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A
tlético e bronzeado, o brasileiro
Guto índio da Costa passaria fácil
por um surfista entre os milhares
de executivos alemães e estrangei-

ros que visitam anualmente o gigantesco
parque de exposições Deutsche Messe, em
Hannover, na Alemanha. Ao chegar ao pavi-
lhão redondo, que abriga o Industrie Fórum
Design Award (iF Design), um dos mais
cobiçados e respeitados prêmios de design
do mundo, ele conta que saiu à procura da
banheira de hidromassagem SmartHydro.
Translúcida e de linhas modernas, Guto a
criou com sua equipe no Estúdio índio da
Costa, no Rio de Janeiro. Espantou-se ao
não encontrar o produto exposto entre os
equipamentos de banheiro premiados pelo
iF Design. Em seguida, a surpresa. "Nossa
banheira estava literalmente no centro do
pavilhão, ao lado de um Audi e de um
BMW", conta ele.

Melhor destaque, impossível. Índio da
Costa passou a fazer parte da elite global de
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designers que colecionam prêmios interna-
cionais. Só no iF Design, ganhou cinco ve-
zes. Na primeira, em 1998, foram expostas
apenas fotos do projeto de postes de ilumi-
nação do bairro carioca do Leblon. "Com a
SmartHydro, ganhamos pela primeira vez
com um produto grande e volumoso", diz
índio, que faz questão de falar na terceira
pessoa do plural para destacar o trabalho da
sua equipe de jovens designers. A Smart-
Hydro é programada por telefone para pre-
parar o banho, liga de volta para dizer que
a água já está na temperatura certa e chama
o usuário pelo nome. "Como o produto é de
alta tecnologia, há uma certa surpresa, qua-
se desconfiança de que seja mesmo made in
Brazil", conta o designer.

Mais do que prêmios, o Estúdio índio da
Costa mostra uma nova face do design in-
dustrial brasileiro, criando produtos de su-
cesso comercial. Como o ventilador de teto
Spirit, que ganhou dois iF Design, em 2002
e 2004. Com lustre e duas hélices, tem como
matéria-prima o policarbonato transparente,
leve e colorido, em vez da tradicional madei-
ra. "Pedi a índio um projeto de ventilador e

ele teve uma idéia ousada: baseá-lo na héli-
ce do Spirit of St. Louis (o avião da travessia
atlântica de Charles Lindbergh)", conta
Felipe Pech, diretor da Spirit, do Rio de Ja-
neiro. "Do ponto de vista da mecânica de
fluidos, é um desenho perfeito", diz ele, que
investiu R$ l milhão no projeto.

O ventilador Spirit ganhou o mundo. É
exportado para Jordânia, Israel, Egito, An-
gola, Argentina, Itália, França, Holanda e
Bélgica, onde custa 200 euros, quatro vezes
mais caro que no Brasil. Apesar do interes-
se imediato dos europeus, entrar nesse mer-
cado não foi fácil: os motores foram adap-
tados para obter a certificação CE. "Isso é
uma malandragem européia, funciona
como barreira não-tarifária", diz índio da
Costa. "O nível de exigência é alucinado."
Ele continuou criando novidades para a
Spirit, como o controle remoto do ventila-
dor, premiado no iF Design este ano. A
empresa carioca só comemora: em 2002.
produziu 75 mil ventiladores e faturou R$ 8
milhões; em 2004 foram 212 mil e R$ 37
milhões. Um sinal inequívoco de sucesso?
O Spirit já é copiado na China.



ESTÚDIO NA ROCHA. Índio da Costa viaja
constantemente para atender a seus clien-
tes, e não pára no Rio de Janeiro. Seu estú-
dio fica em Botafogo, em uma casa incrus-
tada na rocha do morro São João. Projetada
pelo pai de Guto, a casa é um labirinto de
escadas e salas envidraçadas. No fundo, um
espaço amplo é povoado por jovens desig-
ners encarregados do detalhamento diário
dos projetos. O ambiente sereno da sala es-
conde o turbilhão de idéias e esboços que
transforma os pedidos das empresas em
produtos belos e inovadores.

Além de lápis, papel e prancheta, os es-
boços são feitos em poderosos computado-
res com monitores de vídeo de alta resolu-
ção que dominam o ambiente do estúdio.
"Com os programas em 3D, a criação fica
mais flexível, precisa e econômica. Você
verifica na tela os encaixes das peças, antes

de passar à etapa de modelagem física", diz College of Design, da Califórnia. "Era
Acir Marteleto, gerente para a América La-
tina da norte-americana Autodesk, produto-
ra de software de projeto pelo computador.
"O processo do design é perdulário. Para
cada projeto feito, jogamos fora 15 idéias",
conta índio, que diz pensar com papel e
desenhar com 3D. "É fantástico, com o
computador temos garantia de precisão e
controle absoluto do projeto."

