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7
DISCUSSÃO

Uma mudança ocorre quando há uma revolta contra a pressão 
das coisas com as quais nós nos acostumamos, mas que são anacro-
nismos e autóctones. Um novo estilo de vida pede novas formas e 
novas coisas.

O design constitui-se em parte da grande transformação social, 
econômica e cultural. Diferentes pessoas têm mudado de opinião 
sobre o significado de um novo design. Algumas são quase indi-
ferentes a seus valores e consideram isto de menor importância, 
se comparado com o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. 
Mas para a maioria das pessoas a sensação de bem-estar apoia-se 
largamente nos objetos cotidianos que as rodeiam. As coisas ao 
nosso entorno, nosso cenário externo, é então a expressão de como a 
geração mais velha viveu e como nós queremos viver hoje. 

A atividade altamente diversificada que caracteriza o design 
finlandês em todas suas formas foi, na realidade, encarada como 
uma alternativa “democrático-individualista” para as grandes in-
dústrias ou políticas governamentais que forçaram uma produção 
mais uniforme nas sociedades de massa em alguns outros países.

Os objetos e produtos que um indivíduo, uma família, uma co-
munidade ou uma sociedade projetam, fabricam, escolhem e acei-
tam, e o modo como a relação com vários deles evoluem, refletem 
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igualmente valores tanto individuais como sociais. Objetos e pro-
dutos falam sua própria e explícita linguagem. Os diferentes pesos 
dados ao lugar, ao tempo, à cultura e à comunicação resultam em 
diferentes formas de expressão. O crescimento assustadoramente 
rápido das formas de comunicação baseado na tecnologia global in-
crementou a uniformidade. Seria excitante ver como culturas locais 
conseguem preservar sua própria identidade. Isso é uma questão de 
política em design e também de política cultural.

A linguagem formal criada pelo homem para os objetos e pro-
dutos é a mesma em qualquer lugar do mundo. A forma do objeto 
e dos produtos pode ser traçada por meio da interação entre lugar 
(geografia e ecologia), tempo (história), atividade humana (cultura, 
incluindo tecnologia) e comunicação (informação). O design fin-
landês segue o mesmo princípio básico como design e cultura mate-
rial, mas a ecologia, a história e a cultura finlandesas não seguem o 
padrão usual de outros países industrializados, o que torna o design 
finlandês interessante.

Assim como as leis naturais são globalmente válidas, é natural 
que a tecnologia baseada nessas leis produza técnicas construtivas, 
máquinas e instrumentos similares, sem levar em consideração o 
país ou a região onde estão sendo produzidos. É por isso que aviões, 
carros, televisores, instrumentos médicos, entre outros, parecem 
os mesmos em todo o mundo. A produção industrial em massa 
atravessa as fronteiras nacionais, e os mesmos produtos podem ser 
comprados em diferentes partes do mundo.

Ao contrário, identidade nacional e originalidade podem ser 
encontradas principalmente no artesanato e na arte industrial en-
fatizando os aspectos estéticos, mas também na qualidade e no 
know-how do design. O design nacional finlandês tem conservado 
alguns dos antigos arquétipos da humanidade, como a relação com 
a natureza, as necessidades básicas da vida e as ferramentas para 
satisfazê-las.

A natureza é uma fonte inesgotável de inspiração em várias cul-
turas. O longo, gráfico, preto e branco inverno finlandês tem sido 
tema e forma para vários produtos de artesanato e design, mas tam-
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bém tem forçado o desenvolvimento de várias ferramentas para 
sobreviver a ele. Hoje em dia, todas as circunstâncias climáticas 
que os finlandeses enfrentam são contornadas com a ajuda da tec-
nologia, permitindo que todas as funções da sociedade continuem 
com segurança e sem interrupção, independentemente do frio e da 
neve. Mas dos velhos tempos sobrevive a habilidade em encontrar 
formas inatas e apreciar a estética e a primitiva beleza da solução 
formal simplificada.

Os fazendeiros e suas famílias construíam seus próprios objetos 
e ferramentas, assim como as construções. Por meio da tentativa e 
erro, a funcionalidade e a forma dos objetos e ferramentas foram 
gradualmente tornando-se mais práticas e bonitas. Como é fácil de 
ser trabalhada, a madeira era o material principal. Em função do 
rigoroso inverno, a terra era pobre, e o padrão de vida, baixo. Por sua 
vez, os objetos e ferramentas tinham de ser econômicos e frugais. 
Influências estilísticas que se infiltraram na Finlândia foram adap-
tadas ao modo simples de vida. Algumas das mais básicas e antigas 
atitudes e maneiras conhecidas têm sobrevivido na Finlândia como 
uma tradição viva, defendida pela geografia e pelo idioma não usual.

Os princípios do Funcionalismo – sua ênfase na praticidade, 
utilidade e simplicidade – estavam em harmonia com a cultura fin-
landesa, e foi dessa união que surgiram as características básicas do 
design finlandês. Como tais características, além da percepção da 
natureza e da simplicidade, pode-se citar a necessidade de uso ra-
cional dos recursos naturais, a qual ajudou a compreensão dos prin-
cípios do ecodesign e das análises ergonômicas, principalmente em 
design de mobiliário. Por outro lado, em que pese esse despojamen-
to formal, a exuberância da colorida ornamentação convive lado a 
lado com a simplicidade. O artesanato oferece exemplos de efetiva 
decoração, e o design industrial revela a beleza do Funcionalismo.

A decoração genuinamente finlandesa tem claramente origens 
no épico Karelia e está diretamente relacionada com influências bi-
zantinas e eslavas, preservadas, por exemplo, pela Igreja Ortodoxa, 
como contrapeso à visão predominantemente verbal e antipictórica 
da Igreja Luterana.
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As “minorias silenciosas” – crianças, idosos, deficientes – têm 
a demanda de suas necessidades atendidas, assim como a maioria. 
Na Finlândia e no restante da Escandinávia, são comuns trabalhos 
em brinquedos, ajuda a idosos, roupas e outros equipamentos para 
deficientes, entre outros importantes resultados de alta qualidade, 
expressando as várias dimensões humanitárias que o design pode 
assumir.

