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5
PANORAMA ATUAL BRASILEIRO

Na Sony, supomos que todos os produtos de nossos 
concorrentes terão basicamente a mesma tecnolo-
gia, o mesmo preço, o mesmo desempenho e as 
mesmas características. O design é a única coisa 
que diferencia um produto do outro no mercado.

(Norio Ohga, presidente e CEO, Sony)

A incapacidade de articular relações dentro e fora do campo tem 
contribuído para gerar uma situação que é grave no depoimento so-
bre a relevância do design em um país como o Brasil. Quase quatro 
décadas após a abertura dos primeiros cursos universitários de de-
sign e da fundação da primeira associação de profissionais da área, 
o design continua a ser uma atividade relativamente desconhecida 
para a grande massa da população e, mesmo para as elites, seu po-
tencial de realização permanece pouco explorado. É no mínimo 
preocupante constatar quão pouco a consciência do design como 
profissão tem alterado a evolução cultural brasileira ao longo desse 
período.

Ao examinar-se a paisagem material que nos cerca, deparamo-
nos com problemas crônicos de design em áreas como transportes, 
saúde, equipamentos urbanos e uma infinidade de outras instâncias 
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do cotidiano. Mesmo fora do âmbito dos serviços públicos, em um 
setor privado voltado por definição para questões de competitivi-
dade e dinamismo, percebe-se um desconcerto frequente entre as 
preocupações da profissão e aquelas da própria sociedade. Será que 
é a sociedade que teima em não se adequar aos padrões corretos ou 
será que é o designer que está trabalhando dentro de parâmetros 
estreitos e ultrapassados?

A persistência e mesmo o ressurgimento do chamado elemento 
vernacular no design brasileiro é um tema de enorme importância, 
pois revela as tensões entre uma visão de design fundamentada em 
ideais importados e uma outra assentada no reconhecimento das 
raízes profundas da realidade brasileira. Enquanto alguns desig-
ners e algumas instituições insistirem em posicionar o campo como 
um agente de imposição de padrões fixos de gosto ou de distinção 
social, o design corre o risco de permanecer, até certo ponto, uma 
flor de estufa no Brasil, incapaz de sobreviver fora do ambiente 
climatizado do mercado de artigos de luxo.

A nova geração de designers brasileiros que surge agora, rela-
tivamente livre das prescrições passadas, parece reconhecer intui-
tivamente a importância de redescobrir e reinventar os elementos 
formais, informais e até mesmo informes da tradição nacional de 
design. Tem surgido nos últimos anos – dentro de uma lógica pós-
moderna de apropriação e recombinação – uma série de trabalhos 
de design que citam aspectos desse legado histórico, seja de forma 
bem-humorada ou totalmente séria. Após anos de homogeneiza-
ção visual em nome da modernização, alguns setores comerciais 
também parecem ter reconhecido finalmente que o público nem 
sempre dá prioridade ao novo como o elemento mais importante de 
caracterização da mercadoria.

Partindo de tais iniciativas de recuperação da tradição para uma 
proposição mais abrangente e sistemática, pode-se dizer que o tra-
balho de pesquisa em história do design também está inserido no 
projeto maior de redimensionamento do papel do design na so-
ciedade brasileira. Talvez um dos sintomas mais característicos da 
dificuldade de forjar um design nacional seja a falta de reconheci-
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mento, por parte dos próprios designers, da existência e do floresci-
mento das atividades projetuais por eles exercidas anteriormente à 
organização profissional da área na década de 1960. Optando pelo 
lado menos glamouroso de seu legado histórico, voltando-se para as 
instâncias comuns e básicas de atuação, atentando para a narrativa 
repetida em voz baixa, pode ser que a nova geração de designers re-
descubra o fio da meada da inserção de sua profissão na conturbada 
realidade brasileira.

Mas será que faz algum sentido olhar para trás e buscar verda-
des interiores em um momento em que o mundo inteiro volta-se 
para fora e para o futuro?

A solução para o design na periferia reside não em buscar aproxi-
mar-se do que é percebido como centro, mas, antes, em entregar-se 
de vez para o que ele tem de mais periférico. Colocado de maneira 
mais concreta, isso não está tão distante da posição preconizada 
pelos defensores do design social e da tecnologia intermediária, pois 
é nas periferias da periferia que residem os maiores desafios para o 
design.

De que modo os designers têm lidado, historicamente, com essa 
contradição entre a posição do Brasil como país periférico e o perfil 
cultural do design como uma atividade “de ponta”, em termos tec-
nológicos, ou “de vanguarda”, em termos estilísticos?

