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O BRASIL TEM UMA LIGAÇÃO ESPECIAL
com os celulares. Primeiro, por
ser o quinto país do mundo em

número de aparelhos. Com quase 100
milhões de celulares em uso, só fica atrás
da China, dos Estados Unidos, da Rússia
e da índia. Mais recentemente, também,
por demonstrar vocação para inventar
celulares inovadores. O primeiro caso
foi do designer carioca Cláudio Ribeiro,
há dois anos. Ele se tornou um projetista
admirado em todo o mundo por ter par-
ticipado da criação do V3, da Motorola.
O aparelho, conhecido como Razr, teve 6
milhões de unidades vendidas e se tornou
um sucesso internacional. Em outros três
fabricantes - Samsung, LG e Sony Erics-
son -, designers brasileiros têm posição
de destaque. Agora, quatro estudantes do
Rio de Janeiro ganharam um prêmio in-
ternacional promovido pela Nokia, a líder
do mercado de celulares no mundo.

Os designers Afrânio Antunes, Alan
Carlos, Guilherme Ponde e Yurika Oshi-
ma venceram 18 grupos de brasileiros
que disputavam o concurso aqui. Foram
então convidados para ir a Helsinque,
na Finlândia, apresentar o projeto. Lá,
o quarteto enfrentou concorrentes de
Israel, Chile, Argentina, Estônia, Rússia,

índia, Japão, Polônia e da própria Fin-
lândia. E venceu. Ainda não se sabe se a
Nokia vai produzir o protótipo. Mas já se
convenceu a construir um centro mun-
dial de design no Rio de Janeiro. Será
um laboratório similar ao que existe na
índia, o único que a empresa mantém
fora da Finlândia - e considerado um
pólo de inovação dentro da Nokia. "Jun-
to com a cultura oriental, a brasileira é
muito rica para criar designs inovado-
res", disse o finlandês Olli-
Pekka Kallasvuo, presidente
mundial da Nokia, durante
uma feira em Las Vegas, nos
Estados Unidos.

A criatividade a que se re-
fere Kallasvuo se manifestou
no concurso da Nokia, cha-
mado de Only Planet. Ele
foi criado no ano 2000 e já
teve a participação de estu-
dantes de 30 países. A Nokia
escolhe uma universidade de cada país
e financia uma disciplina prática, que
dura um semestre. Os trabalhos são ava-
liados por uma equipe de profissionais
da empresa. Os vencedores de cada país
disputam a final na Finlândia.

Para a Nokia, é uma forma simples e
barata de desenvolver novos desenhos

para seus
aparelhos - no
Brasil, o Only Planet
custou, de acordo com a
empresa, 15 mil euros (R$
50 mil). Para os estudantes,
é uma oportunidade de criar
um projeto real e se destacar
logo no início da carreira. É com
isso que contam Antunes, Carlos,
Ponde e Oshima. Eles venceram o

Only Planet na pri-
meira vez que um grupo
de brasileiros participou.
"Por ser pequeno e reple-
to de funções, o celular é
considerado um objeto do
desejo para os designers",
afirma Marco Maia, coor-
denador do curso de Dese-
nho Industrial da Univer-
Cidade, a faculdade que fez
parceria com a Nokia para

Estimulada
pelo projeto
dos brasileiros,
a Nokia vai
construir um
centro mundial
de design no
Rio de Janeiro

a realização do concurso e onde deve ser
localizado o centro de design.

Para ser fabricado, o celular criado
pelos estudantes cariocas precisa ter sua
viabilidade industrial testada. Isso não foi
levado em conta na premiação. Mesmo
que ele não saia do papel, os quatro es-
peram ser chamados para integrar o time
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de pesquisadores do centro carioca da
Nokia. Em março, dois designers da
empresa vêm ao Brasil para inaugurar
o centro. O laboratório vai se dedicar a
criar novos celulares para ser vendidos
em países emergentes.

O sucesso no concurso é
fruto de uma equipe bem diversifi-
cada. Oshima, uma praticante de vôo
livre de 22 anos, ficou responsável
pela parte de pesquisa visual, a parte
teórica (histórica e cultural) do con-

curso. O surfista Ponde, de 23 anos,
era quem trazia a maior parte

das idéias e incentivava os
demais. O lado da orga-

nização era suprido por
Carlos, de 28 anos,

um ex-mili-

tar que também já foi ator de teatro e atleta
de judô e hoje trabalha como projetista de
plataformas de petróleo numa empresa ca-
rioca. Antunes, de 41 anos, ficou encarrega-
do de montar a apresentação, por ser o mais
experiente da turma. Ele iniciou o curso nos
anos 80, mas teve de largá-lo para trabalhar.
Em 2004, voltou a estudar. "Eu trouxe uma
visão mais profissional ao grupo", afirma. A
união dos quatro aconteceu quase por aca-
so. Eles dizem ter se conhecido às vésperas
do término do prazo para se inscrever.

Antes de chegar ao projeto definitivo, o
grupo diz que avaliou dezenas de idéias. Mas
nenhuma era aprovada por unanimidade. Se-
gundo Carlos, eles se reuniram todas as terças
e quintas-feiras à noite e também nos fins de
semana, durante quatro meses. Com quase
dois meses de trabalho, surgiu a idéia vence-
dora, novamente de Ponde. Ele propôs rede-
senhar o modelo 8910. No aparelho original,
o usuário precisa deslizar o teclado para baixo
para conseguir visualizar a tela. Ponde imagi-
nou que, se a tela deslizasse, em vez do teclado,

ia possível agregar novas funções ao celular
veja a ilustração ao lado). "Depois de várias
discussões, decidimos fazer um aparelho dois
em um" afirma. "De um lado, ele seria usado
como telefone; do outro, serviria para ouvir
MP3, assistir a vídeos e inserir dados." Olhe
o desenho ao lado. Você o compraria?
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