
Talentos da nova geração
desenvolvem produtos
específicos para o mercado
interno, independentemente
das matrizes de montadoras
por Elizabeth Lorenzotti

talento do design brasileiro
também pode ser encontrado pelas
ruas, sobre quatro rodas, em car-
ros como o Celta, Meriva, Pointer,
Ecosport. Embora ainda não exis-
ta um design automobilístico ge-
nuinamente brasileiro, ou mesmo
latino-americano, esse talento é re-
conhecido internacionalmente, em
premiações de jovens brasileiros.

Os concursos de "car design"
ou "transportation design" rece-
bem cada vez mais participantes,
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ainda que o mercado continue
restrito — entre as quatro grandes
montadoras, haveria hoje pouco
mais de 40 profissionais traba-
lhando somente com criação. To-
dos, em geral, egressos das facul-
dades de desenho industrial, pois
ainda não existe no Brasil um cur-
so específico.

Mas há mesmo uma explosão
de criatividade, segundo assegu-
ra a lenda viva do setor no País,
o piloto-estilista Anísio Cam-

pos, hoje com 72 anos. Autodi-
data, pois na época não existia
escola, habilíssimo artista, desses
de desenhar modelos de carros à
perfeição em guardanapos de pa-
pel à mesa de bar, Anísio estreou
nos anos 1950 e ficou famoso por
criações radicais.

Num total de 12 carros projeta-
dos, construídos e lançados, é res-
ponsável por protótipos para cor-
ridas dos anos 1960 e 1970 — o que
levou suas iniciais, AC; os Fórmu-
las V e Super V; os inesquecíveis
Pumas DKW e VW; o Carcará, de
1966, recordista brasileiro de velo-
cidade até hoje. Além do GT-4R,
feito para a revista Quatro Rodas.

L

os famosos Karmann-Ghia Pors-
che da Equipe Dacon, em fibra
de vidro, e veículos como o Mini
Dacon 828, de 1982, o primeiro
urbano fora de série considerado
citycar. Anísio também criou o
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Componentes internos e externos do Celta, da General Motors,
foram desenhados por Paulo Konno, que trabalhou
com engenheiros e fornecedores desde o início do projeto
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Concebi o carro
integralmente,
interior e exterior,
algo raro atualmente
no meio. Tive
liberdade      total

primeiro bugue brasileiro, o Ka-
dron, em 1968.

Com esse currículo singular,
o artista poderia ter parado, mas
não. Ele continua inventando,
criando, além de dar cursos e par-
ticipar como jurado de concursos.
No ano passado, o 828/2, com
desenho inspirado no Mini Da-
con 828, ganhou o 18° Concurso
de Desenho Industrial do Museu
da Casa Brasileira.

Esse veículo ressurgiu em 2003,
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em versão modificada pelo pessoal
da PUC do Rio de Janeiro, mas não
chegou a ser reproduzido, ficando
apenas como protótipo. "Todos
adoram esse carrinho, pode ser ho-
mem de negócios, banqueiro, ope-
rário", afirma.

Desde 2002, Anísio mantém
uma parceria com a Obvio De-
sign, de Ricardo Machado, no Rio.
Prosseguindo no mote de sua vida,
a criação de um carro totalmente
brasileiro, ele viabiliza seu novo
projeto de veículo esportivo, com
motor de uma fábrica paranaense,
para exportação.

Concursos são boa opção
para jovens talentos

Há cerca de oito anos, a
Volkswagen iniciou o concurso de
design automobilístico, mobilizan-
do escolas e faculdades de desenho
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Anísio Campos
Ainda estamos entre a perspectiva
sonhadora e a realidade,
que é um mercado fechado

industrial. Anísio participou de to-
dos como membro do júri. "São
selecionadas dez maquetes, entre
mais de mil. Os três premiados es-
tagiam durante um ano na monta-
dora e muitos deles foram para a
Europa", conta. "A expectativa dos
jovens é grande, mas ainda esta-
mos entre a perspectiva sonhado-
ra e a realidade, que é um mercado
fechado", constata.