Criado na era da computação, índio da
Costa começou a estudar design em
1987 e notou de imediato a distância
entre as faculdades brasileiras e as
estrangeiras. Quase desistiu, até que
participou de um concurso de pro-
jetos da japonesa Sony e notou que
sete dos doze premia-
dos eram alunos

como o MIT do desenho industrial", lem-
bra índio. Ele foi aceito no campus que a
escola abriu na Suíça, fez estágios na Fran-
ça e Dinamarca, e, formado, trabalhou na
Alemanha, com o conceituado designer
Jacob Jensen. "Foi a melhor coisa que fiz
na vida", diz ele.

A abertura econômica dos anos 90 aju-
dou a trajetória de índio da Costa e de ou-

tros designers brasileiros que, com o
dólar barato, foram em massa es-

tudar no exterior. Além disso, a
chegada dos produtos importa-
dos ao país obrigou a indústria
local a reagir contra a con-
corrência. "Tive sorte de me
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pício", diz índio. "Até então, os grandes de-
signers nacionais morriam na praia."

Felizmente para ele, seu talento foi reco-
nhecido fora do país. A Mabe, fabricante
mexicana de eletrodomésticos associada da
General Electric, encomendou ao seu estú-
dio uma linha completa de fogões e gela-
deiras, que serão fabricados no Brasil —
com investimentos de US$ 70 milhões — e
exportados para toda a América Latina. "O
trabalho de índio ê de qualidade internaci-
onal", diz João Sérgio Ramos, gerente ge-
ral da Mabe no Brasil.
A FORÇA DA EMBALAGEM. Porém, o potenci
al de designers reconhecidos internacional-
mente, como índio, os irmãos Fernando e
Humberto Campana, e Antônio Bernardo
(joalheiro premiado pelo iF Design) ainda
não é plenamente aproveitado pela indús-
tria brasileira. "No Brasil há casos isolados

de designers de sucesso",
diz Mauro Mantica,

diretor da recém-
fundada uni-

dade de

São Paulo do Instituto Europeo di Design
(IED), em Milão. "O problema é que casos
isolados não conseguem se constituir em
um sistema, integrado à cadeia produtiva",
prossegue ele, referindo-se ao fenômeno do
design italiano nos anos 50 e 60. O desafio,
segundo Mantica, é semear a cultura do
design na indústria.

As empresas que disputam o mercado
internacional perceberam isso. "O design é
uma peça importante do contexto global da
construção da confiança do consumidor
com a marca", diz Filomena Parron, geren-
te de marca da indústria de cosméticos Na-
tura, em São Paulo. "Não adianta ter um
produto de alta qualidade e a embalagem
não comunicar isso." Filomena é respon-
sável pela criação da embalagem do Perfu-
me do Brasil, uma casca rústica de fibra de
coco em forma de semente contendo um
elegante vidrinho, premiada no iF Design
em 2004. "Havia produtos de alta tecnolo-
gia (no pavilhão dos premiados) e o nosso
chamou a atenção pela autenticidade. Esta-
va cheio de japoneses fotografando", lem-
bra ela.

Na premiação de 2005, o iF Design usou
o aumento das inscrições brasileiras como
exemplo da "crescente consciência interna-
cional pelo design". Este ano, o País rece-
beu 14 prêmios, entre eles o do designer
Fernando Prado, que abocanhou o iF Gold
Award com a linha de luminárias Luna,
da Lumini. Cláudio Ferreira e Thiago
Machado Maia, da Escola Superior de
Desenho Industrial do Rio de Janeiro,
ganharam uma distinção especial em
tendências de materiais, com o com-
pensado de pupunha da Amazônia. E a
série de prêmios pode continuar, gra-
ças à ação conjunta do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio e da Câmara Brasil-Alemanha,
que incentivam os designers locais a
se inscrever no iF Design.

"O design brasileiro
está valorizado e a
indústria terá de se
adaptar à qualidade

nacional"

"A qualidade do nosso design é motivo
de satisfação e orgulho. Não faltam talentos
na América Latina, só precisam ser incen-
tivados", diz Pech, da Spirit. Mantica, do
IED, concorda: "Foi por isso que monta-
mos em São Paulo a nossa primeira unida-
de fora da Europa." Inaugurada em março,
a sede paulistana bateu as filiais de Roma,
Turim, Madri e Barcelona: contou com 250
inscrições no primeiro ano de curso.

Por sua vez, semeando o talento em sua
equipe, índio da Costa colhe os frutos do
trabalho na forma de prêmios. Mas ele não
está satisfeito. "Não podemos viver só de
exportar soja e ferro", diz ele. "O design
brasileiro está valorizado e a indústria vai
ter de se adaptar à qualidade do design na-
cional." Vindo de um profissional premia-
do — que acredita que o design é mais do
que uma "escultura" e deve trazer lucro ao
fabricante —, a frase de índio da Costa soa
mais a um convite do que a um desafio.

Fonte: América Economia, n. 298, p. 66-68, 5 maio 2005.




