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8
CONCLUSÃO

A indústria inovadora precisa de um profissional 
que seja capaz de inovar. Em outras palavras, 
precisa da Universidade que consiga formar esse 
profissional. Este é o principal produto que a 
Universidade pode oferecer à indústria.

(Grynszpan, 1999, p.28)

Apresento aqui algumas conclusões. A ideia é que, concluído, 
este trabalho possa fornecer, ainda que em caráter preliminar, um 
panorama do design finlandês e seu paralelo ou não com a produção 
brasileira como forma de subsidiar análises futuras, principalmente 
sobre qual o papel da universidade brasileira nesse universo.

Atualmente, a grande maioria dos países empenha-se no fo-
mento do uso do design. As estratégias adotadas variam de país 
para país. Alguns optam por programas isolados, outros desenvol-
vem políticas para o design em planos mais elaborados. Em muitos 
países a promoção do design é parte integrante das estratégias de 
exportação, promovendo a imagem do país internacionalmente e 
melhorando a competitividade dos produtos. Mas, via de regra, 
essas políticas de design de diferentes países visam criar um am-
biente de design, definir uma identidade nacional, gerar e atrair 



180  PAULA DA CRUZ LANDIM

novas ideias e desenvolver um sistema de inovação competitivo. 
As estratégias utilizadas para implementar as políticas de design 
incluem programas de promoção, programas de suporte, criação de 
centros e museus de design, alocação de incentivos físicos e, ainda, 
crédito ou financiamento para a incorporação de design em proje-
tos. Essas estratégias podem ser classificadas em três categorias, de 
acordo com sua função e seu público: as estratégias de suporte, as 
estratégias de promoção e as estratégias de educação.

O suporte consiste em suprir as deficiências das empresas e 
ocorre, normalmente, por meio de assessoria direta com finan-
ciamento dos governos traduzindo-se em programas que podem 
ser de curta duração, de assessoria contínua ou de treinamento, 
nos quais existe uma interação entre designer, o gestor do progra-
ma e a empresa. Os programas de assessoria contínua exigem que 
haja continuidade e estabilidade do suporte governamental, o que 
muitas vezes é difícil de viabilizar. Os programas de curta duração 
ocorrem de forma pontual e normalmente culminam com a expo-
sição dos produtos desenvolvidos. Os programas de treinamento 
incluem seminários, workshops ou cursos, que são aplicados quando 
necessário ou quando possível.

A promoção do design é parte integrante de um esforço na busca 
de seu desenvolvimento e visa promover seu uso junto às empresas 
locais, informando a indústria sobre suas capacidades. Visa, ainda, 
promover o design nacional ou local no exterior e divulgar as van-
tagens do design junto ao público, atualizando também os próprios 
designers, além de contribuir para reforçar a imagem da região 
usando o design como identidade. Fazem parte deste formato as 
exposições, as feiras, os prêmios e concursos, as campanhas de pro-
moção de marca nacional, seminários e palestras.

As políticas públicas de educação em design podem ser feitas 
por meio do incentivo às ações de aproximação entre escola e in-
dústria, sugestão de novos assuntos para o currículo, programas de 
integração dos novos profissionais à indústria e incentivo a cursos 
de pós-graduação e à integração por meio da inserção de disciplinas 
de design em outros cursos.
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Inicialmente, pareceu-me que o design finlandês era resultado 
de uma somatória de aspectos (geográficos, históricos, culturais, 
sociais, econômicos) que resultaram na compreensão do real signi-
ficado do design para a vida cotidiana. Ou seja, a questão moderna 
– entendida aqui como o desenho dos objetos sempre traduzindo as 
condicionantes anteriormente citadas – colocada na e por meio da 
prática e exemplificada em elementos os mais banais, e não de uma 
forma imposta, em que o designer detém o conhecimento do que é 
mais adequado para o usuário.