O design finlandês tem se caracterizado em diversos países 
como sucesso de público e de crítica há mais de cinquenta anos. 
Contribuíram para esse quadro uma intensa atividade pós-Segunda 
Guerra Mundial, a competição internacional, a postura dos finlan-
deses em relação ao processo de design, que destruiu as barreiras ar-
tificiais entre a produção industrial, e a resposta pessoal aos objetos 
que dão forma a nosso ambiente. A popular retórica modernista de 
“coisas mais bonitas para o uso diário” relatou ao mundo o design 
finlandês como uma cultura emblemática de um ideal democrático. 
O projeto de design escandinavo fazia parte do projeto pós-guerra 
da Escandinávia para entrar de maneira agressiva no mercado ex-
terno, tendo em vista que o ideal pós-guerra de funcionalismo era 
imperativamente social, mas com design inexpressivo. E a identi-
dade do design finlandês está focada em concepções sobre os obje-
tos, não nas qualidades formais inerentes a esses objetos, crucial na 
criação de uma cultura nacional de design nos anos 1940 e 1950.

O sucesso do design finlandês dos anos 1950 está diretamente 
ligado à consolidação da identidade nacional. Da mesma forma 
que o moderno tem a ver com a independência, o boom do design 
finlandês pós-guerra e, consequentemente, os golden years nos anos 
1960 têm a ver com as negociações que tiveram de ser feitas com a 
antiga URSS. Muito pouco mobiliário foi importado, e os produtos 
disponíveis no mercado interno facilitaram a modernização dos 
lares finlandeses, ajudando a criar uma imagem coerente entre a 
Arquitetura e outras áreas do design.

O mundo tem mudado muito desde os anos 1950 e 1960, anos de 
ouro do design finlandês. A arena do design expandiu-se, especial-
mente no campo do design industrial. O papel social do design tem 
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ganhado profundidade e complexidade, mas também tem se torna-
do motivo para compreensões contraditórias. A produção em mas-
sa e o mercado internacional continuam a crescer, mas encontram-
se frente a uma relação problemática entre estilos internacional e 
nacional e a relativa importância do público e do privado – em um 
mundo onde da qualidade ambiental depende nossa sobrevivência.

O programa de política em design Design 2005! Government 
Decisions in Principle on Finnish Design Policy é provavelmente um 
dos mais consistentes e consensuais casos de esforço em escala glo-
bal para se introduzir o design de modo mais eficiente a serviço da 
indústria, do comércio e da cultura, apesar de uma política nacional 
em design não ser novidade na Finlândia. Já em 1871, foi criada a 
Central School of Crafts, atual Universidade de Arte e Design – 
Uiah, a serviço da então nascente indústria.

De várias maneiras a discussão do final do século XIX, centrada 
no artesanato, está distante do debate atual, mas apesar do pano-
rama histórico ser diferente, ainda são atuais os argumentos sobre 
interesse nacional, exportações, o papel do capital privado frente 
ao eterno problema da balança comercial, arte, estética, artesanato 
e tecnologia no desenvolvimento de produtos. Talvez a principal 
diferença seja que agora essas questões estejam embebidas nos pro-
blemas da globalização. Assim, a política industrial tem levado em 
conta o papel do design como forma de melhorar a competitividade 
das exportações da indústria em um mercado incrivelmente global 
e saturado. Paralelamente, não se pode esquecer que isso é fato 
não apenas na Finlândia, mas em vários países, onde também se 
observam agendas semelhantes de incremento ao design, como no 
Brasil.1 E todas elas refletem o passado histórico local do contexto 
de design e sociedade. A História pode ser lida retrospectivamente 
a partir desses documentos como forma de traçar as similaridades e 
diferenças entre o presente e o passado. De fato, se adequadamente 
interpretada, o entendimento da história pode futuramente ter par-

 1 Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br/portal/acoes/pbd.jhtml>. 
Acesso em: out. 2008.
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te significativa no entendimento de como essas políticas serão e/ou 
foram implementadas.

O contexto econômico finlandês mudou rapidamente no come-
ço dos anos 1990, levando o país à sua pior crise enquanto nação 
independente, e os piores anos da recessão, entre 1992 e 1994, mos-
traram a fragilidade da infraestrutura da indústria nacional. Era 
consenso nacional a importância de se redirecionar a indústria para 
áreas maciçamente tecnológicas, assim como de informação tecno-
lógica. Por outro lado, também era clara a necessidade de investi-
mentos significativos para melhorar o patamar de desenvolvimento 
tecnológico. Isto equivalia a um significativo aumento no orçamen-
to da Agência Nacional de Tecnologia, que, juntamente com o setor 
universitário da área tecnológica, eram responsáveis pela R&D2 
na indústria. Gradualmente, o conceito de um sistema nacional de 
inovação tornou-se o termo guarda-chuva que abrigava toda e qual-
quer ação que ajudasse a escapar do limbo econômico e da erosão no 
sistema social causada pelo fim do estado de bem-estar que tinha 
se desenvolvido nas décadas depois da Segunda Guerra Mundial.

Apesar de essa discussão estar focada no design, a agenda nacio-
nal no caso finlandês não pode ser entendida sem o reconhecimento 
das mudanças drásticas na indústria, na política tecnológica e nos 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, cujo exemplo mais 
conhecido ainda é o caso da Corporação Nokia. Várias das compa-
nhias high-tech em meados da década de 1990 exploravam o poten-
cial do design de produtos no desenvolvimento mais intenso e mais 
estratégico do que já tinha sido usado até então. É evidente que 
nesse caso o design serviu como vantagem em retorno financeiro, o 
que nos leva a pensar sobre o novo papel que o design deve ter nas 
políticas para renovação do perfil dos produtos, não importando de 
qual país seja. 

Em 2000, quando foi lançado o programa, concluiu-se que exis-
tia sim a necessidade de uma ampla visão do estado atual e dos 
futuros desafios do design finlandês. O meio industrial e os po-

 2 Research & Design. Pesquisa & Design, em uma tradução livre.
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líticos eram favoráveis a essa visão. A comunidade de design, em 
somatória, deu atenção a vários tópicos que ainda estavam em dis-
cussão, apesar de não no contexto geral de toda a análise. Quando 
pronto, o documento abrangia basicamente três áreas principais 
sobre os aspectos do acordo com design em relação à competiti-
vidade nacional. Trata-se de uma melhora geral no padrão do de-
sign e de desenvolvimento de um profissional em design, mas com 
um conhecimento sólido na estrutura comercial, a recomendação 
de colaboração entre os setores público e privado. O Estado seria 
responsável por áreas tais como educação, promoção cultural e 
gerenciamento de patrimônio, mas o design só pode florescer e 
existir em colaboração com a indústria e por meio de consultorias 
em design capazes de gerenciar seus serviços e negócios em um 
mercado aberto e competitivo. E no final de 2000, a discussão pú-
blica sobre design atingiu, inclusive, setores da mídia que antes 
eram reservados para notícias sobre economia. Aparentemente, o 
único obstáculo encontrado era a comunicação entre designers, en-
genheiros de profissionais de marketing. A solução encontrada foi 
o desenvolvimento de um programa IDBM3 conjunto entre o curso 
de mestrado da Uiah, a Universidade de Tecnologia4 e a Escola de 
Economia e Administração de Negócios,5 o qual recebeu um orça-
mento especial do Ministério da Educação. 

