
O melhor do design 
 
Ideal Brasil - Primeira versão do concurso americano no País premia 53 produtos e mostra o 
avanço do design brasileiro. 
 

 
Leia mais: 
 
Um Oscar para a inovação 
Patrícia Cançado e Renato Schroeder 
 
Versão nacional do Idea, concurso de design dos EUA, premia 53 produtos, projeta brasileiros 
no exterior e traz à tona a discussão sobre o papel do design na economia 
 
O conceito de design é amplo. Não é artesanato nem arte. Muito menos algo no meio do 
caminho entre os dois. É conceber um produto ou um processo com preocupações não só 
estéticas, mas também funcionais e econômicas. Por muito tempo, essa discussão foi encarada 
pela maioria das empresas brasileiras como um assunto menor, quase que de gueto. O País, 
no entanto, começa a virar essa página.  
 
Nos anos 80, apenas seis escolas formavam designers no Brasil. Hoje são cerca de 300. A 
efervescência recente da criação nacional chamou a atenção do premiado designer Tucker 
Viemeister, que convenceu os organizadores do International Design Excelence Awards (Idea), 
espécie de Oscar do design mundial, a criar uma versão brasileira do prêmio. A competição 
existe há 30 anos, mas nunca havia saído dos Estados Unidos. 
 
Agora, apenas seis meses depois desse "pedido", o Brasil quebra a regra e produz pela 
primeira vez uma versão local do Idea. Na noite da última quinta-feira, 53 produtos foram 
premiados entre 353 inscritos, que concorreram em 18 categorias - que vão desde singelos 
sapatos a aviões de luxo.  
 
"O que chamou a atenção foi a quantidade de empresas interessadas em participar. 
Normalmente, os prêmios de design no Brasil despertam interesse só dos profissionais", afirma 
Joice Joppert Leal, coordenadora da Objeto Brasil, entidade sem fins lucrativos para promoção 
do design e representante do prêmio americano no País. 
 
Segundo ela, todos os vencedores concorreram automaticamente ao prêmio nos EUA. Lá, a 
entrega dos troféus está marcada para 18 de julho. Já se sabe que doze produtos brasileiros 
serão premiados na disputa mundial. O nome deles ainda é mantido em segredo. 
 
"Os europeus enxergam o design brasileiro há muitos anos, mas nos últimos cinco anos os 
americanos e o resto do mundo começaram a olhar para a produção daqui com outros olhos", 
diz Newton Gama, dono da N Gama Design e que por 26 anos esteve à frente da área de 
design da Whirlpool, multinacional americana dona da Brastemp.  
 
Mais do que o reconhecimento individual de cada um desses profissionais, o Idea servirá como 
uma chancela ao design feito no Brasil, na opinião do especialista em design de marcas,Lincoln 
Seragini, que participou do prêmio com duas criações - o Café Octávio, de São Paulo, cuja 
planta baixa tem o formato de um grão de café, e uma máquina de café de coador para a 
Universal, empresa de médio porte de Petrópolis (RJ) que estava perdendo bons clientes 
(padarias, principalmente) porque ainda vendia uma cafeteira antiquada. 
 
Os brasileiros não são estreantes em prêmios internacionais de design. Os irmãos Fernando e 
Humberto Campana tornaram-se referência mundial, influenciando gerações daqui e do 
exterior. Na década de 70, uma dupla de designers gaúchos, Nelson Ivan Petzold e José Carlos 
Bornancini, colocou o desenho brasileiro no catálogo de vendas da loja do MoMa, o Museu de 
Arte Moderna de Nova York. O produto? Talheres de camping criados para a empresa Zivi-
Hércules, hoje Mundial.  
 



Outros grandes nomes cresceram com a evolução da indústria local, como Freddy Van Camp e 
Newton Gama na Cônsul, Oswaldo Mellone, que desenhou maçanetas para a Papaiz, e Angela 
Carvalho, "dona" do ventilador de teto da Singer. Mais recentemente, Guto Índio da Costa, 
outra referência no assunto, transformou um ventilador de teto, batizado de Spirit, em ícone 
do design contemporâneo. 
 
A aproximação com o artesanato projetou nomes como o de Renato Imbroisi, que trabalhou 
com vários tecelões de diversos Estados do Brasil e de Moçambique, na África, Claudia Moreira 
Salles, que cria móveis sofisticados com detalhes em palha produzidos por artistas do Piauí, e 
Carla Tenembaum, que aproximou o artesanato das tecnologias de aproveitamento de 
resíduos industriais.  
 