A pergunta é: isso é acaso, sorte, temperamento, VISÃO? Não 
existe aquele “mau projeto” com um “design ruim”, nitidamente 
apenas com apelo comercial? Por outro lado, será que isto também 
não tem a ver com o design europeu, completamente diferente do 
design norte-americano, com o qual nós brasileiros estamos mais 
acostumados? 

É fato que em termos de empresas/indústria o Brasil privilegia 
o modelo norte-americano, mas na universidade ainda se adota a 
postura do design moderno europeu1 e é bastante pontual a parceria 
empresa/universidade. Por outro lado, fosse qual fosse o “mode-
lo” – sem entrar na discussão da validade das propostas modernas 
europeias e tampouco na questão da adoção de modelos prontos de 
outras realidades –, a questão foi a não identificação da necessidade 
nacional. Esse deveria ter sido um dos papéis da universidade, pois 
é lógico e evidente que a ótica/visão do mercado é outra (lucro). 

Tal suposição revelou-se como não correspondendo à visão de 
“País das Maravilhas” em termos de design. Isto é, também lá é 
conflituosa essa relação design/público, e com posturas mais orto-
doxas do que no Brasil. Por exemplo, o design finlandês é centrado 

 1 Apenas o ensino do design brasileiro nasce nos moldes do moderno europeu, 
onde o design surgiu da necessidade de se entender o novo ferramental, os no-
vos meios de produção – a indústria – e a consequente necessidade de criação 
de uma nova linguagem decorrente desse mesmo contexto. Já a modernidade 
brasileira toma forma com as políticas de desenvolvimento do governo JK, e 
talvez já seja esta a origem do descompasso entre mercado e universidade.
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nele mesmo, ou seja, preocupação objetual e não contextual. Pensa-
se na cadeira, e não para quem será a cadeira.

Mas se a Finlândia é considerada a “Meca do Design”, não deve 
ser sem motivos. Assim, novamente, qual foi/é o caminho? E, se 
confirmada a premissa dos fatores socioculturais e históricos, como 
torná-la referência mundial não só para o Brasil? Por outro lado, 
apesar da cópia que de fato existe, essa mesma cópia leva aos poucos 
a uma cultura visual “moderna”. Alguns pontos podem ser ressal-
tados, resultantes das visitas, entrevistas e leituras realizadas e que 
servirão de subsídios para futuras pesquisas.

A relação conflituosa design/empresa pode ser identificada por 
meio de alguns elementos. Os industriais – especificamente na área 
de mobiliário doméstico2 –, donos de pequenas empresas familia-
res, estão acomodados em uma situação econômica confortável, 
sem os riscos inerentes de novos investimentos e sem perderem o 
poder de decisão nem a qualidade de vida e independência con-
quistadas. Paralelamente, não têm a compreensão do que é design 
realmente, apesar de entenderem que Good design MEANS good 
business, resultando em praticamente nenhum interesse por parte 
dos “grandes designers”, os quais, por sua vez, acreditam não exis-
tir problema de mercado, pois sempre vai haver gente com recursos 
para consumir, existindo mercados para todos os gostos e preços, 
apesar de essa visão não ser a mais comum, o que gera uma falta de 
perspectiva de crescimento em termos econômicos e de marketing 
para essa visão “elitista” do design puro, pois o mercado interno não 
tem condições de absorvê-lo – o país é pequeno e a similaridade tec-
nológica, de materiais e formas é muito grande. De fato, foi recor-
rente a observação de que o problema do design finlandês é na rela-
ção com o mercado, e não na criação. Assim, o design finlandês tem 

 2 Durante o estágio de pós-doutorado, tive a oportunidade de visitar a região 
tida como principal polo moveleiro na Finlândia, assim como meu contato 
mais próximo na universidade foi com a área de design de mobiliário. Por-
tanto, apenas e tão somente por esse motivo que neste trabalho a questão do 
mobiliário frequentemente aparece como exemplo principal.
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um problema de marketing, não de design, diferente da situação no 
final da Segunda Guerra Mundial ou na época da independência.