A organização desenvolvida pela Uiah desde o final dos anos 
1980 ilustra a política tanto educacional como de natureza estra-
tégica de que a universidade é capaz, não apenas respondendo aos 
desafios de redefinir o cenário do design, mas também de, atual-
mente, formular várias das principais questões. Isto tem se concre-
tizado por meio de uma plataforma internacional para discussão em 
educação e pesquisa em design, operacionalizada com uma série 
de conferências internacionais iniciadas em 1987, em colaboração 
com líderes internacionais do cenário em design. O resultado des-

 3 International Design Business Management.
 4 Helsinki University of Technology.
 5 School of Economics and Business Administration.
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sas conferências tem sido publicado desde o final dos anos 1980, 
tornando-as o principal editor de livros, dissertações e periódicos 
em design.

Outro elemento é a mobilidade dos estudantes, tanto de estran-
geiros para a Finlândia como vice-versa. Dessa forma, é sublinhado 
o papel da pesquisa em produzir e expandir conhecimento em de-
sign em qualquer esfera. Paralelamente, a pesquisa em design tem 
surgido nas universidades de tecnologia e economia, com potencial 
para abordagens multidisciplinares. Em sintonia com a preocupa-
ção de transferir inovação de natureza tecnológica dos projetos de-
senvolvidos na universidade para possíveis aplicações industriais, 
foi criado um centro para design como parte da política, Designium.6 

Esse centro de inovação em design é constituído em estreita 
colaboração entre a Universidade de Arte e Design de Helsinque, a 
Universidade da Lapônia, a Universidade de Tecnologia de Helsin-
que (HUT) e a Escola de Economia de Helsinque (HSE).7 A coope-
ração também inclui outras universidades, empresas e organizações 
públicas. Sua missão é promover o desenvolvimento da política 
nacional em design e a internacionalização do design finlandês. O 
objetivo é colocar o design como o fator principal de competitivida-
de na indústria finlandesa. Seus colaboradores pretendem torná-lo 

 6 Designium irá fomentar novos campos em design, assim como aqueles já con-
sagrados no mercado, através de pesquisas multidisciplinares, visando à ex-
ploração comercial de resultados. A pesquisa deverá ser apoiada pelo desen-
volvimento de novas formas de cooperação em matéria de inovação, de forma 
a responder às necessidades do sector empresarial. O objetivo será promover o 
uso da experiência do design em inovação e desenvolver atividades na área co-
mercial, gerando, a partir daí, outras inovações. Isso será feito em cooperação 
com os todos os departamentos e unidades da Universidade de Arte e Design 
Helsinque, responsáveis pela pesquisa e ensino, cuja experiência em design 
também constitui a base para P&D no Designium, produzindo conhecimento 
sobre a situação atual e as tendências internacionais em design, implemen-
tando programas que promovam o desenvolvimento do design e crie novos 
contatos internacionais. Disponível em: <https://www.taik.fi/designium/
english/>. Acesso em: 13 set. 2006.

 7 A fusão dessas instituições já foi aprovada pelo Parlamento e está em processo 
de implantação, devendo ser concluído em 2009.
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um grande centro de competência em design, tanto nacional como 
internacionalmente, promovendo a internacionalização do design, 
com impacto positivo considerável na economia nacional.

Entre 2004 e 2007, esse centro promoveu a transferência dos 
novos conhecimentos e aptidões em design para o setor empresa-
rial, e também a utilização do modelo em design pela economia, 
visando alcançar um crescimento significativo da competitividade 
internacional finlandesa e a consequente melhoria do emprego na 
Finlândia.

Desta forma, de acordo com as recomendações da política em 
design, uma espécie de mesa-redonda de design tem sido estabele-
cida com representantes da indústria, da educação, dos designers e 
do setor público, de maneira a gerar iniciativas para as instituições 
decisórias, tanto públicas como privadas. A Uiah tem se mostrado 
em conexão com várias das ações e iniciativas relatadas. Isto é con-
sequência do papel que a universidade ocupa no campo do de-
sign finlandês, não apenas na educação e pesquisa, mas também 
em política em design. As operações da universidade são um bom 
exemplo de colaboração frutífera entre a educação superior e outras 
instituições públicas e privadas.

No Brasil, esse processo desenrolou-se de forma diversa ao acon-
tecido na Europa, o que gerou, em seu decorrer, a hibridização de 
uma sociedade “pré-industrial” existente e uma outra “industrial 
em formação”, em que o tradicional e o moderno articularam-se de-
sigual e combinadamente para formar uma outra, nem totalmente 
tradicional, nem totalmente moderna, mas múltipla e sobreposta.

A modernidade brasileira foi um conjunto de valores elaborados 
em pátrias distantes, pátrias estas que são tomadas como referência. 
A apropriação da modernidade pela sociedade, na maioria dos ca-
sos, ocorre por meio dos “modelos”, ou seja, não porque se tenha 
uma compreensão, mas porque é o repertório formal das elites, a 
qual, por sua vez, “consome” o moderno, igualmente não porque o 
entenda, mas porque em um determinado momento foi repertório 
formal vanguardista, que o distanciou da massa, em uma relação 
que se retroalimenta.
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A instituição do design no Brasil ocorre de modo forçado. É a 
história de uma cultura importada, assim como o modelo de indus-
trialização pode ser entendido como sendo o de uma industriali-
zação forçada, não espontânea, que nem sempre se apresentava de 
acordo com a razão do design local, na qual se foi inserindo ao longo 
dos anos sua cultura autóctone. Trata-se de um percurso muito 
complexo, um grande esforço, sobretudo por parte da presença 
europeia, para fazer crescer em um país que não tinha nem vocação, 
nem tradição, nem ocasião, a cultura do projeto moderno aplicado 
aos objetos de produção em série.

O próprio modelo de design que as minorias europeias procu-
raram introduzir no Brasil baseava-se em pesquisa de produtos de-
finitivos, projetados racionalmente para uma sociedade ordenada 
e monológica. Com o passar dos tempos, o mercado encarregou-se 
de demonstrar não somente a impossibilidade desse teorema, mas 
também sua periculosidade como portador de uma rigidez produti-
va, em um contexto mundial, que hoje, ao contrário, pede contínuas 
inovações.

