharia civil, paisagismo e design de
moda. Para direcionarmos o foco neste pequeno volume, daremos
ênfase aos aspectos bidimensionais e tridimensionais da vida cotidiana - em outras palavras, os objetos, a comunicação, os ambientes
e sistemas que cercam as pessoas em casa, no trabalho, nos momentos de lazer e de oração, nas ruas, nos espaços públicos e em viagens.
Mesmo com essa delimitação, o espectro é ainda imenso, e vamos ter
de nos apoiar em um número restrito de exemplos em vez de tentar
abranger tudo de maneira sintetizada.
Se a capacidade humana para o design é revelada de tantas formas, como entender essa diversidade? Isso nos leva ao segundo ponto mencionado anteriormente: o desenvolvimento histórico do designo
O design é, às vezes, explicado como um subproduto nas narrativas
de história da arte, que enfatizam uma sucessão cronológica organizada de movimentos e estilos, com novas manifestações substituindo
as anteriores. A história do design, porém, pode ser descrita mais
apropriadamente como um processo de sobreposição, no qual novos
elementos são acrescentados ao que já existe. Essa sobreposição, além
disso, não é apenas um processo de acumulação ou agregação, mas
uma interação dinâmica, na qual cada novo estágio de inovação altera o papel, o significado e a função do que se conserva. Por exemplo, inúmeras oficinas artesanais no mundo todo tiveram seu papel
14

,

Design

central na cultura e na economia substituído por indústrias, mas
encontraram novas funções para desempenhar, por exemplo, fornecendo produtos para o mercado do turismo ou abastecendo o segmento global conhecido como artes e ofícios. O desenvolvimento
acelerado da informática e da tecnologia da informação não está
apenas criando interessantes possibilidades no design interativo, mas
também transformando a maneira como os produtos e serviços são
concebidos e produzidos, de forma que, em vez de substituir, complementam o que já existe.
,
E impossível definir um processo por meio de um modelo básico seguido em todo lugar. Existem variações significativas na maneira como se processa a mudança em diferentes sociedades e também
nas consequências específicas que ela acarreta. Porém, sejam quais
forem as peculiaridades, há um modo comum de se conservar, de
,
alguma forma, o que existia antes. E isso que ajuda a explicar muito
da densa e complexa trama do design e a variedade de práticas sob
essa rubrica com que lidamos hoje. Aos antigos produtos manufaturados e formas que sobreviveram e foram adaptados são acrescidas continuamente novas capacidades e aplicações. Grande parte
da dificuldade para se compreender o design, portanto, vem desse
padrão de evolução histórica, mas o que causa confusão pode também ser visto como um recurso rico e adaptável, desde que exista
uma estrutura que possibilite a compreensão da diversidade. Sendo
assim, a apresentação de um breve resumo do desenvolvimento histórico do design - ou seja, a prática e a atividade de criar formas - se
faz necessária.

15
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Ao longo da história da humanidade, sempre ocorreram mudanças e evoluções em vários níveis, mas a natureza humana se manteve incrivelmente inalterada. Somos muito parecidos com os povos
que habitavam a China primitiva, a Suméria ou o Egito Antigo, e
podemos nos identificar facilmente com os dilemas humanos representados em narrativas bastante diferentes, como as tragédias gregas
ou os contos nórdicos.
O que se percebe, também, é que a capacidade humana de produzir design se manteve constante, muito embora os meios e métodos
para tal tenham sido alterados, simultaneamente às muitas mudanças
tecnológicas, organizacionais e culturais. O argumento aqui, portanto, é que o design, embora seja uma capacidade humana única e imutável, vem se manifestando de maneiras diversas ao longo da história.
Qualquer descrição resumida de um espectro tão variado de
práticas deverá ser, inevitavelmente, um esboço, com pinceladas gerais, que procure não ficar preso a detalhes. A intenção aqui é mostrar as principais mudanças que ocorreram a fim de entendermos a
complexidade resultante que existe hoje.
Um primeiro problema ao procurar as origens da capacidade
humana de produzir design é a dificuldade de determinar exatamente
onde e quando os seres humanos começaram a modificar o seu ambiente de maneira significativa - esse assunto suscita uma discussão
sem fim, cujo rumo é alterado sempre que há uma descoberta arqueológica relevante. Fica claro, porém, que nesse processo as mãos
humanas sempre tiveram uma importância crucial, pois são membros flexíveis e versáteis, capazes de exercer várias funções. As mãos
podem empurrar, puxar, fazer pressão com força considerável ou com
precisão minuciosa. Em relação a suas capacidades, as mãos podem
17
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agarrar, envolver, apertar, amassar, pressionar, afagar, picar, furar,
socar, arranhar, bater, e assim por diante. Em sua origem, as ferramentas eram, sem dúvida, uma extensão dessas funções das mãos,
aumentando sua força, delicadeza e sutileza.
Ao analisarmos diversas culturas primitivas, de cerca de um milhão de anos atrás, podemos observar que muitos objetos naturais começaram a ser usados como ferramentas ou apetrechos a fim de complementar ou aprimorar as habilidades das mãos. Por exemplo, um
homem pode cavar a terra com as mãos para dela extrair uma raiz comestível, mas com um galho ou uma concha pode fazer a mesma tarefa mais facilmente, sem machucar os dedos nem as unhas. O trabalho
fica ainda mais fácil se a concha for amarrada no ângulo certo, com
fibras ou pele animal, na extremidade de um galho, o que resulta numa
enxada simples. Esse instrumento poderá então ser usado com mais
eficiência, e a pessoa executará a tarefa em posição mais confortável.
De maneira semelhante, o homem pode colocar as mãos em forma de
concha para beber água, mas uma concha profunda nunca muda
de formato e funciona com mais eficácia, uma vez que a água não escorre de dentro, ao contrário do que acontece com as mãos. Mesmo
nesse nível, o processo de adaptação envolve a capacidade do cérebro
humano de compreender a relação entre forma e função.
Dessa maneira, e de inúmeras outras, a natureza forneceu uma
série de materiais e modelos acessíveis e preexistentes, com grande
potencial de adaptação para a solução de problemas. Uma vez adaptados, porém, outro problema se revelou: como produzir, por exemplo, uma enxada mais durável, menos frágil e menos suscetível a
rachaduras do que as feitas com conchas. Foi então que surgiu outra
dimensão, muito além da simples adaptação de formas já existentes:
a transformação de materiais naturais em instrumentos com formatos que ate entao nao eXIStlam na natureza.
Outra característica inovadora desenvolvida há bastante tempo
é a capacidade de adaptar técnicas, formas e arranjos a outros objetivos e aplicações. Um exemplo dessa capacidade foi constatado em
1993, durante escavação arqueológica em Cayonu, um vilarejo agrícola pré-histórico no Sul da Turquia. Lá foi encontrado o que se
I
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acredita ser o mais antigo fragmento de tecido existente, datado de
aproximadamente 7000 a.c. É um fragmento de linho, confeccionado com fios de linheiro cultivado, e a trama do tecido é claramente
uma adaptação de técnicas já existentes da tecelagem de cestos.
Há muitos outros casos parecidos. Com frequência, formas naturais continuaram a ser modelos perfeitos para propósitos específicos. Inúmeros artefatos primitivos de metal ou argila foram produzidos de maneira idêntica a modelos da natureza, como conchas de
metal feitas no formato das conchas do mar.
Desde os tempos mais remotos, os homens sempre criaram estereótipos de formas, ou seja, conceitos fixos de quais formas são mais
apropriadas para finalidades específicas, e isso se contrapõe à sua capacidade de inovação. De fato, muitas vezes as formas se tornaram
tão adaptadas às necessidades da sociedade que se misturaram ao seu
estilo de vida e passaram a integrar suas tradições. Em circunstâncias
em que a vida era precária e as pessoas bastante vulneráveis, a experiência acumulada embutida nessas formas e por elas representada
não foi facilmente abandonada.
Apesar disso, com o passar do tempo, as formas foram sendo
adaptadas, intencionalmente ou por acaso, passaram por aprimoramentos ou foram transformadas em decorrência de novas possibilidades tecnológicas. Aos poucos, novos estereótipos surgiram e foram
adotados como modelos. Esses modelos, por sua vez, se adaptaram a
circunstâncias locais específicas. Na Groenlândia, por exemplo, cada
povoado esquimó tinha um modelo diferente de caiaque.
Enfatizar a destreza manual como atributo dominante da habilidade humana tende a subestimar dois outros desenvolvimentos
cruciais para a capacidade cada vez maior do homem de transformar
o ambiente. Esses dois desenvolvimentos representam a capacidade
de superação das limitações humanas. Um deles é o aproveitamento
dos recursos naturais - da força física maior dos animais e de fenômenos da natureza, como o vento ou o movimento da água -, a fim
de obter um nível suplementar de energia superior à humana, e
também a seleção dos melhores exemplares de plantas e animais visando a melhores safras e rebanhos. Isso exigia um processo de inves19
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tigação e de acumulação de conhecimento que poderia ser aplicado
a processos de aperfeiçoamento, nos quais a escrita e a representação
visual tiveram papel fundamental.
Aliada a isso e, com o passar do tempo, de relevância cada vez
maior estava a capacidade do homem de ir além da acumulação de
experiências práticas, passando a dominar ideias abstratas. As ferramentas deixaram de ter inspiração apenas na natureza e evoluíram
para formas totalmente novas e de origem exclusivamente humana.
A abstração permite que as capacidades não enfoquem apenas problemas específicos, para serem generalizadas e adaptadas com flexibilidade a outros problemas.
Talvez o maior exemplo de abstração seja a linguagem. As palavras não possuem um significado inerente e sua aplicação é arbitrária.
Por exemplo, as palavras casa, house e maison, em português, inglês
e francês, respectivamente, se referem todas à mesma realidade material de habitação humana e assumem significado apenas por acordo
tácito na sociedade de que fazem parte. A capacidade de abstração
inerente à linguagem permite, acima de tudo, que ideias, conheci-

7. Caiaque de esquimó da Groenlândia.
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mentos, processos e valores sejam acumulados, preservados e transmitidos de geração para geração. Ela é também elemento da compreensão
de qualquer processo de criação. Em outras palavras, as habilidades
mentais e os processos do pensamento - a capacidade de usar as "ferramentas do cérebro", que representam e articulam conceitos sobre
algo que ainda não existe - são tão essenciais em qualquer atividade
produtiva quanto as habilidades físicas manuais e as ferramentas como martelo, machado ou cinzel.
No que tange ao design, a abstração também levou a invenções
puramente culturais, sem nenhum ponto de referência na forma física
ou nas habilidades motoras humanas e tampouco na natureza. Muitos conceitos de formas geométricas, provavelmente, são resultado
de experiência acumulada em decorrência da prática, e posteriormente
são codificados e usados em outras aplicações. A evolução das lanças
de arremesso, como a woomera dos aborígenes australianos, representa tal abstração. Essa arma deu muito mais força e destreza à caça
e deve ter envolvido um longo processo de tentativa e erro. O
formato da roda, todavia, não tem precedente perceptível- nenhuma
parte do corpo humano consegue girar em torno do próprio eixo, e
na natureza há poucos elementos que poderiam ter estimulado essa
descoberta. Portanto, o conceito de rotação é uma inovação sem precedentes na natureza. Em outras palavras, os objetos deixaram de ser
simples expressões de uma solução para problemas específicos e passaram a incorporar ideias de como conduzir a vida em um processo
contínuo de inovação e aprimoramento, indo além das restrições
impostas pelo seu tempo ou lugar.
Portanto, nem a habilidade das mãos por si só nem essa habilidade aliada aos outros sentidos do ser humano podem ser consideradas a origem da capacidade de produzir designo Na verdade, são as
mãos, junto com os sentidos e a mente, que formam o tripé coordenado de forças com as quais os seres humanos reafirmam seu controle
cada vez maior sobre o mundo. Desde a origem da vida na Terra, a
flexibilidade e o poder de adaptação resultaram em uma proliferação
de meios e fins, em que pessoas e sociedades ajustaram formas e processos a necessidades e circunstâncias específicas.
21
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2. Armas simples com sofisticação técnica: a woomera dos aborígines australianos.

As sociedades humanas primitivas eram nômades e se sustentavam da caça e da coleta de alimentos. Nesse estilo de vida, de mudança
constante em busca de novas fontes de alimento, características humanas como agilidade, facilidade de locomoção e adaptabilidade eram
critérios importantíssimos. Com a evolução de sociedades rurais mais
sedentárias, dedicadas à agricultura, rapidamente surgiram outras características e outras tradições de formas adequadas ao novo estilo de vida.
Deve-se enfatizar, no entanto, que a tradição não era estática; ela estava
constantemente sujeita a pequenas variações próprias das pessoas e das
circunstâncias. Embora as formas tradicionais tenham sintetizado a
experiência de grupos sociais, manifestações específicas poderiam ser
adaptadas de muitas maneiras sutis para atender a necessidades individuais. Uma foice ou uma cadeira poderiam manter suas características
básicas mesmo que fossem modeladas em detalhe para se adaptar à estrutura física de cada pessoa. Esse princípio básico de customização
permitiu um fluxo constante de incrementos, os quais, caso se revelassem vantajosos, seriam incorporados aos produtos tradicionais.
O aparecimento de sociedades agrícolas sedentárias fez com que
surgissem também grandes concentrações populacionais, o que per22
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mitiu um maior nível de especialização das habilidades manuais. Em
muitas culturas, foram fundados mosteiros que não apenas enfatizavam a meditação e a oração, como também contavam com integrantes
que possuíam considerável liberdade para fazer experimentos e, muitas vezes, estavam na vanguarda da inovação tecnológica.
Os grandes contingentes populacionais passaram a se concentrar em cidades, e era para lá que iam os profissionais especializados
e altamente qualificados, atraídos pela demanda de artigos de luxo
criada pela acumulação de riqueza. Uma consequência frequente
desse fato era o surgimento de sociedades de artífices, em guildas e
associações de classe semelhantes, que, por exemplo, já existiam em
cidades da Índia por volta de 600 a.c. A estabilidade social e econômica em um universo de incertezas era, em geral, o principal objetivo
dessas associações, quaisquer que fossem as variações culturais. Uma
de suas funções era a manutenção de padrões de trabalho e conduta,
e, considerando o poder que algumas exerciam, elas prenunciaram as
características de muitas associações de classe modernas, além de terem
representado uma forma primitiva de regulamentação do exercício
profissional de designers.
Essas guildas muito frequentemente se entiqueciam e ganhavam
status por exercer grande influência nas comunidades de que faziam
parte. Durante a Renascença, por exemplo, a cidade de Augsburgo, no
Sul da Alemanha, era conhecida pela refinada habilidade de seus ourives. Esses profissionais tinham tanto poder na cidade que um deles
(David Zorer) acabou por se tornar prefeito no início no século XVII.
A influência e o controle das guildas acabaram reduzidos por
diversos motivos. Quando as relações comerciais entre centros distantes começaram a crescer, a produção passou a ser dominada pelos
empreendedores intermediários, que assumiam enormes riscos em
busca de lucros igualmente enormes. Tais empreendedores passaram
a controlar a produção manufatureira, que empregava a mão-de-obra excedente das áreas rurais, rebaixando assim o padrão de qualidade das guildas. Na China, os fornos de cerâmica de Jingdezhen
produziam grande quantidade de porcelana para ser exportada para
,
India, Pérsia, Arábia e, a partir do século XVI, Europa. Com o au23
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3. Perícia, fortuna e status: fachadas de guildas na Grand-Place, em Bruxelas.

mento da distância entre produtor e mercado, os conceitos tinham
de ser representados antes de produzidos. Desenhos e modelos enviados da Europa para a China especificavam objetos que seriam enviados
a determinados mercados ou clientes. Com a difusão da imprensa
na Europa no final do século xv, a circulação de desenhos e cópias
impressas permitiu que essas representações tivessem ampla aceitação. Designers imprimiam imagens de seus desenhos de utensílios e
objetos de decoração, e isso permitiu que os profissionais da área
acabassem com o controle das guildas sobre o que podia ser produzido e incorporassem um amplo repertório de imagens para a concepção de produtos.
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4. Elegância: cômoda atribuída a André-Charles Boul/e, Paris, c. 777 O.

Os esforços empreendidos pelos governos para controlar e usar
o design em benefício próprio também colaboraram para a redução
do poder das guildas. No começo do século XVII, a monarquia francesa oferecia status e instalações luxuosas a fim de atrair para Paris os
melhores artesãos, com o objetivo de se estabelecer como líder mundial da produção e comercialização de artigos de luxo. Foram criadas
leis para estimular as exportações e restringir as importações. Esses
profissionais conseguiram muitos privilégios e acumularam grandes fortunas ao se tornar fornecedores da aristocracia. Em decorrência disso, viram-se livres das restrições impostas pelas guildas.
As mudanças mais radicais, porém, vieram com o começo da
industrialização, em meados do século XVIII. A quantidade de produtos gerados por meio de processos mecanizados criou um dilema
para os fabricantes. Os artífices em geral não conseguiam ou não
queriam se adaptar à demanda da indústria. Além disso, produtos
com novos formatos tinham de ser criados para atrair os compradores
potenciais dos mercados que se abriam, especialmente consumidores da classe média, que representavam a nova riqueza da época. Com
o acirramento da concorrência à medida que um número maior de
25
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fabricantes mais capacitados entrava nos mercados e com a necessidade de variar as tendências da moda, a fim de atrair o interesse dos
consumidores, era preciso uma torrente de novas ideias. Artistas com
formação acadêmica, por serem os únicos formados em desenho,
eram cada vez mais contratados por fabricantes para criar conceitos
formais e decorações de acordo com o gosto dominante. O pintor
inglês John Flaxman fez vários desses projetos para a indústria de
cerâmica de Josiah Wedgwood.
No entanto, esses artistas tinham pouca ou nenhuma noção de
como conceitos estéticos poderiam se transformar em produtos, e
essas novas circunstâncias, como sempre, demandavam o desenvolvimento de novas habilidades. Em um nível, a indústria manufatureira
exigia uma estirpe completamente nova de projetistas de engenharia,
que aproveitaram o conhecimento que tinham na fabricação de relógios ou de instrumentos e o aplicaram rapidamente na solução técnica
de problemas na construção de equipamentos, a fim de garantir sua
funcionalidade - por exemplo, a construção de novos tipos de pistões
para motores a vapor, que gerassem maIs pressao e potencla.
No que tange à questão da forma, dois novos grupos influentes
surgiram. O primeiro constituía-se de profissionais que, mais tarde,
passaram a ser conhecidos como consultores de estilo; eles viviam em
busca de novos conceitos que pudessem ser aceitos pelo mercado. O
segundo grupo era formado por uma nova geração de desenhistas que
se tornaram os trabalhadores braçais do design da primeira era industrial. Trabalhando em fábricas sob a direção dos consultores de estilo,
dos donos das empresas ou dos engenheiros, ou ainda baseando-se em
desenhos de artistas ou manuais de ilustração, esses desenhistas estabeleceram as técnicas de representação necessárias às especificações de
produção. Normalmente eles eram os responsáveis pela concepção
de formas, cuja base era predominantemente a cópia de estilos tradicionais ou de produtos de concorrentes bem-sucedidos.
Essa especialização profissional foi mais um passo rumo à separação entre a maneira como os projetos de um produto eram concebidos e a maneira como eram realmente produzidos. A criação de formas
sem o entendimento do contexto de produção, no entanto, levava
•
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cada vez mais à separação entre a preocupação decorativa e a funcionalidade em vários objetos domésticos. Isso causou uma forte reação
contra o que muitos viam como uma degradação da arte, do bom
gosto e da criatividade em nome dos excessos da indústria. Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, personalidades como John Ruskin
e William Morris fizeram uma campanha contra a sociedade industrial que repercutiu intensamente em muitos países. Essa influência
culminou, no final do século XIX, na Inglaterra, com o Movimento
de Artes e Ofícios, que pregava que o papel do artesão-projetista
seria reviver a unidade perdida da prática do design e de suas qualidades sociais. A deflagração da Primeira Guerra Mundial, em 1914,
no entanto, constituiu um alerta tão amargo do poder desenfreado
da indústria moderna que se aspirava cada vez mais às imagens nostálgicas de um idílio medieval romantizado.

/

5. Simplicidade funcional: jarra com tampa, de Christopher Dresser, Sheffield,
1885.
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Todavia, a convicção de sobrepor o poder da arte ao da indústria persistiu - uma ideia que muitos artistas idealistas tinham a esperança de transformar em realidade na esteira da Revolução Russa,
de 1917, usando a arte por meio da indústria para transformar a sociedade soviética. Essa ideia também teve um papel importante nas
doutrinas da Bauhaus, uma escola fundada na Alemanha depois da
Primeira Guerra lv1unoial para descobrir como a sociedade poderia e
deveria ser transformada com o uso da produção mecânica para disseminar o poder da arte a todos os níveis da sociedade. Esse ideal
repercutiu na consciência dos designers do século XX que se formaram
de acordo com os princípios da Bauhaus, mas os capitães da indústria
não estavam dispostos a abrir mão de sua autoridade. O ideal do artista-projetista continua sendo um elemento significativo da postura
moderna sobre design, e profissionais talentosos como Michael Graves
e Philippe Starck chamam, por isso, bastante atenção. Porém, o ideal
do artista-projetista como agente de mudança da sociedade moderna
não tem sido posto em prática.
Se a Europa estimulou um aprofundamento da teoria do design
que acabou por salientar o papel da arte, nos Estados Unidos uma
nova escala de organização e tecnologia industrial se desenvolveu a
partir da década de 1920 e alterou profundamente as práticas do
designo Por meio da produção em massa alicerçada em consideráveis
investimentos de capital, empresas gigantes criaram uma onda de
produtos inovadores que mudaram fundamentalmente todos os aspectos da vida e da cultura americanas, com reflexos em todo o mundo. Para estimular o mercado, os produtos precisavam sofrer constantes mudanças, acompanhadas de campanhas de publicidade em
massa que encorajassem os consumidores a comprar por impulso.
Um exemplo-chave é o automóvel. Criado na Europa e produzido sob encomenda como brinquedo para milionários, passou a ser
acessível para as massas, por um preço cada vez menor, com o surgimento do Modelo T de Henry Ford, fabricado pela primeira vez em
1907. Ford, seguindo a lógica da produção em massa, acreditava que
esse único modelo satisfaria a todas as necessidades. Bastaria apenas
produzi-lo a um custo mais reduzido e em quantidade cada vez
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6. A estilização ganha importância: Oldsmobile conversível, modelo 1936.