Ninguém duvida do potencial criativo do Brasil. Mas ainda há muito a ser feito nessa área. Ao 
mesmo tempo em que revela um tesouro escondido da maioria dos brasileiros, o prêmio Idea 
também traz à tona uma discussão importante sobre o papel do design na economia brasileira.  
 
"Por muito tempo, a indústria brasileira copiou, reproduziu ou trouxe patentes de design do 
exterior", diz Marcelo Prado, diretor do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, 
coordenador de uma pesquisa que vai investigar o estágio atual do design brasileiro nos mais 
diversos setores da economia. "Acredito que o Brasil esteja no jardim de infância, mas as 
empresas estão começando a perceber a competitividade que o design pode trazer." 
 
A globalização, que derrubou as fronteiras do comércio e aumentou a competição entre as 
empresas, passou a exigir mais investimentos em produtos e conceitos inovadores. Isso vale 
também para o Brasil. "As empresas brasileiras, principalmente as exportadoras, têm uma 
demanda latente por design." 
 
Quando o Brasil começou a exportar de verdade, a partir de 2001, as empresas tinham um 
cenário razoavelmente confortável. Com o real desvalorizado, era possível ganhar mercado 
com preço baixo. "Mas elas foram para fora e perceberam que precisariam evoluir muito", diz 
Prado. Experiências mostraram que competir por preço com a China tornou-se praticamente 
inviável. Muitas empresas brasileiras quebraram no meio do caminho. Outras foram bem-
sucedidas justamente porque apostaram em inovação, caso dos chinelos Havaianas e das 
sandálias Melissa, que levaram para o mundo um autêntico design brasileiro. 
 

 
Leia mais: 
 
''O design não é universal'' 
Andrea Vialli 
 
Aos 40 anos, o designer Frank Tyneski desponta como um dos grandes nomes da atualidade. 
De sua prancheta saíram inovações como a série BlackBerry 7100. Um dos jurados do Idea, 
Tyneski conversou com o Estado em visita ao Brasil 
 
Quais são as tendências mais fortes do design nos dias de hoje? Estamos vivendo um 
momento único no campo do design. A partir da década de 1980, o fator qualidade de um 
produto praticamente se tornou universal. Todos os produtos concorrentes tinham qualidade 
similar, não importava a marca. Nos anos 1990, começamos a ver uma tendência de 
personalização do design - você coloca sua cor, seu toque pessoal. Hoje, as duas tendências se 
uniram, o que criou um campo de trabalho sem igual para o design. Hoje, todos os produtos 
são bonitos, são funcionais, são atraentes, e você ainda pode colocar seu toque pessoal. A 
nova fronteira é a chamada experiência holística do design.  
 
E o que isso significa? 
 
Trata-se de uma experiência holística com as marcas. Ou seja, não é só o design, ou a 
funcionalidade do produto que contam para o consumidor, pois essas características tornaram-
se commodities. Hoje eu digo com toda certeza que o design é o grande embaixador das 



marcas, que precisam envolver as pessoas. A Apple tem trabalhado bem isso. Eles não 
vendem só o iPod, ou o iPhone, eles vendem uma experiência de conexão, de convergência.  
 
Podemos dizer que o design está globalizado? O que funciona bem nos Estados Unidos e na 
Europa tende a ter o mesmo efeito em países como China, Índia ou Brasil?  
 
Eu acho perigoso afirmar isso. O design não é universal, de forma alguma. Na minha 
experiência com telefones celulares, com empresas como Motorola e Kyocera, eu pude ver o 
quanto isso é um fato. Os países latinos, por exemplo, são muito receptivos a aparelhos 
coloridos. É uma cultura de celebração, que as pessoas levam para o dia-a-dia, para a 
comunicação, para os negócios. Nos EUA, você não consegue vender nenhum celular que não 
seja cinza ou preto - os consumidores racionalizam demais para ter um celular azul ou cor-de-
rosa. Na indústria automobilística é a mesma coisa, os times de design das montadoras 
quebram a cabeça para adaptar os carros ao gosto e às necessidades locais.  
 
Como você vê o Brasil no cenário do design? Vem algum produto ou designer à sua mente 
quando se fala em design brasileiro?  
 