Diante disso, o ensino apresentava-se aos designers brasileiros 
como a melhor alternativa para colocar em prática suas próprias 
percepções e conceitos experimentais da atividade de design. É 
curioso notar que as melhores soluções projetuais surgidas no país 
no âmbito escolar não foram colocadas em prática nas indústrias 
locais. Permaneceram como propostas e protótipos no âmbito aca-
dêmico, como nos confirmam os inúmeros prêmios e concursos de 
design promovidos no país, longe, portanto da produção e dos reais 
vínculos industriais que os legitimassem.

No Brasil, segundo Vasconcelos & Ferreira (2000), a inovação 
tecnológica tem sido tema de diversas publicações, e o relato de ex-
periências de sucesso aponta para a necessidade do fortalecimento 
da interação entre governo, universidades e empresas.

O processo de inovação é um processo interativo realizado com 
a contribuição de vários agentes econômicos e sociais, que possuem 
diferentes tipos de informação e conhecimento, e dentro desse con-
texto, é necessário que se desenvolvam políticas industriais, tecnoló-
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gicas e de inovação que sejam capazes de lidar com a realidade socioe-
conômica, tornando-se urgente o incentivo do governo à criação de 
redes, nas quais os recursos, o conhecimento e a informação circulem 
rapidamente e a baixos custos e as quais são extremamente importan-
tes para orientar e adaptar os sistemas produtivos e de inovação, que 
devem envolver o setor industrial, o setor de ensino e de pesquisa e o 
governo, que, em articulação com outros agentes, podem contribuir 
para a aprendizagem das empresas, o fortalecimento de sua capaci-
tação tecnológica e o consequente aumento de sua competitividade.

Especificamente no caso da inovação em design, em que pese 
que a empresa venha a ser o lócus do processo de inovação, esta não 
está sozinha nesse processo, pois necessita de articulação com os 
demais agentes. O processo de inovação é, portanto, um processo 
interativo, realizado com a contribuição de vários agentes que pos-
suem diferentes tipos de informação e conhecimento, e essa intera-
ção se dá entre diversos departamentos da mesma empresa, entre 
empresas diferentes ou entre distintas organizações, como centros 
de pesquisa e universidades. 

Ressalta-se o papel das instituições de pesquisa e das universi-
dades, que fornecem a base do desenvolvimento científico e tecno-
lógico para a geração de conhecimentos e capacitação de pessoas. 
Uma vez que a competitividade das empresas no mundo globa-
lizado depende da inovação de produtos e processos e do esforço 
de P&D, seus dirigentes deparam-se com um grande desafio. Nos 
países desenvolvidos – como foi o caso da experiência observada na 
Finlândia –, a interação entre o setor de pesquisa e o setor empresa-
rial faz parte da estratégia das empresas na gestão de seu conheci-
mento tecnológico.

No Brasil, o afastamento do setor privado das atividades de 
P&D contrasta com esse comportamento dos países desenvolvidos. 
Como consequência, a indústria brasileira perde a oportunidade de 
investir no desenvolvimento de capacidade inovativa e em proces-
sos criativos de aprendizado conjunto.

Para se gerenciar de forma efetiva as cooperações entre universi-
dades, centros de pesquisa e indústrias, vários pontos precisam ser 
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esclarecidos e analisados, pontos estes que vão desde a definição do 
que seja uma cooperação de sucesso, dos critérios que possam ser 
usados para avaliar a eficiência de uma pesquisa em cooperação, até 
as causas mais comuns dos fracassos e frustrações, incluindo, prin-
cipalmente, como se dá o processo de aprendizagem nas empresas. 
De acordo com Vasconcelos & Ferreira (idem):

• o projeto deve ser igualmente importante para ambos os par-
ceiros, levando-se em consideração que as motivações rara-
mente coincidem;

• cada parceiro (universidade, indústria) deve ter sua identida-
de e seus objetivos próprios respeitados. Por exemplo, encon-
trar compromissos entre as diferentes temporalidades;

• a comunicação – essencial – não deve se referir apenas aos 
resultados alcançados, mas também ao processo de trabalho. 
A probabilidade de sucesso aumenta com a frequência e o 
caráter personalizado dessa comunicação;

• a capacidade de motivação das equipes por seus líderes deve 
ser apoiada pela construção de redes de interação estáveis en-
tre equipes industriais e universitárias;

• e, finalmente, é necessário levar em consideração as diferenças 
entre as representações de acadêmicos e industriais no que diz 
respeito à aprendizagem (passagem de um enfoque conceitual 
a outro, procedimental), ao valor (valor de estima versus valor 
de troca) e às emoções (ruptura da relação entre o criador e a 
criatura, representação de seu universo mental, em oposição 
ao prazer do risco e da vitória no mercado). Investir no desen-
volvimento de representações comuns do sucesso da interação 
é importante para seu bom andamento.

Neste artigo que relata a experiência do Projeto Minas Ambien-
te, Vasconcelos & Ferreira (idem) apontam algumas ações necessá-
rias para o sucesso nesse tipo de parceria:

• formação de recursos humanos, em nível de pós-graduação, 
sensíveis às necessidades da indústria;



DESIGN, EMPRESA, SOCIEDADE  165

• solução de problemas tecnológicos da indústria por meio do 
desenvolvimento de projetos de doutorado e mestrado;

• indução do processo de participação da indústria e do setor 
privado em geral no financiamento da pesquisa e da pós-gra-
duação;

• formação de interlocutores e negociadores da cooperação en-
tre universidades, indústrias e centros de pesquisas;

• conscientização dos pesquisadores quanto à importância das 
patentes e consequente aumento no número de pedidos;

• maior participação do setor privado na definição das políticas 
públicas de pós-graduação;

• desenvolvimento de ferramentas catalisadoras da transferên-
cia de conhecimentos entre o setor de pesquisa e a indústria;

• formação de mestres e doutores mais valorizados pela indús-
tria e fortalecimento da integração universidade, indústria, 
centros de pesquisa.

A transição das décadas de 1980 e 1990 foi marcada pelo Plano Collor 
e pela entrada do Brasil no mercado globalizado. A indústria nacional 
precisou enfrentar a competição internacional e, consequentemente, 
foi necessário buscar um diferencial competitivo para os produtos. 
O design tornou-se uma importante ferramenta para os negócios.