A resposta de cada designer tem sido diferente e seria incon-
sequente querer reduzir a multiplicidade de soluções criativas en-
contradas a uma generalização qualquer. Existem casos individuais 
de designers que têm conseguido realizar seus projetos dentro de 
padrões tecnológicos correspondentes ao exterior e totalmente inse-
ridos em uma linguagem internacional de design. Porém, de modo 
amplo, pode-se dizer que o design brasileiro tem encontrado difi-
culdades para conciliar esse dilema, e muitos designers acabaram 
privilegiando apenas um dos dois lados da equação. Enquanto pre-
dominou o movimento modernista, a maioria dos designers de des-
taque entregou-se prioritariamente à afirmação do teor vanguardista 
do campo. Partindo da convicção de que a própria modernidade era 
o valor mais elevado, grande parte dos modernistas preocupou-se 
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antes em acompanhar e reproduzir as últimas tendências inter-
nacionais do que em contemplar a relevância dessas novidades 
para o contexto local. Nesse sentido, os designers simplesmente 
acompanharam a trajetória maior do Modernismo internacional, 
o qual acabou vendo boa parcela de seus projetos revolucionários 
transformados em objeto de consumo das próprias elites que ale-
gava combater. Mesmo no momento em que uma parte do meio de 
design optou por romper unilateralmente com o legado artístico das 
décadas anteriores, seguindo o modelo ulmiano no início da década 
de 1960, esse grupo manteve a sua autoconceituação de vanguarda, 
traduzindo as aspirações do plano artístico para o tecnológico, mas 
persistindo no sonho de modernidade a qualquer preço.

A identidade do Brasil não é uma identidade forte, mas, ao con-
trário é uma identidade frágil e, portanto, mutável, cambiante, mis-
teriosa, e justamente por isso ela sobrevive aos choques decorrentes 
das profundas transformações econômicas e sociais produzidas por 
sua história. Entretanto, nas palavras de Ono (2006):

Diante dos imperativos de um universo cultural plural e repleto 
de contradições, como o do Brasil, as tentativas de definição de 
uma identidade de design “nacional” resultam, muitas vezes, na 
“invenção de tradições”, na folclorização de artefatos e na mate-
rialização de esteriótipos de algumas das características culturais 
de seu povo, como se pode observar, por exemplo, na “tradição do 
carnaval” e em artefatos folclorizados, como o “orelhão em forma 
de berimbau” da cidade de Salvador. As funções simbólicas, de uso 
e técnicas dos produtos nem sempre são traduzidas adequadamente 
em casos como esses, quando, em muitos casos, prioriza-se o mar-
keting e o comércio turístico.

Partindo da premissa de uma radical mudança no panorama 
mundial ocorrida a partir dos anos 1980, e de maneira mais acentu-
ada após os anos 1990, analisa-se a rápida e radical transformação 
produtiva, tecnológica e social, que deu origem a outros paradig-
mas produtivos e mercadológicos, bem como a novas perspectivas 
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para a disciplina do design. Este, hoje, não mais se manifesta por 
meio de uma rigidez metodológica, nem de um estilo único prede-
finido, mas, ao contrário, como um constante vetor dentro de nossa 
eterna mutação sociocultural.

Destacam-se os efeitos, para o design brasileiro, da passagem do 
modelo moderno predominante ao modelo de segunda moderni-
dade. Essa nova realidade reabre o debate sobre a real condição do 
moderno como representante de uma nova ordem mundial, cujo te-
cido não demonstra mais ser composto por uma estrutura uniforme 
e equilibrada, como se via no modelo adotado anteriormente pelo 
design no Brasil. Essa nova condição, consequentemente, distancia 
o design local de um modelo narrativo linear e tende para a diver-
sidade, para o múltiplo e plural, antecipando a multiculturalidade 
étnica e estética de um possível mundo global. É justamente neste 
ponto que inicia a principal hipótese de coligação entre o cenário em 
formação e o teorema design brasileiro em estudo.

Essa realidade que se delineia, como parte do percurso de uma 
nova realidade mundial, traz novas esperanças para o design local, 
pois esse fenômeno coloca em evidência os valores múltiplos, sin-
créticos, híbridos e plurais que sempre estiveram presentes na base 
formativa da experiência mestiça brasileira.

Outra questão que se apresenta é: como o designer brasileiro 
pode ajudar as questões sociais nacionais, entendendo o design social 
como o fim da dissociação entre “design de mercado” e cidadania? 