Vejo o Brasil como um País de grandes oportunidades para o design. Pode ser um grande 
exportador de design até mesmo para a Índia e a China. Os indianos são bons em arquitetura 
da informação, os chineses são bons em cópia. Agora, não me leve a mal, mas quando penso 
em design brasileiro, o que me vem à mente são as pinturas indígenas da Amazônia. Elas são 
lindíssimas, mas penso que talvez falte um incentivo governamental para o Brasil fazer seus 
designers serem conhecidos mundo afora. Quando se fala em Escandinávia, logo pensamos em 
móveis maravilhosos. Quando se fala em Itália, se pensa em calçados, produtos de moda. O 
Brasil produz muitas coisas em design, mas falta provocar uma identificação imediata.  
 
Então faltaria uma identidade ao design brasileiro?  
 
Certamente não falta ao Brasil o conhecimento sobre design. Como disse, o Brasil pode ser 
uma potência em design, pois há criatividade, efervescência. Dá para perceber isso em uma 
cidade como São Paulo. Mas falta tornar isso estratégico, fazer o mundo conhecer o design 
brasileiro. Tirar partido dessa cultura de celebração, da arte brasileira, que é rica, e também 
da exuberância dos materiais crus, naturais. Há uma tendência de ecodesign em que o Brasil 
pode ser competitivo. 
 
Quem são os grandes nomes do design na atualidade?  
 
Hoje os designers mais importantes estão dentro de empresas, chefiando equipes cada vez 
mais estratégicas. Eu mencionaria Bruce Claxton, da Motorola, Robert Schwartz, da 
Procter&Gamble, e Ken Musgrave, da Dell Computer. Eles estão conduzindo grandes negócios, 
mas pensam artisticamente. 
 

 
Leia mais: 
 
A hora do luxo discreto 
Andrea Vialli 
 
Ao apostar na área de aviação executiva, a Embraer reforçou o time de designers para levar 
novo conceito de luxo aos clientes. Conforto, luz e espaço dão charme às viagens de jato 
 
Design não era prioridade para a Embraer até a estréia no mercado de aviação executiva, em 
2001. No passado, eram engenheiros e projetistas que desenhavam um avião, até porque a 
sua aparência era muito menos relevante que sua eficiência. Na aviação executiva, a história é 
outra. O cliente, que é rico e exigente, dá quase tanta importância a um quanto ao outro. A 
área cresceu - atualmente responde por 16% das receitas - e atraiu uma leva de designers. O 
time já conta com 30 profissionais, que participam do projeto desde o começo, mas atuam 
mais do meio para o fim, quando o avião é desenhado sob medida para o cliente.  



 
O resultado desse investimento aparece nos jatos Lineage 100 e na família Phenom (100 e 
300). Ambos ganharam ouro no prêmio Idea Brasil, na categoria Transportes. "A idéia de luxo 
hoje em dia é conforto, espaço e tempo. É isso que a aviação executiva busca", explica 
Henrique Langenegger, diretor de programas de aviação executiva da Embraer. Na era dos 
aviões apertados, quem pode pagar por um jato quer espaço. E a sensação de estar na sala de 
casa.  
 
No interior do Phenom 100, com lugar para quatro passageiros, as poltronas são dispostas 
frente a frente, com uma mesa de centro entre elas. Há som ambiente e decoração clean. É 
também o único na categoria de jatos pequenos a oferecer banheiro. Para criar a atmosfera 
acolhedora, a equipe de design da Embraer se uniu à BMW Design Works. Do lado de fora, a 
cor laranja predomina - o avião é voltado a um público mais jovial, despojado.  
 
O Lineage 1000, que comporta 19 passageiros, já tem um perfil mais tradicional. No interior, 
há cinco áreas privativas e dois banheiros. O cliente pode trabalhar, descansar e até preparar 
refeições dentro do avião. E a configuração dos jatos pode mudar conforme a demanda. "O 
conceito é o do luxo inteligente, um contraponto ao luxo antigo", diz o executivo. Em resumo, 
serenidade, luz e personalização fazem toda a diferença. 
 