O primeiro programa de âmbito nacional em design no Brasil 
só surgiu em 1995, enquanto medida de suporte para auxiliar as 
empresas frente ao contexto de crise econômica dos anos 1980 e 
de orientação neoliberal dos anos 1990. Foi em 1995 que o Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC lançou o Programa Brasileiro do Design – PBD (Decreto de 
9.11.1995), uma iniciativa voltada para a inserção e o incremento da 
gestão do design nos setores produtivos brasileiros.8 Esse programa 
reuniu instituições tais como a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Federação das 

 8 Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br>. Acesso em: set. 2008.
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Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o Ministério de Ciência 
e Tecnologia (MCT), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC), o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e outros.

A definição dos projetos e ações a serem desenvolvidos pelo 
PBD foi, até 1999, estabelecida anualmente pelo Comitê Execu-
tivo, a partir das propostas dos representantes dos subprogramas 
gerais e dos programas setoriais. Entretanto, “com a institucionali-
zação dos Fóruns de Competitividade das cadeias produtivas pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC, o PBD passou a desenvolver projetos e ações em consonân-
cia com esses Fóruns”.

O PBD também incentivou o desenvolvimento de programas 
estaduais de design que, a partir criação do Via Design, passaram a 
ser incorporados pelos núcleos e centros regionais.

As bases das diretrizes estratégicas atuais para o design foram 
elaboradas com fundamentação em uma discussão ampla promo-
vida pelo PBD em outubro de 2002, com a participação de 37 insti-
tuições representantes da comunidade do design brasileiro, que deu 
origem ao documento “Caminhos do Design”. Por meio de uma 
análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades para o de-
sign, foram definidos a missão, os princípios e valores, as diretrizes 
estratégicas, as linhas de ação e os programas e projetos.

As iniciativas de promoção do design nesse período incluem: 
o projeto Design Excelence Brasil, lançado em junho de 2003, que 
busca o reconhecimento internacional do design brasileiro; o for-
talecimento da Marca Brasil e da imagem do design do país por 
meio do apoio à participação de produtos brasileiros em premiações 
internacionais de design;9 a criação do Portal Design Brasil, lançado 
em 2004 para divulgação de informações e trabalhos acadêmicos; o 
lançamento da Marca Brasil, selo que identifica os produtos, servi-
ços e destinos turísticos brasileiros no exterior.

 9 Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br/debrazil>. Acesso em: set. 
2008.
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Na modalidade de promoção estão, ainda, as mostras e con-
cursos, tanto de caráter nacional como regional, para designers e 
empresas. Editoras, revistas, revistas especializadas, revistas acadê-
micas e jornais, bem como revistas eletrônicas, completam o qua-
dro de promoção, contribuindo para a divulgação e transmitindo 
informações de design.

Do ponto de vista das atividades de suporte, existem programas 
dentro das três modalidades previstas: programas de curta duração, 
de assessoria contínua e de treinamento em geral, implementados 
por meio de ações do Sebrae e do Senai, com destaque para o pro-
grama Via Design do Sebrae e o programa Senai de Gestão do De-
sign, que estão integrados às políticas de desenvolvimento regional.

Enquanto parte do processo de busca de aperfeiçoamento, as 
políticas de design têm passado também por avaliações e controle 
de impactos. Em outubro de 2006, uma nova reunião de avaliação 
estratégica do PBD reorganizou suas diretrizes de acordo com as 
indicações levantadas em estudos sobre o panorama do design em 
nível internacional e nacional (Miasaki et al., 2006), dando início a 
uma nova etapa, o PBD 2007-12. Algumas preocupações foram en-
tão enfatizadas, entre as quais se destacam a necessidade de maior 
apoio à educação, a inserção em Arranjos Produtivos Locais – 
APL10 –, a ênfase nos projetos voltados para a sustentabilidade 
econômica, ambiental e social e a importância de uma maior coor-
denação entre as diversas ações e projetos (Brasil, 2003).

Esses pontos fracos revelaram a falta de uma ênfase maior na 
dimensão antropológica na aplicação dos programas e ações, extre-
mamente centrados na questão do suporte e promoção do design, o 
que pode parecer coerente, embora não suficiente, do ponto de vista 
de criação do valor simbólico do design. A promoção do design 
suscita não somente questionamentos quanto ao seu peso relativo 
no conjunto de ações, mas quanto a sua própria natureza, pelo fato 

 10 Arranjos Produtivos Locais são aglomerações territoriais de agentes econô-
micos, políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de atividades 
econômicas – que apresentam vínculos, mesmo que incipientes.
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de não se apoiar sempre em valores concretos ou em um sistema 
bem estruturado. Corre-se, então, o risco de desgaste do termo e da 
imagem do design no Brasil. 

Assim, a promoção deve corresponder ao estágio efetivo de de-
senvolvimento. É necessário que haja uma base de conhecimento 
para interpretar e selecionar as informações que chegam, transfor-
má-las e traduzi-las em design. Exemplo marcante de uma tentati-
va de promoção mal direcionada é o caso da exibição em Hanover 
de produtos que ganharam “prêmios” enquanto plágios: segundo 
Bornancini & Petzold (2002, p.136), “pelo menos em duas vezes 
produtos brasileiros foram contemplados com o troféu ‘Plagiários’ – 
‘prêmio’ distribuído na feira de Hanover à cópia mais descarada de 
produtos alemães”.

Outro exemplo é o desgaste interno do termo design, quando as 
metodologias de sua implantação não são bem-sucedidas e levam 
as empresas a não mais acreditar em suas vantagens – o que ocorre 
com frequência no nível de aplicação de metodologias de APL em 
regiões menos desenvolvidas.

De um ponto de vista mais abrangente, as políticas de design 
não lidam com determinados componentes importantes, os quais 
hoje fazem parte do escopo de ação do design no panorama inter-
nacional e que dizem respeito à reorientação ética do consumo. 
Estando historicamente atreladas à questão da industrialização, 
essas políticas surgiram no Brasil a partir de iniciativas11 de uma 
liderança exercida por empresários e administradores esclarecidos 
desde a década de 1970, com foco no desenvolvimento microe-
conômico, o que é bastante revelador, pois se restringem à visão 
que coloca o desenvolvimento como consequência do crescimento 
econômico e não se integram necessariamente aos requisitos da 

 11 Tais como criação do setor de Desenho Industrial do Centro Tecnológico de 
Minas Gerais – Cetec (Moraes, 2006), a criação do Laboratório de Desenho 
Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia , no Rio de Janeiro, a criação de 
um núcleo de design industrial, por meio da ação do governo do estado de São 
Paulo e da Federação das Indústrias em 1979 (Miassaki et. al., 2006; Loschia-
vo dos Santos, 1995).
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sustentabilidade. Sua abrangência está subordinada aos objetivos 
das políticas para as quais atuam como acessórias – melhorias da 
competitividade das empresas, crescimento econômico do país ou, 
eventualmente, sustentabilidade –, dependendo do direcionamento 
dos programas aos quais elas estão atreladas, podendo, assim, servir 
a propósitos diversos, mesmo opostos à sustentabilidade. 