,

maior. Em contrapartida, Alfred P. Sloan, que se tornou presidente
da General Motors, acreditava que os novos métodos de produção
deveriam se adaptar aos vários níveis do mercado. Em 1924, ele introduziu uma política para conciliar a fabricação em massa de automóveis com a diversidade de produtos. Utilizando componentes
básicos em várias linhas, era possível aplicar aos produtos uma aparência superficial diferenciada a fim de atrair diferentes segmentos do
mercado. O resultado foi o surgimento de designers como estilistas,
especialistas em gerar formas que, acima de tudo, se diferenciassem
das da concorrência.
Alguns importantes designers, no entanto, como Henry Dreyfuss,
começaram a maturar a ideia de que o papel do profissional de design
deveria englobar uma visão de progresso social, fazendo um trabalho
em união com a indústria. Depois da Segunda Guerra Mundial, os
designers levaram sua habilidade além do interesse pela forma e passaram a se concentrar em problemas de maior importância para as
empresas de seus clientes. Donald Deskey - que começou a carreira
29
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como designer de móveis e veio a dirigir uma grande empresa de Nova York especializada em consultoria de marca e embalagens - e até
mesmo o importante estilista Raymond Loewy alegaram que a queda
da qualidade na indústria americana decepcionava os consumidores,
que, depois de seduzidos pela aparência, deparavam com produtos
insatisfatórios quando em uso. Eles se mostraram preocupados com a
diminüição da atenção dada ao design nas empresas americâll~, que
preferiam imitar a concorrência. Como alternativa, defenderam a
ideia de o design ser uma atividade de planejamento estratégico de
alto nível, vital para a competitividade futura das empresas.
A conscientização da necessidade de mudança surgiu a partir da
década de 1960, quando o mercado americano teve de enfrentar a
concorrência de produtos de outros países. Muitos setores da indústria americana foram sistematicamente dizimados pelas importações
de países como Japão e Alemanha, em que uma maior atenção à qualidade da produção e uma abordagem mais holística eram regra.
Mesmo assim, essa abordagem do design, tão em voga por um
período, também vem sendo substituída. A mudança é evidente em
muitos âmbitos. Na década de 1980, uma tendência geralmente
agrupada sob a denominação de pós-modernismo deu início a um
nítido distanciamento da simplicidade geométrica do modernismo.
Essa vertente, na essência, descreve aquilo que não é, em vez daquilo
que é, já que sua principal característica é uma profusão eclética de
formas frequentemente arbitrárias, sem nenhuma relação com a praticidade. Muito disso se justifica com o conceito de uma semântica
do produto, em que se aproveita bastante da teoria linguística de
signos e significados. Em outras palavras, o significado de um design
é tido como mais importante do que qualquer objetivo funcional,
muito embora isso possa gerar confusão, uma vez que o significado
tem pouca relação com quaisquer valores que não as inclinações pessoais dos designers.
Outra importante tendência é o efeito de novas tecnologias,
como a informática e a produção flexível, abrindo as possibilidades
de produtos customizados projetados cuidadosamente para pequenos
nichos de mercado. Em reação a essa tendência, alguns designers
30
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estão explorando novas abordagens, desenvolvendo metodologias
que baseiam seus produtos no comportamento do usuário, articulando hardware e software e atuando como planejadores estratégicos
no design de sistemas complexos. O design interativo para a mídia
eletrônica tem também enfrentado novos problemas para capacitar
os usuários a navegar em bancos de informação volumosos e complexos. Esse trabalho é fundamental para que os usuários potenciais
compreendam as novas tecnologias.
Tais mudanças fazem parte de uma recorrência histórica. Como
descrevemos anteriormente, a evolução de um novo estágio no design nunca substitui completamente o antigo, mas se sobrepõe a ele.
Esse é um padrão que se repete ao longo da história do designo Isso
não só ajuda a explicar o motivo por que existe tal diversidade de
conceitos e práticas de design na sociedade contemporânea, como
também levanta a questão de até que ponto mudanças semelhantes
surgirão no futuro. O que exatamente vai ocorrer é incerto, mas os
sinais são inquestionáveis - novas tecnologias, novos mercados, novas formas de organização comercial estão mudando fundamentalmente o mundo em que vivemos, e, sem dúvida, novas teorias e
práticas de design terão de surgir a fim de se adaptar às novas circunstâncias. A maior incerteza, no entanto, gira em torno da questão: aos interesses de quem ele servirá?
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Em todas as suas formas de manifestação, o design influencia
profundamente a nossa vida, de diversas maneiras e em diferentes
graus. Mais uma vez, é necessário encontrar alguma explicação essencial para criar uma noção de ordem a partir da aparente confusão. Um recurso prático para se conseguir isso é diferenciar utilidade
de significado, o que é uma tentativa de desfazer a imensa confusão
-"
em torno d o termo "funçao.
Em 1896, no ensaio Tal! office building artistically considered
[Grandes edifícios comerciais considerados do ponto de vista artÍstico], o arquiteto americano Louis Sullivan afirmou: "E a lei disseminada de todas as coisas orgânicas ou inorgânicas, de todas as coisas físicas
ou metafísicas, de todas as coisas humanas ou sobre-humanas, de todas
as manifestações da mente, do coração ou da alma, que a vida é reconhecível em sua expressão, que a forma sempre segue a função. Essa é
a lei".
Essas noções sofreram grande influência da teoria da evolução
das espécies, de Darwin, que enfatiza a sobrevivência dos seres mais
bem adaptados ao ambiente. No final do século XIX, eram recorrentes as ideias de que o corpo dos peixes ou dos pássaros se desenvolveu em reação ao ambiente em que viviam e de que os animais
e as plantas se adaptavam ao seu habitat. Nesse contexto, pode-se
afirmar que a forma realmente deve acompanhar a função, assim
como as listras de uma zebra ou a plumagem vistosa de um papagaio
tiveram origem nas imutáveis leis de sobrevivência. Do mesmo modo, o conceito de função de Sullivan incorporou a decoração como
um elemento que não pode ser dissociado do designo
O conceito de Sullivan passou a ser sintetizado na máxima "a
forma segue a função" e começou também a fazer parte da termino33
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logia do design, embora, com o passar do tempo, tenha sofrido algumas modificações. A função no design passou a ser normalmente interpretada levando-se em conta sua praticidade, e concluiu-se que a
maneira de fazer um produto e o uso que se pretende dar a ele devem,
inevitavelmente, manifestar-se em sua forma. Essa premissa omite o
papel da decoração e o modo como os sentidos podem ser expressos
por meio das formas ou vinculadas a elas, A esse respeito, pode-se
criar uma máxima alternativa: "a forma segue a ficção". Em outras
palavras, em contraste com o mundo da natureza, a vida humana
é frequentemente inspirada e motivada por sonhos e aspirações, e
não apenas pela praticidade.
Em consequência, o termo "função" tem sido um dos mais polêmicos do designo No início do século XX, várias ideias, em geral
agrupadas sob o termo genérico de "funcionalismo", articularam os
conceitos de design que rejeitavam a decoração floreada tão em voga
no século XIX. Isso podia significar várias coisas. Para alguns designers, como Peter Behrens, que trabalhava na Alemanha no começo
do século XX, a arquitetura e o design clássicos sempre foram fonte
de inspiração. Despojados de decoração, poderiam contribuir com
formas sóbrias e geométricas, características desejáveis em contraste
com o repertório inebriante de estilos típico do século XIX, que sofreu
influência indiscriminada de todas as culturas da história. Do mesmo
modo, formas tradicionais poderiam ser simplificadas e aperfeiçoadas,
como na obra de W R. Lethaby e Gordon RusseU, contemporâneos
de Behrens e herdeiros da tradição inglesa das artes e ofícios. As duas
tendências se afirmavam como contemporâneas, ao mesmo tempo
que faziam referência ao passado.
Outra tendência ainda mais radical, que rejeitava completamente o passado, foi articulada na Europa depois da Primeira Guerra
Mundial. Ela estava associada principalmente a personalidades como Theo van Doesburg, teórico holandês e líder do grupo De Stijl,
Walter Gropius, diretor da escola Bauhaus, na Alemanha, e o franco-suíco Le Corbusier. Eles desenvolveram um rol de formas geométricas abstratas que, segundo afirmavam, eram as mais adequadas
para os processos de produção industrial padronizada. As técnicas
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de produção em massa, no entanto, davam conta com igual eficácia de
formas complexas e decoradas, e, na verdade, em relação à produção,
elementos decorativos podiam representar uma vantagem. Na década
de 1930, por exemplo, na fabricação de revestimentos plásticos para
rádios, o trabalho de prensagem era tão pesado que ficava difícil produzi-los em formato simples, como o de uma caixa. O problema era
que, durante a prensagem, poderiam aparecer marcas causadas pela
intensa pressão aplicada, e isso estragava superfícies grandes e lisas.
Portanto, era melhor lançar mão de artifícios que evitassem áreas
planas amplas, colocando, por exemplo, desníveis nas superfícies a
serem trabalhadas ou fazendo nelas pontilhados ou hachuras. A defesa
da forma despojada e geométrica era, na verdade, mais compreensível como ideologia do papel do design na sociedade industrial do que
como reflexo de quaisquer características inerentes aos métodos de
produção. A forma geométrica, em vez de ser a mais conveniente na
prática, era, ao contrário, uma poderosa metáfora de como as formas
deviam ser numa época mecanizada. Nesse sentido, esse foi apenas
um dos muitos conceitos que surgiram - argumentos parecidos poderiam ser apresentados com a mesma validade para formas aerodinâmicas, com curvas orgânicas semelhantes a lágrimas e linhas que sugerem velocidade.
Em vez de declarações dogmáticas que estabeleçam quais formas são permissíveis, é necessária uma definição mais abrangente de
função, que decorra de sua subdivisão em dois conceitos-chave: o
de utilidade e o de significado.
A utilidade pode ser definida como a qualidade de adequação
do uso. Isso diz respeito à maneira como as coisas funcionam e ao
grau em que o design cumpre finalidades práticas e fornece habilitações e capacidades (e as consequências de quando não o faz). Um
exemplo simples é uma faca de cozinha profissional usada no preparo
de alimentos: sua principal urilidade é cortar. Para que ela funcione
direito, a lâmina precisa ter as qualidades materiais necessárias que
permitam um fio duradouro e estabilidade no uso. (Uma lâmina
muito fina perde a estabilidade quando pressionada, o que não apenas compromete o resultado como é extremamente perigoso.) O
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uso adequado também exige que o cabo da faca se ajuste confortavelmente à mão para que seja segurada com facilidade e firmeza.
Nesse particular, a utilidade tem a ver principalmente com eficiência,
e deriva de fatores tecnológicos e materiais. No entanto, no uso, essa
eficiência pode ser também uma fonte de grande satisfação. Quando
todos os detalhes estão integrados, as melhores facas se tornam uma
extensão dos sentidos de quem as manuseia, dando uma agradável
sensação de precisão, ajustando-se à mão quase naturalmente e causando uma admirável ideia de equilíbrio e controle. Assim, a eficiência passa a um nível diferente de reação e significado, e, de fato, às
vezes é muito difícil distinguir com precisão utilidade de significado,
já que, na prática, os dois termos podem estar profundamente entrelaçados.
O significado, visto como um conceito do design, explica como
as formas podem assumir sentido próprio de acordo com a maneira
como são usadas, ou os papéis e valores a elas atribuídos, não raro se
tornando símbolos ou ícones consistentes dos costumes e hábitos.
Diferentemente da ênfase dada à eficiência, o significado tem mais a
ver com expressão e sentido. Dois exemplos simples de palitos de
dente feitos de madeira (e há poucas formas mais básicas do que essa)
podem ilustrar a diferença entre utilidade e significado e também as
maneiras como esses dois conceitos geralmente se sobrepõem.
O primeiro modelo - comercializado como haste dental' - é
produzido pela empresa norueguesa Jordan, especializada em produtos
para higiene bucal. Com menos de cinco centímetros de comprimento, tem um formato de cunha altamente eficaz para a limpeza
tanto dos dentes quanto das gengivas, e não apenas após as refeições, mas em um processo de higienização contínuo. Esse minúsculo objeto possui um alto grau de utilidade, e seu design foi pensado
nos mínimos detalhes, tendo em vista os objetivos que se pretendia
atribuir a ele.
O segundo exemplo é um tradicional palito de dente japonês.
Com formato roliço e pouco mais de um centímetro maior do que
* No original, dental stick. Produto não comercializado no Brasil. (N. da t.)
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7. Palitos de dente: os dois à esquerda são da marca norueguesa Jordan (vistos
em cartucho e separadamente) e os dois à direita são japoneses (um deles já
com a ponta quebrada, servindo de apoio).

o palito da Jordan, apenas uma de suas extremidades é pontiaguda.
A outra extremidade é um cone chanfrado no qual há ranhuras torneadas. O objetivo da extremidade pontiaguda está obviamente relacionado à utilidade principal do objeto, ou seja, remover alimentos presos
entre os dentes. Já a outra extremidade, à primeira vista, seria puramente decorativa, e sua forma não teria nenhum objetivo identificável.
Porém, podemos encontrar uma explicação para esse formato na tradicional etiqueta japonesa durante as refeições. Ajoelhar-se sobre o
tatame ao redor de mesas laqueadas tornou-se expressão de sensibilidade e refinamento. As travessas e os utensílios usados eram objetos de arte em si, e, mais que isso, as mesas sempre foram objetos de
extremo valor artístico, com delicadas figuras incrustadas ou pintadas sobre sua superfície laqueada. Repousar os hashi/ sobre uma
superfície tão requintada seria considerado de extrema indelicadeza. Assim, surgiram os descansos para hashis (outra combinação de
* Pauzinhos com que os orientais levam os alimentos à boca. (N. da t.)
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utilidade e significado), evitando que a parte levada à boca entrasse
em contato com a superfície da mesa. No caso dos palitos de dente,
porém, a solução já está no produto. As ranhuras de uma das extremidades do palito permitem que ela seja quebrada com facilidade e
sirva então de descanso para a ponta que entrou em contato com os
dentes. Isso demonstra como até os menores objetos utilitários po-

dem conter diversos valores sÍmultanean1ente.
,
E possível encontrar produtos de design de vários tipos definidos apenas pela utilidade ou pelo significado. Quanto à utilidade,
alguns exemplos são os produtos relacionados à execução de atividades
técnicas, com finalidades extremamente específicas, como um serrote, um torno mecânico ou, ainda, instrumentos de diagnóstico médico, como um aparelho de ultrassonografia. Quando a transmissão
de informações é a principal tarefa de um produto, como o quadro de
horários numa estação de trem, por exemplo, a disposição e a tipologia das letras têm de ser simples, claras e usadas unicamente para a
transmissão de dados essenciais. Uma condição primordial do design
utilitário é que ele deve realizar certas tarefas de maneira eficaz. Por
outro lado, uma joia, uma peça de porcelana ou um porta-retratos
para uma foto de família não têm uma finalidade específica - ao contrário, seu propósito pode ser o prazer contemplativo ou a decoração.
Se seu valor deriva do gosto social de determinada época ou moda,
ou de uma evocação puramente pessoal, seu significado é intrínseco
e independente de qualquer habilitação específica.
Além disso, entre os dois extremos em que a utilidade ou o
significado podem ser claramente identificados como característica
predominante, há inúmeros produtos que unem eficiência e expressão numa impressionante variedade de combinações. Uma luminária
pode ser classificada como objeto utilitário, uma vez que gera iluminação, mas ao mesmo tempo pode ser uma expressiva escultura muito
pessoal e idiossincrática. Aparelhos de jantar, talheres e taças servem
a propósitos específicos numa refeição, mas também podem ser apresentados numa infinidade de formas, muitas vezes de decoração
complexa. Talvez o exemplo clássico da nossa era seja o automóvel,
que, além de útil para transportar pessoas e objetos de um lugar a
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8. Um símbolo de realização pessoal: Rolls-Royce Park Ward, modelo 2000.

outro, tem sido, desde que surgiu, uma extensão do ego e do estilo
de vida dos proprietários. Os automóveis Rolls-Royce, por exemplo,
não são apenas exemplos imponentes de habilidade técnica, mas também um símbolo de realização pessoal em todo o mundo.
O significado dos objetos e o valor preciso atribuído a eles, na
maioria das vezes, variam consideravelmente de cultura para cultura.
No exemplo dos palitos de dente apresentado anteriormente, é fundamental conhecer as associações específicas com a etiqueta como
expressão de hábitos tradicionais japoneses. Isso levanta questões importantes sobre como as culturas desenvolvem padrões de comportamento que passam a ser codificados como normas ou regras e como
as culturas expressam seus valores, cada uma à sua maneira.
No entanto, o valor pode não ser permanente, uma vez que o
significado dos produtos às vezes varia muito de acordo com o contexto. Um exemplo clássico é o Fusca, da Volkswagen, desenvolvido
na Alemanha na década de 1930 sob ordens diretas de AdolfHitler,
ele mesmo um entusiasta da indústria automobilística. Com a produção dos primeiros protótipos, em 1937, pela "Força pela Alegria",
uma subdivisão da Frente de Trabalho Alemã (organização oficial dos
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trabalhadores do Terceiro Reich), o Fusca foi divulgado como um
símbolo das realizações do Partido Nazista. Quando a produção foi
retomada em larga escala depois da Segunda Guerra Mundial, o carro foi exportado com sucesso para os Estados Unidos na década de
1950 e se tornou um produto culto O design era praticamente idêntico ao dos primeiros protótipos, mas o significado do produto sofreu
uma notável transformação: passoü de ícone do fascismo na década
de 1930 - o carro da "Força pela Alegrià' - a adorável herói da série de
filmes Se meu Fusca falasse, de Walt Disney, nos Estados Unidos da
década de 1960. Essa transformação continuou com o modelo redesenhado surgido em 1997, comercializado como New Beetle, que
também rapidamente adquiriu status de cult naquele país.
Basicamente, a ide ia de cultura pode ser dividida em duas amplas categorias: primeiro, como algo aprimorado, refinado, resultante
da aquisição de noções e aptidões expressas em determinados estilos
ou comportamentos aos quais se credita algum valor. Há nessa premissa certa hierarquia, quando se considera, por exemplo, que um
concerto de música clássica é mais relevante do que um show de rock,
ou que uma escultura é mais relevante do que uma peça de desenho
industrial. Até certo ponto, o design começou a entrar nessa esfera, o
que se conclui pelo número de museus que têm adquirido coleções e
promovido importantes exposições de designo Porém, atribuir ao design um caráter de exclusividade, muitas vezes sob o rótulo de "arte
decorativà', não raro tem mais a ver com o fato de os museus procurarem uma justificativa atual para o design na vida moderna do que
com a verdadeira compreensão do seu papel.
A segunda ideia de cultura - a que está latente neste livro - baseia-se numa visão mais generalizada, ou seja, refere-se aos valores
compartilhados em uma comunidade. Nesse sentido, a cultura é o
modo de vida característico dos grupos sociais - os padrões de comportamento assimilados que são expressos por meio de vários elementos, como valores, comunicações, organizações e artefatos. Essa
ideia abrange a estrutura da vida cotidiana e a maneira como ela é
vivida em todos os seus aspectos, permitindo que se considere uma
gama mais variada do design e seu papel na vida das pessoas. Ela tem
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a virtude de incluir definições mais elitistas, mas essa é uma discussão mais ampla.
A influência de valores culturais, manifesta na interpretação e
no sentido de objetos de design, é percebida em muitos níveis. No
passado, e até mesmo hoje em dia, foram criados no mundo objetos
muito diferentes com funções bastante semelhantes, resultando em
grande diversidade. Se analisarmos, por exemplo, como os alimentos
são preparados, veremos que em muitas regiões da China geralmente
ainda se usa a wok*, ao passo que na Europa há uma infinidade de panelas com fins diversos. Na China, come-se com hashis; já na Europa,
há uma série de talheres para cada tipo de alimento. Dessas e de inúmeras outras maneiras, as formas específicas são a expressão de contextos, hábitos e valores culturais peculiares, que se desenvolveram
em sua particularidade ao longo do tempo.
Ao confrontarmos as características específicas de tempo e espaço, surgem dois importantes níveis de dificuldade. O primeiro
decorre da necessidade de adaptação aos padrões culturais existentes, para que haja uma integração ou assimilação sem nenhum rompimento drástico ou ofensa de qualquer natureza. O segundo implica lidar com as inevitáveis mudanças nesses padrões, o que passa a ser
infinitamente mais complexo.
Os problemas parecem ser menos numerosos e de menor intensidade se os produtos são simples e úteis, o que minimiza a possibilidade de choque cultural. A maneira de se comercializar uma série
de artigos de luxo, como os produtos de couro da Hermes - que
apesar de caros são inerentemente simples -, pode ser a mesma no
mundo todo.
As consequências de se ignorar a força da diversidade cultural
podem ser surpreendentes. No começo da década de 1980, Theodor Levitt, especialista em marketing da Universidade Harvard, alcançou considerável notoriedade com suas ideias a respeito da globalização, dentre as quais a afirmação de que as diferenças mundiais
estavam diminuindo e que produtos padronizados comercializados
* Panela milenar da cozinha oriental. (N. da t.)
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em todo o mundo seriam as ferramentas de marketing do futuro.
Talvez seja apenas coincidência, mas na mesma época a diretoria da
fabricante de eletrodomésticos Electrolux se convenceu de que a
Europa poderia se tornar um mercado único para geladeiras e freezers, como os Estados Unidos, em que algumas grandes indústrias
produzem um número limitado de modelos. Um programa iniciado
em 1983 para atingir esse mercado se mostrou caro, no entanto, uma
vez que as diferentes culturas da Europa se recusavam terminantemente a seguir o padrão americano de consumo. No Norte da Europa, por exemplo, as pessoas fazem compras semanais e precisam de
uma geladeira com o mesmo espaço que o freezer. No Sul da Europa,
por outro lado, as pessoas ainda fazem compras diárias em pequenos
mercados locais, e, portanto, precisam de aparelhos menores. Os
britânicos são os maiores consumidores de legumes congelados do
mundo e utilizam 60% da capacidade do freezer. Alguns preferem o
congelador na parte de cima da geladeira; outros, na parte de baixo.
A Electrolux tentou sem sucesso racionalizar a produção, mas sete
anos depois ainda estava produzindo 120 modelos básicos com 1.500
variantes e percebeu que era necessário lançar novos produtos para
atingir nichos de mercado específicos.
A embalagem e as representações visuais também podem ser um
campo minado. Quando a Coca-Cola entrou no mercado chinês,
descobriu-se que a tradução do termo "Coca-Colà', conforme pronunciado naquele país, era "morda o girino de cerà', como lembra o
ex-diretor geral da empresa, Roberto Goizueta. O problema foi identificado antes do início da produção, e os ideogramas da embalagem
foram alterados, passando a significar "traz sabor e felicidade".
Em outro caso, também no Leste asiático, um dos mais inusitados exemplos dos riscos da globalização foi uma pasta de dente líder
de mercado comercializada por décadas com o nome "Darkie" [Negrinho]. A embalagem trazia a caricatura estereotipada de um cantor
negro de cartola, com dentes de um branco reluzente. No mercado
de origem, aparentemente ninguém tinha considerado o produto
ofensivo, mas em 1989, quando a Colgate-Palmolive comprou a
empresa de Hong Kong fabricante desse produto, houve uma rea42
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ção inesperada no mercado americano. Espalhou-se rapidamente o
rumor de que a empresa estava comercializando um produto cuja
embalagem tinha teor racista, e houve manifestações com faixas e
cartazes diante da matriz da empresa em Nova York. A fim de amenizar as críticas americanas sem destruir essa marca tão conhecida na
,
Asia, a Colgate-Palmolive mudou o nome do produto para "Darlie"
[Queridinho], com uma imagem redesenhada para combinar. A embalagem agora mostrava um homem de etnia indefinida, vestido com
elegantes trajes urbanos, mas ainda de cartola e com dentes reluzentemente brancos.
Não se pode pensar na globalização, no entanto, levando em
conta apenas problemas de adaptação ou ajuste. Theodor Levitt estava parcialmente certo ao chamar a atenção para o fato de que as
inovações em tecnologia e nas comunicações estavam aproximando
todos os países do globo e, em alguns aspectos, alterando radicalmente as noções de cultura. A influência da globalização faz que a
cultura não dependa mais de um ambiente específico, no qual todos
aderem a um mesmo e homogêneo repertório de valores e convicções. Ela cria a possibilidade de o indivíduo pertencer a uma cultura
diferente da que o cerca. Os padrões do futuro passam a ser, de diversas maneiras, a multiplicidade cultural, em vez da homogeneidade,
e a ênfase na criação e não na herança cultural. Porém, nenhuma transição dessa natureza será simples ou tranquila.
O design contribui significativamente para essas transições na
medida em que cria uma mudança nos valores que atravessam fronteiras políticas ou étnicas. Essa mudança pode se dar nos produtos,
como motocicletas ou televisores, mas provavelmente é mais intensa
no que diz respeito às constantes imagens associadas a campanhas
publicitárias de redes de televisão globais, como a CNN, à configuração de um site interativo, como o Amazon.com, ou ao logotipo do
McDonald's ou da Coca-Cola. O apelo onipresente e difundido que
tudo isso representa pode fazer surgir conflitos e tem suscitado ataques de diferentes grupos, entre eles nacionalistas franceses, fascistas
russos e fundamentalistas hindus e islâmicos. Todos esses grupos,
embora com origem e argumentos diferentes, têm em comum o anseio
43

John Heskett

de proteger sua identidade cultural e o ressentimento contra novos
padrões de vida cosmopolita apresentados pelas imagens de design
global. Seria um erro, no entanto, achar que todas as reações à globalização são iguais às desses grupos radicais. Muitas pessoas estão
verdadeiramente preocupadas com a perda de controle e identidade
locais para forças que, em geral, parecem muito distantes e não se
responsabilizam por suas ações. As vantagens de assistir a um noticiário produzido do outro lado do mundo podem não compensar o
fato de crianças serem profundamente influenciadas por imagens e
comportamentos que parecem estranhos e ameaçadores. Mesmo em
outros níveis, mais cotidianos, é fácil alguém se sentir ofendido. Por
exemplo, no Japão, uma importante campanha publicitária de um
sabonete americano mostrava um homem entrando no banheiro enquanto a mulher estava na banheira. Essa situação, nos Estados Unidos,
insinua envolvimento sexual, mas no Japão é considerada grosseira
e inaceitável.
Tais reações não podem ser desprezadas e tidas como uma consequência inevitável desse processo de mudança. O papel e a força da
tecnologia são de fato um problema quando a capacidade de se comunicar simultaneamente com o mundo todo, um feito grandioso em
todos os aspectos, é vista como ameaça. Existem muitos outros produtos e serviços lançados ao redor do mundo sem que tenha havido
preocupação com o fato de serem ou não compreensíveis ou úteis
nesses mercados. Uma suposição de uniformidade nos designs globais
pode, em vez de solucionar, criar outros problemas. Basta ter algum
planejamento para garantir a adequada adaptação a condições locais.
Obviamente, a capacidade dos seres humanos de criar formas
significativas engloba um amplo rol de possibilidades. Em um nível
mais profundo, as formas podem incorporar um sentido metafísico,
indo além das fronteiras do tangível e tornando-se símbolo de crença
e fé, expressando as convicções e os desejos mais íntimos da humanidade. Não há nada na forma específica dos totens das tribos das
ilhas do Pacífico ou das planícies americanas, das estátuas de Buda e
Shiva ou da cruz cristã que dê a mais simples indicação da complexidade das crenças e dos valores que eles representam. Mesmo assim,
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o significado desses símbolos é visto como um fato social objetivo,
compreendido por todos que compartilham as crenças que eles simbolizam. Ao mesmo tempo, as pessoas também podem atribuir aos
objetos um intenso valor pessoal que não precisa entrar em conflito
com modalidades de crença mais amplas em uma cultura.
Em 1981, os sociólogos Mihaly Csikszentmihalyi e Eugene Rochberg-Halton, de Chicago, publicaram as conclusões de seu projeto de
pesquisa sobre o papel dos objetos na vida das pessoas, intitulado The
meaning ofthings [O significado das coisasl. Eles falam da
enorme flexibilidade com que as pessoas conseguem imputar
sentido a objetos e então produzir significados com base neles.
Quase qualquer coisa pode passar a representar uma série de significados. Não que as características físicas de um objeto tenham
definido o tipo de sentido que ele pode transmitir, embora essas
características frequentemente emprestem a esse objeto alguns
significados em detrimento de outros; e tampouco as convenções
simbólicas de uma cultura decretam que significado pode ou não
ser obtido da interação com determinado objeto. Ao menos potencialmente, toda pessoa pode descobrir e cultivar uma rede de
significados resultantes das suas experiências de vida.
N a era da produção e da comunicação de massa se deu pouco
crédito à capacidade das pessoas de imputar sentido a objetos, de se
envolver abstratamente na criação de um significado que pode estar
muito além do que os designers ou fabricantes imaginam para um
objeto ou uma forma de comunicação. Em geral, a ênfase recai sobre
a imposição de padrões de significado e conformidade, de acordo
com o ponto de vista dos fabricantes. No entanto, essa capacidade
humana de atribuir energia psíquica aos objetos é extremamente poderosa, com importantes ramificações para o estudo e o reconhecimento do designo Podemos afirmar que o principal interesse do
estudo e da compreensão do design não deveria ser os resultados
dos processos em si, mas sim a avaliação desses resultados levando-se
em conta a interação entre as intenções dos designers e as necessida-
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des e percepções dos usuários. É no encontro de ambos (designer e
usuário) que o sentido e o significado do design são criados. Por isso,
os próximos capítulos, em que vamos explorar mais detalhadamente os efeitos do design, não serão organizados de acordo com as categorias frequentemente usadas para definir o design profissional,
ou seja, design gráfico ou desenho industrial (embora seja preciso
discutir tais termos). Vamos organizar os capítulos de acordo com
conceitos genéricos: objetos, comunicação, ambientes, identidades e
sistemas, nos quais os conceitos de resposta e envolvimento tanto dos
usuários quanto dos designers poderão ser mais bem investigados.

,.
"
"
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o termo "objeto" é usado para descrever uma infinidade de artefatos tridimensionais encontrados na vida cotidiana em todo e
qualquer contexto: casa, espaços públicos, ambientes de trabalho, escolas, espaços de lazer e meios de transporte. O termo abrange desde
coisas simples com uma única finalidade, como um saleiro, até mecanismos complexos, como um trem-bala. Alguns objetos são expressão da fantasia humana; outros, da alta tecnologia.
Os objetos são uma expressão crucial de ideias de como poderíamos ou deveríamos viver, apresentadas de forma tangível. Como tal,
eles transmitem sua mensagem com uma rapidez e uma objetividade
que não se limitam à esfera visual, mas podem envolver outros sentidos. Nossa experiência com um automóvel, por exemplo, não se limita àquilo que vemos, mas se estende a como nos sentimos nos assentos,
ao volante, com relação ao ruído do motor, ao cheiro do estofamento
e ao desempenho na estrada. A orquestração de efeitos sensoriais de
vários níveis pode ter um forte impacto cumulativo. Tal diversidade
na maneira como os objetos são concebidos, desenhados, percebidos
e usados também fornece múltiplas perspectivas pelas quais eles podem ser compreendidos e interpretados.
A terminologia das práticas profissionais envolvidas é uma
complicação adicional. As funções de "designer de produto" e de
"designer industrial" são, de um ponto de vista prático, intercambiáveis, e as duas têm papel importante na criação da forma de um
produto no que se refere à relação entre a tecnologia e os usuários.
Já o termo "estilistà' é mais limitado e descreve uma preocupação
com a diferenciação estética na forma do produto, geralmente sob a
orientação de profissionais de marketing. Uma denominação um
pouco mais antiga, mas ainda usada ocasionalmente, é a de "artista
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industrial", que também enfatiza o foco sobre a forma em termos
estéticos. Muitos arquitetos podem também atuar como designers,
empregando grande variedade de métodos. Para a criação de objetos
particularmente complexos, com alta exigência de desempenho, a
forma pode ser determinada por projetistas de engenharia com base
em critérios tecnológicos. Uma complicação adicional é que objetos
muito complexos podem exigir a participação de equipes multidisciplinares e a atuação de diversas áreas em estreita colaboração.
Observando a estrutura apresentada no fim do capítulo anterior
sobre a interação entre os interesses dos designers e dos usuários, fica
claro que há profissionais que, de modo geral, estão mais preocupados
com as próprias ideias do que com as dos usuários dos produtos criados por eles. Para reforçar tal postura, há teorias, surgidas na década
de 1980 e reunidas sob a denominação de pós-modernismo, que enfatizam o valor semântico do design em detrimento de suas qualidades
funcionais. Em outras palavras, o principal critério para a concepção
e o uso de um produto é aquilo que ele significa, e não para o que ele
serve. De qualquer modo, não são os usuários os protagonistas desse
conceito, mas sim os designers, o que permite o surgimento de produtos com formas arbitrárias que têm pouco ou nada a ver com utilidade, mas que são justificadas por seu "significado". Um exemplo
disso é a empresa italiana Alessi, que, além de ter uma linha consagrada
de utensílios domésticos bastante simples, vem, nos últimos anos, lançando uma série de produtos que retratam com perfeição essa tendência. Talvez o produto mais conhecido dessa série seja o "Juicy Salif",
espremedor de frutas projetado por Philippe Starck. Starck tem um
talento especial para criar formas surpreendentes e incomuns, o que
fica óbvio quando observamos esse objeto. Apesar do visual diferente,
ele não dá conta de cumprir seu objetivo prático, e, na verdade, a
proposta é que seja considerado um "ícone doméstico". Para decorar
sua cozinha com esse objeto, no entanto, o consumidor precisa desembolsar vinte vezes mais do que para adquirir um simples e infinitamente mais prático espremedor - na verdade, o termo "espremedor" estaria
mais bem empregado se aplicado à alavancagem dos lucros, e não à
funcionalidade oferecida aos usuários.