A nova geração consegue entender a necessidade de mudança 
de postura, mas questões como o interesse no usuário final, a ino-
vação e design em companhias tradicionais, o design enquanto di-
ferenciador em uma industrialização global, os desafios globais do 
design, a preocupação com produtos globais – não mais produtos 
locais – assim como com o conceito de um produto global, ainda 
não são comuns. Mesmo assim a relação com a indústria, mediada 
pelos profissionais saídos da universidade, é melhor que no Brasil.

Seria extremamente simplista, para não dizer estereotipado, 
afirmar que o design moderno finlandês dá certo porque ele é bá-
sico por natureza e, por outro lado, que o moderno no Brasil não 
funciona porque é/foi imposto. O interessante, seja qual for a situa-
ção, é o respeito à própria cultura. Por outro lado, é muito mais fácil 
valorizar algo nascido da sobrevivência ao frio, a guerras, etc. do 
que algo como o design brasileiro, nascido do carnaval, por exem-
plo. Entretanto, é imprescindível tomar cuidado com as alegorias, 
pois existem também na Finlândia e incomodam do mesmo modo.

Os programas de indução ao design na contemporaneidade 
também não são antigos, aliás, são mais recentes do que no Brasil. 
A relação é até mais conflituosa entre empresário e usuário e desig-
ner. A cópia também existe, só que nós tendemos a querer ser “mais 
realistas que o próprio rei” e sofremos de sérios problemas de auto-
estima. A complexidade social brasileira, as dimensões territoriais, 
a falta de homogeneidade, entre outros fatores, também fazem mui-
ta diferença. Por outro lado, não se pode esperar que designers de 
São Paulo, por exemplo, que têm condições de competir em termos 
tecnológicos, fiquem sempre desenvolvendo projetos alternativos 
ou só o contrário disso.

Especificamente, ainda no caso da análise do mobiliário do-
méstico, os valores que regem as escolhas são mais pessoais do que 
qualquer outra coisa, difíceis de se trabalhar. Consegue-se no má-
ximo ir criando uma cultura visual por meio do mobiliário público 
e institucional e mantendo à disposição também esse tipo de reper-
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tório formal para o doméstico. Talvez uma saída seja desmistificar 
o discurso moderno no sentido purista/pejorativo, a modernidade 
real, entender o design como cultura de massa, entender qual é o 
papel decisório da universidade nesse complexo universo.

De qualquer forma, aqui, como em qualquer outro lugar no 
mundo, a práxis antecede a academia, e especificamente no caso do 
design, seu ensino formal é ainda bastante recente, o que nos faz 
debruçar sobre essas questões sem o distanciamento histórico às 
vezes tão necessário para um julgamento idôneo. E ainda, e como 
consequência, o ensino do design é analisado sob a ótica de outras 
áreas do conhecimento. Por outro lado, alguns teóricos reivindicam 
políticas diferenciadas para países em desenvolvimento devido à 
necessidade de se contemplar mais diretamente as causas sociais.

O sistema brasileiro é caracterizado por um grande e variado 
número de iniciativas, muitas delas com curta existência, sendo os 
recursos para manutenção dessas iniciativas provenientes princi-
palmente do governo. Em contraste, algumas organizações priva-
das, sem fins lucrativos (por exemplo, o Sebrae, o Senai e a Fede-
ração das Indústrias), fornecem grande parte dos investimentos de 
design no país. Associações profissionais também são importantes 
instituições nesse sistema de promoção do design no Brasil.