Políticas que beneficiassem mais diretamente causas sociais ou 
que se preocupassem mais com as questões ambientais teriam uma 
ação mais transversal e estariam provavelmente mais bem articula-
das com as atuais políticas de desenvolvimento.

Para que possa ter uma base mais sólida, o design deve ser in-
serido enquanto preocupação cultural em um sentido mais amplo. 
Entendido dessa maneira, o design enquanto cultura entrelaçaria-se 
com outras políticas, redefinindo as premissas do desenvolvimento 
social, considerado em posturas tradicionais e conservadoras como 
decorrente apenas da prosperidade econômica.

Dentro do quadro da aplicação das políticas de design não parece 
haver uma articulação efetiva com políticas capazes de construir 
estruturas sociais e econômicas mais adequadas. Por outro lado, a 
orquestração das atividades conduz muitas vezes a direções diver-
gentes, diluindo o impacto local das ações, uma vez que as diversas 
instituições não atuam de forma sistêmica e as diferentes instâncias 
de poder – federal, estadual e municipal – adotam estratégias com 
frequência conflitantes.

No que diz respeito às políticas culturais brasileiras, que se ocu-
pam diretamente da dimensão sociológica da cultura, elas não con-
templam questões que possam beneficiar em maior grau o design, 
estando restritas aos limites de seu principal instrumento, as leis de 
incentivo à cultura. Desta forma, as políticas públicas que têm maior 
potencial para suprir os aspectos deficientes nas políticas específi-
cas de design são efetivamente as políticas de desenvolvimento. 

A capacidade de planejamento no Brasil parece ter sido deses-
truturada durante a crise dos anos 1980 e o neoliberalismo dos anos 
1990, o que explicaria a desarticulação entre as diversas políticas 
públicas e a falta de visão sistêmica do detalhamento das ações es-
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tratégicas e diretrizes. As próprias políticas de uma mesma área são 
desarticuladas entre si, apesar dos esforços de planejamento que já 
começaram a ser esboçados a partir de meados da década de 1990.

Assim, o PPA 1996-1999 – Plano Pluri-anual de Ações do Go-
verno Federal “Brasil em Ação” propôs um planejamento efetivo 
para a economia e uma de suas metas foi o setor de Ciência e Tecno-
logia, visando, porém, a produção de alta tecnologia. 

O design acabou por ser contemplado de forma mais generaliza-
da dentro do projeto de desenvolvimento social, que previa o apoio 
a pequenas e microempresas, cooperativas e associações, não tendo, 
no entanto, atingido os objetivos propostos. Destaca-se nessa época 
a criação dos Núcleos de Apoio ao Design do Serviço Nacional da 
Indústria – NAD/Senai (1998), que, organizados em rede, passa-
ram a auxiliar as indústrias na inclusão de uma gestão do design em 
suas estratégias. Entretanto, ainda é necessário que o governo faça 
“um esforço no sentido de reconstruir a sua capacitação em plane-
jamento e na definição de prioridades”, uma vez que “o que se tem 
visto é uma grande desorganização na execução das ações na área 
de ciência, tecnologia e inovação”. Os recursos financeiros dispo-
níveis, que são insuficientes, são alocados de forma não planejada e 
pulverizada, incapaz de promover a mudança estrutural necessária.

A falta de coordenação entre as políticas de design e as políticas 
industriais e de desenvolvimento é um exemplo dessa falta de estru-
turação. Por exemplo, os problemas enfrentados pelo PBD quando 
de sua criação com a falta de apoio pelos demais ministérios dentro 
do próprio governo, bem como a falta de recursos. Essa situação já 
evoluiu de forma favorável, desde então, na busca de uma maior 
integração entre as instâncias governamentais, que, entretanto, não 
é efetiva. Subsistem ainda outros problemas, como a inadequação 
das políticas a setores de baixa tecnologia, que dizem respeito a pe-
quenas empresas com grande necessidade de apoio. As políticas de 
inovação privilegiam os produtos e processos de alta tecnologia,12 

 12 Os setores indicados como prioritários são os de alta tecnologia, incluindo 
semicondutores, software, fármacos e medicamentos e bens de capital. 
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ignorando que as dimensões organizacionais e estéticas da inovação 
poderiam em muito beneficiar os setores tradicionais – tais como 
o mobiliário, que foi a primeira base de implantação do design no 
Brasil. Assim, a atual Política Industrial, Tecnológica e de Comér-
cio Exterior – Pitce e a Lei de Inovação visam principalmente o 
desenvolvimento tecnológico, a inserção externa e a modernização 
industrial. Os incentivos fiscais atingem principalmente as gran-
des empresas, adeptas do regime fiscal de lucro real, e as linhas de 
crédito são de difícil obtenção e difícil operacionalização para as 
pequenas empresas.

Dentro dos planos estratégicos mais recentes do governo, o in-
centivo ao design, principalmente nas pequenas e médias empresas, 
tem se articulado mais de uma forma indireta do que por meio de 
políticas industriais específicas. A inserção das estratégias regionais 
dentro de uma estratégia federal passou a ser mais bem estruturada 
no que diz respeito ao design a partir do PPA 2000-2003, que propôs 
um planejamento regional e uma nova cultura gerencial. Um dos 
programas estratégicos foi o desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas – ampliando a atuação de instituições tais como o Sebrae, 
que em 2002 implantou o programa Via Design, ligado ao PBD. 

A principal estratégia do Via Design, uma tentativa de ação con-
junta nas 27 unidades federativas do país, é promover a agregação 
de valor a produtos e a serviços por intermédio de ações de design, 
com ênfase na melhoria da competitividade global das micro e pe-
quenas empresas. O programa tem duas vertentes, uma estrutu-
rante, outra de disseminação do design. Na vertente estruturante, 
o objetivo é a implantação de uma infraestrutura de prestação de 
serviços de design para a pequena empresa por meio da criação de 
centros e núcleos de infraestrutura, que teve um financiamento 
inicial previsto no edital Via Design 01/2002, posteriormente am-
pliado por meio do edital Via Design 02/2005. 