48

Des ig n

·,
•
•
•
•

••
,

r

.
•
•

,

•-; ,

"

9. Ineficiência cara em alto estilo: "Juicy Salif'; de P. Starck, para a Alessi.

Esse tipo de abordagem no design tem sido adotado com entusiasmo por inúmeras empresas que procuram agregar valor a produtos
originalmente com baixa margem de lucro. Como resultado, as empresas têm se apropriado indiscriminadamente das teorias pós-modernistas de design com fins puramente comerciais e com o propósito de
transformar produtos eficientes, baratos e acessíveis em objetos inúteis,
caros e elitizados. Além disso, a ênfase no significado revela um panorama de infinitas possibilidades para a elaboração de formas sempre
novas e passíveis de renovação que exigem pouca ou nenhuma relação
com seu propósito, permitindo que os produtos sejam enredados em
ciclos de modismo que beneficiam, acima de tudo, os fabricantes.
A moda depende, basicamente, do fato de que muitas pessoas
formam a opinião sobre aquilo de que gostam ao serem influenciadas
pelo que outras pessoas usam e compram, Trata-se de uma característica inerente à natureza humana. Partindo dessa perspectiva, os bens
de consumo são indicadores de status social e cultural. Uma vez que a
renda tem aumentado bastante entre os habitantes dos países desen49
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volvidos, o potencial para consumo ostensivo e, portanto, a demanda
por produtos inovadores sem dúvida têm crescido, tornando-se objeto de muita manipulação. Entre as reações a esse fenômeno houve o
surgimento das "marcas autorais", que tem se mostrado um artifício
muito eficiente, principalmente nos setores de produtos mais caros.
Um exemplo claro dessa tendência é Ferdinand Porsche, neto
do designe r responsável pelo primeiro Fusca da Volkswagen. Ele começou trabalhando na empresa de automóveis da família e montou
o próprio estúdio de design em 1972. Suas atividades como designer incluem produtos de grande porte, como trens para o Sistema
de Transporte Público de Bangkok, bondes elétricos para Viena e
lanchas, itens extremamente utilitários. Ele é mais conhecido, porém,
pela criação de objetos pequenos, exclusivos e de uso pessoal, como
cachimbos e óculos escuros, produzidos em parceria com fabricantes
renomados. Embora esses fabricantes tenham uma boa reputação
por méritos próprios, como a Faber-Castell ou a Siemens, os produtos são vendidos como um design da Porsche, que se tornou uma
marca da moda, relacionada a artigos de luxo.

--

10. Acesso e conveniência a todos: bonde de Viena, projetado pela Porsche.
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Seria equivocado afirmar que todas essas abordagens "centradas
no designer" focam apenas a diferenciação da forma com o objetivo
de agregar valor. Alguns profissionais desenvolvem percepções sobre
a vida das pessoas e, como resultado, projetam soluções radicalmente novas que podem até parecer óbvias depois de expressas de forma
tangível. Em outras palavras, oferecem aos usuários algo que nem
eles sabiam que queriam. Esse é, com certeza, um dos papéis mais
inovadores que o designer pode desempenhar.
Nesse sentido, um dos nomes de maior influência sobre a forma
no mundo moderno é Giorgetto Giugiaro. Ele também começou sua
carreira como designer de automóveis e trabalhou para a Fiat, para a
Carrozzeria Bertone e para a Ghia antes de criar a própria empresa,
a Italdesign, ·c om mais dois sócios, em 1968. Ninguém influenciou
mais o rumo do design de automóveis no mundo que Giugiaro. Seu
conceito para o Golf, da Volkswagen, de 1974, estabeleceu os padrões
para as gerações seguintes de carros pequenos, com porta-malas integrado ao compartimento de passageiros (hatchback). Em 1978, ele fez
um projeto para a Lancia da primeira minivan. Contornos e linhas
despojados, sem decoração supérflua, caracterizam o seu trabalho. A
Italdesign elaborou alguns projetos de desenho industrial, mas, em
1981, lançou uma ramificação, a Giugiaro Design, com o objetivo de
se concentrar especificamente em um rol maior de produtos, que incluem câmeras, relógios, trens expressos (até esses levam sua assinatura), trens de metrô, motonetas, artigos domésticos, interior de aeronaves e decoração de ruas. Mais recentemente, a empresa passou a
produzir também artigos de moda e de uso pessoal.
Para alguns designers, manter o controle sobre o trabalho a fim
de garantir sua integridade é essencial. Conseguir esse controle ao
mesmo tempo em que se sustenta um grande sucesso comercial exige muita criatividade e elevado tino comercial. Stephen Peart, que
administra a Vent Design, da Califórnia, alcançou tanta notoriedade
por seus conceitos inovadores e design de altíssima qualidade que
nem precisava mais divulgar seus produtos, uma vez que importantes
clientes faziam fila à sua porta. Ele abriu mão do crescimento da empresa a fim de manter as despesas controladas e a possibilidade de
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escolher os clientes que mais valessem a pena. A integridade de seu
trabalho foi mantida graças a acordos que estipulavam que o contrato perderia a validade se seus conceitos de design fossem alterados
.
sem autonzaçao.
Há também empresas em que a influência das pessoas pode ser
decisiva, principalmente ao se estabelecer uma filosofia sobre o papel
que os objetos desempenham na vida dos usuários. Um exemplo disso são os eletrodomésticos, como torradeiras, batedeiras e secadores
de cabelo. Esses produtos são, na verdade, usados por apenas alguns
minutos durante o dia, e é pertinente levantar a questão do papel que
desempenham durante os longos períodos em que não são usados.
O designer alemão Dieter Rams gostava de usar a metáfora do
bom mordomo inglês: os produtos, assim como os mordomos, devem
cumprir sua função de maneira silenciosa e eficiente, apenas quando
forem necessários; do contrário, devem sumir de cena discretamente.
(Um ex-mordomo do Palácio de Buckingham deu o seguinte conselho ao ator Anthony Hopkins, quando este ia interpretar um mordomo no filme Vestígios do dia: "Quando você estiver num recinto,
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ele deve estar ainda mais vazio".) Os designs que Rams desenvolveu
para a empresa Braun ao longo de mais de 40 anos, até meados da
década de 1990, tinham formas simples e geométricas, eram predominantemente brancos com detalhes em preto e cinza e as cores primárias usadas apenas em detalhes pequenos e com propósitos bastante específicos, como botões de liga/desliga. A estética consistente
estabelecida ao longo dos anos pela Braun foi uma das maiores influências no design de utensílios domésticos no final do século XX
e garantiu à empresa uma identificação imediata que muitas outras
•
tentaram copIar, mas poucas conseguIram.
Por outro lado, aparelhos semelhantes produzidos pela holandesa Philips, sob a direção de design de Stefano Marzano, começaram a apresentar visuais mais extravagantes, com formas orgânicas e
cores chamativas, sugerindo que esses objetos servem de peças de
decoração quando não estão em uso.
Formas bastante pessoais e inovadoras podem ser particularmente bem-sucedidas quando aliadas a melhorias reais no desempenho
do produto. A série de computadores iMac, da Apple, projetada em
1998 por Jonathan Ive, causou forte impacto com o uso de material
plástico transparente para seus revestimentos e acessórios, em cores
muitas vezes identificadas como "cores de pasta de dente". O conceito inovador de Ive, de como a forma de um computador deveria
•

72. A linguagem da simplicidade: relógio portátil da Braun, tipo AB 372, de Oieter Rams e Oietrich Lubs.
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ser, apontou habilmente para uma nova ênfase sobre acessibilidade
e conectividade na série iMac, com o objetivo de alcançar parcelas
da população que nunca tinham usado computador. Tal fato certamente deu início a uma forte tendência, mas o uso indiscriminado
dessas cores se tornou repetitivo e sem sentido, ou seja, uma tendência pronta para ser substituída.
O esforço de certos designers para demonstrar traços de sua personalidade por meio do design não deveria causar surpresa. A maioria desses profissionais, durante sua formação, é instruída a trabalhar individualmente, e a literatura especializada contém inúmeras
referências ao "designer". Sem dúvida o talento pessoal é uma qualidade indispensável quando se trabalha com certos produtos, principalmente os pequenos e de pouca complexidade tecnológica, como
móveis, luminárias, pequenos eletrodomésticos e utensílios domésticos. Entretanto, no caso de produtos de grande porte, mesmo quando uma forte personalidade exerce considerável influência, pode-se
facilmente fazer vista grossa ao fato de que grande quantidade de
designers está trabalhando na implementação de um conceito. A
ênfase dada à individualidade é, portanto, problemática: às vezes,
muitos designers conceituados atuam mais como gerentes de cria,
ção do que propriamente como designers. E preciso estabelecer uma
distinção entre designers que trabalham realmente sozinhos e os que
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atuam em equipe. Para estes últimos, organização administrativa e
noções de gerenciamento são tão relevantes quanto a criatividade.
Quando uma empresa de design ultrapassa determinado porte,
o tempo de que precisa dispor para funções gerenciais inevitavelmente compromete o envolvimento pessoal nos processos de criação. O designer Michele de Lucchi é dono de uma consultoria de
design em Milão com cerca de 50 funcionários e clientes corporativos
em todo o mundo. É claro que nem todo trabalho da empresa pode
ser executado pessoalmente por Lucchi, embora as diretrizes e os
padrões sejam estabelecidos por ele. Assim, para exercer seu talento
como designer, ele criou uma empresa de pequeno porte que lhe
permite continuar trabalhando em um nível de exploração e expressão pessoais, o que não é possível com a rígida ênfase corporativa de
sua atividade principal.
Em outras áreas da prática de design, no entanto, predomina o
espírito de equipe. Muitas consultorias do setor funcionam como
negócio, sem qualquer referência à autoria individual. Em geral, elas
têm muitos funcionários em escritórios espalhados pelo mundo trabalhando numa grande quantidade de projetos. Uma das mais conhecidas é a Ideo, criada numa parceria entre consultorias de design
britânicas e americanas. No final da década de 1990, já tinha escritórios em Londres, São Francisco, Palo Alto, Chicago, Boston e T óquio. A Metadesign, fundada em Berlim, também opera em nível
internacional, com filiais em São Francisco e Zurique. Embora algumas consultorias atuem em diversos segmentos, outras podem se
concentrar em apenas uma área. A Design Continuum, de Boston,
é especializada na produção de equipamentos médicos e enfatiza uma
estreita parceria entre designers e engenheiros. O trabalho em equipe é geralmente uma característica do trabalho em consultorias, e a
contribuição específica de cada indivíduo pode ficar escondida.
Departamentos de design dentro de empresas se concentram
necessariamente nos produtos e serviços desenvolvidos por elas, e
isso permite que se aprofundem em problemas específicos e trabalhem com as várias gerações de um produto. Mais uma vez, os tipos
de problemas podem ser os mais diversos. Um problema recorrente
55
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nessas empresas é que elas precisam manter uma expertise específica
sem se estagnar, o que significa estar sempre tomando injeções de
novos estímulos. Algumas empresas mantêm um pequeno departamento interno de design e contratam ocasionalmente uma consultoria externa para ampliar os horizontes. Em outras, como a Siemens
e a Philips, o departamento de design funciona como uma consultoria interna, e precisa concorrer pelos projetos da empresa com
consultorias externas, além de ter a liberdade de trabalhar para outras empresas. Algumas companhias gigantes, principalmente as japonesas, possuem departamentos de design muito grandes, com a
participação de até 400 designers. Muitos deles, entretanto, trabalham
apenas com alguns detalhes e se responsabilizam pelo design de variações mínimas em produtos já existentes, num esforço de satisfazer
a uma enorme gama de preferências.
Se o uso da expressão "o designer" aponta para uma propensão
à individualização em grande parte dos estudos e comentários sobre
design, outra expressão muito difundida - "o processo de design" - sugere uma unidade que, na prática, não existe. Existem, na verdade,
muitos processos de design, adaptáveis à imensa variedade de produtos e contextos nos quais os designers atuam.
De um lado dessa variedade há processos bastante subjetivos,
difíceis de explicar e quantificar, pois são baseados na intuição e na
experiência de cada um. Nos contextos corporativos, dominados pelos números de finanças e marketing, com sua aparente habilidade
em demonstrar "fatos", esses processos subjetivos podem ser facilmente subestimados. Algumas teorias econômicas e administrativas,
porém, reconhecem que em muitas áreas o conhecimento decorrente da intuição e da experiência - o conhecimento tácito - pode ser
um repositório vital com grande potencial. Muito do conhecimento que se tem sobre design é, na verdade, dessa natureza, embora
não se queira afirmar com isso que a habilidade do designer deva se
limitar à dimensão tácita. Existe uma necessidade vital de se ampliar formas de conhecimento em design que possam ser estruturadas e comunicadas - em outras palavras, um conhecimento passível
de codificação.
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A maioria das áreas práticas, como arquitetura e engenharia,
conta com um acervo de informações e teorias básicas sobre o que é
e o que aborda a atividade profissional. Essas informações podem
servir de base ou de ponto de partida para qualquer estudante ou
leigo. A ausência de uma base semelhante no design é um dos maiores problemas que ele enfrenta. Enfatizar o conhecimento tácito significa que muitos estudantes de design têm de reinventar a roda,
adquirindo conhecimento de uma maneira assistemática e por meio
da prática. Na verdade, métodos mais racionais de estudo e trabalho
são considerados irrelevantes.
Abordagens tácitas e subjetivas podem ser apropriadas para
projetos de pequeno porte - quando, por exemplo, a principal finalidade do design for a diferenciação de forma. Por outro lado, em
projetos de grande porte que envolvam questões tecnológicas complexas e a organização de interações de vários níveis, é pouco provável que a intuição seja capaz de lidar com todos os aspectos necessários. Em tais projetos, metodologias racionais e estruturadas podem
garantir que todas as dimensões dos projetos sejam compreendidas
como uma base para soluções criativas em um nível detalhado de
execução. Quando, por exemplo, a relação entre o usuário e o objeto
é de fundamental importância, uma análise ergonômica baseada em
dados sobre a estrutura humana pode garantir que determinada forma será adequada para determinada parcela da população. A cadeira
Aeron, projetada por Don Chadwick e Bill Stumpf para a empresa
Herman Miller, é uma peça de escritório bastante criativa, com acabamento primoroso e elaborada com base em dados ergonômicos
min uciosamente detalhados.
Projetos auxiliados por computadores têm sido adotados na
análise de problemas grandes e complexos. Um desses projetos, conhecido como planejamento estrutural, foi desenvolvido por Charles
O wen no Instituto de Design do Instituto de Tecnologia de Illinois,
em Chicago. Com a ajuda da informática, os problemas são decompostos em seus elementos constituintes de modo que possam ser
analisados detalhadamente e reconfigurados de maneira criativa. No
trabalho para empresas como a Steelcase, a maior fabricante mun57
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dial de móveis para escritório, o planejamento estrutural tem sido
usado para produzir novas ideias e propostas para o desenvolvimento
em mercados grandes e complexos. Para a Kohler, fabricante de louças e metais sanitários, a aplicação desse método de planejamento
tem gerado grande quantidade de propostas para novos produtos.
Uma delas é uma banheira dentro de outra, o que permite ao usuário encher a banheira interna até a borda e imergir completamente
sem esparramar água pelo chão.
A análise do mercado é também um instrumento consagrado e
eficiente na geração de ideias. No começo da década de 1980, o departamento de design da Canon analisou o perfil das vendas de máquinas copiadoras e descobriu que o mercado era dominado por equipamentos imensos, extremamente caros e de tecnologia de ponta. Ao
especular a possibilidade de produzir copiadoras menores, pessoais,
baseadas na miniaturização da tecnologia existente a custos relativamente baixos, a Canon alcançou um estrondoso sucesso e chegou à
liderança do mercado.
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74. Forma e ergonomia: cadeira Aeron, de Don Chadwick e Sill 5tumpf, para a
Herman MiI/er.
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Em outro nível, metodologias que tentam compreender os problemas dos usuários têm sido adaptadas de ciências como a antropologia e a sociologia. Um exemplo é a observação comportamental
em busca de insights sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam
em diversos contextos, como no ambiente de trabalho, nas lojas ou
em escolas. A observação detalhada, levando-se em conta tempo e
espaço, é capaz de revelar dificuldades que podem ser abordadas por
novas soluções de designo
Embora a maioria dos objetos seja criada para usos específicos,
às vezes pode haver problemas na interpretação das intenções originais do designer. Essas intenções podem ser questionadas ou mesmo
completamente alteradas pela infinita e pragmática capacidade humana de adaptar objetos a propósitos diferentes dos originalmente
pensados. (Pense por um momento nos variados usos dados a um
clipe de papel.) O principal objetivo de uma cadeira é servir de assento, mas ela também pode ser usada para apoiar papéis ou livros,
para se pendurar roupas, para manter uma porta aberta ou, ainda,
como apoio para que alguém troque uma lâmpada. Os videocassetes, concebidos de início para reproduzir fitas pré-gravadas, foram
rapidamente adaptados pelos usuários para gravar programas de Tv,
que poderiam ser vistos em um horário mais oportuno. Em geral, as
funções adicionais complementam ou aprimoram a intenção original, embora esse nem sempre seja o caso. Facas de cozinha ou tesouras
podem ser usadas para ferir pessoas, como provam inúmeros boletins policiais.
Algumas empresas empenham-se em usar esse talento para adaptação como um recurso positivo. Se elas não tiverem muita certeza
do que fazer com uma nova tecnologia ou um novo produto, é comum que o lancem no mercado numa tentativa de encorajar a experimentação, esperando que o imenso talento dos consumidores para
a adaptabilidade venha a desvendar as possíveis aplicações. Depois
que um pesquisador da 3M descobriu uma cola com efeito temporário, a variedade resultante de produtos Post-It se desenvolveu muito
com a observação de como as pessoas adaptavam o formato original
(uma folha lisa de papel) a uma vasta gama de usos, servindo como
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marcadores de livros, etiquetas de fax ou lista de compras. A espetacular evolução dos tênis seguiu trajetória semelhante, derivada da
observação das novas e diferentes maneiras como os jovens os usavam nas ruas.
Outra forma de envolver os consumidores é representada pela
Ikea, fabricante de móveis fundada na Suécia em 1951 por Ingvar
Kamprad. Atualmente com lojas enl todo o mundo e uma bem-sucedida linha de vendas pelo correio, a Ikea redefiniu seus processos
de produção ao incorporar a eles os consumidores. Por vender componentes modulares projetados para ser facilmente transportados,
ela tem de pensar o design de todos os itens de modo que o consumidor possa montá-los facilmente em casa. Isso resulta em grande
redução de custos, parte da qual é repassada para os clientes em forma de preços menores. O sucesso da Ikea também tem como base
uma sólida metodologia de design, em que predomina o estilo atualizado das artes e ofícios da Suécia, comum a todos os projetos e que
empresta uma característica local a mercados globais. No entanto,
essa característica trouxe alguns problemas à empresa: as primeiras
camas da Ikea vendidas nos Estados Unidos não eram compatíveis
com o tamanho dos lençóis e cobertores americanos.
Ao se considerar o nível de inovação mais adequado e o melhor
método de design para produtos específicos, o conceito de ciclo de
vida do produto deve ser levado em consideração. Logo que um produto é lançado, quando ainda há muitas dúvidas sobre sua utilização
e sobrevivência, o experimento formal é a característica predominante,
com a sondagem de uma variedade de possibilidades. À medida que
o mercado cresce e se consolida, os produtos adquirem características específicas e se tornam padronizados. Nessa fase, a ênfase passa
para a qualidade e os custos de produção. No estágio experimental
dos computadores pessoais, no começo da década de 1980, por
exemplo, existia uma gama de possibilidades. O formato do PC da
IBM se tornou predominante, enquanto os modelos da Apple desempenhavam papel secundário e eram destinados a uso gráfico.
Atualmente, dá-se mais destaque a empresas como DeU ou Compaq, que têm produtos de qualidade e desempenho consagrados,
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baseados num sistema de produção altamente eficiente e com boa relação custo-benefício. Em mercados consolidados e saturados é frequente a multiplicação de atributos e diferenças visuais de qualquer
tipo. Os aparelhos de telefone convencionais, sob o impacto de uma
concorrência cada vez maior de outros sistemas, como a telefonia celular, alcançaram esse estágio avançado de design aviltante. É possível
encontrar aparelhos com mais de oitenta funções (a maioria delas impossível de compreender), além de uma infinidade de formatos, incluindo bananas, tomates, carros de corrida, tênis e Mickey Mouse.
No entanto, algumas formas básicas de produtos às vezes conseguem resistir a essa proliferação, tornando-se tão consolidadas
quanto à funcionalidade que fica extremamente difícil mudá-las.
Um exemplo é o ferro de passar roupa, cujo formato é tão apropriado
para seu fim que as únicas opções de mudança de design são detalhes insignificantes.
Uma limitação considerável para a prática do design é imposta
pela legislação em várias questões que podem não ter a ver especificamente com a área, mas estabelecem rigorosos parâmetros de desempenho. Nos Estados Unidos, há uma série de leis que responsabilizam
o fabricante por ferimentos causados por um produto, além da Americans with DisabiLities Act [Lei dos Americanos Portadores de Deficiência], que estabelece normas nos diversos estabelecimentos e nos
meios de transporte a fim de garantir acesso a esses usuários. Na
Alemanha, diversas leis ambientais exigem que os produtos ou embalagens sejam feitos de materiais recicláveis. Os fabricantes devem
se responsabilizar pela coleta e tratamento do material depois do
uso, e a não-observância dessas especificações pode custar caro.
Outro desafio imposto aos designers contemporâneos é a necessidade de acompanhar as novas tecnologias. A substituição de
fontes de energia mecânica pela eletricidade durante o século XX e,
no final deste, a introdução disseminada de tecnologia eletrônica
transformaram decisivamente a natureza de muitos objetos. Teorias
de que a forma é um reflexo da função caíram por terra pelos efeitos
da miniaturização das placas de circuito integrado e pelo impressionante aumento da potência dos pequenos processadores internos
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dos computadores. Os processos não são mais visíveis ou tangíveis,
tampouco compreensíveis, e os recipientes para essas tecnologias passaram a ser anônimos, ou então ~ ,ujeitos a modificações de formato
numa tentativa de criar tendências de moda ou de estilo de vida.
Um exemplo de anonimato são os caixas eletrônicos, que se tornaram muito comuns na maioria dos países. Eles não existem como
objeto em si - são em geral acoplados à parede de um edifício - , mas
como uma central de serviços, antes prestados por pessoas. Para executar essa função, os caixas eletrônicos têm de ser uma combinação
de hardware e software. A estrutura física (hardware) precisa, acima de
tudo, proteger o dinheiro que está dentro deles. Por outro lado, a
principal função para os usuários é o software, ou seja, o programa
que permite sacar dinheiro. Assim, o importante não é o caixa eletrônico como objeto, mas sua interface com o sistema informatizado. A
comodidade que essas máquinas oferecem é uma imensa melhoria
em relação ao que existia antes, mas, apesar disso, elas são frequentemente citadas como evidência de um processo de alienação disseminado. O que é alienante, porém, não é a tecnologia, mas sim soluções
de design mal pensadas para novos problemas.
Há previsões de que, no futuro, os microchips vão revolucionar
,
uma gama ainda maior de objetos. E provável que uma cadeira tenha
sensores embutidos que lhe permitam adaptar-se ao usuário, ajustando-se automaticamente à sua estrutura e à postura desejada. De maneira semelhante, é absolutamente imaginável o desenvolvimento de
tênis ajustáveis ao que o usuário estiver fazendo no momento (andando, parado, correndo) e ao tipo de solo (asfalto, grama, areia, pedras).
As formas como tais atributos serão incorporados, porém, suscitarão
mais questões sobre a relação entre os designers de produtos e seus
usuários. Será que os objetos serão essencialmente uma brincadeira do
ego dos designers, numa ânsia manipuladora de criar desejos, ou serão, na verdade, uma resposta às necessidades dos usuários tanto no
nível da funcionalidade quanto no nível de significado?
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A expressão "comunicação" é usada aqui para sintetizar a extensa variedade de materiais bidimensionais que exercem importante
papel na vida moderna. A mídia bidimensional se multiplicou e se
expandiu de tal forma que somos constantemente bombardeados
por imagens. O impacto dessa mídia é bastante forte, tanto no sentido positivo quanto no negativo: ela pode informar, direcionar, influenciar, estimular, confundir e enfurecer. Seja ao ligar a televisão,
navegar na internet, andar na rua, ler uma revista ou entrar numa
loja, deparamos sempre com uma infinidade de sinalizações, propagandas e mensagens sociais em todas as escalas. Algumas delas são
permanentes - sinalizações de rua, por exemplo - mas, em comparação com os objetos, um volume muito maior de imagens é efêmero,
como as que aparecem em jornais e anúncios publicitários.
Outra importante diferença entre objetos e comunicação também deve ser mencionada. Os objetos podem existir como formas
visuais por si mesmos e também ser usados sem nenhuma outra referência. Blocos de montar da Lego ou um vaso, por exemplo, não precisam necessariamente de instruções por escrito para que as pessoas
saibam como usar. Eles têm características visuais ou táteis que comunicam diretamente com grande eficácia. Imagens bidimensionais,
no entanto, são diferentes. Como meio de expressão pessoal, podem
comunicar com grande rapidez e estimular uma série de reações, embora esse efeito não seja preciso nem possa ser calculado com antecedência. Já para objetivos práticos, como em mapas ou gráficos, a
imagem em duas dimensões, em geral, exige a complementação com
textos para que seja estabelecida alguma precisão. Tentativas de uso
de ícones e pictogramas para transmitir significado têm alcançado
algum êxito, principalmente em contextos em que há pessoas de vá63
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rios países e falantes de vários idiomas. O amplo sistema de sinalização projetado por Od Aicher para as Olimpíadas de Munique de
1972 é um exemplo clássico que tem sido bastante imitado. Todavia,
um anúncio publicitário, um manual de instruções, um mapa ou um
gráfico sem nenhum tipo de texto pode ser confuso e impreciso. Na
maioria das vezes, então, uma combinação de imagem e texto impresso é fundamental para a compreensão da comunicação.
Como ocorre com o design de objetos, há inúmeras práticas
envolvidas no design de comunicação. Talvez a atividade mais comum seja aquela referente ao "designer gráfico", termo que surgiu na
década de 1920 e que nomeia o profissional cuja função é criar imagens bidimensionais. Assim como grande parte da terminologia do
design, no entanto, essa denominação pode causar mal-entendidos,
pois abrange desde profissionais que projetam papéis timbrados para empresas de pequeno porte até aqueles responsáveis pela concepção de projetos de identidade visual para grandes corporações. Seja
qual for o nível de prática, porém, os designers gráficos empregam
um jargão comum de signos, símbolos, tipos, cor e padrão para criar
mensagens e estruturar informações.
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15. Concorrência visível: propaganda de rua em Hong Kong.
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16. Comunicação sem fronteiras: sistema de pictogramas criado por Otl Aicher
para as Olimpíadas de Munique de 1972.