Nas experiências em que se têm conhecimento da parceria em-
presa/universidade na área de design, ambas as partes mostram 
grande entusiasmo com a potencialidade do uso dos resultados na 
otimização de processos, no lançamento de novos produtos e na 
diminuição de custos, contribuindo para o aumento da competi-
tividade das empresas. Incrementando cada vez mais o diálogo 
entre empresários, presidentes de sindicatos, pesquisadores e pro-
fessores universitários, no sentido de identificar temas de pesquisa 
de interesse comum, o resultado final seria a formação de redes, 
o fortalecimento da interação universidade/empresa, a prática da 
negociação de projetos e o conhecimento das demandas das indús-
trias e do potencial de nossas universidades e centros de pesquisas. 
Além disto, seria importante um processo de mudança das políticas 
públicas incluindo maior participação do setor privado no financia-
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mento da pesquisa nos moldes já praticados nos países desenvolvi-
dos. Esse tipo de iniciativa poderia ser um catalisador do processo 
de aproximação das empresas com as universidades e centros de 
pesquisa dentro do conceito de gestão do conhecimento. Isso per-
mitiria aos alunos adquirir experiência acadêmica e maturidade na 
área da pesquisa aliada à experiência empresarial suficientemente 
longa e interessante para que consigam rapidamente um trabalho 
assim que se formassem. Desta forma, as pesquisas desenvolvidas 
poderiam conduzir a resultados aplicáveis nas empresas, as equipes 
dos laboratórios universitários aprenderiam a trabalhar afinados 
com a cultura industrial e dando continuidade às parcerias após o 
fim dos projetos, e por fim, mas não menos importante, os alunos 
estariam mais bem inseridos no mundo das empresas. 

Entretanto, no Brasil ainda é muito reduzido o número de coope-
rações de empresas com universidades e centros tecnológicos, não se 
tendo ainda um ambiente que induza a empresa a investir em P&D 
com o objetivo de absorver novas tecnologias e pessoal capacitado.

Na verdade, essas colocações vêm ao encontro das necessidades 
identificadas por vários autores preocupados com a questão da 
cooperação entre universidades e empresas. O processo de inovação 
é um processo de aprendizagem interativo, que envolve intensas 
articulações entre diferentes agentes, requerendo novas políticas 
industriais, tecnológicas e de inovação e novos formatos organi-
zacionais em rede. Nesse contexto, é fundamental o investimento 
na capacitação de recursos humanos, responsáveis pela geração do 
conhecimento. Chama-se a atenção para a capacitação como sendo 
um dos principais eixos estruturantes dos programas de cooperação 
entre universidades, centros de pesquisa e empresas, em que os 
resultados podem ser muito amplos, envolvendo a intensificação 
da inovação tecnológica na indústria, maior participação do setor 
privado no financiamento da pesquisa, a formação de redes de co-
nhecimento tecnológico e mudanças das políticas públicas no setor 
de pós-graduação.

Sob esse enfoque, para que haja uma evolução no design brasi-
leiro é necessário que este seja alimentado por um desenvolvimento 
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cultural e social em todas as áreas, por meio de estímulos ao conhe-
cimento e à criatividade nos vários níveis de educação – desde a 
educação primária até o treinamento profissional –, bem como nas 
diferentes comunidades, em diferentes campos e diferentes luga-
res. Essa relação retroalimenta-se, se for entendido que o próprio 
design pode ajudar na redefinição daquelas identidades culturais, 
perdidas em várias regiões, a partir dos processos de industrializa-
ção e de migração. Em outras palavras, se o design for visto como 
um instrumento para recuperar e revitalizar tradições e indústrias 
locais com o objetivo de transformá-las em vantagens competitivas.

Desta forma, políticas de design devem abranger ou articular-se 
com políticas que visem não somente ações de “fim de linha”, tais 
como a divulgação, a promoção e as premiações ou com a inserção 
do design nas empresas – sem desmerecer a importância dessas 
ações –, mas que visem também a criação de condições nas quais 
mentes criativas possam ser “desenvolvidas e alimentadas”.

Historicamente, os esforços de desenvolvimento científico e 
tecnológico no Brasil partiram de iniciativas governamentais, com 
participação bastante tímida do setor privado. Como resultado des-
sa política, esse desenvolvimento ficou desvinculado da indústria, 
a cargo das universidades e dos centros de pesquisa. Como conse-
quência, o debate em torno da importância das atividades de pesqui-
sa científica e tecnológica ficou, por muito tempo, restrito ao meio 
acadêmico, deixando-se de lado aquele que é o componente capaz de 
transformar ciência e técnica em riqueza, que é o setor empresarial. 