 
Leia mais: 
 
Proposta verde 
Andrea Vialli 
 
O design responsável, que protege o meio ambiente economizando energia ou água, por 
exemplo, é hoje uma forte tendência mundial 
 
Uma das grandes funções do designer é inventar um novo uso para produtos que já existem. 
Numa era de escassez de energia, água e outros recursos, o design ecológico tornou-se 
obrigatório. Nesta edição do Idea Brasil, alguns projetos nasceram com esse propósito, como o 
Totem de Luz, da Ziplux, empresa incubada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A 
grande inovação é que, embora a fonte fique na base, a luz não se dispersa, pois ilumina de 
cima para baixo. "A troca de lâmpada é simples, o que reduz os custos de manutenção e até 
de combustível", explica Walen Nogueira Júnior, designer da empresa. Com o produto, não é 
preciso enviar um caminhão e parar o trânsito para trocar a luz. Um único operador faz o 
trabalho sozinho. A vida útil também é maior, podendo chegar a 50 mil horas - 20 mil a mais 
que a lâmpada normalmente usada na iluminação pública. A empresa já exporta a tecnologia 
para a Angola. 
 

 
Leia mais: 
 
Conforto e bossa 
Andrea Vialli 
 
Com acessórios singelos e criatividade, a pequena Ciaomao, de São Paulo, quebrou a 
monotonia do design de calçados 
 
A experiência como designer em empresas ligadas à moda e a paixão por sapatos levaram 
Priscila Callegari a sonhar com sua própria marca. Após vários trabalhos em empresas 
brasileiras de calçados, ela notou que havia cópia demais e design de menos na indústria. "O 
setor calçadista brasileiro sempre copiou. Temos mão-de-obra e couro abundante, mas sempre 
houve um problema de design." De sua busca por sapatos confortáveis nasceu a Ciaomao. O 
nome é um jeito de mesclar Ocidente e Oriente. Os sapatos foram feitos a partir de fôrmas 
confortáveis desenvolvidas especialmente para a marca, no pólo calçadista de Franca, interior 
de São Paulo. Uma vasta gama de acessórios que são vendidos separadamente convidam a 
cliente a criar um sapato novo todo dia. "Queria criar uma linha com muito design, mas alheia 



a tendências", conta. Um fuxico aqui e uma tirinha estampada de onça acolá dão nova cara 
aos modelos. 
 

 
Leia mais: 
 
Brasil ganha independência 
Andrea Vialli 
 
No passado, filiais de multinacionais só adaptavam produtos das[br]matrizes. Hoje, criam e 
exportam inovação 
 
Boa parte dos conteúdos interativos disponíveis nos celulares Motorola ao redor do mundo é 
feita no Brasil. Wallpapers e outros recursos de mídia digital fazem sucesso. "O design 
brasileiro é alegre, usa cores fortes, como o laranja", explica Charles Bezerra, gerente de 
design para América Latina da Motorola. Na Electrolux, geladeiras e fogões também estão 
ganhando a América com traços made in Brazil, conta Luis Fernando Zeni, gerente do centro 
de design da empresa, em Curitiba. As fontes de inspiração são diversas. "Mas não lançamos 
nada sem ouvir o consumidor." 
 

 
Leia mais: 
 
Os eleitos do Idea Brasil 
 
A versão nacional premiou 53 projetos entre os 353 inscritos nas 18 categorias do concurso de 
design 
 
Ouro 
 
Comerciais e industriais 
 
Mobiliário industrial, acessórios e iluminação - Totem de luz (Zip Lux); 
 
Máquinas pesadas - Pulverizador agrícola autopropulsionado Parruda (Design Inverso); 
 
Conceitos e protótipos - Foco Ótica 
 
On Line (Hok Inovação) 
 
Ambientes 
 
Espaços corporativos, públicos e privados - Livraria Cultura (Febra) e Octávio Café (Seragini 
Farné Guardado) 
 
Produtos para casa 
 
Mobiliário residencial e iluminação - Super Bossa (Lumini); 
 
Eletrodomésticos - Lavadora de roupas LS12Q (Electrolux); 
 
Acessórios e ferragens - Porta Max Door (Nó Design); 
 
Eletrodomésticos - Lavadora Super Pop (Mueller Plásticos); 
 
Mobiliário residencial e iluminação - Sistema Carrapixxxo (Índio da Costa) 
 
Design de interface 
 



Aplicativos comerciais, para comunicação e para produtividade - www.hellomoto.com.motoid 
(Motorola) 
 
Produtos médicos e científicos 
 
Produtos industriais e científicos - Cubo com marchas para cadeira de rodas 
 
(Ronen Perlin); 
 