É sabido que a separação entre design e artesanato existe desde 
o início da prática e do ensino do design no Brasil, gerando uma 
busca pelo estilo internacional moderno como fonte externa de 
inspiração. Mas também é inegável no panorama nacional atual a 
relação entre design e artesanato visando a melhoria na qualidade 
de vida do cidadão. Isto é, o design para um mundo solidário, com 
a inclusão dessa população no mercado por meio da valorização de 
sua produção e, paralelamente, com seu potencial transformado em 
resgate da autoestima. Nesse sentido, cabe salientar o trabalho dos 
irmãos Campana, que levam para o mundo industrial o manual do 
artesanal.
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Figura 26 – Criação dos irmãos Campana, inspirada na poltrona 
Corallo, para a coleção Verão 2009 da Melissa.

Entretanto, o que se configura na atualidade é a multidireciona-
lidade dos fluxos culturais, resultado da globalização, em que pode-
se observar a presença de outras tendências, outras referências além 
da Europa e dos Estados Unidos.

Paralelamente, como reflexo das tranformações político-sociais, 
o impeachment do presidente Fernado Collor devolveu aos brasilei-
ros o “orgulho de ser brasileiro” e foi também usado pelas empresas 
e pelo PBD, com a criação da Marca Brasil, o espelho onde nós nos 
reconhecemos e queremos ser reconhecidos. Ou seja, dentro da ló-
gica Global fashion, local tradiction, que, em resumo, quer dizer que 
um bom design, para ser global, antes tem de ser local. Em outras 
palavras, mais do que ser um bom design, o que importa é a “Marca 
País”. Mais que um produto, o seu significado, que deve pertencer 
a uma bandeira.

Até o final dos anos 1980, era bastante improvável encontrar 
produtos brasileiros nos principais centros comerciais da Europa e 
dos Estados Unidos. Tampouco se imaginaria que, vinte anos de-
pois, italianos e americanos comprariam a peso de ouro móveis as-
sinados pelos irmãos Campana, ou que os adeptos dos automóveis 
compactos curvariam-se aos encantos do Fox, um carro totalmente 
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desenvolvido nos pátios da Volkswagen em São Bernardo do Cam-
po, na Grande São Paulo.

E ainda, como elemento importante na formação deste quadro, 
não se pode esquecer da abertura do mercado nacional para produ-
tos estrangeiros na década de 1990, obrigando os empresários a não 
copiar formas internacionais. A falta de concorrência dos produtos 
brasileiros com similares estrangeiros, durante muitas décadas, 
levou a indústria nacional a permanecer em uma situação confortá-
vel, até que a política econômica abrisse nosso mercado aos produ-
tos importados. A saída encontrada pelas empresas brasileiras para 
enfrentar os produtos importados nos anos 1990 e tentar ampliar 
as divisas do país por meio da exportação foi investir em design. 
O objetivo era desenvolver produtos funcionais, de qualidade, em 
condições de competir com os concorrentes estrangeiros. Um exer-
cício difícil, já que a cultura da cópia era o meio mais barato para se 
montar uma linha de produtos.

Com isso, o design passou a receber atenção especial dos em-
presários brasileiros, pois estes não conseguiam mais concorrer 
com igualdade de condições com os produtos estrangeiros disponi-
bilizados no mercado. Era notória a diferença de satisfação que os 
consumidores experimentavam quanto à estética, à qualidade, aos 
baixos preços e à durabilidade.

Começava a se desenhar no Brasil um cenário que a cada dia é 
confirmado e apontado como tendência: o design, profissão que 
surgiu no fim do século XIX, com o processo de industrialização da 
Europa e dos Estados Unidos, é hoje um dos maiores diferenciais 
de competitividade industrial.

A fabricação de objetos de design requer investimentos, e ain-
da são poucas as empresas que pensam em uma gestão do design. 
Assim, o grande desafio do profissional é conscientizar o empresá-
rio de que um objeto sem design é um produto de risco. O design 
agrega valor ao produto em termos de estética, ergonomia, conforto 
e funcionalidade, além de ser um elemento muito importante na ra-
cionalização da produção. O designer, no contexto do mercado glo-
balizado, deve estar apto a atuar com visão estratégica, contribuindo 
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para aumentar a competitividade do produto brasileiro. A indús-
tria brasileira, por exemplo, busca ampliar seu mercado interno 
e conquistar o externo. Para que ela possa se colocar em condições 
de disputar o mercado de consumo com indústrias estrangeiras, é 
imprescindível que focalize sua atenção na racionalização da pro-
dução e na consequente redução do custo de seus produtos. Cabe 
ao designer mostrar a importância e as possibilidades de se fazer do 
design uma ferramenta de gestão empresarial e de inovação, atuando 
em todas as etapas do processo, e não só no final.

