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A Bang & Olufsen AS, fabricante dinamarquesa de sistemas de entretenimento para a casa, é 
conhecida pelo design peculiar e processo de criação ainda mais original. Fundada há 83 anos 
e sediada em Struer, uma cidade isolada na zona rural, ela nunca teve em sua folha designers 
em tempo integral. Ela prefere usar um grupo de freelances. 
 
O projetista-chefe da empresa, David Lewis, faz frilas para a empresa desde o início dos anos 
60 e criou seus produtos mais famosos, como o aparelho de som BeoSound 3200 (basta um 
aceno para o compartimento do CD se abrir) e o BeoSound 9000, com espaço para seis CDs. 
Lewis, de 69 anos, é britânico e se formou em 1960 na Escola Central de Arte e Design de 
Londres. Ele queria projetar móveis mas como já não havia mais vagas, optou por desenho 
industrial. Três de suas criações para a B&O - o Beocord VX 5000, de 1991, o Beovox Cona e o 
BeoLab 6000, ambos de 1993 - já fazem parte do acervo permanente do Museu de Arte 
Moderna de Nova York. 
 
 A caixa acústica BeoLab 5 custa US$ 19.500 o par.Na principal loja da B&O, em Copenhague, 
o Wall Street Journal conversou com Lewis sobre sua abordagem para o design. Trechos: 
 
WSJ: O sr. só passa um ou dois dias por mês na sede da B&O, em Struer. Isso não atrapalha 
o processo de design? 
 
David Lewis: É uma maneira ótima e concentrada de se trabalhar. Eu chego sexta sim, sexta 
não, vindo de Copenhague, revigorado, e vejo as coisas de uma maneira diferente, porque não 
faço totalmente parte do sistema daqui. Eu me reúno com os engenheiros e confiro uns dez 
projetos em diferentes estágios. Há milhares de coisas para discutir - detalhes sobre os 
ângulos, cores, botões, gráficos e muito mais. 
 
Não é só o meu jeito de trabalhar. Todos os designers da B&O - não apenas eu e minha equipe 
de seis pessoas - são externos. A empresa acredita nisso. À parte a minha equipe, os 
designers da B&O nunca se reúnem, não temos absolutamente nenhuma colaboração. 
 
WSJ: Como é que o processo de design funciona se o sr. raramente está na empresa? 
 
Lewis: Toda vez que projetamos um novo produto, é como iniciar do zero. Cronograma, 
tecnologia e exigências mudam a cada vez. Então, não temos um processo per se. 
 
Mas eu e meus designers temos, sim, um método. Se eles nos encomendam um determinado 
produto, ou a gente mesmo tem a idéia - e geralmente é uma mistura equilibrada de ambos -, 
não fazemos um desenho. Criamos protótipos com papelão, pedaços de papel, peças de 
plástico, o que estiver à mão. Construímos a idéia aos poucos, como um escultor. Convivemos 
com o objeto, dialogamos abertamente e o modificamos à medida que o desenvolvemos. 
Então, eu levo o mesmo modelo quando vou a Struer. Desse jeito, todo mundo pode ver o 
design e compreender por que é essencial fazê-lo desse jeito e não de outro. 
 
WSJ: Até que ponto o produto final difere da versão em papelão? 
 
Lewis: Quase nada. Quando ele é desembalado na loja, geralmente é exatamente igual ao 
que foi criado. Um exemplo: em 1993, a diretoria da B&O disse "Faça uma nova caixa acústica 
pra gente". Só isso. Eu tive a idéia de fazer algo menos visível na sala, algo que pudesse 
compensar os volumosos aparelhos de televisão da época. No fim das contas, uma caixa 
acústica que poderia ser ouvida mas não vista. Então criamos com papelão e plástico um 
modelo de caixa de som ultra-fina e em formato de torre. Depois que o produto se 
materializou em três dimensões, pudemos analisar todos os detalhes e realmente ter uma 
noção do design. 
 
WSJ: Qual é a importância de se criar um design duradouro? 
 



Lewis: O cenário mudou completamente. Uma década atrás, um televisor com 20 anos de 
existência ainda era normal. Hoje em dia a tecnologia torna obsoleto um televisor tão antigo. 
Mesmo assim, para uma empresa do tamanho da B&O, os produtos têm que durar. A B&O não 
pode criar um produto como esse e abandoná-lo alguns meses depois. Nem sonharíamos em 
criar um produto que não durasse. É parte da cultura. 
 
Atualmente há muita pressão, e não apenas em cima dos designers. É decepcionante sob um 
aspecto. Você pode deixar coisas legais - conceitos de última hora, pequenas grandes idéias - 
de fora do processo de design porque é tudo rápido demais. 
 
WSJ: O novo diretor-presidente da Bang & Olufsen, Kalle Hvidt Nielsen, acredita 
apaixonadamente em sugestões dos clientes, pesquisa qualitativa e coisas assim. O que o sr. 
acha disso? 
 
Lewis: Eu acho que você não pode sair por aí perguntando às pessoas o que elas querem ou 
precisam, porque elas não sabem. O truque é criar um produto e dizer: "Você já pensou 
nisso?", e ouvir a resposta do cliente: "Uau! Não, nunca!". Se você consegue fazer isso, está 
no caminho certo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2008, Empresas, p. B9. 