Assim como ocorre com os designers de produto, os designers
gráficos também podem trabalhar como consultores independentes
ou dentro de empresas. Alguns consultores trabalham com estilo altamente pessoal, como é o caso da designer americana April Greiman,
que, após aprendizado inicial nos Estados Unidos, estudou na Suíça,
um dos berços da tipografia moderna. Ela é conhecida como uma
das pioneiras no uso da informática no design, tanto que passou a
ser chamada de "estrela do design com mousr!'. April explora a capacidade que o computador tem de lidar com diversos materiais,
com vários tipos de imagem e texto, e os sobrepõe em formidáveis
composições de grande impacto e complexidade. Depois de muitos
anos dirigindo a própria empresa em Los Angeles, em 1999 ela se
tornou sócia da consultoria internacional Pentagram. Como todos
os sócios dessa empresa, ela continua exercendo total controle sobre
.
sua cnaçao.
Consultorias de design gráfico podem ser organizações gigantescas. A mais conhecida delas talvez seja a Landor Associates, empresa fundada em São Francisco em 1941 pelo falecido Walter Landor,
nascido na Alemanha e formado como designe r na Inglaterra. Para
ele, compreender a percepção que o consumidor tem da empresa e
dos produtos era tão importante quanto compreender como esses
produtos são fabricados. Com base nessa premissa, transformou sua
consultoria numa das maiores empresas mundiais especializadas em
estratégias de marca e em desenvolvimento de identidade corpora~
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tiva. Passados 60 anos de sua fundação, a consultoria tem mais de
800 funcionários trabalhando em 25 escritórios distribuídos pelas
,
Américas, Europa e Asia. A empresa criou diversas imagens de marca
para organizações conhecidas no mundo todo. O leque de atividades
da Landor inclui programas de identidade corporativa para diversas
companhias aéreas, como Alitalia, Delta, Cathay Pacific, Varig do
Brasil e Carladian. Airlines, e ainda France Telecom, FedEx, Bp, Hewlett-Packard, Microsoft, Pepsi-Cola, Kentucky Fried Chicken e Pizza
Hut. Programas de design para uma série de eventos importantes
também fazem parte de seu portfólio, incluindo o símbolo para as
Olimpíadas de Atlanta de 1996, a identidade visual completa dos
Jogos Olímpicos de Inverno de Nagano, no Japão, em 1998, e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, em 2002. A coerência
no trabalho e o crescimento da Landor ao longo de tantos anos são
impressionantes, principalmente se compararmos o seu desempenho
ao de outras grandes consultorias de design que alcançaram com rapidez um porte considerável e faliram em pouco tempo.
O trabalho de design gráfico dentro de empresas tende a ser uma
atividade um pouco menos especializada do que a do designer de produtos. Isso porque a variedade de materiais será, provavelmente, bem
maior, embora o foco continue voltado para aquilo que é relevante
para a empresa em questão. O rol de atividades e responsabilidades é
potencialmente gigantesco. Empresas que rotineiramente produzem
grande volume de prospectos, folhetos de instruções, embalagens e
rótulos precisam de uma equipe interna de designers gráficos para
manter o fluxo desse material. Algumas empresas podem trabalhar
mais a aplicação criativa do que o conceito original, considerando a
estrutura de um programa de identidade corporativa concebido por
consultores externos. Por outro lado, o contexto corporativo não necessariamente restringe os designers dessa maneira - editoras de livros,
revistas ou capas de CD precisam, com frequência, de designers gráficos para criar materiais originais e exclusivos.
Instituições governamentais de todo tipo também produzem
enorme quantidade de formulários e documentos. Essa papelada
geralmente exige grande esforço por parte dos cidadãos para ser deci66
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frada e preenchida de maneira correta, uma vez que apresenta jargão
burocrático, letras miúdas e pouco espaço para escrever. Um bom
exemplo de como a melhora nessa área pode ser drástica é o formulário de requerimento de passaporte no Reino Unido. Entender todos
os campos do formulário era um processo trabalhoso, mas a eficiente diagramação atual permite ao leitor compreendê-lo com facilidade
e preenchê-lo rapidamente, demonstrando não haver razão inerente
para que a apresentação dos documentos do governo seja maçante.
Já a prefeitura de Nova York, num período em que a cidade atravessava uma séria crise, contratou o designer Milton Glaser, que criou o
emblema "Ilove New York" [Eu amo Nova YorkJ com o desenho em
formato de coração no lugar da palavra love. Esse formato gráfico
acabou se tornando um dos mais imitados no mundo todo.
Instituições públicas não comerciais de todo tipo também precisam de uma grande variedade de material gráfico. Um dos mais influentes programas de design para emissoras de TV é mantido pela
Boston Public Television (WGBH), nos Estados Unidos, com uma
equipe de 30 designers. A criação da identidade visual da emissora
exige uma série de recursos, tanto para a tela quanto para inúmeros
materiais paralelos, que incluem logomarcas, aberturas e títulos de
programas, sequências de animação, material educativo, informações
para os membros, relatórios anuais, livros e pacotes multimídia.
Muitas igrejas e instituições de caridade também dependem
bastante de material impresso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias conta com uma equipe interna de 60 designers,
com sede no estado americano de Utah. Eles se responsabilizam
pela criação da grande variedade de material impresso e eletrônico
e de embalagens para os produtos comercializados pela igreja, que
representam um significativo recurso de suas atividades missionárias. Um grupo como a Oxfam*, dependente de donativos, também
•
•
preCisa promover constantemente sua causa para consegUir apolO
da população.
•

* Grupo internacional de organ izações não-governamentais para combater a pobreza

e a injustiça. (N. da e.)
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Os museus também produzem grande quantidade de material
impresso, desde mapas de exposições até sinalização interna e publicação de catálogos. Uma área que tem crescido bastante nos últimos
anos refere-se aos museus on-line. Alguns deles se limitam a reproduzir no site as informações impressas, mas outros, como o Museu
J. Paul Getty, de Los Angeles, começaram a explorar o potencial
educativo de demonstrar a riqueza e a variedade de seu acervo para
um público muito maior.
As organizações de ativismo político ou social tampouco devem ser ignoradas. O símbolo do movimento pelo desarmamento
nuclear é um exemplo clássico da capacidade de tais organizações de
criar imagens fortes e é quase tão copiado quanto o coração de Milton Glaser. Um exemplo mais recente é a fita vermelha dobrada,
criada para a campanha contra a aids.
No que se refere às técnicas, uma característica da comunicação
é sua variedade ampla e crescente. Isso pode levar tanto à integração
generalizada quanto à especialização. Por integração generalizada entenda-se a maneira como diferentes elementos visuais podem ser
combinados em uma comunicação específica. A embalagem de um
produto, por exemplo, pode conter critérios materiais e estruturais,
com ilustrações e fotografias, logomarca da empresa, fontes tipográficas (combinação de elementos tipográficos) usadas como elementos expressivos, nome e símbolo da marca, instruções e informações
sobre o produto exigidas por lei. Por outro lado, à medida que a escala de projetos aumenta, um elemento específico pode muitas vezes
exigir a participação de especialistas, de maneira parecida com o que
acontece na produção de um longa-metragem. Pode ser necessário,
por exemplo, combinar tipografia, ilustração, fotografia, design de
informações ou design de interface para programas de computador,
com especialistas distintos para cada uma dessas áreas.
As fontes tipográficas são um dos elementos fundamentais do
design, e conhecer a tipografia - desenho e composição de letras - é
imprescindível na criação de imagens impressas. O formato de uma
fonte tipográfica pode ser elaborado objetivando clareza, visando o
máximo poder de comunicação, ou pode ser bastante expressivo,
68
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feito para chamar a atenção. O surgimento da informática garantiu
acesso a uma quantidade impressionante de fontes tipográficas, o
que permitiu aos designers explorar exemplos de um amplo leque
histórico e geográfico, assim como as fontes criadas mais recentemente.
Fontes tipográficas transformadas em palavras podem ser potencializadas, ganhar uma nuance específica de acordo com a escolha da fonte
ou ser desenhadas de formas significativas ou decorativas para servir
de elementos altamente expressivos em designo
Há muitos tipos de publicações impressas. O livro é o veículo
arquetípico da transmissão de ideias e informações. Embora muitos
venham prevendo o seu fim desde o surgimento da mídia eletrônica, ele continua sendo fácil de transportar e conveniente para uso
individual, além de manter vantagens consideráveis: não existem no
mundo digital termos equivalentes a "colecionador de livros" ou
"amante de livros". Jornais e revistas são mais efêmeros e, talvez por
isso, mais vulneráveis à concorrência com a mídia eletrônica. Há
muitos grupos criados para compartilhar uma admiração comum
por alguns livros, como os da série Harry Potter, ou por princípios e
pontos de vista de alguns editoriais. A identidade visual de publicações como The Times, Vogue, RolLing Stone ou Wired é um elemento
importante na criação de tais afinidades. Em um nível mais profundo,
muitas subculturas foram formadas sob a influência de algumas publicações, por exemplo, as revistas americanas Beach Culture e Ray
Gun, ambas do início da década de 1990 e com design do californiano David Carson. A manipulação digital permitiu que esse designer
criasse imagens com muito movimento, que atingiram em cheio o
mercado de cultura jovem, alvo dessas publicações.
A ilustração, que tem status de arte dentre as atividades de comunicação, é uma habilidade fundamental que diferencia muitos profissionais. O inconfundível estilo de Raymond Briggs ou de Quentin
Blake, aliado a um grande talento para contar histórias, permitiu a esses artistas construir sólidas carreiras como autor/ilustrador. Sue Coe e
Henrik Drescher representam uma geração mais jovem de talentos.
Sue, que nasceu na Inglaterra e agora mora em Nova York, produziu
uma série de ilustrações usando técnicas tradicionais, como gravura,
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que causaram enorme impacto social. Já o dinamarquês Drescher, que
estudou nos Estados Unidos e agora mora na Nova Zelândia, tem
trabalhos publicados no New York Times e na revista Time, mas o melhor de seu estilo ousado e peculiar está nos livros infantis de sua autoria. A maneira como ele usa o computador é um exemplo notável do
potencial da tecnologia digital como ferramenta criativa.
A '1 ustraçao,
~
1 'd
r
bastante
n.l
no entanto, tamoem
po e ser uma rorma
especializada de trabalho, exigindo muitas vezes um considerável
conhecimento técnico, como em ilustrações técnicas ou médicas.
Algumas consultorias de design se especializam em determinadas
áreas, como publicações didáticas e científicas ou catálogos de museus e exposições. De maneira semelhante, a fotografia abrange vários tipos de trabalho, desde os de natureza pessoal até os mais específicos, como fotos para documentários, para catálogos de vendas,
para guias de exposições e outras publicações.
Um dos aspectos mais expressivos da comunicação é a maneira como muitas características do design estão sendo radicalmente
transformadas em decorrência do crescimento das publicações multimídia, que combinam texto, imagem, vídeo e animação, abrindo
inúmeras novas possibilidades. A variedade e a flexibilidade dessa
nova mídia são mais facilmente vivenciadas na internet. Seu potencial para experiências diretas e de fácil acesso ainda está nos estágios
iniciais de desenvolvimento, e há algumas questões com relação à
criação de tipografia e imagem específicas para publicações eletrônicas, em vez de simplesmente reproduzir formatos usados em outras
mídias. Acima de tudo, à medida que aumenta o número de empresas on-line, cresce também o número de problemas que exigem uma
maior atenção, referentes a dificuldades de navegação em sites complexos e ao grande volume de informação disponível. Dois dos mais
bem-sucedidos sites do mundo, o Amazon.com e o Travelocity, mostram o potencial e as limitações dessa nova mídia. Eles foram pioneiros ao apresentar aos consumidores possibilidades de escolha em
um site com design que facilita muito a consulta. No entanto, é necessário salientar que, embora os processos de informação sejam
radicalmente diferentes, os produtos adquiridos por meio desses pro70

Design
,

!:: li......
•

amazon.com.
.....

-"l

1-10110. Sigo in to get pe[1oQah:'!d r,çomm<:nda\IQns. Ne w tustomer? surt "ou'!.

What's the biggest-selling product in
Amazon.com's Kitchen & Housewares store?

SRown

a) George Forcman onll
b } Hoover VJindTunnct vacyum cleaner
c) C<llphalon 8 1/2 guart saucier with Hd

• 8 9055

• E! oct r Q!1k'j
• I oys 8s C nOJqs

(Hint It's not B or

• "" lI'jlc

q

• H CII ! t h g, BC Q!!ly

• oVo
Kiss My Face Gift

I RR Sellc r s In BOQ k s
HO \ls<: wlHes

• I oo!$: 8!
H o cs! wa re
• Co rop uters

• Camora a,. pil oto
• In D WlI IC [$

Self Matcers

Fro:>": wi t h 11m $lQ H'i'aith
!'. BNuty Qy'4hilSo;

1 Book Descriplion
rellr li], has a root core Ilml onee W'lderstood. unIocks:1 poweriW. fl1ft/: to
erca!e y01l1" lifc til/: way it wa$ mean! 10 be. lhe way you wanl and need it to be.
Key queJtions and atI M\:IZingly d ei\/' "lnap" :ue now lIt your !insertips tO' beain
your journey to "!.r.'e by Design." Thue are questions that. Wllh lhe help ofl1ls

"' .. -........

~

.~_

..._... -'-.

-.

17_ Navegar na internet ficou fácil: página da Amazon_com.
•
•

•

•
•
••

•

._-

cessos continuam os mesmos: o design de livros e de poltronas de
avião não foi afetado por tais transformações_
O maior índice de crescimento sustentável em decorrência da
revolução na mídia eletrônica ocorre nas operações de empresa para
empresa' , que aumentaram exponencialmente_ A capacidade de, a
um só tempo, simplificar procedimentos e oferecer acesso aos clientes
por meio de seus próprios computadores está abrindo um imenso
potencial para o aumento da eficiência. Os fornecedores conseguem
armazenar muitas informações sobre os produtos e serviços, e os clientes podem, por sua vez, fazer seus pedidos just-in-time**, em vez de
empatar capital e instalações com grandes estoques. O principal indicador de eficiência de tais sistemas, no entanto, são as informações,
que devem ser claras, precisas e abrangentes_ Se os clientes não conseguirem navegar com agilidade pelo site, esse fornecedor estará em
,
grande desvantagem_ E bom salientar que é mais importante garantir
fácil acesso aos usuários do que criar efeitos visuais mirabolantes_
business-to-business. (N. da e.)
** O termo just-in-time refere-se à produção com base na demanda, fabricando somente
* Do inglês

os produtos necessários, na quantidade necessária e no momento necessário. (N. da e.)
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A complexidade das aplicações de multimídia também exemplifica uma característica mais ampla da comunicação, com geração
constante de inúmeras subdivisões e combinações, como fotografia
aliada a ilustração em filmes de animação ou aliada a tipografia
para títulos de filmes. O trabalho do designer Saul Bass se consolidou em dois paIos: longas-metragens e logo marcas corporativas. Em
filmes, ele foi responsável por clássicos como O homem do braço de
ouro, de Otto Preminger, e Psicose, de Alfred Hitchcock, nos quais
demonstrou grande habilidade em harmonizar vários elementos imagens, fontes tipográficas e pictogramas - com a música, em sequências primorosas. Bass criou as bases não apenas dos títulos, mas
de materiais publicitários, como pôsteres e peças de propaganda.
Além disso, ele projetou logomarcas para empresas como United
Airlines e AT&T. Um designer gráfico que trabalha com grandes
projetos deve, na verdade, saber um pouco de cada especialidade
envolvida a fim de atuar adequadamente como gerente. Mais uma
vez, o estereótipo de designer trabalhando sozinho não existe - existem, isto sim, talentos combinados em uma equipe.
Esse mesmo estereótipo aparece no design de informações - ramo altamente especializado da comunicação no qual dados sobre
quaisquer assuntos são apresentados de maneira a servir de base para
importantes decisões. Tais informações podem ser apresentadas de
diversas maneiras e em várias mídias. Um exemplo comum é a previsão do tempo. Dados de diversas fontes são rapidamente traduzidos em imagens, e isso permite que possamos decidir qual roupa levar numa viagem ou os equipamentos necessários para determinado
trabalho. Essas informações são oferecidas em mapas e textos de
jornais, em sequências animadas de telejornais ou em sites. As transmissões do Weather Channel, nos Estados Unidos, que informa a previsão do tempo durante todo o dia, e, no Reino Unido, as transmissões regulares da BBC pelo rádio e pela TV são complementadas por
sites em que se obtêm previsões detalhadas para o país todo, ou para
regiões ou cidades específicas, por períodos de até uma semana à
frente. Já o site americano World Pages.com fornece o nome, o número do telefone e o endereço dos assinantes na América do Norte,
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acrescido de mapas detalhados dos locais e informações sobre acomodações e infraestrutura nas proximidades de cada endereço. Uma
maneira inovadora de fornecer informações de mercado é exemplificada pela Morningstar, empresa com sede em Chicago, especializada
em prover dados financeiros para facilitar o processo de tomada de
decisão de investidores em compras ou aquisições de fundos mútuos.
A principal função desse site é resumir grande número de dados em
formatação compreensível que, com a ajuda de recursos gráficos, permita ao usuário tomar rápidas decisões sobre investimentos. Originalmente impressas, essas informações agora estão disponíveis on-line.
A Morningstar está, acima de tudo, preocupada com o conteúdo, e
não com a aparência estética, embora a imagem da empresa como um
todo, graças à sua consistência, desperte bastante interesse.
Em contrapartida, a principal preocupação da publicidade não é
informar o seu público. Trata-se, porém, de uma das áreas mais especializadas em comunicação persuasiva, bem como uma das mais eficazes, lançando mão de uma combinação de texto e imagem a fim de
divulgar produtos e serviços. Assim, obviamente, existe uma considerável quantidade de elementos comuns entre a comunicação e os objetos,
uma vez que estes últimos podem ser projetados para causar o maior
impacto visual possível, tendo-se em mente sua tradução em uma
peça publicitária. Nesse sentido, quando executada consistentemente
por meio de todos os elementos de uma campanha de marketing, a
publicidade pode condicionar a percepção de objetos antes que eles
sejam vistos ao vivo. A maioria das pessoas vê o anúncio de um novo
modelo de automóvel, por exemplo, antes mesmo de vê-lo nas ruas.
Uma característica particular da maioria das propagandas é que,
embora tenha o objetivo de moldar opiniões, não pode se dar ao luxo de ofender ninguém, o que em muito colabora para a uniformidade monótona das pessoas e dos estilos de vida retratados. Isso fez
com que alguns críticos pintassem uma imagem estereotipada de
publicitários como "controladores de fantoches" da sociedade moderna, manipulando os consumidores a fazerem coisas que eles nem
sempre querem realmente fazer. A maioria dos publicitários, contudo, se vê como um mediador entre as tendências da sociedade e os
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interesses dos clientes, com o intuito tanto de refletir o que está
acontecendo na sociedade quanto de utilizar uma versão estilizada
desse fato em campanhas de publicidade.
A influência da publicidade, no entanto, não pode ser subestimada, principalmente nos locais em que ela foi trabalhada como um
instrumento de indução do consumo em massa. Nos Estados Unidos, onde tais técnicas surgiram e mais fundo penetraram, os métodos publicitários passaram a fazer parte do tecido cultural do país.
Até mesmo campanhas políticas para a presidência ou outros cargos
importantes são realizadas como campanhas publicitárias, e a imagem dos candidatos é constantemente adaptada de acordo com as
circunstâncias. Essas técnicas exercem uma influência tão arraigada
que os limites entre imagem e realidade não raro se confundem.
Também os limites entre publicidade e propaganda política às
vezes se confundem. A propaganda política é uma forma de comunicação que tenta moldar opiniões com fins ideológicos. A publicidade não pode se permitir distanciar-se daquilo que seu público-alvo
entende como realidade, embora possa distorcer a percepção da realidade por um processo de seleção, pelo qual escolhe sistematicamente o que mostrar e o que omitir. Ao contrário da publicidade, no
entanto, a propaganda política muitas vezes estabelece sua imagem
por meio da ofensa a um grupo específico - retratando-o, de alguma maneira estereotipada, como "o inimigo". Embora a verdade,
muitas vezes, não faça parte do universo da publicidade, mentiras e
distorções grosseiras são intrínsecas à propaganda política.
Obviamente, o papel que a comunicação desempenha na sociedade moderna é de suma importância em múltiplos níveis e encontra-se num considerável estágio de mudança e renovação, com a sobreposição e a mistura de diferentes culturas, que tomam elementos
emprestados umas das outras. Em certo sentido, isso pode ser visto
como parte do processo de globalização, com o fluxo mais livre de
ideias pelas fronteiras políticas, étnicas ou culturais. Até dentro de
uma mesma cultura existe um processo paralelo de troca. Designers
profissionais podem usar determinadas expressões - o grafite, por
exemplo - emprestadas de movimentos da cultura urbana, como o
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hip-hop ou o punk, ao mesmo tempo em que o público tem acesso
a computadores e equipamentos em birôs de impressão que popularizam habilidades profissionais por meio de processos disponíveis a
todos. Uma consequência negativa desse processo é a redução do número de pequenas empresas de design gráfico que prestavam serviços locais; mas há também aspectos positivos, como o fato de os
designers irem além do que estava definido como seu papel e as pessoas, em geral, se tornarem mais envolvidas em atividades de comunicação. Se um dos objetivos do design de comunicação é criar uma
noção de identidade em termos visuais, a capacidade de as novas
tecnologias expandirem a compreensão mútua entre aqueles que
criam as imagens e aqueles que as observam oferece um potencial
considerável para o futuro.
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Quando consideramos os ambientes, surgem outros níveis de
complexidade. Assim como ocorre com o design de produtos e o
de comunicação, há alguns componentes básicos no design de interiores, como a forma, as cores, os motivos decorativos e a textura,
mas sua característica específica é a articulação de espaço e luz. Além
disso, nesse contexto, os objetos e a comunicação se tornam estreitamente integrados aos elementos espaciais, pondo em evidência
sua funcionalidade e significado.
Outra importante característica é que os ambientes são estruturadores de atividades, afetando significativamente modalidades de
uso, comportamentos e expectativas no cotidiano de uma casa, no
trabalho, nos momentos de lazer e em uma série de estabelecimen• •
tos comerClalS.
Numa primeira análise, existe uma diferença bastante clara entre
ambientes internos e externos. Os ambientes externos podem ser considerados de domínio majoritário de outras áreas, como arquitetura,
paisagismo e planejamento urbano e regional. Além disso, as estruturas que sustentam os ambientes internos são, obviamente, muitas vezes determinadas por arquitetos, engenheiros e construtores. Há, no
entanto, uma série de ambientes que tem como foco principal os usos
específicos do design, os quais são bem diferentes de outras práticas.
O espectro de funções e ideias envolvidas no design desses ambientes
é tão amplo que neste texto introdutório só será possível abordar uma
pequena parcela dessa grande diversidade.
Como acontece em outras áreas de especialização profissional,
o design de interiores abarca um extenso leque de abordagens e profissões. De um lado há o design voltado para aspectos de decoração
de espaços específicos, empregando móveis e materiais que contri77
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buem para o efeito estético geral planejado, normalmente em mansões, restaurantes ou hotéis. Esses ambientes costumam ser resultado
de tendências de estilo e gosto pessoal, tanto do designer quanto do
cliente, e, em princípio, podem ser considerados mais como a organização de peças preexistentes do que como designo De outro lado,
no entanto, há o design voltado para a criação original de layouts e
conceitos espaciais e também para a especificação de equipamentos
com fins definidos (como escritórios, hospitais ou escolas) , que têm
de atender a uma variedade de critérios relativos a salubridade, segurança e eficiência.
Além dessa dimensão profissional, há uma característica comum
ao design de interiores que normalmente não é encontrada nas outras modalidades. Trata-se da única área do design que, em algum
nível, pode envolver grande número de pessoas no processo de decisão. Considere, por exemplo, a casa em que você mora. A maioria das
pessoas não se envolve no design dos produtos ou da comunicação
que as cerca, mas o ambiente de uma casa é o mais passível de decisões pessoais. A pesquisa conduzida por Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton, mencionada no capítulo 3, chegou à conclusão de que
as pessoas atribuem aos objetos um significado pessoal. No caso dos
ambientes, esse potencial para criar significado pessoal pode não apenas ser aplicado a formas existentes como também estar ativamente
envolvido na transformação de ambientes. Um exemplo significativo
dessa tendência é a quantidade cada vez maior de produtos, publicações e programas de TV do tipo "faça você mesmo", que fornecem os
meios e as informações para todos aqueles que querem fazer do ambiente pessoal um reflexo de suas necessidades e desejos. Os resultados
às vezes podem ser assustadores. Excessos de todo tipo, como vigas
de plástico imitando madeira, fixadas no teto de salas, ou uma abundância de enfeites dourados em estilo rococó adornando cômodas de
plástico, podem ser cômicos e até mesmo bizarros. Há, porém, um
importante princípio que normalmente é ignorado nessa tendência.
O design de livros, ferramentas e materiais para essas atividades encoraja as pessoas a tomar decisões importantes com relação a seus
ambientes pessoais e, de alguma maneira, a estar criativamente envol78
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vidas na concretização de suas ideias. Os conceitos e técnicas apresentados não são complexos e podem ser realizados pela maioria das
pessoas. O resultado, embora possa ser transformado em um alvo
de deboche pelos autoproclamados árbitros do bom gosto, é um bom
exemplo de como o design tem uma função ampla, facilitando a participação ativa de grande parte da população, o que não acontece
com a geração mais antiga de soluções profissionais.
Curiosamente, a situação é um pouco diferente nos Estados Unidos, onde a Sociedade Americana de Designers de Interiores contava
com mais de 30 mil membros em 2001, dos quais significativa parcela era especializada em design residencial e tinha estreita ligação com
fabricantes de produtos e serviços relacionados a design, como tecidos,
papéis de parede, móveis e acessórios. Além disso, a maioria das lojas
de móveis e objetos de decoração dos Estados Unidos oferece aos
clientes a assessoria de designers profissionais de sua equipe para ajudar durante as compras. Uma loja de produtos para decoração em
Chicago, por exemplo, divulga que tem 200 designers à disposição de
seus clientes. Assim, nos Estados Unidos, o número de pessoas que
paga para alguém planejar sua casa é muito maior do que na Europa,
onde, por exemplo, a Associação de Designers Holandeses tem 180
associados na categoria "designers de interiores". Com base em dados
populacionais, na Holanda, país próspero e exemplo de conscientização sobre design, existe um designer de interiores para cada 89 mil
habitantes, ao passo que nos Estados Unidos essa relação é de um
profissional para cada 8.700 habitantes. Estima-se que um terço dos
americanos busque consultoria profissional ao decorar a casa. As razões para isso são muitas, dentre elas a influência de uma cultura de
massa que diminui o grau de qualificação da população, enfatizando
conforto em detrimento de ação - o que fez aumentar a opção por
serviços comercializados -, e, mais recentemente, as longas jornadas
de trabalho, tanto do marido quanto da mulher, para manter o padrão
de vida, o que deixa pouco tempo livre para o cuidado com a casa.
Em qualquer sociedade, a variedade de soluções individuais nas
casas torna difícil a generalização de modelos. O que fica mais evidente são as significativas diferenças entre várias circunstâncias cul79
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turais e geográficas, em torno de aspectos como: se a casa é própria
ou alugada; se é apartamento ou casa térrea; e o espaço disponível ou
considerado apropriado para ambientes domésticos.
Mais uma vez, os Estados Unidos constituem uma exceção, já
que nesse país as casas dobraram de tamanho desde a Segunda Guerra Mundial. Até certo ponto, isso reflete a grande quantidade de
propriedades e dependências consideradas essenciais e necessárias.
Em comparação com o resto do mundo, há tanto espaço disponível
que não é preciso dedicar muita imaginação aos detalhes de funcionalidade. Os utensílios domésticos americanos, como máquinas de
lavar roupa, geladeiras, fogões e louças sanitárias, por exemplo, são
grandes e em geral antiquados - tanto na aparência quanto na tecnologia - , embora sejam baratos se comparados com os produzidos
para os mercados europeu e asiático. Em uma casa americana típica,
esses utensílios podem ser assimilados pelo espaço sem que se tenha
de pensar em como serão usados no caso de necessidades conflitantes. Casas com mais de um banheiro e com lavanderias em edículas
são comuns, e, se aos equipamentos falta tecnologia, há a compensação de serem acessíveis e baratos .
Em comparação com a americana, a casa típica japonesa é minúscula e exige que se decida com cuidado como acomodar uma
quantidade cada vez maior de utensílios em um espaço bastante limitado. Consequentemente, o design das peças e de sua organização
nas casas americanas e japonesas está sujeito a variados tipos de restrição. Por exemplo, a banheira das casas japonesas costuma ser pequena, e a pessoa toma banho sentada ou encolhida. Banheiras em
que a pessoa fica deitada são comuns apenas em casas de banho públicas, que oferecem mais espaço. O vaso sanitário e o bidê formam,
em geral, uma única peça, e suas funções são controladas eletronicamente. De modo parecido, em vez de serem duas máquinas separadas, a lavadora e a secadora de roupas vêm num aparelho só, e
suas funções são combinadas e miniaturizadas. As geladeiras também são pequenas, mas de tecnologia avançada, ao passo que os
fogões são subdivididos em pequenos módulos para caber mais facilmente nas típicas cozinhas verticais. Esse ponto serve para ilus-
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18. Ambientes amplos ou compactos? Banheiro americano e banheiro japonês.