Recentemente, o Sebrae selecionou o design como uma das áreas 
prioritárias para sua atuação no universo das micro e pequenas em-
presas, elaborando um programa que visa elevar a competitividade 
destas no mercado nacional, contribuindo também para promover 
sua participação nas exportações por meio da utilização do design 
como elemento de agregação de valor a produtos e serviços.

Vencendo a batalha da inovação e da diferenciação, o design cria 
uma personalidade capaz de conquistar a fidelidade do consumi-
dor. Nas palavras de Vieira (2004): 1

É preciso apenas que o empresário brasileiro, em sua grande 
maioria, visualize que está diante de tempos novos. Tempos de aber-
tura, onde o consumidor se mostra mais exigente, reivindicando bens 
e serviços que atendam a seus anseios. O design se encaixa muito 
bem nessa questão, atuando como fator de competitividade. Design 
é o segredo. E os empresários que não estiverem sensíveis para estas 
questões devem ficar atentos em momento futuro, porque se eles não 
se modernizarem, se não procurarem processos mais adequados, fi-
carão no passado, não conseguirão competir com seus concorrentes.

É nesse cenário que o design no Brasil se estabelece, ganha espa-
ço e desenvolve-se, justamente no conflito e na tensão entre a reali-
dade local e as referências provenientes do exterior, entre os ideais 

 1 Eduardo Vieira, Diretor de Criação da Tribo 12, Tecnologia da Informação, 
Rio de Janeiro.



DESIGN, EMPRESA, SOCIEDADE  129

dos protagonistas oriundos dos países mais industrializados e as 
aspirações dos atores protagonistas locais. Estes últimos, dotados de 
grande sentimento de determinação, apostavam justamente no fu-
turo industrial do Brasil e na indispensável presença da atividade de 
design como partícipe no desenvolvimento da cultura material den-
tro do processo de modernidade nacional. É interessante notar que 
o design é instituído e entendido como um projeto de futuro, exa-
tamente como se via e se vê o próprio Brasil: como o país do futuro.

No Brasil, pelo menos, afirma Cardoso (2004), não há base 
empírica para se falar em recuo ou encolhimento do campo. Ao 
contrário, os últimos dez anos têm testemunhado uma nítida diver-
sificação das possibilidades de trabalho para o designer e uma mul-
tiplicação correspondente de instâncias de atuação profissional. O 
design brasileiro passou, na década de 1990, de uma atividade res-
trita tradicionalmente a meia dúzia de praticantes bem-sucedidos, 
para um patamar inédito de produção sobre um leque amplo de 
frentes de trabalho. Diferentemente de toda a longa trajetória histó-
rica, seria muito difícil resumir o design brasileiro da última década 
a dois ou três nomes de destaque. O forte crescimento do campo 
desde o final da década de 1980 trouxe a tão esperada pulverização: 
muitos profissionais atuando de forma discreta, e até mesmo anô-
nima, em áreas tão diversas quanto o design de produtos de cama, 
mesa e banho ou o design de fontes digitais.

Isso não quer dizer que estejamos vivendo no melhor dos mun-
dos possíveis para o designer e muito menos que o design brasileiro 
não tenha mais para onde crescer. O mercado de trabalho flexível 
e fragmentado que se apresenta ao profissional iniciante é, sem dú-
vida, um lugar assustador, com muitas dificuldades e praticamente 
nenhuma garantia, mesmo para os mais talentosos. Deve-se dizer, 
todavia, que também se trata de um mercado cheio de possibilida-
des, aberto por definição para o novo e o diferente. Ao contrário 
da situação relativamente estável de trinta anos atrás, quando os 
únicos clientes em potencial para o designer eram grandes empresas 
estatais ou multinacionais, existe hoje um mosaico de pequenas e 
microempresas, associações e sociedades comunitárias, organiza-
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ções não governamentais, fundações e outras entidades que nunca 
estiveram tão ativas no cenário econômico nacional. Alguns desig-
ners também começam a optar por se envolver diretamente com 
o comércio ou outras atividades empresariais, e, sem dúvida, há 
muito espaço para a ampliação de nichos mercadológicos existen-
tes e/ou para a abertura de novos. A lição que se depreende das 
trajetórias dos designers brasileiros que mais se destacaram nos 
últimos anos é que não existe uma única fórmula válida para todos: 
cada designer tem de encontrar seu caminho e construir sua própria 
identidade profissional.