Nas entrevistas realizadas, os principais problemas identifi-
cados na formação acadêmica e posterior atuação profissional são 
atribuídos às deficiências curriculares, pois, por definição, estamos 
falando sobre a formação de um profissional que deve estar em 
sintonia com a demanda de mercado na forma em que este se apre-
sentar, ou seja, empresas privadas, órgãos públicos e até mesmo 
a academia. Mas, por outro lado, também conseguem identificar 
com clareza qual é o papel da universidade: a reflexão.

Pode-se concluir que os resultados desta pesquisa apontam para 
diversas questões que merecem um olhar mais cuidadoso. Primei-



DESIGN, EMPRESA, SOCIEDADE  187

ramente, as iniciativas de design, mais amadurecidas, começam 
a alinhar-se com programas econômicos tais como certificação, 
qualidade em gestão, registros industriais, entre outros. Este é um 
ponto positivo que pode ser mais bem explorado com vistas à busca 
da competitividade da economia. 

A questão da avaliação dos impactos é também uma preocupa-
ção atual em outros países, que há mais tempo vêm investindo em 
programas de design. Como o design sempre acontece junto a ou-
tras ações, fica difícil compreender e mensurar sua real importância 
dentro do processo. 

Pode-se dizer também que instituições que promovem os pro-
gramas de design não trabalham com indicadores precisos, exis-
tindo dificuldade em conhecer as bases metodológicas das ações, 
com poucas referências na literatura, o que dificulta a avaliação 
dessas ações. Os resultados finais fornecem dados imprecisos, que 
dificultam uma correta análise do programa para a proposição de 
eventuais correções para sua replicação.

Acredita-se que proporcionar uma formação em design é res-
ponsabilidade do governo, embora não haja evidências de nenhuma 
proposta para moldar essa formação por meio de novos métodos 
de ensino a fim de obter-se benefícios no futuro. Há, ainda, a falta de 
pesquisas na área de design, apesar de o governo patrocinar estudos 
em várias outras áreas de desempenho dos negócios, tais como tec-
nologia e competitividade.

Sugere-se que este tema seja mais amplamente debatido den-
tro dos meios acadêmicos, com o estímulo a estudos regionais e 
setoriais gerando referências e métodos mais bem estruturados, de 
modo a aprimorar a mensuração de impactos econômicos causados 
por programas de design. Essa análise, dadas as características da 
atividade do design, deve ser elaborada em cooperação interdisci-
plinar, para evitar uma abordagem somente sob a ótica do design.

Se é consenso a necessidade de entendimento do design pelos 
seus usuários, é oportuno ressaltar a necessidade de formação de 
um profissional com essa visão, para que os produtos sejam ade-
quados às pessoas, e não o contrário, como é sabido que ainda ocor-
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re nessa área. Os cursos de design deveriam oferecer em sua grade 
curricular oportunidades que enfatizassem aos alunos a impor-
tância da compreensão das características culturais dos pretensos 
usuários. Neste sentido, uma metodologia de projeto em design 
considerando uma abordagem cognitiva poderia permitir ao aluno 
responder perguntas tais como: como os usuários percebem o mun-
do? Quais os significados que dão aos objetos de que necessitam? 
Como interpretam a imposição dos produtos que os rodeiam? De 
que forma se relacionam com os objetos projetados pelos designers? 
Em resumo, permitir ao futuro profissional conhecer a realidade 
cultural das pessoas para quem estão definindo aquele universo de 
objetos cotidianos.

Entretanto, há a necessidade do que poderia ser chamado de um 
“panorama favorável” para que a universidade pudesse ter agido 
dessa forma, e este só pode ser alcançado com políticas em design 
em que exista a priorização do design em si, e não visando apenas 
a competitividade das empresas em curto prazo, principalmente 
no mercado internacional. Do contrário, ainda enfrentaremos as 
constantes frustrações da falta de unidade entre design, empresa e 
sociedade.