trar que as limitações de espaço nas casas japonesas fazem com que
sua estrutura seja vertical em vez de horizontal- nelas é preciso empilhar em vez de espalhar. Além disso, costuma ser necessário que
81
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muitas funções nos lares japoneses sejam organizadas de maneira a
favorecer a reversibilidade - por exemplo, salas de estar que se transformam em quartos de dormir e vice-versa.
Ainda considerando essas diferenças culturais genéricas, na maior
parte dos países, a casa é o único lugar onde se pode organizar um
ambiente que corresponda ao estilo de vida e ao gosto particular de
cada um, o que não é possível em nenhum outro espaço. Embora
exista, naturalmente, uma grande pressão para que se siga a moda
veiculada em revistas de "estilo", na publicidade de fabricantes e nos
catálogos de lojas, a habilidade de personalizar um espaço e injetar
nele significado pessoal continua sendo uma das mais importantes
expressões de decisões individuais de designo
Em contrapartida, a maioria absoluta das decisões sobre a organização dos ambientes de trabalho é tomada pelos diretores e designers, e as pessoas que trabalham nesses espaços têm de conviver com
as consequências dessas escolhas, com poucas possibilidades de mudança. Ao longo do século XX, os conceitos de layouts apropriados
para fábricas e escritórios se transformaram, em resposta às mudanças de visão do trabalho e do gerenciamento. Com o crescimento das
grandes corporações no começo do século, predominavam os princípios defendidos por Frederick W. Taylor e seus sucessores no movimento de administração científica. Esses princípios consistiam na
imposição de procedimentos padronizados num esforço de defender
o controle administrativo sobre os processos de trabalho. Taylor era
a favor da busca pela "melhor maneirà' de realizar qualquer tarefa, e a
principal ferramenta para organizar os funcionários de modo que se
encaixassem nesse padrão foram os estudos de "tempo e movimento". Os trabalhadores do chão de fábrica foram submetidos a linhas
de produção planejadas nos mínimos detalhes a fim de maximizar a
eficiência com base na produção em massa. Já os funcionários dos
escritórios se sentavam diante de mesas enfileiradas de acordo com
a função, organizadas e controladas em rigorosa hierarquia. Em alguns sistemas burocráticos, a posição e o tamanho da mesa de um
funcionário mudavam perceptivelmente a cada promoção. Tanto
nas fábricas quanto nos escritórios os processos de trabalho eram
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focados na realização de funções rigorosamente organizadas para
problemas e processos conhecidos.
De 1960 em diante, algumas empresas começaram a testar sistemas menos rígidos de administração, com ênfase mais na liderança do que no controle. Os funcionários passaram a ser estimulados
a agir em equipe e a contribuir mais ativamente para a qualificação
dos processos. Em algumas importantes empresas japonesas, por
exemplo, a colaboração dos funcionários nos processos de produção
resultou em imensa economia e aperfeiçoamento. A organização dos
espaços passou a refletir essa ênfase, com a criação, por exemplo, de
confortáveis áreas de convivência no chão de fábrica, onde os funcionários podiam se reunir regularmente e discutir seu trabalho. Essas
inovações contribuíram consideravelmente para o sucesso de muitas
empresas japonesas perante a concorrência. Urna evolução similar
ocorreu nos escritórios com o conceito de office-landscaping ["paisagem corporativà']: os layouts tornaram-se mais flexíveis, e foram
usadas divisórias baixas para transmitir ao mesmo tempo um clima
de privacidade e acessibilidade.
Assim corno em outras áreas do design, essa evolução foi sendo
adotada gradativa e irregularmente, e todos esses estágios de organização empresarial ainda podem ser encontrados em qualquer parte
do globo. Mesmo com as novas tecnologias, o que há de pior nos
ultrapassados conceitos tayloristas ainda sobrevive. Algumas empresas prestadoras de serviços de digitação de documentos, por exemplo, dispõem seus funcionários em espaços sem janelas, para evitar
distrações desnecessárias, e em computadores regularmente enfileirados. Câmeras de vídeo atrás dos funcionários monitoram cada
palavra e cada movimento, e o número de toques por minuto é contado para que os funcionários mantenham sempre o mesmo ritmo
de trabalho. Corno em muitos outros casos, a influência da tecnologia não leva a nenhuma direção específica, mas é moldada e expressa
com base nos valores que regem sua aplicação.
O potencial para flexibilidade em muitas tecnologias modernas, no entanto, também revela aspectos positivos que têm sido bem
explorados. Diferentemente do que ocorreu com o chão de fábrica
83
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das empresas, os escritórios no Japão ainda podem ser apinhados de
gente, com fileiras de mesas de aço refletindo uma postura altamente
hierárquica e a generalizada falta de espaço do país. A partir da metade da década de 1980, porém, foi construído um grande número
de edifícios "inteligentes", que buscam explorar o potencial da nova
tecnologia digital. O edifício Tokyo City Hall, por exemplo, concluído em 1991 e com design de Kenzo Tange, tinha inicialmente 12
supercomputadores Ce outros foram acrescentados posteriormente)
com sensores internos capazes de detectar a presença humana e automaticamente ajustar a iluminação e o ar-condicionado. Eles também controlam a segurança, os circuitos telefônicos, as portas de
incêndio e os elevadores. Os escritórios, em sua maioria, têm os espaços organizados por divisórias de cores quentes, porém em tons
suaves. Cerca de 13 mil funcionários têm acesso aos escritórios por
meio de smart cards, que podem ser usados como cartão de crédito
nos restaurantes e lojas do edifício. Em comparação com os outros
espaços de trabalho, isso tudo representou uma grande melhoria na
eficiência operacional, mas não um avanço significativo nos conceitos de trabalho em escritório.
Algumas empresas japonesas, no entanto, estavam apenas fazendo testes com as novas possibilidades abertas pelo conceito de edifícios inteligentes. Pesquisas sobre configurações de trabalho mostraram que os funcionários de escritório no Japão costumam usar a mesa
por apenas 40% do período. Visando maior eficiência, algumas empresas introduziram sistemas de trabalho mais flexíveis. Os funcionários podem se sentar em lugares diferentes de acordo com o tipo de
trabalho que estejam realizando, a fim de facilitar a interação com os
colegas. Com o uso de smart cards, o número de telefone de cada funcionário pode acompanhá-lo a qualquer mesa que ocupe.
Isso tudo foi apenas um pequeno passo na transferência do trabalho para fora do escritório. A empresa Cosméticos Shiseido, por exemplo, no começo da década de 1990, transferiu grande parte de suas
operações de vendas para outros espaços, o que permitiu aos funcionários trabalhar em casa ou em escritórios regionais, em vez de gastarem mais de quatro horas por dia em longas e exaustivas jornadas de
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casa para o trabalho (e vice-versa) nos horários de pico. Equipados com
laptops conectados pelo celular com a rede da empresa, os vendedores
acessavam instantaneamente informações importantes para seus clientes, como preço, disponibilidade e prazo de entrega dos produtos.
Embora esses progressos tenham trazido muitos benefícios, logo
apareceram novos problemas. A transferência do trabalho para fora
da empresa com certeza gerou economia de espaço e a consequente
redução dos altos valores de aluguel nos centros urbanos, mas ainda
havia a necessidade de funcionários que trabalhassem nos escritórios
centrais, mesmo que ocasionalmente. Isso se aplica sobretudo a empresas de consultoria, em que grande parte dos funcionários passa
muito tempo com clientes e trabalham em casa apenas uma vez por
semana ou mesmo uma vez por mês. Muitas empresas grandes dos
Estados Unidos, como a Deloitte & Touche, a Ernst & Young e a
Andersen C onsulting, começaram a testar uma solução prática conhecida como hotellíng.
Trata-se, basicamente, de um plano de compartilhamento de
espaço, por meio do qual os funcionários podem entrar em contato
com a empresa eletronicamente, reservar uma estação de trabalho
para um período específico e até mesmo encomendar comida. No
escritório, números de telefone pessoais e linhas de computador são
direcionados para uma mesa reservada. Um empregado conhecido
como concierge se encarrega de preparar essa mesa para a chegada do
funcionário: ele mantém vários armários circulantes organizados
com arquivos pessoais de todos os funcionários; antes da chegada de
alguém, ele leva o armário respectivo até a mesa designada e instala
tudo que for necessário. Até itens como fotos de família às vezes são
colocados na mesa antes que o funcionário chegue. Quando este vai
embora, os arquivos são colocados no carrinho para serem novamente armazenados, o material usado é reposto, o espaço é organizado e preparado para o próximo usuário. Analogias ao funcionamento de um hotel são óbvias.
Muitos funcionários tiveram dificuldade com essa mudança de
padrão de trabalho, que exigiu ajustes radicais de comportamento e
atitudes. Ficou claro desde o início que essas soluções só superariam
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a sensação de privação nos funcionários se os investimentos em tecnologia, particularmente em softwares, e em atividades de suporte
fossem significativos.
A empresa de publicidade TBWNChiat/Day é um exemplo
dos problemas que podem surgir em decorrência de mudanças radicais feitas sem cuidado. No começo da década de 1990, ela deu
início a uma das mais abrangentes experiências em hotelling, que
resultou em problemas amplamente divulgados. Nos escritórios de
Los Angeles e Nova York, a empresa foi pioneira em experiências em
larga escala com o que ficou conhecido como "escritório virtual".
Passado pouco tempo, porém, os funcionários se rebelaram contra a
circulação contínua, vista por muitos como um contratempo desnecessário, e começaram a pleitear espaços próprios. Ao lidar com problemas advindos de mudanças sistemáticas no ambiente de trabalho, ficou claro que as pessoas precisavam de uma sensação de
estabilidade e segurança .
O que está por trás da busca de novos padrões ambientais é a
consciência sobre a necessidade de mudanças no mundo empresarial. Muitos executivos, principalmente de empresas bem-sucedidas,
sabem que, numa era de profundas transformações, talvez o maior
risco para um empreendimento seja a acomodação. Principalmente
com a explosão da tecnologia da informação, fica claro que o volume de dados e informações disponíveis, cada vez maior, só tem valor
se interpretado e aplicado de maneira criativa. Tais tendências no
pensamento administrativo são significativamente reforçadas pela
substituição, na tecnologia de produção, da fabricação em massa
pela produção flexível voltada para nichos de mercado com ênfase
maior nos serviços. O resultado é uma valorização inédita da inovação como necessidade fundamental para a sobrevivência perante a
concorrência, o que depende, acima de tudo, da criatividade. Esta,
por sua vez, exige que os funcionários participem ativamente dos
processos de trabalho, trazendo seu conhecimento e sua experiência
para enfrentar problemas decorrentes de uma mudança de circunstâncias sem precedentes. O resultado é um movimento pela substituição de ambientes organizacionais hierárquicos e verticais, que
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inibem a interação e a comunicação, por ambientes que encorajem
o intercâmbio numa estrutura organizacional mais horizontal, com
equilíbrio cuidadoso entre espaços comuns e espaços privados. Acredita-se que mais ideias possam surgir e que a criatividade seja estimulada por meio de interação e contatos pessoais, geralmente em
um nível casual e informal.
Se as empresas querem priorizar o cultivo de novas ideias e
produtos, então o desafio que se apresenta agora é o design de ambientes de trabalho, assim como de móveis e equipamentos, com
uma organização espacial que favoreça o exercício da criatividade e
a interação entre os funcionários. O resultado dessa complexa fusão
de ideias com ênfase na inovação é a criação de escritórios cujo ambiente tenha características de pequenas comunidades, com um nível muito alto de interação potencial entre os mais variados componentes da empresa.
Com base em suas experiências anteriores, a TBWAlChiat/Day
montou, em 1999, novos escritórios em Los Angeles, projetados
por Clive Wilkinson. A empresa foi instalada em um antigo depósito com 120 mil metros quadrados. Essa iniciativa mostrou uma
interessante mudança de abordagem, que passou de um conceito
de transitoriedade implícito no hotelling para um conceito de comunidade, capaz de abranger diferentes padrões de trabalho de
maneira mais flexível. Os problemas causados anteriormente pela
experiência do escritório virtual foram superados: designou-se
uma estação de trabalho específica para cada um dos funcionários,
que também podem passar grande parte do tempo trabalhando em
equipe em espaços dedicados aos clientes mais importantes. O conceito de comunidade fica evidente em alguns elementos, como estações de trabalho agrupadas por áreas, uma rua principal no centro do espaço e um parque cercado por figueiras, lugar perfeito
para relaxar. A ideia é proporcionar uma combinação de instalações individuais, para equipes e para toda a comunidade, de maneira altamente adaptável, refletindo a constante transformação
das empresas, com a intenção de estimular o contato e a interação
informais.
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19. "Paisagem corporativa" como uma comunidade: escritórios da TBWA/Chiat/
Day em Los Angeles, projetados por C1ive Wilkinson.
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Em contraste direto com a ideia de espaço interno adaptável
existe outra tendência característica da vida moderna: o crescimento
exponencial de ambientes padronizados. Em sua forma arquetípica,
esses ambientes surgiram nos Estados Unidos, mas posteriormente
foram reproduzidos em vários outros países. Os primeiros exemplos
podem ser encontrados nos negócios mais sofisticados. O crescimento mundial da rede de hotéis Hilton, por exemplo, partiu do princípio de que todas as suas unidades deveriam ser construídas com o
mesmo padrão, para que os executivos em viagem se sentissem imediatamente em um ambiente familiar, onde quer que estivessem .
O maior impacto desse princípio, no entanto, veio por meio de sua
subsequente difusão em mercados voltados para a população de baixa renda. Na paisagem da maioria das pequenas cidades e áreas residenciais dos Estados Unidos, é comum uma fileira contínua de estabelecimentos comerciais, por quilômetros a fio. Trata-se de lojas,
restaurantes e pequenas prestadoras de serviços que foram transferidos de outras localidades e que, apesar de espalhadas de maneira
aparentemente desorganizada à beira das principais vias, são de fácil
acesso para quem está de carro. Em meio à confusão, no entanto, há
um alto nível de reconhecimento de algumas empresas, principalmente cadeias de fast-food. As unidades do McDonald's, da Pizza
Hut ou do Burger King, por exemplo, seguem o mesmo padrão em
88
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todo o país - aliás, em todo o mundo - , o que faz com que elas sejam reconhecidas instantaneamente. Seja qual for o tamanho da loja,
a decoração, a mobília e os acessórios também ajudam no reconhecimento imediato por parte dos clientes. Da mesma forma, os cardápios são bastante padronizados e os preços, acessíveis. Nesse caso,
o papel do design é fornecer um modelo para ser usado como diretriz em todas as atividades e componentes, com detalhes adaptáveis
a localidades específicas ao redor do mundo, tendo sempre como
referência os padrões gerais.
No Reino Unido e no continente europeu, onde o espaço é mais
limitado e planejamentos urbanos restringem tal acúmulo de pontos
comerciais, as principais ruas de comércio mostram um padrão repetitivo semelhante, uma vez que a mesma combinação de cadeias de
lojas e de fast-food aparece em todas as cidades. O interior desses estabelecimentos, como as redes Boots, W H. Smiths, Movenpick ou
Wienerwald, segue diretrizes padronizadas, além de incorporar um
ar familiar e quase sempre os mesmos produtos, seja onde for.
Durante a década de 1990, outra tendência comercial que influenciou muitos aspectos do design, principalmente algumas catego-

•

20. A paisagem da insistência: rua comercial nos Estados Unidos.
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rias de ambiente, foi a ênfase nos termos "experiêncià' ou "prazer" - algumas empresas de design chegaram até a nomear cargos como
"arquitetos de experiêncià'. Isso fazia parte de uma ampla tendência
de vincular cada vez mais áreas da vida às exigências do entretenimento em massa, seja na TV, nos noticiários, em esportes como
futebol ou luta de boxe, em lojas ou em restaurantes.
Pubs britânicos há muito tempo vêm se tornando "temáticos",
uma vez que as cervejarias compraram esses estabelecimentos de pequenos proprietários e têm tentado maximizar o negócio apelando
a tendências específicas. Alguns, por exemplo, tentam reproduzir o
clima dos primeiros pubs britânicos, da era vitoriana, decorados com
papel de parede em alto-relevo e mesas de ferro fundido. A cervejaria irlandesa Guinness fornece um kit com reproduções de embalagens e pôsteres do século XIX para suprir a epidemia de "autênticos"
pubs irlandeses que tem pipocado em grandes cidades do mundo
todo. A tecnologia moderna oferece, ainda, o potencial das microcervejarias, que fermentam a bebida no próprio estabelecimento de
maneira bastante específica, o que contrasta com os produtos padronizados de cervejarias de grande porte.
Dicotomias semelhantes podem ser observadas em restaurantes. Em países de todo o mundo, ainda é possível encontrar boa
comida servida em estabelecimentos simples e com atendimento
discreto, em um ambiente propício para o prazer gastronômico e
uma boa conversa. Nos Estados Unidos, porém, vem surgindo uma
tendência cada vez mais forte de restaurantes projetados de acordo
com determinado tema, por exemplo, italiano ou vietnamita, onde os funcionários atuam como verdadeiros atores obedecendo a
uma sequência específica de ações. Em lugares assim, não se pode simplesmente comer ou beber de forma improvisada - em vez
disso, as refeições são submetidas a rituais de entretenimento. Nesse contexto, uma nostalgia artificial é bastante comum, como no
exemplo radical dos chamados "banquetes medievais", cujas alegações de fidelidade histórica são tão duvidosas quanto os "cardápios autênticos" oferecidos, como frango grelhado servido em
prato de madeira.
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Nem mesmo as lojas estão imunes a tal propensão. Elas têm
uma organização similar, desde simples galpões que comercializam
grande quantidade de mercadorias a baixo custo, como a cadeia de
lojas Toys 'R Us, até ambientes com design extremamente sofisticado, pautado pelo entretenimento, como a Niketown, basicamente
um teatro de testes de produtos. A primeira instalação desse tipo foi
uma loja de artigos esportivos da Nike na Michigan Avenue, a mais
importante rua comercial de Chicago. A intenção da Nike não era
criar, necessariamente, um ponto-de-venda, pois os produtos da empresa podem ser encontrados em inúmeros locais no mundo todo,
mas sim um campo de testes promocional, permitindo aos clientes
em potencial explorar, com prazer, a grande variedade de tênis, roupas e acessórios esportivos da empresa, enquanto suas reações aos
lançamentos são avaliadas.

,

27. Compras e entretenimento: Niketown, em Chicago.
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A importância de fornecer uma "experiência" ao cliente abre
para o design de interiores uma impressionante variedade de formas
e temas que são, às vezes, extravagantes e podem mudar de rumo
arbitrariamente, com grande velocidade. Nesse processo, é fácil negligenciar necessidades comuns, porém vitais, das pessoas em ambientes estranhos e muitas vezes desconcertantes. Assim como acontece em todas as modalidades do design, o design de interiores está
ficando mais complexo - considere, por exemplo, aeroportos modernos, como o Heathrow, de Londres, ou o Narita, de Tóquio, que
exigem abordagens mais sistêmicas para encontrar soluções.
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Objetos e ambientes podem ser usados pelas pessoas para formar
uma ideia de quem elas são e para expressar sua noção de identidade.
A construção de uma identidade, no entanto, vai muito além da expressão de quem uma pessoa é; ela pode ser uma tentativa deliberada
de pessoas, empresas ou até mesmo nações de criar uma imagem e um
significado específicos com a intenção de moldar, inclusive de forma
antecipada, o que os outros vão perceber ou compreender.
Pensando num âmbito pessoal, no mundo artificial em que vivemos hoje em dia, uma das principais transformações possíveis é a de nós
mesmos. Para muitos indivíduos, a identidade pessoal é, atualmente,
muito mais uma questão de escolha do que uma expressão de características inatas ou desenvolvidas, até mesmo no que se refere à aparência - o número de pessoas que se submete a cirurgias plásticas estéticas
de diversos tipos e o dinheiro gasto com elas está alcançando proporções espantosas. Em um nível menos drástico, mas não menos significativo, a publicidade nos estimula o tempo todo a nos tornarmos a
pessoa que secretamente queremos ser, fornecendo imagens de como
poderíamos ou deveríamos ser, uma transformação que seria supostamente alcançada com a simples aquisição do produto oferecido.
A comercialização da imagem pessoal como um desencadeador de consumo teve alguns efeitos curiosos à medida que se difundiu no mundo todo. E possível, por exemplo, que adolescentes japoneses manifestem características próprias de sua educação tradicional
e também se identifiquem com jovens de outros países com relação a roupa, maquiagem, comida e música. Em outras palavras, é
possível, a um só tempo, pertencer a uma cultura e participar de
uma ou mais sub culturas que podem ter pouco em comum com a
forma predominante.
/
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Enquanto essas influências se difundem cada vez mais em todo
o mundo, outra transformação resulta do grande número de pessoas
que imigra para países mais deservolvidos em busca de melhor qualidade de vida. Tecnologias modernas, como comunicação por satélite, impressão em pequena escala e internet, podem dar a oportunidade de uma pessoa morar num país estrangeiro e fazer parte de uma
sub cultura profissional desse lugar - como de médicos ou arquitetos, por exemplo -, além de manter intacto em casa aquilo que considera essencial à cultura de origem.
Mais uma vez, a forma como isso funciona para cada pessoa é
uma questão de escolha. Embora o alcance e a flexibilidade das comunicações modernas possibilitem aos imigrantes se manter facilmente em contato com sua cultura de origem e, dessa maneira, preservar e reforçar sua noção de identidade, ao mesmo tempo retardam
qualquer necessidade de assimilação e aceitação de condições próprias da cultura do país estrangeiro em que estão morando. Isso
pode passar uma ideia de riqueza e diversidade na cultura que recebe os imigrantes, mas diferenças muito evidentes, principalmente as
visuais, podem se tornar alvo fácil de ofensa.
Outra faceta da construção de identidade surgiu do grande número de nações criadas com o processo de descolonização decorrente
da Segunda Guerra Mundial ou que foram libertadas com a desintegração do império soviético no final da década de 1980. Esse processo
levou à procura de símbolos capazes de expressar a ideia da independência recém-conquistada. Criaturas míticas, e muitas vezes agressivas, de fontes heráldicas - águias, leões e grifos - aparecem frequentemente em moedas e cédulas de dinheiro, justapostas a imagens de
generosidade, como donzelas sorridentes em roupas típicas, carregando cestos de grãos. Aqui também a identidade é mais uma questão de escolha entre uma variedade de possibilidades.
M esmo em nações constituídas há mais tempo, os emblemas
podem causar preocupação. A atualização do desenho da personagem
M arianne, símbolo da França, desencadeia inevitavelmente uma profusão de discussões calorosas. Entre os fenômenos mais bizarros do
Reino U nido, no fim do século XX, estavam as propostas de "re-
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22. Tradição inventada: a identidade nacional da Eslovênia.
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novação da marca" da imagem nacional, da maneira como o país era
visto pelos estrangeiros, com a intenção de criar um conceito mais
atual de uma Grã-Bretanha "bacana". A polêmica resultante - o termo "discussão" seria um exagero - entre os conservadores, convictos
defensores do status quo, e os interessados em um modelo baseado no
marketing, para os quais tudo deveria ser transformado em algo" bacana", não chegou a lugar nenhum, como se poderia prever. Talvez o
erro fatal dos defensores da renovação da marca inglesa tenha sido a
dificuldade em entender que não se pode simplesmente transplantar
ideias comerciais em outros contextos e esperar que sejam bem-sucedidas. Hipóteses arrogantes de que o mundo dos negócios é o "mundo real", como se afirma com frequência, e que, portanto, seus conceitos seriam um modelo para a vida em todos os seus aspectos, são de
uma simplificação grosseira. Na prática, é muito mais difícil para um
governo, mesmo numa ditadura, controlar todos os aspectos de uma
sociedade do que uma empresa estabelecer controle sobre produtos e
serviços para consolidar sua marca.
Discussões sobre identidade nacional podem parecer estranhas,
mas não restam dúvidas de seu poder motivador, mesmo em países
industrializados, nos quais aparentemente não há causas mobilizadoras. Outro exemplo do Reino Unido na década de 1980 foi a forre
reação contra a introdução de novas cabines telefônicas, consequên95
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cia da privatização dos serviços de telefonia, que passaram a ser controlados pela British Telecom (BT). A BT resolveu mostrar sua independência para a população, e substituiu no país todo as consagradas
cabines telefônicas vermelhas. A nova versão, basicamente uma cabine envidraçada, foi comprada a preços irrisórios de um fabricante
americano. Alegava-se que essas novas cabines funcionavam melhor, o que, de certa forma, era verdade. Os modelos substituídos,
entretanto, eram usados desde 1936 e já tinham se tornado um ícone da identidade britânica, mostrados com frequência em anúncios
de viagens e material turístico. Essa decisão gerou uma espantosa reação de indignação em todo o país. Desde então, a British Telecom
tem encomendado vários projetos de atualização do design dessas
cabines, mas jamais conseguiu atenuar o ressentimento com a retirada de um elemento singular e muito familiar da paisagem cultural.
Tais reações à mudança podem ter raízes nostálgicas, e, nesse caso,
um certo elemento irracional, mas os problemas são reais.
A influência que as diferenças culturais exercem na prática do
design é um dos maiores problemas decorrentes do avanço da globalização. Questões que surgem de diferenças culturais podem ser um
campo minado para empresas que ambicionam ampliar seus mercados. A fabricante de eletrodomésticos americana Whirlpool teve de
aprender como criar uma abordagem global/local para o desenvolvimento de produtos com base em conceitos adaptáveis a cada país.
Em 1992, a empresa lançou uma máquina de lavar roupas de pequeno porte em vários países, mas foi necessário fazer adaptações para
lavar os sáris - vestidos indianos que têm cerca de 6 metros de comprimento - sem enroscar na máquina. Outro ajuste foi necessário
para acrescentar um ciclo de pré-lavagem nas máquinas do Brasil,
onde se acredita que a roupa só fica realmente limpa com uma fase
de molho anterior à lavagem propriamente dita.
Em contrapartida, a Gillette tem alcançado bons resultados
com a convicção de que diferenças culturais têm pouco efeito sobre
o ato de barbear. Em vez de gastar milhões para adaptar seus produtos às preferências de cada país, a Gillette trata todos os mercados da
mesma maneira e vende o mesmo produto em todos os países, estra96
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23. Em defesa da tradição: as cabines telefônicas antigas e as novas cabines
da British Telecom.