Campo é o que não falta. Se existe um país carente de sistemas 
de organização coletiva, de clareza na difusão de informações, de 
planejamento estratégico da produção, de soluções criativas para 
problemas aparentemente insuperáveis – enfim, de projeto – esse 
país é o Brasil.

Como atividade posicionada historicamente nas fronteiras entre 
a ideia e o objeto, o geral e o específico, a intuição e a razão, a arte e a 
ciência, a cultura e a tecnologia, o ambiente e o usuário, o design 
tem tudo para realizar uma contribuição importante para a constru-
ção de um país e um mundo melhores.

Por outro lado, o design no Brasil pode não ser categoricamen-
te elitista, mas ainda compete com a “falsa imagem” de status e 
acessibilidade elitista. Isso ocorre, em geral, pela desinformação 
de empresas e consumidores sobre o que é o design, o que ele pode 
acarretar. Poucos entendem como o design analisa os “aspectos 
funcionais, formais, ergonômicos, sociais, produtivos e tecnoló-
gicos para desenvolver produtos destinados à produção em série” 
(Moraes, 1997, p.86).

Para Bonsiepe (1997), o design fugiu muito da ideia de solução 
inteligente de problemas e tem se tornado cada vez mais objeto de 
butique, peças meramente formais, artefatos de moda e rapida-
mente obsoletos. Talvez motivado pelas facilidades proporcionadas 
pelo mercado cambiável, o mundo vive hoje como uma “feira” 
de produtos. Os baixos custos de fabricação e comercialização de 
produtos de países como a China têm tornado ainda mais difícil 
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para o Brasil o investimento em design, uma vez que a importação 
de componentes, peças e até mesmo produtos inteiros é a principal 
causa da “desvalorização” do design brasileiro. Para as empresas, 
é muito mais rentável investir em produtos comercializados no 
mundo inteiro – e que, portanto, tornaram-se aceitáveis –, mas 
muitas vezes de qualidade e materiais duvidosos, do que investir 
em projetos nacionais com maior qualidade de acamamento e de-
senvolvimento projetual.

A compreensão do design brasileiro é dificultada pela aquisição 
de diferentes vertentes, modelos e principalmente do entendimento 
da realidade do país. Quando analisam-se designers como os Cam-
pana e Guto Índio da Costa, por exemplo, é claramente percebido 
como o Brasil abriga um “coquetel” de abordagens e definições. 

Os Campana (Figura 27) estão atrelados a uma inspiração pela 
diversão, por apelos criativos, pelas fugas das funções premeditadas 
de alguns objetos. Lembram em muito a linha seguida pelo design 
italiano, o design for fun. Eles veem no design uma maneira de ex-
pressão artística e tratam seus produtos como tal.

a b

Figura 27 – Cadeira Anêmona (2000) (a) e mesa Sushi (2002) (b). Presentes em várias 
exposições internacionais e com peças em importantes coleções (como o MoMa, de Nova 
Iorque, e a Pinakotheke der Moderne, em Munique), os Campana fazem parte do star-
system do design mundial.

Já Guto Índio da Costa (Figuras 28 e 29) transmite em suas 
criações a linha funcionalista e simplificada do design alemão com 
as visualizações de mercado atreladas ao design americano. 



132  PAULA DA CRUZ LANDIM

a b 

Figura 28 – Um de seus projetos mais conhecidos, o ventilador 
Spirit (1984) (a), premiado no Brasil e no IF Design Awards, em 
Hannover, em 2002, transformou por completo uma pequena fá-
brica de cartuchos para videocassete no Rio de Janeiro e tornou-se, 
assim como a garrafa térmica Alladin Futura (1996) (b), exemplo 
de produto de desenho elegante e preço acessível para o mercado 
interno brasileiro (Leon, 2005).

a b 

Figura 29 – Lavadora semiautomática Duppla, da Arno (a). 
Design de Guto Índio da Costa, Felippe Bicudo, Ado Azevedo, 
Manuela Vilaseca, André Lobo e Gustavo Russi. Menção Hon-
rosa na categoria eletroeletrônicos no 21º Prêmio Design do 
Museu da Casa Brasileira, ocorrido em 2007. Fogão GE Profile 
Digital (b). Design de Índio da Costa Design (Marco Antonio 
M. Fonseca, Guto Índio da Costa, Eduardo Azevedo e Augusto 
Seibel). 2º lugar na categoria eletroeletrônicos no 17º Prêmio 
Design do Museu da Casa Brasileira, em 2003.
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Talvez Guto Índio da Costa e os Campana consigam impor 
um diferencial brasileiro em suas criações, afinal, não existe ainda 
realmente uma linha de pensamento que defina o design brasileiro 
como ele se coloca. É mais visível que o país se mostra ao mundo 
com muitos talentos criativos, com consciência do mercado global, 
mas também não podemos desprezar o fato de que o Brasil ainda 
carece de muitas intervenções e muitas soluções.

