
Prêmio Idea 2008

Trabalhos brasileiros
premiados trazem

apelo à diversidade
Mudança de uso ou de visual personaliza produtos

Não é de hoje que profissionais e entidades
ligadas ao design brasileiro têm procurado

ampliara presença nacional no cenário mundial.
Um passo nesse sentido acaba de ser dado

pelo prêmio Idea/Brasil, inaugurado em 2008
e vinculado ao norte-americano International
Design Excellence Award. A versão brasileira

da competição, uma iniciativa'da Objeto Brasil,
contemplou 53 trabalhos, 12 dos quais foram

laureados também no circuito internacional.



Representativa disso é a natureza de

um dos projetos eleitos pelo júri os me-

lhores da competição, os chamados best

in show, que estão além de ouro, prata

e bronze. Costuma haver um premiado,

mas este ano, além do icônico iPhone,

da Apple, foi escolhido o Size China, um

trabalho de pesquisa da Universidade

Politécnica de Hong Kong que visa a cria-

ção de um banco digital de dados sobre

as dimensões e formas faciais asiáticas.

De onde vem essa idéia e onde ela

pode chegar? Provavelmente no convívio

dos designers industriais de todo o mundo

com um novo ou latente paradigma er-

gonômico, visto o mentor da pesquisa, o

canadense Roger Bali, ter pensado em re-

alizá-la a partir do insucesso de vendas no

Japão de uma de suas criações premiadas,

um capacete para a prática de snowboard.

A comercialização do produto ia mal ape-

nas no mercado asiático, potencialmente o

terceiro do mundo. E a partir de encontre

com esportistas daquele continente, o de-

signer descobriu que aquilo não se devia

a questões estéticas ou ideológicas, mas

funcionais: os capacetes eram dimensio-

nalmente inadequados aos japoneses. ^

3 a 6
Sapatos Sutra. Ciso Mão
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Quanto à participação do Brasil no

Idea, um possível elemento relaciona-

do ao desempenho do país é o fato de

parte de nossos premiados guardar forte

vínculo com a idéia da diversidade, de per-

sonalização até da produção industrial.

Isso pode ser conseqüência do

branding, da marca, do posiciona-

mento no mercado, como é o caso da

Max Door, projetada pelo escritório

paulistano Nó Design para o empreen-

dimento residencial de alto padrão Max

Haus, a ser implantado nos bairros do

Morumbi, Anália Franco e Mooca. Fi-

liados ao estilo interiores integrados, os

apartamentos serão entregues aos pro-

prietários sem divisórias internas. Por

isso os idealizadores elegeram a porta

um dos elementos visuais representa-

tivos da identidade das edificações.

Durante um ano e meio, os desig-

ners do Nó debruçaram-se sobre o tema

porta, estudando suas origens, tipolo-

gias freqüentes, semântica, à procura

de algo novo. Das pesquisas surgiram

três linhas de criação e, finalmente,

elegeu-se como alvo o público jovem,

aberto a novidades e à maior interface

tecnológica. A Max Door, prêmio bron-

ze tanto no Brasil quanto nos Estados

Unidos, foi concebida com estrutura de

alumínio e folha de policarbonato inje-

tado preto e com acabamento macio

ao toque. Ganhou ainda acessórios

que procuram facilitar a vida do usuá-

rio: o acionamento remoto, no lugar de

chave, e o compartimento retrátil para

correspondência e outras facilidades.

A idéia de diversidade pode tam-

bém estar em sintonia com as várias

facetas que um objeto assume a par-

tir da escolha do usuário. É esse o caso

dos modelos de sapatos Doys e Sutra,

da empresa Ciao Mão, que tem na cria-

ção a designer Priscila Callegari Leme

Duarte. Eles são constituídos por uma ^
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versão padrão, à qual se podem asso-

ciar numerosos acessórios, muitas vezes

intercambiáveis entre as coleções da

marca. Os sapatos, que no Brasil re-

ceberam prêmio ouro, foram os únicos

merecedores do bronze na categoria aces-

sórios pessoais, nos Estados Unidos.

A multiplicidade de usos pode se ex-

pressar também nas variantes de locais.

A estudante mineira Patrícia Seíxas (Fun-

dação Mineira de Educação e Cultura),

premiada pelo assento Interactive Loun-

ge (prata no Brasil e bronze no mundial),

revela estar às voltas com demandas de

arquitetos e clientes residenciais e co-

merciais, embora o produto tenha sido

concebido para áreas de entretenimento.

Originalmente um trabalho de conclusão

de curso, ele tem superfície ondulada e

maleável, constituída por bolas de plásti-

co forradas com tecido de toque macio,

de modo que a forma seja determina-

da a partir da interação com o usuário.

Há ainda a diversidade no sentido do

resultado controladamente imprevisto,

como o cartão de visitas ecológico con-

cebido pela equipe do escritório carioca

Tátil Design. Feitos a partir da reciclagem

de embalagens longa vida, papel e plás-

tico, em ciclo que une diretamente os

funcionários do estúdio de design ao pro-

cessamento do material pela gráfica, os

Greencard, da Tátií, mereceram prata no

Brasil e bronze na premiação mundial.

Além desses projetos, os outros traba-

lhos brasileiros premiados na etapa mundial

do Idea 2008 são a lavadora SuperPop

(Chelles & Hayashi), a luminária Super

Bossa {Lumini}, o pulverizador agrícola Par-

ruda (Design Inverso), o totem de luz Ziplux

(Ziplux), o fogão Celebrate Duplo Forno

(Electrolux Industrial Design Center Latin

America), as luminárias da linha Cut (Lumi-

ni), a capa de viagem para pranchas 3.72

(Sincrodesign) e o nebulizador Ultra Alívio,

da Questto Design. (Por Evelise Grunow) +
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