Assim, os centros de design surgiram, em sua maioria, a partir 
do Via Design e têm assumido diferentes formas, podendo estar 
ligados a universidades, a centros de pesquisa ou a entidades de 
classe (Miasaki et al., 2006).
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A partir de 2004, foi reforçada a ênfase no design em conjugação 
com o esforço de desenvolvimento de APL no Brasil. O Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior inseriu 
a política industrial como um dos eixos centrais de estratégia de 
desenvolvimento em seu PPA para o período 2004-2007. O de-
senvolvimento de APL foi uma das estratégias adotadas para de-
senvolver essa política industrial enquanto mecanismo de apoio à 
base regional de desenvolvimento em conformidade com os valores 
sócio-regionais.

As concentrações de empresas passaram a ser estruturadas sob 
a forma de APL, sistemas complexos formados por elementos or-
ganizados por meio de relações que buscam superar a individua-
lidade dos negócios para atuar e realizar negócios coletivos. Cada 
APL tem estruturas que procuram funcionar por meio de lógicas 
próprias, permeadas pelos interesses dos atores locais. Assim, a 
atuação do Via Design procura uma ligação com o desenvolvimento 
regional e setorial, articulando-se com os APL inseridos nas diretri-
zes estratégicas do Sebrae. 

Entretanto, a distância entre o desempenho do design e o da in-
dústria brasileira continua evidente. Apesar da existência de esfor-
ços que procuram coordenar ações direcionadas pelas políticas pú-
blicas entre as diversas instituições – tais como o Sebrae e o Senai – e 
ministérios – tais como o MCT e o MDIC –, a coerência sistêmica 
das iniciativas ainda é discutível, as ações entre os diversos órgãos e 
programas continuam desconexas e desarticuladas e a metodologia 
de ação junto a empresas e seu gerenciamento tem sido implemen-
tada “com objetivos mal definidos, recursos insuficientes e [...] 
falta de recursos humanos, além das deficiências no sistema [...]”. 
Por outro lado, vale ressaltar que as metodologias ainda estão em 
fase de construção e o prazo decorrido ainda não foi suficiente para 
chegar a resultados efetivos.

A indústria brasileira continua a se desenvolver dentro do ritmo 
da economia. Segundo Moraes (2006), ela não se destaca hoje por 
sua competitividade e não criou uma identidade forte. O design, 
por sua vez, trilha caminhos autônomos. Assim, existem hoje no 
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Brasil duas trajetórias de sucesso a ele ligadas: uma de orientação 
inovadora, articulada com a cadeia global sem passar necessaria-
mente pela mediação da indústria brasileira; e outra que explora as 
habilidades e a tradição artesanais.

No primeiro caso, o diálogo é essencialmente global e muitas 
vezes sequer transita pelo local, não trazendo maiores contribuições 
para a indústria brasileira, alvo inicial das políticas públicas. O su-
cesso do grupo ligado a essa trajetória suscita reflexão e levanta pelo 
menos duas questões relevantes: a incapacidade das políticas públi-
cas de promover um ambiente interno propício à articulação desse 
design inovador, e o potencial de desenvolvimento da criatividade e 
da inovação narrativa dos designers brasileiros quando atuando sob 
condições favoráveis.

Por sua vez, a evolução da outra vertente do design no Brasil – o 
design-artesanal, desvinculado da grande indústria –, respondendo 
a uma tendência social mais ampla, deixa entrever um grande po-
tencial do ponto de vista de estruturação antropológica, a qual pri-
vilegia a perenidade e a tradição, bem como o respeito ambiental, 
articuláveis à produção de pequenas e médias empresas.

Desta forma, mesmo se as políticas públicas brasileiras de de-
sign têm evoluído na procura de uma base sustentável, elas devem, 
dados os limites de sua abrangência, buscar uma reorientação in-
terna e uma melhor articulação com outras políticas. Só a partir do 
momento em que o design passar a ser compreendido não apenas 
como “elemento agregador de valor”, mas também como elemento 
estruturante da cultura e da sociedade, é que ele poderá contribuir 
de maneira efetiva para o desenvolvimento do país. 

Basicamente, as estratégias de design são estabelecidas para su-
prir uma deficiência de mercado – como desenvolver a capacidade 
de empresas locais – ou cultural – como a reafirmação da identidade 
local – ou ainda para atender objetivos mais específicos, como o 
ecodesign.

Devido à dificuldade de medir os resultados de programas de 
design, a escolha por um ou outro tipo de ação fica sujeita à inter-
pretação da demanda e adequação da estratégia. Nesse sentido, a 
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compreensão das necessidades e prioridades locais fica sendo uma 
atividade crucial para o desenvolvimento da política de design.

Uma forte característica dos programas de design está na diver-
sidade de estruturas e estratégias para solução dos problemas. No 
entanto, essa diversidade também deve ser interpretada como uma 
falta de referência, uma ausência de exemplos reconhecidamen-
te bem-sucedidos. Soma-se a isso o fato de que em muitos países 
as iniciativas de design são estabelecidas bem antes de um plano 
nacional que as direcione. Ao contrário, a realidade mostra que 
programas de design são muitas vezes implementados sem estudo 
do cenário local.

A falta de planejamento nas iniciativas de design é, em grande 
parte, responsável pelo baixo impacto dos programas de design 
junto a economias ou sociedades. A falta de uma política geral deixa 
os programas, e seus resultados, isolados de um plano geral de ação 
para o desenvolvimento do país.

Considerando as dimensões do Brasil, torna-se necessário des-
tacar a importância da descentralização dos programas de design no 
país. As estratégias devem ser diferenciadas por regiões e, sempre 
que possível, por setores industriais, a fim de suprir com eficá-
cia a demanda de cada área. Essas ações necessitam de pesquisas 
qualitativas, de novas tecnologias adaptadas às suas realidades, de 
matérias-primas alternativas e de metodologias apropriadas aos 
processos de produção, que dinamizem as atividades e habilitações 
locais sem alterá-las em sua essência. Dessa forma, o designer que 
estiver comprometido com a cultura regional e com esses processos 
produtivos terá um papel importante em seu desenvolvimento, 
pois, além da formação acadêmica e do conhecimento técnico, con-
seguirá fazer com que suas contribuições sejam mais facilmente 
compreendidas por todos os envolvidos.

Por outro lado, o desenvolvimento pode ser entendido como 
um processo de potencialização das oportunidades e características 
existentes em cada território. Frente às diferenças geográficas, eco-
nômicas, sociais e culturais existentes, em especial aquelas referen-
tes à atividade do design, percebe-se uma participação considerável 
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de profissionais comprometidos com suas regiões, não só contri-
buindo efetivamente na formulação de políticas que visem destacar 
e valorizar a produção e os produtos, como também contemplando 
em seus projetos as influências culturais e as especificidades da 
região onde estão inseridos.