O design nacional atinge vários modelos e vertentes e mostra-se 
diferente até mesmo na maneira pessoal de enxergar o design. Os 
Campana alegam um design mais pessoal, com fuga da indústria. 
Já Guto Índio da Costa mostra-se como um projetista da produção 
seriada, aderindo às formalidades metodológicas de projeto.

Para alguns, o principal caráter de design de um país reside no 
fato de sua acessibilidade às massas, de como ele é levado à vida coti-
diana da população, e não perece nos atributos estéticos ligados ao re-
gionalismo de cada país. Pedro Luiz Pereira, designer e professor da 
ESDI, atenta para esse reconhecimento do caráter nacional do design.

Temos discussões terríveis no Brasil sobre o caráter brasileiro, 
o caráter nacional, o que é uma bobagem. O caráter nacional não 
se dá pelo fato de esta cadeira aqui ter ou não elementos formais 
adequados à nossa cultura. O que faz diferença é: “esta cadeira é 
acessível à maioria dos brasileiros ou não?”. Do momento em que 
ela for acessível e estiver resolvendo os problemas dos brasileiros, 
será um design brasileiro muito bom. Enquanto for uma coisa que 
só pode ser adquirida por um grupo restrito de pessoas, tanto faz ela 
estar aqui como na Indonésia, na Suécia, nos Estados Unidos, em 
qualquer lugar, ela será simplesmente um objeto. [...] Este país não 
se democratizou. O design como foi pensado, como elemento de 
democratização, talvez não seja mais um caminho, mas que design 
então será que pode colaborar para isso? Acho que esse é um bom 
motivo para se pensar. (Pereira, 2007)

Para Pereira (idem), a melhor maneira de evolução de um país 
é enxergar seus reais problemas. Quando tomada como exemplo 
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no discurso de Pereira, a Suécia não esteve muito longe do Brasil 
pela pobreza e elitização do design. Para ele, a Suécia evoluiu não só 
como país, mas como exemplo de instrumentária de design, quando 
percebeu que o design para os ricos não aquecia a economia, mas 
sim a criação para as classes emergentes que sustentavam o país. 
Pode-se dizer que desta visão surgiram muitos casos de sucesso, 
como a empresa Ikea,  que soube aliar a qualidade de projeto a pre-
ços acessíveis a boa parte da população. Faz sentido notar que, 
apesar de criar para as massas, a empresa também soube manter as 
características mais burguesas em alguns de seus produtos, satisfa-
zendo, assim, compradores das diferentes classes sociais.

O que se pode reparar no Brasil é que produtos destinados a 
um mercado de menor poder aquisitivo, em geral, não apresentam 
a preocupação necessária com as qualidades formais do objeto, 
podem ser considerados meras cópias de produtos de alto valor 
comercial e que, de certa maneira, contribuem para a afirmação de 
que o Brasil trabalha com um design elitista. É claro que isso não 
pode ser tomado como um pensamento generalizado, pois existem 
muitas tentativas no país de tornar o design mais acessível, ou mais 
verdadeiro, do ponto de vista nacional. 

a b c

Figura 30 – Balde para garrafa Ritz (a), de Rubens Simões e Cléber Luis da Ré. 1° 
lugar no Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira em 2006. Jarra Due (b), de Valter 
Bahcivanji. Menção Honrosa no Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, em 2006. 
Conjunto para picar temperos (c), de Gétri Bodini. Premiado no IX Prêmio House & 
Gifts de Design, em 2008. 
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O Brasil ainda está desencontrado com seu culturalismo plural, 
sua capacidade produtiva e com a verdadeira capacidade de atuação 
no mercado global, uma vez que ainda faz muito uso de soluções 
estrangeiras para suplantar a incapacidade nacional na fabricação 
de produtos competitivos. O país precisa, acima de tudo, obser-
var suas qualidades de centro e periferia e adequar o design a elas. 
Países como a Alemanha, os Estados Unidos e a Finlândia conse-
guiram formar uma base estrutural para o entendimento da função 
e da importância do design na produção de bens de consumo. De 
maneira geral, o Brasil não é carente de profissionais ou de bons 
projetos. A questão-problema talvez não seja descobrir o design 
brasileiro, mas como o design vem se inserindo no Brasil.