tégia que tem se mostrado um grande sucesso. A cultura está obviamente ligada a padrões específicos de como determinados objetos
são usados. Padrões genéricos e globais podem ser aplicáveis a alguns produtos, principalmente aqueles cujas funções são mais simples, mas outros podem exigir uma adaptação pormenorizada. A
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demanda por produtos especificamente diferentes pode desempenhar um papel importante em alguns mercados.
Assim, surge um dilema ao se fazer design global: avaliar até que
ponto a identidade cultural está consolidada e até que ponto ela suporta mudanças. Os problemas causados por erro de cálculo podem
ser sérios, o que fica claro por meio das diversas reações ao redor do
mundo em defesa da proteção da identidade cultural contra padrões
de cosmopolitismo e, particularmente, contra o fluxo mais livre de
comércio e comunicação, característico da globalização.
Nesse contexto, há dois pontos que vale a pena ressaltar. O primeiro é que há grandes oportunidades de manter características de
qualquer contexto específico e criar um design para ele de maneira
que não seja óbvia para empresas estrangeiras. Na Coreia, as geladeiras são projetadas para guardar uma grande quantidade de kimchi
em fermentação, um tradicional prato da culinária coreana feito à
base de legumes e bastante condimentado. Na Turquia, os micro-ônibus conhecidos como dolmus são usados em um tipo bastante
flexível de transporte público, feito, às vezes, porta a porta. Quando
veículos importados, caros, se mostraram inadequados às necessidades locais, um fabricante desenvolveu modelos adaptados, a ponto
de customizar os dolmus para cada motorista.
Em segundo lugar, embora a penetração de mercados ao redor do
mundo provoque uma necessidade de afirmação da identidade local
no que diz respeito a demandas específicas, é preciso que as empresas
globais se adaptem à escala e à diversidade dos mercados envolvidos.
Se novas possibilidades são praticáveis ou desejáveis, uma questão importante para os designers é como capacitar pessoas de diferentes culturas a lidar com os efeitos da mudança. Em outras palavras, as empresas devem responder a diferentes necessidades culturais para melhorar
a qualidade de vida das pessoas: projetando produtos e serviços acessíveis, apropriados, compreensíveis e prazerosos, de modo que sejam
absorvidos pelo padrão de vida predominante. A identidade cultural
não é fixa, como um inseto fossilizado em âmbar, mas está em constante evolução e mudança, e o design é um elemento importantíssimo
no estímulo da conscientização sobre essas possibilidades.
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No que se refere ao design, o organismo que domina a discussão
sobre identidade é a empresa moderna, que gasta elevadas somas de
dinheiro para transmitir o que ela é e o que representa. A identidade
corporativa tem suas origens nas instituições militares e religiosas.
As legiões romanas, por exemplo, possuíam uma identidade visual
bastante expressiva, com uniformes e estandartes em forma de águia
que davam unidade a um grupo de homens, como expressão de sua
disciplina e dependência. O primeiro exemplo moderno foi o exército
espanhol do século XVII, que, do mesmo modo, usava roupas e armas
iguais a fim de realçar sua reputação ameaçadora. Em outro âmbito, a
Igreja Católica tem, provavelmente, a mais duradoura identidade organizacional, baseada na hierarquia do Império Romano e exibida de
forma clara por meios visuais, como trajes de rituais e insígnias.
Antes do processo de industrialização, a maioria das empresas
era muito pequena - organizações com 10 a 15 funcionários eram
consideradas grandes. Apenas algumas atividades, como estaleiros, por
exemplo, empregavam maior número de pessoas. No século XIX,
com o desenvolvimento de grandes corporações, muitas vezes espalhadas por grandes áreas geográficas, surgiu a necessidade de estabelecer alguma unidade entre os funcionários que poderia também ser
apresentada ao público. A Midland Railway, importante empresa
britânica, por exemplo, tinha 90 mil funcionários no final do século
XIX e, por meio da padronização do estilo de seus vagões, de seu
material tipográfico, de seus edifícios e dos uniformes de seus funcionários, estabeleceu uma unidade em sua extensa rede de operações.
O surgimento da produção em massa no começo do século XX
confirmou a predominância de grandes corporações. Em 1907, o arquiteto e designer Peter Behrens foi nomeado diretor artístico da gigante indústria elétricaAllgemeine Elektricitats-Gesellschaft (AEG),
com controle absoluto sobre todas as manifestações visuais das atividades corporativas. Nessa função, ele era responsável pelo design
de edifícios, produtos industriais e domésticos, material publicitário e exposições. Uma fonte tipográfica criada por ele foi usada na
logomarca da empresa, trouxe unidade a todo material impresso e
ainda hoje é o elemento básico da identidade visual da empresa.
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Mais recentemente, a Olivetti e a IBM serviram de modelos depois da Segunda Guerra Mundial, embora cada uma à sua maneira. A
Olivetti, na Itália, fabricante de uma variedade de equipamentos elétricos e, depois, eletrônicos, desenvolveu uma abordagem para a qual
a uniformidade não era ingrediente essencial. Em vez disso, contratava muitos designers famosos, com estilos bastante diferentes, incluindo Mario Zanussi, Mario Bellini, Ettore Sottsass Jr. e Michele de
Lucchi. A empresa dava a esses profissionais muita autonomia e apoio,
confiante de que cada item específico seria, por si só, um design de
destaque, e convicta de que, dessa maneira, a imagem geral da empresa seria de criatividade contínua e não de acomodação. Até mesmo a
logomarca da empresa mudava com bastante frequência. Uma característica curiosa da Olivetti é que ela não contratava designers para
trabalhar em período integral, mas insistia que eles passassem parte do
dia fora da empresa, a fim de estimular sua vitalidade criativa.
A IBM também contratava designers de grande talento, como
Paul Rand, Charles e Ray Eames, Mies van der Rohe e Eliot Noyes,
para citar apenas alguns. Diferentemente da Olivetti, porém, o padrão era estruturado de modo mais rígido, com diretrizes rigorosas
e especificações de configuração segundo as quais os produtos e as
publicações deveriam ser projetados. Por um tempo, até mesmo os
funcionários tinham de se vestir obedecendo a um código considerado adequado para a imagem geral da empresa.
No começo da década de 1990, a Olivetti teve sérios problemas
para se adaptar às novas tecnologias e aos novos produtos, e o papel
do design na empresa foi reduzido. No fundo, nem mesmo uma
série de produtos e de comunicação visual projetada de forma brilhante poderia salvar a empresa das consequências de reações erradas à mudança - destacando aqui o fato de que o design por si só,
mesmo sendo extraordinário, não garante o sucesso de uma empresa. A IBM também foi abalada pelo surgimento de empresas altamente competitivas que fabricavam computadores pessoais, mas
manteve o alto padrão em suas diretrizes de designo Na década de
1990, ela reconquistou espaço e, mais uma vez, lançou produtos
notáveis, como o computador portátil Think Pad, projetado em
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1993 por Richard Sapper, e os modelos Aptiva de computadores de
mesa. Esses produtos mostraram que a empresa ainda era uma importante concorrente, e o design foi um elemento essencial na maneira como ela se projetou.
Embora muitos programas de identidade tenham sido desenvolvidos e atualizados ao longo do tempo sem perder a essência original,
como a logomarca da Ford, por exemplo, às vezes é surpreendente como outras imagens conseguem se consolidar rapidamente. No começo da década de 1980, uma das empresas que criaram problemas para
a IBM foi a Apple, que, sob o comando de Steve Jobs, seu fundador,
desenvolveu uma extraordinária identidade corporativa com seu logo
- uma maçã com as cores do arco-íris - e um comprometimento com
o design em todos os aspectos da empresa. O computador pessoal
Macintosh estabeleceu o padrão de design de uma interface fácil de
usar, e mesmo sua embalagem era excepcional. A caixa em que vinha
o Macintosh foi brilhantemente projetada: cada item, na sequência
em que era aberto, vinha com instruções claras sobre onde seria conectado. Era só de sem balar um Macintosh para montá-lo rapidamente e deixá-lo pronto para ser usado. Em seguida, embora a posição
competitiva da Apple tenha sofrido flutuações no mais volátil dos setores, ela manteve seu comprometimento com o design e com a inovação, o que faz parte da maneira como a empresa se promove.
As identidades corporativas passaram a ser ainda mais rapidamente consolidadas com o advento do comércio eletrônico, realizado
pela internet. Porém, há um elemento sempre negligenciado: as identidades corporativas, embora de suma importância para criar, entre os
clientes potenciais, um imediato senso de reconhecimento e de confiança, só são capazes de manter o sucesso de uma empresa se essa
imagem visual fornecer base para o comprometimento com a qualidade dos produtos, das operações e do atendimento. Esse ponto, na
verdade, se aplica sobretudo às empresas prestadoras de serviços. A
Federal Express, por exemplo, fundada em 1973, inaugurou um novo
mercado para a remessa aérea de documentos e encomendas. Vinte
anos depois, com uma frota de cerca de 450 aviões e 45 mil veículos
fazendo entregas em todo o mundo, a empresa se deu conta de que
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sua logo marca original não refletia a reputação que ela tinha construído, de atendimento rápido e confiável. A empresa contratou a
Landor Associates para sugerir mudanças. Nesse momento, um ponto decisivo foi a constatação de que a empresa era conhecida no mundo todo como FedEx - na verdade, a expressão em inglês era até usada
como verbo -, e foi exatamente essa a palavra escolhida para o logo.
Com ele, pôde-se criar uma apresentação muito mais destacada nos
aviões, veículos, placas e documentos da empresa. Sua simplicidade
não apenas comunicava com mais clareza, como também possibilitou
reduzir o custo de aplicação, tanto na pintura quanto na impressão.
A nova identidade, no entanto, não teria nenhum significado
se não fosse apoiada por serviços eficientes, e, para enfatizar esse
ponto, o lançamento da identidade visual, em 1994, foi programado para coincidir com outra inovação. A introdução do código de
barras tornou possível a oferta de um novo software para os clientes,
o FedEx Ship, que permitia rastrear encomendas. Antes disso, se um
cliente quisesse localizar o produto enviado, precisava telefonar para
a FedEx (a empresa assumia o custo das ligações) e os funcionários
tentariam encontrar a encomenda, enquanto a conta de telefone
aumentava e os clientes ficavam impacientes. Esse novo software
melhorou o serviço, ao oferecer acesso e colocar o controle nas mãos
dos clientes, resultando ainda em significativa economia para a
FedEx com custos operacionais.
Uma nova identidade visual também pode representar um sinal
de importante mudança nos objetivos da estratégia corporativa. Em
2000, a British Petroleum (BP) divulgou um programa de identida-

®

24. Clareza e economia: a logomarca da FedEx redesenhada pela Landor Associates.
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de que mostrava uma impressionante imagem estilizada do sol no
consagrado esquema de cores da empresa (amarelo e verde), mais
uma vez desenhado pela Landor. A publicidade paralela indicava
um movimento rumo a maior diversidade de atividades, sob o slogan
"Beyond Petroleum" [Além do Petróleo J. Isso atraiu para a BP a
fúria dos ambientalistas, pois, conforme ressaltavam, o petróleo permanecia a principal atividade da empresa. Se a nova imagem da BP
se sustentará vai depender, em grande medida, do comportamento
que a empresa demonstrar no futuro.
Mudar uma identidade corporativa pode criar grandes expectativas, que às vezes acabam não se realizando. A atualização da identidade da British Airways (BA), feita pela empresa londrina Newell
& Sorrell, foi lançada em 1997 e custou cerca de 60 milhões de libras. Infelizmente, seu lançamento coincidiu com uma clamorosa
reivindicação dos funcionários da companhia, grande parte dos quais
estava em greve, resultando em voos cancelados, fato lastimável, para dizer o mínimo, para uma empresa que queria ressaltar a qualidade
de seus serviços. Surgiu ainda uma controvérsia sobre um detalhe da
nova identidade: a decisão de ostentar arte de outros lugares do mundo na cauda dos aviões, a fim de reposicionar a empresa no mercado
internacional. Esse detalhe recebeu alguns elogios, mas também foi
motivo de escárnio e, desde então, vem sendo discretamente descartado, substituído pela versão estilizada da bandeira britânica. No
entanto, o problema de posicionamento é real, urna vez que 60%
dos passageiros da BA não são britânicos. Curiosamente, apesar de
alguns exageros no lançamento da nova identidade - corno quando a
então primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, chamou
a atenção da imprensa ao ostensivamente cobrir com um lenço a
cauda do modelo exposto do avião, decorada com motivos étnicos -, o programa de design da BA é um dos mais ativos de todas as
empresas aéreas do mundo. Ele resultou em inovações bem-sucedidas
e originais, corno assentos que se transformam em cama, na primeira classe e na classe executiva. Na verdade, a percepção da BA de
seus mercados-alvo era, na prática, melhor do que a infeliz publicidade em torno do lançamento.
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25. Os riscos da mudança: Margaret Thatcher cobrindo com um lenço a nova
identidade visual da British Airways.
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Esse fato ilustra um dos maiores problemas no campo da identidade corporativa: a frequente confusão entre imagem e identidade.
A primeira se refere aos elementos visuais que permitem aos clientes
reconhecer com facilidade uma empresa específica, sem dúvida uma
função desejável e necessária; a segunda se refere à maneira como
essa imagem é interpretada pelos clientes, ou quais são suas expectativas com relação à empresa. A imagem é uma projeção de como a
empresa quer ser vista pelos clientes; a identidade é como os clientes
a veem, de fato, conforme suas experiências pessoais. Quando as
duas estão em harmonia, pode-se falar em integridade corporativa. Se
houver um abismo entre elas, no entanto, não há dinheiro no mundo
gasto com novos designs que venha a restabelecer a confiança dos
clientes. Em outras palavras, a imagem só gera credibilidade quando
apoiada em bons produtos ou serviços. Um bom produto ou serviço,
porém, nem sempre exige gastos significativos com a construção de
uma imagem. A situação ideal ocorre quando bons produtos e serviços são complementados por uma comunicação consistente de grande qualidade e confiabilidade, quando a identidade é a imagem.
104

•
•
istemas

,

A crescente ênfase no design de sistemas de vários tipos, comparada com a atenção dada ao design de formas, se deve, em parte, à
conscientização sobre o aumento da complexidade da vida moderna,
com múltiplas interconexões e sobreposições de elementos influenciando o desempenho geraL A expansão de sistemas de infraestrutura técnica é essencial para a vida moderna, como se viu no fim de
2000, quando ocorreu uma falha no sistema de fornecimento de energia elétrica na Califórnia. O papel da tecnologia da informação no
aumento da conscientização a respeito de conexões entre funções
díspares (bem como no aumento do consumo de energia) também
tem sido bastante significativo. Em outro âmbito, ter uma maior
consciência do impacto ambiental causado pela intervenção humana em sistemas naturais e dos conceitos resultantes de relações ecológicas e orgânicas também contribui para essa realidade.
Um sistema pode ser definido como um grupo de elementos que
interagem entre si, se inter-relacionam ou são interdependentes e que
formam, ou podem formar, uma entidade coletiva. Na relação do sistema com o design, essa característica de conjunto é expressa de diversas maneiras. Elementos distintos podem ser combinados e relacionados conforme a funcionalidade, como em sistemas de transporte;
numa rede comum de estruturas ou canais, como em sistemas bancários ou de telecomunicações; ou numa estrutura coerente de elementos
compatíveis capazes de obter uma organização flexível, como sistemas
de produtos modulares. Outra característica dos sistemas é que o padrão de ideias e formas inter-relacionadas exige princípios, regras e
procedimentos que garantam uma interação harmoniosa e organizada.
Para isso, são necessárias qualidades de pensamento sistemático, o que
pressupõe procedimentos metódicos, lógicos e intencionais,
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Quando os designers enfrentaram os problemas desses sistemas
com relação a soluções formais ou visuais, acabaram trazendo abordagens que tinham sido empregadas anteriormente em tarefas menos complexas. O que houve foi um fracasso geral, e não foi possível
tratar os problemas reais, referentes à adaptação a novas exigências.
Como acontece frequentemente na história, as novas tecnologias
tendem a ser definidas inicialmente com parâmetros antigos, e parece ser necessário um período de transição antes que novas formas
sejam desenvolvidas. Exemplos típicos são as carruagens sem cavalos, que surgiram antes do automóvel, ou os computadores de mesa,
basicamente uma tela de TV e um teclado de máquina de escrever,
formato que, a propósito, ainda demanda uma solução. Esse com
certeza é o caso de muitos sistemas que inicialmente evoluíram para
atender a necessidades práticas e só depois passaram para um nível
em que eram considerados de maneira sistêmica. No começo, os carros existiam isoladamente, e era necessário que os motoristas levassem combustível extra para longas jornadas, além de assumirem a
responsabilidade por eventuais reparos. Fora das cidades, eles rodavam,
muitas vezes, em estradas sem pavimentação. Só mais tarde surgiu
uma abordagem sistêmica de construção e manutenção de estradas,
sistemas de informação e sistemas de suporte, como oficinas mecânicas, postos de gasolina etc. Foi preciso meio século até que sistemas
de auroestradas planejados de forma coerente fossem aceitos como
componente das expectativas dos motoristas.
Além dos aspectos físicos dos sistemas, está claro que a informação desempenha importante papel na comunicação com os usuários. Uma característica específica das malhas viárias - as placas de
sinalização - ilustra alguns fatores-chave do design de sistemas. Cada placa em uma estrada fornece informações específicas em relação
à localização geográfica e às ramificações a partir daquele ponto. No
entanto, essas placas não são projetadas individualmente, mas seguem especificações normatizadas que determinam, além de seu tamanho, a fonte tipográfica, os símbolos usados e as cores que elas
terão. No Reino Unido, por exemplo, as placas de sinalização nas
autoestradas são azuis com letras brancas; já em outras vias impor106
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tantes são verde-escuro, com letras amarelas para indicar o número
das rodovias e letras brancas para nomes de lugares; em ruas pequenas,
são brancas com letras pretas. Seu formato, porém, obedece a normas
rigorosas, o que ajuda na rápida identificação. Cada placa fornece
informações bastante específicas, codificadas de forma a serem relacionadas simultaneamente com o sistema como um todo. O objetivo desse modelo é informar de maneira clara as consequências de se
pegar determinado caminho e, ao mesmo tempo, dar aos usuários a
liberdade de decidir aonde exatamente eles querem ir. É importante
salientar que abordagens sistêmicas compatíveis, mas não necessariamente idênticas, em outros meios de informação - como mapas ou
computadores de bordo - são igualmente cruciais para os usuários
navegarem adequadamente pelo sistema.

-
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2902.1
Direction to a motorway at the junction shown,
indicating route number
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2903
Motorway junction ahead, identified by the number
shown on a black background, leading to the destination
and route shown.The number of lanes on the motorway
remains the same through the junction

26. Definição de padrões: gabaritos do sistema de sinalização de estradas britânicas (Departamento de Trânsito do Reino Unido).
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Placas de direção são complementadas por outro sistema de placas que usa símbolos e pictogramas com uma ampla variedade de
objetivos. Em alguns casos, como ocorre na Europa, foram estabelecidos padrões internacionais de sinalização. Uma distinção básica
e muito importante precisa ser feita entre as comunicações que têm
de ser obedecidas e aquelas que facilitam a tomada de decisão. É
preciso distinguir, por exemplo, entre sinalizações de "Entrada proibidà' ou de limite de velocidade - que visam evitar ou controlar
uma ação - e as placas que alertam sobre possíveis riscos ou problemas, como nas travessias escolares ou nas curvas acentuadas, que
exigem uma tomada de decisão por parte do usuário.
Acima de tudo, a eficácia de qualquer sistema vai depender de
sua coerência geral, com padrões claros que permitam aos usuários
compreendê-lo rapidamente e continuar seu trajeto sem grandes problemas. Isso se aplica sobretudo a novos sistemas baseados em convenções visuais inovadoras que exigem certo grau de compreensão e
adaptação. Programas de computador têm grandes problemas nesse
campo. Os designers tentam criar cada vez mais ícones que sirvam
de atalhos visuais, mas há inevitáveis dificuldades resultantes de sobrecarga e falta de clareza.
Os sistemas de transporte público fornecem outros exemplos
importantes quanto à necessidade de abordagens sistêmicas, como
nos metrôs ou corredores de ônibus de muitas cidades grandes. Assim como no exemplo dos automóveis e das estradas, descrito anteriormente, a percepção do caráter sistêmico dos transportes urbanos
se desenvolveu a princípio muito lentamente e só se firmou quando
surgiu uma concepção detalhada a esse respeito, depois de muita
tentativa e erro. Nesse contexto, o transporte público de Londres,
do começo do século :xx até a Segunda Guerra Mundial, é um exemplo fundamental a ser estudado. Sob a administração de Frank Pick,
a unificação organizacional dos diferentes componentes do transporte
levou ao estabelecimento de abordagens sistêmicas em vários níveis,
inicialmente com relação a logomarcas, fontes tipográficas e sinais,
depois em projetos padronizados de trens, ônibus e estações. Os usuários puderam compreender melhor o sistema graças à criação do
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27. Um padrão copiado pelo mundo: mapa do transporte público de Londres,
projetado por Harry 8eck em 1933.

mapa do transporte público de Londres, desenhado por Harry Beck
em 1931, uma obra-prima do design informativo. Embora não tenha sido contratado oficialmente (Beck fez o desenho em seu tempo
livre), o mapa se tornou um grande sucesso ao permitir às pessoas
compreender o sistema como um todo, de maneira clara e inequívoca. O mapa de Beck foi mais tarde imitado em todo o mundo.
O que qualquer sistema de transporte urbano ilustra é que o
padrão geral pode ser dividido em subsistemas a fim de se encontrar
um equilíbrio entre coordenação e exigências específicas. Em um
nível estão os problemas de transporte de pessoas entre as localidades,
o que exige coordenação técnica de diversos elementos para uma operação eficaz. Em geral, serão necessários diferentes tipos de veículo,
comunicação e ambiente. Abordagens padronizadas para cada elemento podem fornecer benefícios consideráveis no que se refere a
operação e manutenção. Também é possível pensar nesses sistemas
não apenas com o sentido de comunicação física, mas também como
sistemas de informações. Esse conceito está voltado para o ponto de
vista dos usuários e sua convivência com a variedade de usos e ser109
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viços. A observação das modalidades de uso pode viabilizar a definição de conceitos gerais e de padrões comuns a serem adotados no
sistema de comunicação de informações.
Isso pode ser ilustrado pela diversidade de formas encontrada
quando se viaja de metrô ou de trem. As placas revelam, por meio de
um símbolo na entrada, a existência de uma estação, que o público
pode usar se quiser. São fornecidas informações sobre serviços na
forma de mapas, horários e tarifas. Além disso, são necessárias instruções para que os usuários possam acessar o trem, por meio da
compra de bilhetes em um guichê automatizado ou na bilheteria.
Outras instruções orientam os usuários no interior da estação, indicando plataformas com várias linhas e itinerários. Restrições também fazem parte do sistema, como placas proibindo a entrada de
pessoas estranhas ou advertindo que naquele local não se pode fumar. Mais informações sobre trens e sinalizações sobre estações são
necessárias para que os usuários saibam quando o trem parte. Muitas vezes, as estações são decoradas com murais ou mosaicos, que
têm a intenção de distrair e estimular os passageiros, ao passo que nos
trens pode haver outros exemplos de expressão e comunicação individual, como ilustrações ou poemas, em meio à inevitável publicidade. São encontradas até mesmo propagandas organizacionais
que tentam induzir um comportamento. Ao sair do trem, instruções
sobre como fazer baldeação ou sair da estação em determinada rua,
complementadas por mapas das redondezas, orientam rapidamente
os usuários sobre onde estão. O padrão de comunicação pode ser
complicado em países onde há mais de um idioma oficial. No sistema
de trânsito de Hong Kong, por exemplo, todos os sinais são escritos
em inglês e em chinês.
Além disso, é claro, existe uma configuração similar entre ambientes e objetos que se inter-relacionam com as formas de comunicação
para formar um sistema de pronto acesso dos usuários. As máquinas
de bilhetes e os próprios trens são exemplos de objetos, ao passo que
as salas de espera, os corredores e as plataformas são ambientes. Os
sistemas mais eficazes, no que se refere à facilidade de uso, são os que
apresentam coerência e padronização, permitindo aos usuários saber o
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que esperar e garantindo sensação de segurança e familiaridade. O
design para tais necessidades exige a coordenação de uma vasta gama
de meios - placas, espaços, veículos, sons - que permitam aos usuários trafegar tranquilamente por quaisquer complexidades. O metrô
de Lisboa, por exemplo, possui um mesmo padrão nas plataformas
das estações, que consiste no agrupamento de mapas do sistema inseridos no contexto geográfico da cidade, além de gráficos das linhas
do metrô indicando claramente os elementos do sistema e mapas
detalhados da vizinhança de cada estação. No metrÔ de Tóquio, os
mapas do sistema seguem o padrão londrino, com abstração e codificação por meio de cores, mas vão um pouco além. A sinalização
nas estações e as informações sobre cada linha são da mesma cor, e
faixas coloridas são aplicadas ao longo dos corredores e acessos para
orientar os passageiros que querem chegar a determinadas linhas.
Uma vantagem dessa padronização é a inclusão de comunicação destinada aos portadores de necessidades especiais. Essa comunicação se dá por meio de elementos simples, como indicadores, pla-
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28. Lidando com a diversidade: sinalização de rua bilíngue em Hong Kong.
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cas e elevadores para pessoas em cadeiras de rodas. Em um nível mais
complexo estão os problemas na comunicação voltada para portadores de deficiência visual, para quem, naturalmente, sinais visuais são
inúteis. Dentre os sistemas que adotaram meios táteis de comunicação está o metrô de Tóquio, que instalou em suas estações faixas de
piso com relevo podo tátil, permitindo aos portadores de deficiência
visual encontrar seu caminho com a ajuda da bengala. Os tipos de
relevo e o sentido tátil que provocam são alterados sempre que há
um entroncamento, para indicar a existência de mais de uma direção
possível. Máquinas automáticas especiais com instruções em Braille e
botões para solicitar ajuda em caso de dificuldade estão posicionados
em pontos estratégicos para auxiliar na aquisição de bilhetes e na
locomoção pelas estações. O piso podotátil também leva às plataformas, onde sua configuração indica a entrada nos trens. As informações para portadores de deficiência visual podem ser consideradas
um subsistema dentro de um sistema maior.
Outros níveis de abordagens sistêmicas em design que ultimamente têm alcançado rápido crescimento são visíveis no desenvolvimento e na fabricação de produtos. Novos problemas a esse respeito
surgiram com a expansão da globalização e com a unificação econômica regional - a União Europeia, por exemplo -, o que tem ampliado a necessidade de conectar diferentes mercados e culturas.
A globalização, em particular, tem dado grande ênfase às demandas aparentemente conflitantes de se alcançar economias de escala
por meio da uniformização dos produtos, embora, ao mesmo tempo,
seja capaz de se adaptar às preferências e compatibilidades de mercados específicos. Esse problema tem assumido diversas formas, mas
por trás de todas elas existe uma mudança de produtos padronizados
para componentes padronizados, que podem ser configurados de
maneira flexível a fim de fornecer uma variedade de formas e satisfazer a múltiplas necessidades.
A produção em massa, no início, era extremamente inflexível,
e funcionava melhor quando se produzia um produto padronizado
em grande quantidade. Mesmo variações relativamente simples podiam complicar os procedimentos de forma desnecessária, como no
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caso da produção de carros para diferentes mercados, em que era
preciso, por exemplo, trocar o lado do motorista. Uma solução para
esse problema específico foi o princípio conhecido como design de
linha central, que significa configurar o design de um automóvel dos
dois lados de uma linha central, permitindo-lhe ser invertido para
atender aos padrões de cada mercado específico. Mesmo essa variação, porém, era cara e atrapalhava o processo.
O design para produção em massa costuma ser voltado para
produtos isolados, cujo desempenho é definido de forma a integrar
,
montagens específicas para determinado propósito. E um processo
demorado, e essa especificidade, aliada à estilização individual, cria
diferenciação no mercado. Um novo produto requer um processo
igualmente lento e caro. Mudanças na tecnologia de produção, no
entanto, principalmente a tendência voltada a métodos de produção
flexível para substituir a fabricação em massa, oferecem abordagens
bastante diferentes para o designo Elas têm em comum a transferência da ênfase, que antes era no produto acabado, para os processos pelos quais os produtos podem ser rapidamente gerados e configurados.
Esse estágio pode ser atingido por meio da configuração de elementos-chave de uma categoria de produto em componentes padronizados, com interfaces ou conexões também padronizadas. Os sistemas
desenvolvidos com base nesse processo permitem que os usuários
tenham mais opções ao adaptar os produtos a suas necessidades, um
processo ao qual se atribuiu a expressão "customização em massà',
aparentemente um paradoxo.
Um dos primeiros exemplos foi a National Bicycle Industrial
Company, do Japão. Ela criou um sistema em que revendedores podiam oferecer aos seus clientes a oportunidade de especificar um
modelo de bicicleta, no qual era possível medir a estatura do usuário
e determinar suas preferências de cor e acessórios. Quando a National recebia as especificações, um computador capaz de gerar 11 milhões de modelos imprimia um esquema da bicicleta a ser produzida
com base em uma combinação de peças padronizadas e cortadas sob
medida. O modelo feito sob encomenda era entregue com o nome do
cliente gravado em silk-screen no aro.
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A organização da produção de pagers da Motorola em sua fábrica de Boca Raton, na Flórida, seguiu princípios parecidos, e estimou-se que ela oferecia aos clientes a possibilidade de produzir cerca
de 29 milhões de modelos de pager. Um modelo customizado começava a ser produzido cerca de 15 minutos depois de concluído o
pedido e era enviado no dia seguinte a qualquer localidade dos Estados Unidos. Uma vantagem para fabricantes de produtos just-in-time era a eliminação de capital parado em estoque. Para os clientes,
a oportunidade de especificar os mínimos detalhes dos produtos
que queriam certamente proporcionava grande satisfação.
Em sua produção de impressoras para mercados muito diferentes ao redor do mundo, a abordagem da Hewlett-Packard para a customização em massa tem a preocupação de retardar ao máximo
qualquer diferenciação do produto até o último ponto possível na
cadeia de produção, o que requer que o design do produto seja integrado e adaptável aos processos de entrega. Um produto básico é
entregue no ponto-de-venda mais próximo do cliente, e lá é configurado para atender às exigências específicas daquele contexto, como, por exemplo, compatibilidade com a rede elétrica local.
Configurações flexíveis são levadas ainda mais adiante com o
aparecimento de unidades modulares. Isso significa dividir a estrutura geral de um produto em componentes funcionais essenciais e
elementos de interface que serão agrupados nas unidades modulares
padrão, sendo possível o acréscimo de elementos opcionais, além de
possibilitar o surgimento de grande variedade de produtos. A modularidade permite que cada unidade seja testada e produzida de
acordo com elevados padrões de qualidade e, então, usada em variadas
configurações para gerar um fluxo de produtos adaptáveis a diferentes mercados ou, mais uma vez, customizados de acordo com especificações particulares de cada usuário. O uso de sistemas modulares
tira a atenção do produto final, tido como o principal ponto de partida conceitual, para colocá-la sobre o design de processos dentro de
um conceito geral de sistemas.
Um exemplo popular de modularidade continua sendo o brinquedo Lego, com seus famosos blocos plásticos para crianças. Criados
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no final da década de 1940 por Ole Kirk Christiansen, de Billund, na
Dinamarca, os blocos, a princípio, eram feitos de madeira, e isso é o
símbolo máximo da surpreendente variedade possível de formas com
base em um formato geométrico rigidamente padronizado.
As origens dos sistemas modulares, porém, remontam a mais
tempo, e apareceram no design de móveis já na primeira década do
século XX, com características padronizadas de largura, altura e profundidade. Esses móveis se tornaram comuns na década de 1920,
pois se adaptavam a casas de qualquer tamanho e podiam ser estruturados de acordo com o gosto do usuário. Na década de 1980, cozinhas modulares fabricadas por empresas alemãs como a Siematic e
a Poggenpohl eram encontradas em toda a Europa. Os clientes podiam selecionar algumas unidades modulares conforme suas necessidades e seu espaço e, depois disso, era gerada, no ponto-de-venda,
uma simulação em computador com uma imagem tridimensional
mostrando o efeito final. Isso possibilitava ajustes nas opções dos
módulos ou nas cores de acabamento. Feitas as escolhas e finalizado
o pedido, as especificações eram mandadas pelo computador para a
fábrica, onde as unidades eram produzidas sob encomenda, mais
uma vez gerando economia com estoque e armazenamento.
Os sistemas modulares são amplamente empregados pela indústria eletrônica para gerar engenhosas variações de produtos de som e
imagem. A empresa que tem feito um dos mais espetaculares usos de
sistemas modulares nesse sentido é a Dell Compurers, que canalizou
o design modular para o potencial da internet como dispositivo de
comunicação, definindo assim novos parâmetros para a concorrência. O site da empresa permite aos compradores usar a internet ou o
telefone para fazer o pedido de um computador de acordo com suas
especificações. O modelo é então montado sob encomenda com
uma série de componentes modulares, permitindo aos clientes acompanhar o progresso do pedido até sua entrega. As economias geradas ·
para a empresa ao eliminar gastos com armazenamento são significativas e tornam possível a venda a preços vantajosos para os clientes.
O desenvolvimento desses procedimentos envolve o conceito
de plataformas de produtos, as quais agrupam módulos e compo115
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29. Diversidade com base na unidade: móveis de cozinha modulares da Siematic.