Motivado pela necessidade de discutir questões relativas ao 
desenvolvimento descentralizado e a identidade da produção regio-
nal, foi criado, em novembro de 1996, o PBD. A iniciativa envolveu 
alguns conjuntos de autoridades governamentais, empresários, 
representantes dos segmentos da sociedade civil, instituições aca-
dêmicas, profissionais de design e outras áreas afins e teve como 
objetivo qualificar a exportação nacional, mais propriamente o 
produto brasileiro, visando torná-lo mais competitivo. Como con-
sequência, sua criação suscitou o surgimento, em quase todo o país, 
de programas estaduais de design.

Dentro dessa perspectiva, os programas foram catalisadores 
de conversas e de ações e promoveram discussões em diversos ní-
veis. Essa atividade, além de ter possibilitado a identificação de 
um contingente de profissionais disposto a “arregaçar as mangas” 
de forma até ousada e contundente, sensibilizou as autoridades 
e a cadeia produtiva brasileira no sentido de perceber a atividade 
de design como economicamente necessária e estrategicamente 
indispensável.

Mesmo tendo consciência de que, do ponto de vista dos resul-
tados consolidados pelas entidades envolvidas, as ações empreen-
didas pelo programa nacional e seus similares estaduais tenham 
sido modestas, pode-se constatar que desencadearam o início de um 
movimento descentralizador dos diferentes participantes da cadeia 
produtiva nacional, cuja essência expressa-se no reforço das caracte-
rísticas e habilidades específicas e na manifestação da cultura de cada 
local, contrapondo-se, mesmo que timidamente, ao traço histórico 
de conservadorismo manifesto na ênfase até então posta somente 
na ampliação e no fortalecimento dos centros mais desenvolvidos.

Hoje, mesmo com enormes distorções e simplificações, o design 
é uma atividade reconhecida como fundamental para quem procura 
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qualificar seus produtos e torná-los mais competitivos, indepen-
dente da região onde estejam sendo produzidos. Como exemplos, 
podemos destacar algumas iniciativas:

• o crescimento, o reforço em qualidade e o investimento em 
design do polo moveleiro gaúcho, revelados não só em eventos 
como a Feira Movelsul, mas também no aumento significa-
tivo de suas exportações, com resultados expressivos para a 
economia da região e do país;

• a qualidade e os aspectos nitidamente regionais percebidos 
na produção moveleira mineira, que propiciou a organização 
dos profissionais de design daquela região com o objetivo de 
assessorar e aprimorar o produto local;

• a criativa e diversificada produção da indústria e dos designers 
de mobiliário paulistas, que, em função de seu arrojo e ex-
pressão formal, apresentam uma nítida característica urbana e 
cosmopolita com aceitação internacional;

• as características culturais, os materiais e as habilidades técni-
cas que impregnam a pequena e crescente produção moveleira 
pernambucana, que, por sua originalidade e qualidade, sensi-
bilizou os europeus na última Feira de Milão;

• em Pernambuco, na região do agreste, a efetiva participação 
do design no fortalecimento do setor de confecção, que leva 
em conta as habilidades e a tradição do segmento, nas cidades 
de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe comprova 
o citado movimento descentralizador.

Esse movimento em Pernambuco é resultado de um plano de 
identificação dos arranjos produtivos promovido pelo governo do 
estado, que visa a implantação de centros tecnológicos. O projeto, 
que tem nas habilidades dos municípios e da região em seu entorno 
a referência básica, baseia-se em três pontos principais: a educação 
profissional, o estímulo à capacidade empreendedora e a inovação 
tecnológica, na qual se insere claramente o design.

Existem, ainda, outras ações nas quais as questões relativas à re-
gionalidade estão presentes. Vale destacar a importância do envol-
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vimento de instituições, como a Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI, preocupada com a identificação da demanda de design 
em todo o país; o Sebrae, que vem discutindo nossas características 
mais identificadoras e “exportáveis” no Projeto Cara Brasileira, 
além de incluir do design na assessoria a micro e pequenas empre-
sas; e, mais recentemente, as redes estaduais de design, instaladas 
em vários estados do país, com seus centros e núcleos voltados para 
o apoio dos arranjos produtivos de cada uma das regiões.

O importante nessa abordagem sobre a “regionalidade” é com-
preender que vivenciamos um inevitável movimento descentrali-
zador, em que múltiplos e pulverizados centros menores nos apre-
sentam suas criações, com características e habilidades específicas, 
desenvolvidas com o apoio dos designers locais, e que essas con-
tribuições não são melhores nem piores do que aquelas de regiões 
mais desenvolvidas. São apenas diferentes. Não é possível deixar 
de perceber a existência de uma efervescente, importante, criativa 
e inovadora prática em desenvolvimento nas supostas “periferias 
produtivas” menos dotadas.

Entre todos os envolvidos, o designer é um dos melhores atores 
dessa transformação e tradutor de cada uma das qualidades e da 
cultura de cada uma de nossas regiões. O Brasil possui um incrí-
vel e fantástico exército de obstinados que, mesmo muitas vezes 
isolados em seus redutos e limitados em suas ações, procuram, de 
forma competente, fazer com que a atividade profissional seja reco-
nhecida e respeitada. É fundamental que não se analise a questão da 
“regionalidade” por um viés regionalista obtuso e coorporativo e se 
perca a possibilidade de vivenciar o rico e frenético surgimento de 
novos personagens nesse cenário em que o design consolida-se com 
suas contribuições e competências.

O design no Brasil firma-se, após mais de quarenta anos de 
seu estabelecimento oficial, como consequência e espelho de sua 
própria heterogeneidade local, desta vez, segundo Moraes (idem), 
vista como positiva, porque capta com mais precisão o pluralismo 
étnico e estético do Brasil. Essas características curiosamente apon-
tam para a convivência de valores e sentidos múltiplos, fluidos e 
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dinâmicos. O design no Brasil deve seguir adiante, enfrentando 
seus desafios de afirmação, de identidade e de reconhecimento 
internacional, sem carregar consigo nenhuma espécie de complexo 
de inferioridade por histórias e experiências não vividas. Mas ainda 
é preciso aumentar a percepção de que o design possa ser efetiva-
mente estratégico para a economia do país. E esta é uma segunda 
questão. Uma das razões para não existir esse reconhecimento é 
justamente a falta de avaliação dos impactos desses programas na 
economia nacional. Segundo Heskett (2008), “sustentar as com-
petências nacionais é muitas vezes visto como um apoio contra a 
invasão da globalização”.