a b c

Figura 31 – Luminária Bossa (a), de Fernando Prado para Lumini. Prêmio Idea/Brasil 
2008, vinculado ao norte-americano International Design Excellence Award. Secador de 
cabelos com difusor (b), de Sidney Rufca, Gustavo M. de Camargo, Alexandre Scartezini, 
Renata Pujol, Guilherme L. Gomes, Tanna Gomide, Felipe Uzum, Rafael M. Carneiro 
e Daniel Yaginuma. Premiado no IX Prêmio House & Gifts de Design, em 2008. Drinn 
(c), de Cláudio Brandão. Facilita e organiza a recarga de pequenos aparelhos eletrônicos 
como telefones celulares, iPods, máquinas fotográficas digitais ou aparelhos de MP3. 
Premiado no IX Prêmio House & Gifts de Design, em 2008.

O mais evidente ao analisar o design brasileiro é que ainda exis-
tem poucas publicações literárias que possam ser consultadas. As 
informações, em geral, são coletadas por meio de poucos autores, 
e cada autor possui uma visão peculiar a respeito dos alcances do 
design brasileiro. Mas, ainda assim, todos compartilham da ideia 
de que o Brasil já não carece mais de tantas influências estrangei-
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ras e que pode encontrar em seus profissionais a motivação que o 
design nacional precisa para relacionar-se de maneira correta com 
sua população. Nas publicações brasileiras sobre design, principal-
mente desde 2000, pode-se notar um significativo contingente de 
pesquisas qualitativas e metodologias apropriadas aos processos de 
produção como forma de difundir essa produção, de maneira com-
petitiva, em mercados nacionais e/ou internacionais.

Em termos internacionais, o design brasileiro tem tido premia-
ção recorde, resultado dos esforços de profissionais e empresas que 
passaram a investir na gestão do design. Entretanto, poucas mos-
tras de design se mantêm no calendário nacional de modo regular. 
A mais importante em funcionamento é a Mostra do Prêmio do 
Museu da Casa Brasileira  (Figura 32).

a b c

Figura 32 – Banco Bandeirola (a), de Ivan Rezende. 1° lugar na categoria mobiliário no 
Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, em 2004. Poltrona Gisele (b), de Aristeu 
Pires. 1° lugar na categoria mobiliário no Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, 
em 2007. Cadeira de balanço Verão (c), de Fernando Mendes de Almeida e Roberto 
Hirth. Menção Honrosa na categoria mobiliário no Prêmio Design do Museu da Casa 
Brasileira, em 2007.

A inserção do design nas indústrias brasileiras é de grande 
importância para os profissionais que atuam nesse setor, para as 
indústrias, que gradativamente vêm fazendo uso cada vez maior 
dessa ferramenta, e para o país, que pode fazer do design um dife-
rencial que tornará os produtos brasileiros mais competitivos in-
ternacionalmente, contrariamente à opinião de muitos empresários 
regionais que ainda acreditam ser o design útil apenas às empresas 
que atendem aos segmentos de alto poder aquisitivo. 
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A crescente popularização do design nacional também pode 
ser constatada por meio da pesquisa de novos produtos e de uma 
aproximação com as tecnologias industriais, peças que fazem a 
diferença real para o conforto e o bem-estar do consumidor, possi-
bilitando o aprofundamento do conhecimento e de pensar um pro-
duto adequado em relação à matéria-prima escolhida. Tecnologias 
avançadas, matérias-primas sofisticadas e apuro na qualidade dos 
produtos têm pautado a produção da indústria brasileira, permitin-
do que esta, nos últimos anos, desenvolvesse muito sua capacidade 
produtiva e aumentasse significativamente a qualidade de seus 
produtos.

Nossa sociedade está em permanente transformação, exigindo 
que empresas e profissionais estejam constantemente atentos para 
as mudanças sociais, tecnológicas e políticas. As empresas, que 
primeiro competiam por preço, passaram a competir por qualidade, 
migrando para a competição por design e marca. É preciso, portan-
to, que empresas e designers tenham consciência dessas mudanças 
e busquem juntos um conceito único para o design. 

