
DESIGNED IN BRAZIL
A edição 2004 do IF Design Awards premiou 18 produtos brasilei-

ros, um número quase dez vezes maior da que no ano anterior

Da Redação

Ào lado e no alto da página, as duas edições especiais de A Revista

premiadas na categoria Design de Comunicação - Design Editorial.

Editada pela Takano Editora Gráfica, a publicação é um canal de

comunicação entre a empresa e seu público (criadores gráficos e

potenciais clientes), razão pela qual procura destacar as "proezas"

das quais a empresa é capaz, explorando diversas soluções e

tecnologias gráficas a cada edição. Design: Fernanda Sarmento

e Gisele Dias com Melissa Roviriego, Carla Arbex e Rogério Alves

ARC  DESIGN

soniam
24

soniam



Um feito inédito para o design brasileiro: 18 produtos projeta-

dos e produzidos no Brasil foram premiados na edição 2004

do IF Design Awards, um dos mais importantes concursos de

design no cenário mundial.

O alto índice de premiacões reflete o aumento da qualidade do

design nacional, sendo também resultado de uma iniciativa

conjunta da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, da APEX e

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior: o projeto Design Excellence Brazil.

Lançado em junho de 2003, o projeto surgiu para ampliar a visibi-

lidade do produto brasileiro de maior valor agregado no mercado

externo. A ideia é que passemos a exportar, além de commodi-

ties, produtos acabados. "O Brasil é um grande exportador de

commodities, e não há nada errado nisso; só que commodities

não envolvem emoção nenhuma, o comprador nem sequer vê

o produto, pois um padrão é definido pela Bolsa. (...) Nós pode-

mos exportar emoção", afirmou o ministro Luiz Fernando Fur-

lan, na solenidade de lançamento do Design Excellence Brazil.

O projeto ofereceu um apoio de 50 a 90% em todas as fases do

concurso conforme o porte da empresa e cuidou de todos os

detalhes da participação brasileira. Segundo o diretor do IF

em Hannover, Ralph Wiegmann, o Brasil foi o primeiro país a

propor uma participação coletiva.

O Design Excellence Brasil recebeu 310 inscrições de projetos

candidatos a participar do prémio IF. Após a avaliação do Co-

mité Consultivo, 123 atenderam aos requisitos e foram inscri-

tos no concurso. Destes, 97 se tornaram finalistas pelo comitê

de selecão do IF, sendo que 18 foram finalmente premiados.

"Este é um momento histórico para o design brasileiro", afir-

mou Cyntia Malaguti, consultora técnica do projeto, ao anun-

ciar o resultado no auditório da FIESP, no dia 10 de dezembro

de 2003. Acreditamos que este pode ser o primeiro passo para

o fortalecimento da "marca Brasil" no exterior.

A premiacão oficial será realizada em Hannover, no próximo

dia 18 de março.

Nesta página, dois produtos premiados na categoria

Design de Comunicação - Design Gráfico. No alto, pro-

gramação visual do CD de Fernanda Porto e livro encarte,

design Simone Drago Kail. Acima, Book Tátil, portfolio

impresso do escritório Tátil Design, projeto de Fernanda

Sabóia, Frederico Gelli e Ana Laet
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No alto da página, à esquerda, as peças em estanho da linha Santa Fé

resgatam o valor de um material "fora de moda" no Brasil: design Carlos

Alcantarino, produção John Sommers (categoria Design de Produto -

Casa/Metais). Na sequência, lavatório com válvula oculta, de Edison Luiz

Anholon para a Deca (categoria Design de Produto - Vida/Moradia].

Ao lado, injetora de plástico P-200: elimina calços niveladores e parafu-

sos aparentes, comuns na maioria das máquinas, e substitui a graxa por

uma película de ar comprimido na lubrificação; design Eliseu Waterloo

para a Storck do Brasil (categoria Design de Produto - Indústria/Máquina).

Abaixo, "Perfume do Brasil", design Filormena Padron para a Natura

(categoria Design de Embalagem)
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Acima, à esquerda, filtro para água: além do design diferenciado, destaca-se o fato de base e

tampa serem peças iguais invertidas, economizando ferramental; design Roberto Brasil e

Oswaldo Solla (Dap Design) para a Cerâmica Stefani [categoria Design de Produto - Casa).

No alto da página, ventilador Spirit (veja ARC DESIGN 24), em nova versão com o lustre embutido,

projeto da índio da Costa Design para a Plajet (categoria Design de Produto - Vida/Moradia). Na

sequência, luminária +Viva, um redesenho da luminária Viva, de 199? [veja ARC DESIGN 3), para

simplificar a manutenção e desmontagem, reduzindo o tamanho da embalagem em cinco vezes;

design André Wagner; produção Studio E27 (categoria Design de Produto - Iluminação).

Ao lado, Mini Cash, terminal de auto-atendimento bancário, design Edson Danta para a Itautec

Philco (categoria Design de Produto - Comunicação e Entretenimento).

Abaixo, prendedor de roupas mu/t/uso (veja ARC DESIGN 28), design Marcela M. A. de Albuquerque

e Taciana de Abreu e Silva, produção Plasvale (categoria Design de Produto - Casa)

Confira a relação completa dos produtos brasileiras premiados no site www.debrazil.com.br
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