nentes que servem a um propósito funcional comum. Assim, é possível desenvolver e produzir, em pouco tempo, uma variedade de
configurações de produtos, permitindo mudar rapidamente uma ideia
básica em resposta a alguma alteração no mercado ou nas condições
de concorrência. Um exemplo de sucesso foi demonstrado pela Sony.
Depois da boa receptividade inicial do seu Walkman, lançado em
197 9, foi desenvolvido um módulo funcional e outro de propriedades
avançadas. Os dois módulos eram a base para manter a concorrência fora do páreo, permitindo uma rápida sucessão de lançamentos
para testar grande variedade de aplicações e características em diferentes níveis do mercado.
Enquanto a Sony usava as plataformas para se manter na liderança, na Kodak elas foram usadas para recuperar terreno perdido,
em reação ao lançamento de uma câmera descartável de 35 mm pela
empresa japonesa Fuji, em 1987. A Kodak levou um ano para desenvolver um produto concorrente, mas mesmo assim, em 1994, já
tinha abocanhado 70% do mercado americano. Embora tenha imi•
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tadO' O' cO'ncO'rrente naquela categO'ria específica, a KO'dak lançO'u um
númerO' maiO'r de produtO's, e mais baratos, dO' que a Fuji. Mais uma
vez, O' cO'nceitO' de platafO'rma estava na base desse sucessO', cO'm ecO'nO'mias geradas pelO's cO'mpO'nentes cO'muns e pelO's processO's de prO'duçãO', cO'm base na premissa de que câmeras assim pO'diam ser lançadas rapidamente nO' mercadO'.
Em 1995, a FO'rd MO'tO'r CO'rpO'ratiO'n adO'tO'u a filO'sO'fia das
platafO'rmas e deu iníciO' a um programa de IO'nga duraçãO' para re-estruturar a empresa cO'mO' organizaçãO' glO'bal. O lançamentO' de produtos daquele mO'mento em diante seria cO'ncentradO' em veículO's
glO'bais, e nãO' mais em veículO's específicO's para mercadO's particulares. O O'bjetivO' pO'r trás dessa iniciativa era a reduçãO' de custO's de
desenvO'lvimento de prO'dutO', que, na indústria autO'mO'bilística, alcançam níveis muito altO's e pO'dem ser justificadO's apenas pO'r mercadO's de dimensões glO'bais. A abO'rdagem de platafO'rma de produtO'
permitiria à FO'rd fabricar cO'mpO'nentes em qualquer lugar dO' mundO'
de maneira mais barata e mais eficiente, cO'm base numa variedade de
cO'nceitO's padrO'nizadO's de veículO's. PO'r O'utro ladO', issO' representaria a base para adaptações distintivas para mercadO's particulares, O'
que pO'deria rapidamente ser desenvO'lvidO' quandO' necessidades específicas fO'ssem identificadas.
Esses sistemas de desenvO'lvimentO' e design resO'lvem a aparente
cO'ntradiçãO' entre a necessidade de fabricar produtos em grande escala para gerar ecO'nO'mia e O' desejO' de persO'nalizá-IO's para atender
a interesses individuais dO's cO'nsumidO'res. O O'bjetivO' é explO'rar a
justapO'siçãO' de elementO's distintO's e cO'muns a fim de fO'rnecer SO'luções específicas por meiO' de um sistema de produçãO' cO'm bO'a relaçãO' custO'-benefíciO'.
Outra vantagem dessas abO'rdagens pO'de ser vista nas pO'ssibilidades de se fO'rnecer valO'r aO's usuáriO's nO' que se refere a serviçO's de
pós-venda. QuandO' a CanO'n produziu suas primeiras pequenas CO'piadO'ras pessO'ais, nãO' existia uma rede de pO'ntO's-de-venda. O problema fO'i sO'luciO'nadO' cO'm O' design de cartuchO's de tinta que vinham
cO'm peças que demandavam manutençãO' frequente nO's módulO's CO'muns. Assim, cada vez que O' cartuchO' era trocadO', O' equipamentO'
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ganhava um motor novo, reduzindo de forma drástica a necessidade
de reparos.
Talvez o grande desafio que os designers tenham de enfrentar
seja a necessidade de criar maior compatibilidade entre os sistemas
artificiais produzidos pela criatividade do homem e os sistemas do
mundo biológico, resultado de milênios de evolução. Se formos capazes de compreender a natureza dos sistemas e o modo como as
mudanças numa parte atingem o todo - e como o todo pode afetar
outros sistemas -, haverá a possibilidade de pelo menos minimizarmos alguns dos efeitos nocivos mais evidentes. O design poderia ser
parte de uma solução se a população, os clientes e o governo solicitassem estratégias e metodologias apropriadas para lidar com os problemas de maneira fundamental. Infelizmente, pode-se duvidar que
sistemas econômicos, baseados na convicção de que o bem comum
é um amálgama de decisões vinculadas a interesses individuais, sejam
capazes de lidar com as consequências da ação humana sobre o ambiente. O design, nesse sentido, é parte do problema. Ele é um subsistema dentro de sistemas econômicos e sociais maiores e não funciona de maneira independente desses contextos.
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Em termos gerais, três áreas de influência do contexto são relevantes para a prática do design: a organização profissional do design,
ou como os designers veem a si mesmos; o contexto comercial no
qual está inserida a maior parte das atividades de design; e as políticas
governamentais, que variam entre os países, mas na maioria deles
podem ter uma dimensão significativa.
Já mencionamos o fato de que o design nunca teve status de
profissão importante, como arquitetura, direito ou medicina, as quais
possuem estatutos que controlam a admissão e as especialidades. Na
verdade, há tanta diversidade na prática do design e nas atividades
correlatas que é incerto se o design deveria, ou poderia, ser organizado dessa maneira.
Todavia, em muitos países têm sido criadas associações de profissionais para atender a uma especialização específica ou a um grupo
genérico de capacitações do design, e elas podem representar os interesses dos designers no governo, na indústria, na imprensa e com
o público, além de fornecer um fórum de discussão sobre questões
relevantes para os profissionais da área. Essas associações podem ser
específicas, como a Sociedade de Desenho Industrial dos Estados
Unidos e o Instituto Americano de Artes Gráficas, ou mais genéricas,
como a Sociedade Estatutária de Designers, no Reino Unido. Há também organizações internacionais que realizam congressos no mundo
todo para tratar de questões mais amplas sobre designo
Empresas de design podem se manifestar a respeito de seu trabalho e fazer recomendações sobre padrões em prática, mas a verdade
é que as decisões sobre tais questões não são tomadas apenas pelos
designers. Exceto no que se refere a experiências particulares e pesquisas de interesse pessoal, necessárias para a sustentação da motiva119
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ção criativa, a maioria dos designers quase não trabalha por conta
própria: eles prestam serviços para clientes ou empregadores, e o lado
comercial deve, portanto, ser visto como a principal esfera dessa
atividade. No final das contas, esses clientes ou empregadores é que
decidem o que é possível, viável ou aceitável na prática do designo
Políticas e práticas comerciais são, portanto, fundamentais para entender como o design funciona no aspecto operacional e conhecer
os papéis e funções que ele é capaz de desempenhar.
No entanto, fica difícil analisar as abordagens comerciais do design, uma vez que são relativamente raras informações específicas
sobre seu papel na estratégia geral das empresas. O posicionamento do
design na hierarquia das empresas tampouco serve de orientação, já que
há imensas variações - o design pode, por exemplo, ser uma ocupação
autônoma, estar subordinado à engenharia ou ao marketing ou, ainda, fazer parte de um departamento de pesquisa e desenvolvimento.
A maneira como o design realmente funciona depende em grande parte das abordagens implícitas específicas de cada organização,
com base nas inclinações de personalidade e comportamento. Afora
toda essa diversidade, porém, alguns padrões gerais podem ser estabelecidos.
No âmbito organizacional, o design pode ser uma função central ou dispersa na empresa. A IBM, por exemplo, era famosa pelo
rígido controle centralizado r sobre a fabricação e a comercialização de
seus produtos. Por outro lado, um conglomerado como a Matsushita,
gigante japonesa do setor elétrico, delega o controle a divisões especializadas em grupos específicos de produtos, como TV e vídeo ou
eletrodomésticos.
Em algumas empresas existe uma distinção muito clara entre as
contribuições de design embasadas em abordagens de longo prazo e de
curto prazo. Na indústria automobilística, a empresa alemã Mercedes
prioriza abordagens de longo prazo, acreditando que seus veículos devem ser reconhecidos mesmo que sejam modelos antigos. Isso é garantido por um controle de design centralizado e pela exigência de que
cada novo modelo retenha uma sequência de características que claramente o identifiquem como um Mercedes. De forma diferente, a Ge120
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neral Motors adota uma política de mudanças de curto prazo, delegando a responsabilidade pelo design às divisões de produção de diferentes
marcas - Chevrolet, Buick e Cadillac - e enfatizando a constante diferenciação por meio de alterações anuais em cada modelo. No caso de
organizações de conglomerados de diversas empresas, tanto as decisões
sobre o produto quanto as implementações de design são delegadas às
respectivas unidades. Esse modelo é exemplificado pela Gillette, que,
além de sua importante linha de produtos de higiene pessoal, possui
empresas como a Oral-B, especializada em higiene bucal, a Braun,
fabricante de produtos elétricos, e a Parker, de canetas e acessórios.
No setor de serviços, as empresas aéreas, os bancos e as franquias, como as cadeias de fost-food e as empresas distribuidoras de
petróleo, usam o design como importante instrumento para manter
a unidade de identidade e de padrões, muito embora os pontos-de-venda estejam nas mãos de várias pessoas. Uma empresa como o
McDonald's não pode exercer controle diário sobre todos os detalhes de cada loja franqueada no mundo, mas usa o design não apenas
nos produtos como também em abordagens sistemáticas de preparo, atendimento e ambientação como recursos fundamentais na
consolidação e manutenção de padrões gerais.
Se o papel do design dentro das empresas é tão variado que poucas modalidades gerais são discerníveis, e mesmo assim levemente,
existe ainda menos clareza no que se refere à administração operacional detalhada do designo Mesmo em setores específicos, em que
as empresas fabricam produtos semelhantes para mercados idênticos, há muitas variações.
O histórico de cada empresa e as personalidades envolvidas devem, obviamente, ser levados em consideração para se compreender
o papel que o design desempenhou em suas atividades. Algumas
empresas têm como base uma percepção empreendedora a respeito
de oportunidades de mercado; outras surgem de uma inovação tecnológica. Com menos frequência, algumas têm fundadores motivados
pela responsabilidade social, outras são instituídas por designers que
querem reter o controle sobre aspectos essenciais de seu trabalho. Algumas formalizaram procedimentos acumulando coerência por lon121
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go tempo. Outras, no entanto, dependem de intuições e inclinações
pessoais de indivíduos influentes que acreditam que o design seja
crucial para a identidade e a reputação de sua empresa.
Não existe um padrão claro sobre como as empresas chegam ao
ponto em que surge a conscientização sobre o design, quando ele
passa a fazer parte das competências consideradas vitais para a sobrevivência corporativa. Em algumas empresas - a Sony é um bom
exemplo - a importância de padrões formais elevados em seus produtos e comunicações esteve presente desde o início. Em outros casos, essa consciência apareceu em momentos de crise, demonstrando
que o design pode desempenhar importante papel na mudança do
destino de uma empresa. A menor das chamadas Três Grandes* empresas americanas da indústria automobilística, a Chrysler, superou
uma séria crise, no começo da década de 1990, com grande variedade
de veículos, que, por algum tempo, foram os automóveis mais inovadores que saíram de Detroit. Isso se deu, em grande parte, pelo
fato de seu talentoso vice-presidente de design, Tom Gale, ter sido
capaz de atuar de maneira estratégica na tomada de decisões da organização e incluir novos conceitos de design no plano corporativo
geral para re-erguer a empresa. Em muitas organizações, porém, parece que a compreensão do design ainda tem de penetrar no processo
corporativo de tomada de decisão.
Se é difícil explicar a evolução do design na consciência corporativa, a maneira como ele perde importância dentro das empresas é, de
certa forma, mais clara. Mesmo quando uma empresa pode ser considerada exemplar em sua consciência sobre design, não há garantia,
como aconteceu com a Olivetti, de que ele sobreviva a crises significativas resultantes de falhas em se adaptar a novas circunstâncias, sejam
elas quais forem. Uma mudança no estilo e na consciência da administração também significa que competências de design cuidadosamente cultivadas deixem de ser consideradas relevantes; ou, ainda,
pode haver conflito de personalidades, o que parece ter acontecido

• Do inglês "Big Three'; denominação dada às três maiores indústrias automotivas dos
Estados Unidos: General Motors, Ford e Chrysler. (N. da e.)
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na Chrysler depois da fusão com a Daimler-Benz. Recentemente, algumas empresas têm demonstrado uma tendência para a terceirização do design - o que significa um processo de redução de custos ao
se contratar consultores externos em vez de sustentar departamentos internos para a área. Mesmo empresas que sempre integraram o
design a suas estruturas e procedimentos, como a Philips e a Siemens,
agora solicitam a seus departamentos de design que atuem como consultores internos. Isso significa que eles têm de concorrer pelos projetos da empresa com consultorias externas e também têm de captar
clientes fora da empresa para manter sua viabilidade financeira.
A tendência de extinção dos departamentos de design pode reduzir custos, mas tem uma desvantagem: se o design for algo que realmente diferencia uma empresa em relação à concorrência, de maneira
profunda e significativa, ele deve ser cultivado de modo consistente,
como algo capaz de fornecer ideias únicas. A esse respeito, a empresa
finlandesa Nokia, fabricante de produtos de telecomunicações, tem
usado o design de forma sistemática, normalmente de maneira sutil,
a fim de diferenciar o modo como são usados seus produtos. Isso teve
um papel fundamental nas suas chances de enfrentar concorrentes
mais antigos no mercado, como a Eriksson e a Motorola.
Fora do mundo das grandes organizações, está a maioria das empresas, pequenas e médias, com poucas condições de liderar merca123
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dos, como fazem as maiores. Elas precisam se mover de forma muito
ágil a fim de acompanhar as tendências ou usar o design para criar
novos mercados. FIos e Arteluce, empresas italianas de iluminação, e
Fredericia, fabricante dinamarquesa de móveis, criaram e mantiveram a liderança em nichos de mercado, geralmente com muito lucro,
por meio de altos níveis de inovação no design de seus produtos.
Se é difícil distinguir fórmulas de sucesso, entretanto, um fator
decisivo nas pequenas empresas está evidente: a função de seus proprietários na definição de padrões para a prática do designo Três
exemplos de produtos de diferentes setores demonstram o potencial
de crescimento das pequenas e médias empresas quando o design
está integrado de maneira significativa. Na Inglaterra, Joe Bamford
criou a JCB, uma fabricante de retro escavadeiras usadas no trabalho de terraplanagem, e estabeleceu padrões de design que contribuíram para sustentar a competitividade de seus produtos por muitos
anos num mercado de gigantes como a Caterpillar e a Komatsu. Na
Alemanha, a Erco, de Ludenscheid, passou, em um quarto de século,
de inexpressiva fabricante de equipamentos domésticos de iluminação a líder mundial nesse nicho de mercado voltado a iluminação
arquitetônica. A visão de seu diretor, Klaus-Jürgen Maack, trouxe
novo foco sobre a qualidade da luz, e não o equipamento em si, como produto da empresa. Ele insistia que qualquer lançamento deveria ser uma inovação genuína, além de destacar a importância do
design em todas as operações da empresa. Nos Estados Unidos, o
empresário aposentado Sam Farber percebeu que pessoas idosas portadoras de artrite tinham dificuldade para segurar objetos de cozinha. Pensando nisso, ele criou uma empresa para fabricar uma nova
série de utensílios de cozinha, com cabos que as pessoas pudessem
segurar mais facilmente. O projeto de design foi feito pela consultoria Smart Design, de Nova York. Esses produtos se revelaram um
grande sucesso e atingiram um público muito mais abrangente que
o dos idosos. Em dez anos, a OXO Goodgrips restabeleceu o mercado para esses produtos.
De particular interesse são as indústrias criadas por designers
que pretendem manter maior controle sobre seu trabalho, como
124
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31./Iuminação, não lâmpadas: sistemas de iluminação arquitetônica da Erco.

Ingo Maurer, na Alemanha, especializado em iluminação, e David
Mello r, na Inglaterra, que projeta e produz talheres com design próprio em conexão com uma significativa operação de revenda. Talvez
o exemplo mais marcante seja James Dyson, cujo aspirador de pó
com sistema duplo de rodagem superou produtos de grandes multinacionais, como Hoover, Electrolux e Hitachi, e se tornou líder de
vendas no Reino Unido, com cada vez mais mercados de exportação. A intenção declarada de Dyson de vir a ser o maior fabricante
de eletrodomésticos do mundo ilustra o fato de que grandes organizações um dia foram pequenas empresas dotadas de ambição.