A constante diferença entre as expectativas dos empresários e as 
dos designers quanto ao desenvolvimento de um determinado pro-
duto ou quanto aos resultados de uma consultoria deve-se em parte 
à crença, por parte dos empresários, de que dentro do segmento po-
pular não cabe o trabalho de design. Isto reflete o desconhecimento 
por parte dos empresários de como se dá o trabalho do designer e de 
que forma o design pode ser incorporado ao produto e ao processo 
produtivo. A priori, acredita-se que isto se deve ao desconhecimen-
to que a maioria dos empresários tem sobre o que é o design e como 
este pode contribuir para a melhoria de seus produtos e de seu siste-
ma produtivo. Por outro lado, esse desconhecimento também pode 
ser creditado a uma falha de comunicação dos próprios designers, 
que muitas vezes não têm nem eles próprios uma visão muito clara 
do que seja a profissão ou de como agir diante de um problema real, 
de uma indústria real.

O aumento da importância da questão ecológica em diversos 
segmentos do mercado vem forçando o desenvolvimento de pro-
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dutos ecologicamente corretos. Novas tecnologias, utilizadas pelos 
concorrentes, também podem ser o fator de declínio de produtos 
antes largamente vendidos, daí a importância de estar sempre à 
frente nas inovações para permanecer no mercado. A pressão da 
concorrência, a diferenciação do produto por meio do bom design 
e a transformação no estilo de vida dos usuários são alguns fatores 
que despertam o empresário para a gestão de design. É preciso estar 
consciente de que o investimento em pesquisa de mercado e em 
pesquisa tecnológica aplicada é de grande importância, podendo 
gerar a flexibilização da produção e a administração para acompa-
nhar as mudanças da competição e do gosto dos clientes.

O design como atividade interdisciplinar terá mais chances de 
sucesso em empresas em que a integração organizacional prevale-
ça. Do contrário, o design terá grandes barreiras em uma empresa 
com grande estrutura burocrática, com uma minuciosa divisão de 
trabalho e com elevada centralização das decisões acumuladas em 
sua cúpula.

Seria errôneo afirmar que uma empresa sem designers não faz 
design, do mesmo modo que uma empresa sem vendedores não 
vende. A questão não é essa, e sim a de que em um mundo glo-
balizado e competitivo não basta vender, é preciso vender mais e 
melhor. No caso dos produtos, é preciso uma atenção especial do 
ponto de vista empresarial de modo a conseguir produtos melhores, 
adequados ao processo produtivo e ao mercado a que se destinam. 
Desta forma, os designers devem atuar não somente nos segmentos 
altos, acrescentado valor e custos ao produto, mas também quando 
as limitações de custo e preço são grandes. É muito frequente a ideia 
de que o design incrementa custo ao produto. Parte dos designers 
também acredita que a qualidade está acima de outras conside-
rações. Do ponto de vista da empresa, um produto não é bom ou 
mau por si só, mas sim em função do segmento de mercado a que se 
dirige e em relação a seus concorrentes.

Talvez por características inerentes à sua colonização e indus-
trialização tardia o país teve dificuldades em atingir os patamares 
das escolas de outros países tomados como modelo. É inegável que 
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as diferenciações culturais e as percepções populacionais a respeito 
de seus ideais e direitos é que motivaram as conquistas e interes-
ses pelo desenvolvimento de cada país. De fato não possuímos a 
tecnologia americana e a alemã, ou um mercado preparado para as 
produções italianas, e é difícil que se atinja tal fato com facilidade, 
mas vale lembrar que todos esses países um dia também estiveram 
em situação parecida com a do Brasil e não objetaram em investir 
em criações próprias e em tecnologia. 

A maior crítica fica para que o design também esteja presente 
nas massas, no sentido de atingir a todos, sem diferenciações de 
classe, com a qualidade e o respeito que lhes é digno. O país pode 
ir além de produtos manufaturados na China ou de artigos luxuo-
sos. O que se espera do design nacional é qualidade projetual, seja 
ela funcionalista ou irreverente. O Brasil pode ser o país com um 
design sincero de qualidade, pois tem capacidade para projetos 
bem executados em mobiliários populares encontrados nos famo-
sos magazines, assim como para o caminho social na solução de 
problemas encontrados nas áreas da saúde, transportes, moradia e 
urbanização. Toda essa pluralidade nacional talvez seja muito mais 
correta do que um sistema único para um país de culturas diversas, 
basta que para isso o design brasileiro una-se em princípios, não em 
modelos metodológicos.