Essa realidade difícil foi desa-
fiada com sucesso pelo então es-
tudante da Escola Superior de De-
senho Industrial (Esdi), do Rio de

Janeiro, Paulo Konno, o criador do
Celta, da General Motors. Antes de
se formar, em 1991, ele já trabalha-
va há um ano na montadora. Foi
contratado após seis meses de está-
gio, algo atípico na empresa.

"Foi um grande sacrifício
para ele e a família, mas houve
uma grande sinergia entre esco-
la e empresa e todos ganharam",
lembra Adalberto Bogsan Neto,
ex-gerente de Design e Adminis-
tração da GM, hoje aposentado,
diretor da Associação dos De-
signers de Produto. Foi a ele que

BIEN'ART Setembro 2005



Paulo Konno pediu orientação
ao visitar a GM.

"Eu adorava desenhar desde
criança, e ainda adolescente fui
visitar a fábrica em São Caetano
do Sul. Eles gostaram do meu tra-
balho e disseram que eu devia vol-
tar lá para estagiar no último ano
da faculdade." Paulo viajava para
São Paulo periodicamente para
mostrar seus trabalhos na monta-
dora. Para fazer o estágio, trancou
a matrícula e, quando foi contra-
tado, finalmente conseguiu conci-
liar o novo emprego em São Paulo
com o trabalho final do curso, no
Rio de Janeiro.

A idéia do novo automóvel foi
sugestão de um diretor, no senti-
do de se criar um produto mais
popular. "Foi o melhor período
de minha carreira", lembra Pau-
lo. "Concebi o carro integralmen-
te, exterior e interior, algo raro no
meio atualmente. Tive liberdade
para desenvolver minhas idéias e
trabalhei em conjunto com for-
necedores e engenheiros ligados
desde o início ao projeto. Essa
parceria e autonomia na criação
foram condições importantes no
desenvolvimento do Celta e influ-
íram positivamente em seu design
simples e atual, ponto chave desse
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carro que é campeão de vendas da
GM após cinco anos."

Aos 37 anos de idade, com 15
de carreira, Paulo é um profissio-
nal realizado que seguiu uma tri-
lha singular em que o talento se
aliou à persistência e à oportuni-
dade. Na época, era difícil entrar
no mercado na área de produto,
tanto que a maioria de seus ex-co-
legas não seguiram carreira, e os
que atuam no mercado são desig-
ners gráficos.

A oferta se ampliou, mas ain-
da está longe de absorver o vo-
lume de profissionais formados
anualmente. A especialização do
car designer é feita nas empresas

O 828, criado por Anísio Campos
em 1982, ganhou concurso de
design do Museu da Casa Brasileira

ou em escolas no exterior. Paulo
aponta como as mais conceitua-
das a Art Center College of De-
sign (Pasadena, Califórnia) e o
College for Creative Studies (De-
troit, Michigan). Para optar pela
carreira, há algumas qualidades
básicas. "O profissional deve ser
um aficcionado por automóveis
e um amante das artes em geral.
Ser um desenhista habilitado con-
ta muito, pois ainda não criaram
um programa de computador que
substitua o traço feito pelas mãos
de um designer talentoso." 

828 pode ser retomado comercialmente
O 828 de Anísio Campos é um ovo

sobre rodas - e o ovo é o mais perfeito
design da natureza. Muito conhecido
no meio automobilístico, o projeto,
retomado em 1982 como 828/2,
foi criado na época do racionamento
da gasolina, promovido pela
revendedora Dacon, do também
lendário Paulo Goulart. "Fazíamos seis
a sete carros por mês, num total de
48, mas o projeto não continuou pela
descontinuidade da Volkswagen nos
descontos nas peças de componentes

do veículo que comprávamos da
montadora", lembra Anísio. Então,
Paulo Goulart teve de acabar com
o projeto. Mas o relançamento está
pronto para acontecer, dependendo
do interesse dos investidores. Assim
como o novo projeto de Anísio, o 012,
criado com apoio do Instituto Nacional
de Tecnologia, no Rio de Janeiro. "Eles
abriram as portas para o meu trabalho,
e hoje tenho uma maquete nova
do 012, escaneada a laser, com o
desenho matemático do carro pronto."
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