32. Necessário para alguns, interessante para todos: utensílios de cozinha da
OXO Goodgrips - descascador em Y.
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Se as empresas são o espaço vital da tomada de decisões no nível detalhado do design, ou seja, o microdesign, muitas instituições
governamentais em todo o mundo têm desenvolvido o que pode ser
descrito como políticas de macrodesign, a fim de impulsionar e promover o design como fator importante no planejamento econômico
nacional para a competitividade industrial. Assim como as empresas,
essas instituições governa,tnentais também demonstram variações
consideráveis nas estruturas e práticas que moldam seus propósitos
para o designo Algumas chegam até mesmo a se envolver na prática
a fim de promover objetivos específicos, mas, mesmo quando a implementação é deixada a cargo de iniciativas individuais, a interação
entre as duas instâncias pode ser um elemento indispensável para se
determinar a eficácia de qualquer política nacional. É evidente que
essa relação também pode exercer influência crucial na direção que o
design toma em qualquer sociedade.
Uma política governamental pode ser entendida como uma série de princípios, objetivos e procedimentos referentes a suas intenções sobre um tópico específico. Além das instruções explícitas contidas nos documentos formais, os aspectos implícitos de como essas
políticas são implementadas também podem ser fatores muito relevantes na compreensão de sua eficácia. No Japão, por exemplo, existe
uma rede informal de contato e comunicação entre oficiais do governo e executivos de empresas, o que é um poderoso canal de cooperação e intercâmbio de ideias.
Governos de variadas tendências sempre incluíram o design como um elemento de seus planos econômicos e comerciais, mas a
maneira como isso funciona depende da natureza do governo e de
seus objetivos. Será que ele pretende exercer influência direta sobre
a indústria ou, como nos regimes comunistas, deter os meios de
produção e distribuição? Ou, como em sistemas mais democráticos,
há um esforço por estruturar objetivos gerais e recorrer à ajuda da
indústria a fim de alcançá-los?
A intervenção do governo em questões econômicas era comum
no passado para evitar inovações que ameaçassem seus interesses ou
pudessem causar desordem social. No século XVIII, porém, uma
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mudança significativa na Europa viu florescer uma política econômica conhecida como mercantilismo. Em resumo, tratava-se de um esforço por restringir importações e estimular exportações para aumentar o desempenho econômico relativo. Formulados inicialmente
na França sob o governo de Luís XIV, os meios para se chegar a esse
fim incluíam: incentivos para estimular o desenvolvimento da produção interna; investimento direto em fábricas; proteção aos fabricantes nacionais contra a concorrência internacional por meio de
tarifas altamente protecionistas; apoio aos negociantes que operavam
em outros países; investimento em infraestrutura e na capacidade
de produção; atração de mão-de-obra qualificada de outros países; e
desenvolvimento de oportunidades de formação em designo
O conceito de mercantilismo referia-se a uma economia definida
como essencialmente in elástica: uma vez que o volume total possível de produção e comércio em qualquer época era limitado, a política comercial de uma nação deveria procurar a maior participação
possível à custa de outros países. Nesse contexto, o design era considerado fator decisivo na criação de vantagens competitivas, e com
essas políticas a França se tornou líder na produção de artigos de
luxo, posição que mantém até hoje.
Uma convicção fundamental para o mercantilismo e para qualquer política pública atual de incentivo ao design é a de que, em assuntos de economia, o Estado deve agir em favor dos próprios interesses. Essa convicção ainda vigora e, a despeito do crescimento de
associações regionais como a União Europeia e o Acordo Norte-Americano de Livre-Comércio, a ideologia do mercantilismo ainda é uma
poderosa força nas políticas de muitos governos, apesar de manifestar-se de modo diverso. A ênfase agora está em promover tecnologia
e design como meio de ganhar vantagens econômicas, aumentando
a competitividade do país. A crença de que essas capacidades podem
ser definidas em termos nacionais e promovidas, dentro das fronteiras de um estado, como característica do país é uma suposição cada
vez mais questionável.
Em alguns países da Europa, as políticas de design geralmente
existem na forma de instituições de fomento financiadas pelo governo,
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mas com considerável liberdade de movimento com relação às suas regras de funcionamento. Esse modelo surgiu, com mais evidência,
primeiro no Reino Unido, que tem uma das mais antigas políticas de
incentivo ao design do mundo. Quando o Reino Unido conquistou
uma significativa liderança tecnol6gica e econômica em decorrência da
Revolução Industrial, ainda enfrentava a concorrência dos produtos
fra.,.'1ceses, com padrões de design superiores. Como resultado de recomendações do Comitê Seletivo de Design e Indústria, instaurado pelo
Parlamento, em 1835, para tratar desses problemas, foram criadas novas escolas de designo Um problema, no entanto, era a ideia de que o
design na indústria s6 melhoraria se ganhasse uma injeção de arte.
Além disso, os únicos profissionais capacitados a lecionar nessas novas
escolas eram artistas. Assim, essas instituições surgiram, de fato, como
escolas de arte, e, aliás, a primeira delas, a Normal School of Design
passou a se chamar Royal Col1ege of Art. Por várias décadas, os fabricantes reclamaram constantemente da deficiência do sistema em formar designers treinados. Isso resultou em outros esforços para melhorar
a formação dos profissionais, de maneira a suprir as reais necessidades
da indústria. Tais tentativas, em geral, se mostraram infrutíferas.
Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, o governo
do Reino Unido criou o Conselho de Desenho Industrial, mais tarde
denominado Conselho de Design. Embora financiada pelo governo, essa instituição funcionava de maneira semi-independente, e seu
principal objetivo era promover o design na indústria como meio de
estimular as exportações. Nesse objetivo original, foi considerada
um fracasso total, pois, quarenta anos depois, a balança comercial
do Reino Unido em produtos manufaturados apresentou déficit,
pela primeira vez em dois séculos. Durante grande parte de sua existência, o Conselho de Design procurou agir por persuasão e, como
resultado, teve pouco poder para promover alterações significativas.
Desde 1995, a instituição foi reformulada e vem mostrando grande
disposição em promover o design como um dos esforços do governo
para encorajar a inovação na indústria. O Reino Unido ainda apresenta significativo déficit na balança comercial em produtos manufaturados, por isso há muito a ser feito.
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A instituição alemã equivalente ao Conselho de Design, a Rat
für Formgebung, foi criada em 1951 e, de maneira parecida, era
apoiada pelo governo - nesse caso, tanto pelo governo federal quanto
pelos governos estaduais. Por algum tempo, ela teve importante papel na promoção do design na indústria e para o público em geral,
desempenhando uma função não apenas econômica, mas também
cultural para o design na sociedade moderna. Na década de 1980, no
entanto, os recursos financeiros diminuíram, e, muito embora a instituição continue operando em circunstâncias reduzidas, o trabalho
de fomento como atividade principal passou para vários centros de
design estaduais, que priorizam o desenvolvimento regional.
Um problema óbvio de tais instituições é que elas estão sujeitas
a mudanças instáveis no cenário político. O Instituto de Design da
Holanda, fundado em 1993 e financiado pelo governo, se tornou,
sob a direção de John Thackara, um dos centros mais dinâmicos em
todo o mundo para o debate e as iniciativas sobre o papel do design
na sociedade moderna. Em dezembro de 2000, no entanto, suas atividades se encerraram depois que os recursos financeiros foram cortados sob recomendação do Ministério da Cultura. Fica claro que,
quando surge um "abismo" de qualquer tipo entre a maneira como
esse tipo de instituição funciona e a ideia dos políticos de como ela
deveria funcionar, estes é que têm o poder decisivo .
No que se refere a tais relações, uma das instituições de fomento
de sucesso mais duradouro na Europa é o Centro de Design Dinamarquês. Criado depois da Segunda Guerra Mundial, esse centro
tem sido elemento fundamental na consolidação do design, não apenas como fator da vida econômica, mas como parte do diálogo sobre a natureza da sociedade dinamarquesa. Nada disso seria possível
sem o contínuo apoio do governo, o que foi evidenciado pelo prédio
da nova sede, inaugurado no coração de Copenhague no começo dos
anos 2000, prova notável de uma visão do design perfeitamente integrado à vida nacional.
Em contrapartida, do outro lado do Atlântico há o fato curioso
de os Estados Unidos não contarem, e nunca terem contado, com
uma política de designo Foram apresentadas inúmeras propostas pe129
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las partes interessadas, como organizações de designers profissionais, mas o governo federal continua resistente a tal projeto, e apenas os estados de Michigan e Minnesota mostraram algum interesse
no design como elemento que aumentaria a competitividade. As
razões para essa situação são complexas, mas em parte se devem a
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uma mentalidade econômica que considera o design algo superficial,
que pode ser facilmente copiado por concorrentes estrangeiros e que,
portanto, não deve contar com apoio do governo.
Ironicamente, o desenvolvimento do design como ferramenta
comercial nos Estados Unidos entre as duas guerras mundiais serviu
de exemplo para o Japão, quando este deu início a um programa de
reconstrução econômica depois da Segunda Guerra. A principal instituição governamental responsável pelas políticas de desenvolvimento industrial do Japão é o Ministério do Comércio Exterior e da
Indústria (Miti). Suas políticas coordenam as atividades das empresas japonesas dentro de setores específicos para assim torná-las competitivas em mercados internacionais. A maneira como o Japão desenvolveu suas competências de design como parte de seus esforços
é um modelo típico de como o Miti funciona. Na verdade, a abordagem japonesa é um dos exemplos mais claros de que variações
modernas dos princípios mercantilistas ainda estão em vigor.
O conhecimento sobre design já existia na indústria japonesa
antes da Segunda Guerra Mundial, e derivou dos conceitos artísticos
e artesanais europeus. O Japão foi considerado, por muito tempo, um
país que produzia imitações baratas de produtos estrangeiros. Depois
da derrota sofrida na guerra, que deixou a capacidade industrial do
Japão praticamente em ruínas, o Miti desenvolveu planos para reconstrução e expansão econômica com base nas exportações. Suas
primeiras políticas tinham duas plataformas principais: introduzir
as mais recentes tecnologias estrangeiras e proteger a indústria interna
enquanto era reconstruída. O mercado interno era visto como um
trampolim para as exportações.
Como parte dessa política, o Miti deu início a uma intensa promoção do design, convidando profissionais renomados de todo o
mundo para prestar consultoria e, o que é mais importante, enviando
grupos de jovens talentosos para ser treinados nos Estados Unidos e
na Europa, a fim de criar um núcleo de designers qualificados. As
atividades de promoção do design foram estimuladas pela criação da
Organização de Fomento ao Desenho Industrial Japonês QIDPO),
como uma subsidiária do Miti, e o "Sistema de Seleção de Bons Pro131
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dutos de Design", mais conhecido como prêmio G-Mark, para
promover os melhores designs japoneses.
Depois da promoção do design empreendida pelo Miti, em
meados da década de 1950, muitas grandes empresas japonesas começaram a criar departamentos específicos, levando o design a ser
rapidamente assimilado pelos processos de desenvolvimento. Alguns
profissionais recém-formados que retornavam ao país foram contratados por empresas de design, enquanto outros montaram seu próprio
negócio, com destaque para Kenji Ekuan, criador da GK Associates,
e Takuo Hirano, fundador da Hirano & Associates, que por quase
meio século têm sido líderes na consolidação de referências do design
na comunidade empresarial. Novos cursos de formação e treinamentos internos nas empresas resultaram numa expansão contínua
da profissão, de modo que, no começo da década de 1990, havia 21
mil profissionais de desenho industrial trabalhando no Japão. Apesar dos contratempos econômicos desse período, o Miti continua a
ver o design como recurso estratégico para a economia nacional,
com revisões permanentes de sua política, fornecendo uma estrutura
de ideias e reações a novos cenários. Poucas pessoas no mundo ainda
não perceberam a mudança do Japão: de fabricante de imitações a
criador de produtos com tecnologia de ponta e design superior.
Nesse processo, tanto a posição econômica do Japão no mundo
quanto o estilo de vida dos cidadãos japoneses passaram por uma
transformação drástica.
,
Outros países do Leste da Asia seguiram o modelo japonês de
incentivo ao design, com grande sucesso. Em Taiwan, o Ministério
de Assuntos Econômicos tem promovido sistematicamente o design,
assim como o desenvolvimento tecnológico, como meio de aumentar o valor intrínseco dos produtos voltados para o mercado externo.
A instituição responsável por essa política, a Associação Comercial
de Exportação da China, tem desempenhado importante papel ao
melhorar o perfil dos produtos fabricados em Taiwan, antes vistos
como meras cópias baratas. Os dois objetivos da política econômica
para o novo século podem ser resumidos em um slogan que associa
tecnologia e design como bases para o futuro. Os fabricantes de
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Taiwan estão agora tão confiantes a respeito dos seus produtos que
divulgam suas marcas de forma agressiva ao lado dos maiores concorrentes, criando Centros de Fomento ao Design em cidades como
Düsseldorf, Milão e Osaka.
A Coreia do Sul demonstrou disposição semelhante. Devastada
pela guerra que se seguiu à invasão da Coreia do Norte, em 1950,
a partir da década de 1960 o governo começou a seguir o modelo
japonês de industrialização. Da mesma forma, as empresas foram
encorajadas a contratar designers para aumentar a qualidade e a
reputação de seus produtos e, além disso, a educação e a promoção
de design foram fomentadas por uma fundação que recebe recursos
financeiros e apoio do governo. Assim como no Japão e em Taiwan,
grande parte dos produtos fabricados no início era imitação dos
estrangeiros, mas na década de 1980 as escolas de design na Coreia
se desenvolveram de forma rápida e significativa. O design, tanto
dentro das organizações quanto nas empresas especializadas, alcançou grande êxito.
Outros países asiáticos, como Cingapura, Malásia, Tailândia e,
mais recentemente, China, também estão promovendo o design como meio de aumentar sua participação no mercado internacional.
,
Em toda a Asia, essa abordagem é acompanhada por esforços, explícitos e implícitos, para restringir a penetração de produtos estrangeiros nos mercados internos.
Muitos governos certamente acreditam na importância de tais
políticas, pois continuam a implementá-las e, com frequência, reiteram seu compromisso por meio de significativa ajuda financeira.
Sustentar as competências nacionais é muitas vezes visto como um
apoio contra a invasão da globalização. Porém, é importante levar
em conta que o design, em seus níveis mais eficazes e criativos, é uma
das capacidades mais flexíveis nos modelos globais de comércio, independentemente de fronteiras nacionais. O estímulo ao design como
uma atividade de prestação de serviços dentro de um país, para funcionar regional ou globalmente, como em Cingapura, pode ter grande relevância se comparado a políticas nacionais concebidas de maneira limitada.
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Além disso, na maioria dos países, acredita-se que proporcionar
uma formação em design é responsabilidade do governo, embora,
mais uma vez, não haja evidências de nenhuma proposta para moldar essa formação por meio de novos métodos de ensino, a fim de se
obter benefícios no futuro. Por outro lado, chama a atenção a falta
de pesquisas sérias na área de design, apesar de os governos patrocinarem estudos em várias outras áreas de desempenho dos negócios,
como tecnologia e competitividade.
Outro fato digno de nota é que o design, na acepção profissional moderna, parece desenvolver-se até determinado nível de riqueza no crescimento econômico e tecnológico dos países. São raros os
exemplos em que o design é usado de modo estratégico, em âmbito
nacional, para ajudar a consolidar economias em desenvolvimento,
embora ele pudesse, em potencial, ser uma ferramenta construtiva
para o benefício de países emergentes do Terceiro Mundo.
Podemos ainda citar outra área de influência contextual de especial relevância: o modo como o design é entendido pelo público
em geral, que é profundamente influenciado pelos resultados dessa
área. A maneira como o design é representado na mídia, o nível de
discussão sobre sua importância e contribuição para a vida econômica e cultural, o pensamento das pessoas a respeito de seu papel
prático são alguns dos aspectos que servem de indicadores nesse
contexto. No entanto, as mensagens são extremamente confusas ou
mesmo inexistentes. Considerando que boa parte do design do século XX foi determinada pelas percepções dos fabricantes e por suas
decisões sobre o que os consumidores deveriam usar, não é de surpreender o imenso volume disponível de dados de mercado, mas há
pouca compreensão com relação ao que as pessoas realmente pensam
sobre designo Nesse aspecto, é grande a necessidade de pesquisas que
estabeleçam indicadores claros sobre como o design é compreendido.
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Dois temas foram bastante recorrentes neste livro: a extensa
variedade de práticas do design e a maneira como ele vem sendo afetado pelas consideráveis mudanças ocorridas na tecnologia, nos mercados e nas culturas. O design não pode continuar isolado desses
temas mais amplos e, mesmo assim, sua condição permanece um
tanto confusa. Assim como ocorreu em outros períodos de transição
ao longo da história, chega-se a um ponto em que a consciência das
dimensões da mudança torna-se uma questão premente, e a incerteza com relação ao futuro indica que há poucas respostas definitivas.
Desde o início da década de 1980 surgem tentativas de adaptar processos e formatos antigos a novas propostas, com experiências ousadas
e muitas declarações otimistas de como será o futuro. Se a proposição
básica deste livro é a de que o design desenvolveu-se historicamente
num padrão de sobreposição de camadas e significados, e não numa
evolução linear em que novos desenvolvimentos eliminam as manifestações existentes, então podemos estar certos de que novas camadas serão acrescentadas e alterarão o papel e as relações dos modelos
preeXIstentes.
Num certo sentido, sabe-se que os métodos e os conceitos de
design existentes, sobretudo os que surgiram predominantemente
ao longo do século XX, estão em contínua evolução. A produção em
massa está entrando numa nova fase, estendendo-se a mercados globais com base em conceitos sistêmicos sofisticados, como discutimos no capítulo 8. Já está bem claro que os computadores exerceram
uma influência profunda e transformadora como ferramenta de
design, complementando e aperfeiçoando - sem, no entanto, jamais
substituir - os recursos de conceituação, representação e especificação
existentes. O uso de gigantescos monitores de computador - que
•
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permitem que o trabalho seja executado com precisão de detalhes,
em vários lugares ao mesmo tempo, com representações em realidade virtual- está rapidamente substituindo métodos antigos de exibição e o uso de modelos físicos como recurso no desenvolvimento
de conceitos para a produção. Porém, ao mesmo tempo, num típico
padrão de sobreposição, um dos métodos mais antigos de exploração e representação de ideias visuais, o desenho, permanece como
habilidade insubstituível para qualquer designer. Outro procedimento
de grande influência é o aperfeiçoamento de máquinas de prototipagem rápida, capazes de gerar, por meio de especificações do computador, formas tridimensionais de tamanhos e níveis de complexidade
cada vez maiores, em tempo cada vez menor. Os computadores também têm a capacidade de combinar e sobrepor formas de diferentes
fontes - texto, fotografia, som, vídeo -, provocando significativas
transformações nas imagens bidimensionais. O design está se tornando, a um só tempo, mais especializado em alguns campos, com
habilidades mais detalhadas em certas áreas de aplicação, e mais generalista em outras, com o aparecimento, em paralelo, de formas
híbridas de prática.
Já existem diferenças marcantes nos níveis em que os designers
atuam dentro das empresas, e essas distinções devem aumentar ainda mais. Alguns designers são executantes, responsáveis por colocar
em prática ideias determinadas essencialmente por outros profissionais. Mesmo nesse caso, há diferenças no trabalho desses designers,
pois eles podem estar envolvidos, por um lado, em variações rotineiras
com relação às características de um produto ou à estrutura gráfica
das comunicações da empresa, ou, por outro lado, em redefinições
bastante radicais de forma e função. De acordo com o ramo de atividade da empresa e com a fase do ciclo de vida de seus produtos, os
designers podem se ver envolvidos em mimetismo de concorrentes,
na adaptação de atributos adicionais, em importantes redefinições
de função ou na geração de conceitos completamente novos. Esses
profissionais vêm ainda ocupando, cada vez mais, funções executivas
de tomadas de decisão em níveis estratégicos, o que afeta de modo
significativo não apenas o futuro formato dos produtos, mas a for136
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ma futura dos negócios. A Sony Corporation, por exemplo, conta
com uma equipe de design estratégico, que se reporta à presidência
e fornece um abrangente mapeamento de possibilidades futuras para a empresa. Por trás de tais projeções existe a questão de se definir
se o design tem valor sobretudo como conjunto específico de habilidades relacionadas a produtos ou serviços existentes, ou se ele é
também considerado uma forma distinta de conhecimento e ideias
capazes de gerar conceitos de valor completamente novos.
Em outro plano existe a diferença de função dos designers: eles
podem ser criadores de formas, estabelecidas de maneira a não permitir variações - sendo aceitas ou rejeitadas -, ou facilitadores, mobilizando as possibilidades da tecnologia da informação e eficientes
sistemas miniaturizados com o objetivo de proporcionar os recursos
para que os usuários adaptem formas e sistemas a seus objetivos
pessoais. O crescimento da tecnologia eletrônica, a fabricação de potentes microchips e a geração de softwares cada vez mais sofisticados
a preços acessíveis indicam que produtos e sistemas podem vir a ser
extremamente flexíveis de maneira a atender a necessidades específicas dos usuários. As duas funções - criador de formas e facilitador - continuarão sendo necessárias, mas a distinção entre elas é
baseada em valores e princípios fundamentalmente diferentes, a
ponto de constituírem práticas bastante diferentes.
Sem dúvida, técnicas e metodologias mais elaboradas vão surgir, principalmente em abordagens sistêmicas maiores; porém, à medida que as ferramentas se tornarem mais potentes, será necessário
levar em conta a importante questão dos valores intrínsecos à prática do designo Será que os modelos futuros para o que será produzido
(e por que) continuarão a ser determinados, em primeiro lugar, pelas empresas, com designers alinhados aos valores destas; ou pelos
usuários, com designers e empresas servindo às suas necessidades?
Há muitas ideologias liberais alegando que o usuário é quem vai ditar as regras, mas a realidade da prática econômica deixa claro que,
em muitos aspectos, as empresas continuarão mandando. Consideremos, por exemplo, o atendimento telefônico automático que muitas companhias oferecem a seus clientes. No início há sempre uma
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gravação dizendo quanto nossa ligação é importante, mas depois
somos transferidos para um irritante labirinto eletrônico, repleto de
confusão e falta de resposta, sem nenhum contato com um ser humano. A situação que deixa mais claro o abismo entre imagem e
realidade no mundo comercial é a maneira como os consumidores
são tratados. Existe uma tensão inerente cada vez maior entre, de um
lado, pwdutores tentafldo controlâr mercados, e, de outro, o acesso
dos usuários às informações por meio das novas tecnologias. Na maioria dos casos, as resoluções não serão tomadas pelos designers, mas o
design será de vital importância na expressão de seus resultados.
Portanto, saber qual público o designer deseja atingir com seu
trabalho é fundamental. As necessidades básicas da pequena porcentagem da população mundial que vive nos países industrializados já
foram, em grande parte, atendidas. A maioria das pessoas desses
países conta com padrões adequados de alimentação e habitação e
tem acesso a saúde e educação em condições de considerávelliberdade. Os privilégios dessa população no que se refere ao livre-arbítrio e ao acesso a educação e informações são significativos. Com a
ajuda de sites interativos bem projetados, a liberdade de acesso a informações e o volume crescente de produtos customizados para grande parte da população estão entre os benefícios evidentes nos Estados
Unidos, líder mundial em usuários de computadores. Nada garante,
porém, que o resto do mundo vá simplesmente seguir os padrões
americanos. O governo chinês, por exemplo, desenvolveu um firewall
que impede que seus cidadãos tenham acesso a sites de fora do país.
Isso prova que o design de sistemas pode ser usado tanto para aumentar quanto para restringir o acesso a informações.
A pobreza é um termo relativo, e os países industrializados ainda
passam por problemas que exigem cada vez mais atenção, com os
quais o design pode contribuir de várias maneiras: melhorando o
acesso à educação para as pessoas de baixa renda e sem instrução
profissional (nos Estados Unidos e no Reino Unido cerca de um
quarto da população é formada por analfabetos funcionais); reduzindo o desemprego com a criação de oportunidades de reciclagem
profissional constante num ambiente econômico em mudança per138
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manente; tratando das necessidades dos cidadãos da terceira idade;
criando políticas de bem-estar social e assistência médica mais flexíveis; e levando em conta questões ambientais, não apenas as maiores
preocupações ecológicas, mas os problemas mais diretos, como poluição sonora e nível de estresse nos espaços ocupados pelas pessoas.
Problemas dessa natureza podem, muitas vezes, ser ignorados
em mercados dominados pela riqueza excessiva, caracterizados por
hábitos de consumo extravagantes. Nos Estados Unidos, onde, em
2000, estimou-se que 3% da população mundial consumia 25%
dos recursos disponíveis, tem crescido a ênfase não apenas no design
de produtos e comunicações, mas também no design de "experiências". Isso pode ser interpretado, em parte, como um indicativo de
que a utilidade básica dos produtos é tida como certa, mas também
sugere que a vida é tão sem sentido para pessoas incapazes de experimentar algo por si mesmas que elas têm de ser supridas com um
fluxo constante de experiências artificiais, comercializadas e capitalizadas que acabam se impondo como realidade. O design nesse
contexto tem o papel de bloquear tudo o que possa representar desgaste ou incômodo.
O progresso da globalização, o desenvolvimento industrial e a
urbanização no denominado "Terceiro Mundo" e nos países "em
desenvolvimento" ou "periféricos" - onde se concentra cerca de 90%
da população mundial- também fazem surgir questões prementes a
respeito do papel econômico e cultural do designo Certas empresas
multinacionais eliminaram a mão-de-obra no país de origem, mantendo ali apenas cargos administrativos e de design, e transferiram a
produção para qualquer lugar com mão-de-obra barata, demonstrando pouca sensibilidade às diversidades das culturas locais afetadas durante esse processo.
Algumas afirmações nos círculos empresariais, de que com a
globalização o papel dos governos está ficando cada vez menor, soam,
na verdade, apenas como uma ilusão. Fora dos poucos países industrializados, o governo pode ser a única instituição capaz de resistir
aos aspectos mais predatórios da expansão comercial e da invasão
cultural, que podem partir tanto de dentro do próprio país quanto
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de outros. Infelizmente, na prática, há muitos governos corruptos
que desejam se aliar a tal exploração.
Os processos de globalização, no entanto, não devem ser simplesmente retratados como empresas gigantescas que assumem o
controle do mundo de forma avassaladora, como parece ser a ide ia
comum nas ondas de protestos contra instituições como o Banco
Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Inúmeras empresas de pequeno e médio porte estão cada vez mais envolvidas no
comércio global, representando uma variedade muito grande de
produtos e serviços que não podem ser descritos como estereótipos
grosseiros do capitalismo.
Há muitos exemplos, aliás, de empresas pequenas que têm grande noção de responsabilidade para com seus usuários. A empresa
finlandesa Fiskars transformou o design e a fabricação de um produto já existente, a tesoura, com base em minuciosos estudos ergonômicos da aplicação prática, com o objetivo de tornar cada produto
seguro e eficiente para sua finalidade específica. Tal estratégia foi tão
bem-sucedida que a empresa a estendeu a outros produtos, como
ferramentas de jardinagem e machados. Esse desenvolvimento demonstra, portanto, que o sucesso comercial pode se basear no design
usado de maneira compatível com valores sociais.
A alegação de alguns designers de que eles mesmos, de maneira
natural, representam o ponto de vista dos usuários é evidentemente
insustentável, sobretudo se for considerado o número de profissionais que trabalham para atender às necessidades de consumo extravagante nas sociedades ricas, enquanto necessidades básicas em todo
o mundo permanecem sem ser atendidas ou, muitas vezes, sem ser
consideradas. Apesar disso, há indicadores - discretos, mas promissores - do que pode ser feito quando os problemas das áreas em
desenvolvimento são compreendidos e enfrentados. Um exemplo é
o rádio movido a corda, desenvolvido por Trevor Bayliss com o objetivo de propiciar às comunidades rurais da Africa, que não têm
energia elétrica, acesso às informações do governo sobre como combater a aids. No Chile, os jovens designers Angelo Garay e Andrea
Humeres resolveram adaptar embalagens de lâmpadas. Normalmen140
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te descartadas, essas embalagens passaram a ser usadas como pequenos lustres, trazendo mais conforto à população de baixa renda, que
usa iluminação direta, sem nenhum quebra-luz. Um maior número
de soluções tangíveis de design, em pequena escala, teria enorme
efeito cumulativo se mais empresas entendessem que podem agir
em interesse próprio - no que se refere ao lucro necessário para a
sobrevivência do negócio -, prestando mais atenção às necessidades
de seus clientes e dos consumidores em potencial. Uma solução criativa para determinado problema, com base em necessidades locais
específicas, pode muitas vezes ter inúmeras aplicações em outros
lugares e com outras finalidades. O dispositivo usado no rádio de
Bayliss, por exemplo, foi adaptado para lanternas.
Embora exista um grande potencial comercial na identificação
das necessidades dos usuários, há uma pergunta que persiste: se todos
os requisitos básicos forem atendidos, o mundo inteiro vai passar a
consumir de maneira exagerada? Quais seriam as consequências desse fato? Nesse sentido, o design não é simplesmente uma atividade
cujo progresso será representado em gráficos por especialistas, mas
sim uma expressão daquilo que as sociedades acreditam ser qualidade
de vida numa base sustentável. Os designers não podem apresentar
todas as soluções, mas podem fazer parte do debate.
Ao considerar o design no futuro, surgem duas questões sobre
o papel que os designers vão desempenhar: será que esses profissionais se limitarão a atuar como tecnocratas, trabalhando para aquele
que fizer a melhor oferta financeira, sem considerar os objetivos finais de sua obra? Ou existe uma dimensão de objetivos sociais e
ambientais que deve ser eXplorada? Sabe-se que ainda há muita coisa
a aprender, mesmo nos aspectos mais básicos das sociedades desenvolvidas. Isso se evidenciou, de forma drástica, nas eleições presidenciais americanas em 2000, quando o design das cédulas eleitorais e
seus dispositivos de processamento se mostraram muito ineficazes
na função de comunicar aos cidadãos qual tinha sido o seu voto, além
de não ter sido possível obter uma confirmação do voto e tampouco
corrigir um erro. As discussões sobre soluções nesse sentido se concentraram, sobretudo, no hardware e nos seus custos. Se os caixas
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eletrônicos apresentassem as mesmas vulnerabilidades em seus procedimentos, haveria, com certeza, um clamoroso protesto, mas parece que garantir os direitos democráticos não tem a mesma relevância
que cumprir funções comerciais.
Se a intenção for, na verdade, humanizar a tecnologia e levar
seus benefícios a um número cada vez maior de pessoas em todo o
mundo, é necessário reconhecer que ~ão os designers que determinam todas as formas das interfaces detalhadas que fazem parte da
tecnologia no dia-a-dia. Há muitas questões de grande importância
a esse respeito: até que ponto os valores embutidos no trabalho dos
designers terão, como principal objetivo, a geração de lucro, o apoio
às pessoas e o estabelecimento de harmonia com questões ecológicas?
Será que tpdos esses elementos podem coexistir de maneira equilibrada e viável sob a ótica comercial?
Para responder a tais questões, e a muitas outras igualmente importantes, é necessário que, antes de mais nada, o design seja entendido como um fator decisivo que dá forma a nossa vida em todos os
seus aspectos. Há poucos elementos nos ambientes que ocupamos,
nos objetos que usamos ou nas comunicações com as quais deparamos que não poderiam ser aperfeiçoados de modo significativo em
diferentes graus. Só quando entendermos que todas essas manifestações de design são o resultado de escolhas feitas em nosso nome - embora, na maioria dos casos, sem nossa participação - é que o significado do design no mundo contemporâneo terá condições de mudar.
Apenas quando essa atividade for corretamente compreendida, debatida e determinada como algo vital para todos é que o pleno potencial dessa capacidade humana começará a ser percebido.
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rincipalmente por causa dos meios de comunicação, o design é considerado banal e corriqueiro,
de pouca relevância, como se fosse apenas decorativo. Neste livro, o autor muda esse modo de ver o
design ao mostrar quanto ele é essencial na vida cotidiana - do palito de dentes à disposição do ambiente
de trabalho.
Recorrendo a uma série de exemplos reais de empresas como Coca-Cola, Apple, Nike e Volkswagen,
esta obra introdutória lança um olhar que vai além de
questões de estilo e gosto e mostra como o design é
encarado de maneira diferente de acordo com cada
cultura e contexto, enfatizando principalmente sua
relação com os objetos, a comunicação, os ambientes
e os sistemas que cercam a todos.
John Heskett é professor titular da Escola de Design
da Universidade Politécnica de Hong Kong.
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