Produtos para clínicas e diagnóstico - Mesa cirúrgica Baumer Atena 600 
 
(Questto Design); 
 
Produtos para clínicas e diagnóstico - Klassis (Kavo do Brasil) 
 
Embalagens 
 
Design industrial de embalagens - Estojo Flip-Box Faber Castell (GAD) 
 
Acessórios pessoais 
 
Calçados interativos (Priscila Callegari) 
 
Projetos de estudantes 
 
Mesa ofício (Luiza Almeida Barroso e 
 
Quentin Vaulot); 
 
Geladeira Uaná (Sueli Lopes Takejame); 
 
E-hom (Rachel Zuanon) 
 
Transportes 
 
Automóveis - Stark 4WD (Questto Design); 
 
Embarcações e aeronaves 
 
Linha Phenom (Embraer); 
 
Embarcações e aeronaves 
 
Lineage 1000 (Embraer) 
 
Jóias 
 
Colar TI (Miriam Mirna Korolkovas)  
 
 
Prata 
 
Ecodesign 
 
Greencard (Tátil Design) 
 
Produtos para casa 
 
Eletrodomésticos - Fogão Celebrate Glass 



 
Duplo Forno (Electrolux); 
 
Mobiliário residencial e iluminação - Linha 
 
Mood (Lumini) 
 
Lazer e recreação 
 
Equipamento de fitness, camping e esportivos - T-Type (Caloi) 
 
Projetos de estudantes 
 
Interative Lounge (Patrícia Seixas) 
 
Pesquisa 
 
Estudantes de Graduação - Projetos de pesquisa e design - Projeto Imaginário Pernambucano 
(Virgínia Cavalcanti) 
 
Jóias 
 
Anel Oxigênio (Antonio Bernardo); 
 
Brinco Impulso (Antonio Bernardo) 
 
 
Bronze 
 
Produtos comerciais e industriais 
 
Mobiliário industrial, acessórios e iluminação - Máquina de café Novitá 
 
(Seragini Farné Guardado) 
 
Equipamentos de informática 
 
Periféricos - Átria (Chelles e Hayashi) 
 
Ecodesign 
 
Válvula de descarga Duo (Deca) 
 
Ambientes 
 
Cenografia e sistemas de exposição para museus - Contraditório Panorama de Arte Brasileira 
2007 (Luís Marcelo Mendes) 
 
Produtos para casa 
 
Mobiliário residencial e iluminação 
 
Linha Cut (Lumini); 
 
Acessórios domésticos e de decoração - Coleção de Tapetes Natureza Urbana (Avanti); 
 
Mobiliário residencial e iluminação - Chaise Rippa (Decameron Design); 
 
Mobiliário residencial e iluminação - Banco Goma (Renata Martins Moura) 



 
Lazer e recreação 
 
Conceitos e protótipos - 3.72 (Sincro Design) 
 
Produtos médicos e científicos 
 
Produtos para home care e cuidados pessoais - Ultra Alívio (Questto Design) 
 
Produtos para escritório 
 
Equipamentos e acessórios - Up Table (Camila de Azevedo Assis) 
 
Embalagens 
 
Design gráfico - Lasanhas Pastagnolli (Design Inverso); 
 
Design gráfico - Linha Nativa SPA (OZ Design) 
 
Acessórios pessoais 
 
Bolsa Next Bag (Coza Utilidades Plásticas) 
 
Projetos de estudantes 
 
Skimer (José Chaves Neto) 
 
Móbil Imóbil (Leandro Rodrigues dos Santos); 
 
Cadê? Jogo Pedagógico (Patrícia Pereira); 
 
H11 Aparelho de Comunicação Móvel Auditivo (Eliane Regina Gutierres e Beatriz Gorisch);  
 
Desenvolvimento de Material Sustentado Aplicado a Bolsas Comerciais -Estudo de Caso 
Tetrapak (Clarisse Fonseca Chagas, Ana Verena Pedroso Botelho de França, Naila Ferreira 
Rodrigues e Mariana de Freitas Oliveira); 
 
Sport Wagon (Rodrigo Pereira da 
 
Cunha Braga) 
 
Transportes 
 
Conceitos e protótipos - Triciclo 
 
Sundown (GAD) 
 
Jóias 
 
Anel Íntimo (Antonio Bernardo) 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 jun. 2008, O melhor do Design, p.1-19. 


