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53 projetos premiados no IDEA/Brasil dos quais 12 foram premiados
nos EUA. O alegre design brasileiro ganha visibilidade no mercado
americano e oportunidades de negócio no mundo inteiro.

O Fogão Celebrate
Duplo Forno teve design
vencedor da prata no
Brasii, bronze nos EUA
e foi desenvolvido pela
Elettrolux Design Center,
que fica em Curitiba

Na área do design os concursos são muito

comuns. Há competições tradicionais, sérias e

respeitadas, e há aquelas com índole duvidosa

que acabam se tornando apenas uma forma de as

empresas conseguirem uma boa idéia a um custo

baixo. Por isso,, a implantação, este ano, de uma

versão brasileira do Prêmio IDEA (International

Design Excellence Award) foi uma novidade

importante para a comunidade do design.

O Prêmio americano é um dos mais importantes

do mundo sendo que empresas como Apple e

Samsung estão entre as principais vencedoras. O

evento conta com o patrocínio da BusinessWeek,

renomada revista de negócios, e é promovido pela

IDSA - Industry Designers Society of America,

com mais de 3.500 associados pelo mundo.

Todo ano, a revista Innovation, que é editada pelo

IDSA com os vencedores ouro, prata e bronze do

IDEA, é enviada para empresas que aguardam

com grande expectativa os resultados do prêmio.

Estima-se que o retorno gerado pela vitória de um

Gold ultrapasse US$ 1 milhão em investimentos

do mais alto nível*.

Com estas poucas informações já é possível ter

noção do retorno que este concurso dá aos

premiados e a importância de o Brasil ter a única

versão fora dos Estados Unidos do Prêmio. Esta

conquista da ONG Objeto Brasil, que coordena o

projeto, promete ter resultados ainda por muito

tempo.

Os Sapatos Interativos feitos
pela Ciao Mão de São Paulo
mereceram ouro no IDFJV
Brasil e bronze no IDEA/USA



Made in Brazil

No dia 29 de maío, foram

anunciados os 53 projetos

premiados no IDEA/Brasil, entre

ouro, prata e bronze. Todos os

vencedores estavam classificados

automaticamente para a final

americana, onde o resultado

também foi muito positivo.

"Este fato prova a confiança

por parte do IDSA na avaliação

de qualidade dos produtos

brasileiros" aponta Daniel

Joppert, gerente-execuíivo da

ONG Objeto Brasil.

No dia 17 de julho, foram

anunciados os vencedores do

IDEA original, e lá foram 12

"medalhas" para o Brasil: cinco

pratas e sete bronzes. Neste

mesmo dia foi lançada em solo

americano a versão brasileira da

revista Innovatíon, "O objetivo é

gerar grande repercussão para os

produtos brasileiros premiados

em solo americano" declara

Joice Joppert Leal, presidente da

Objeto Brasil.

Afinal, o mercado americano

é um dos mais ávidos por

novidades em todo mundo.

"Os Estados Unidos formam

opinião quando se trata de

design, produtos e consumo.

É o lar da inovação, pois tudo

o que surge nos EUA, ou que

ganha o mercado americano,

logo ganha também o mundo",

ressalta Daniel Joppert.

A visibilidade neste mercado

é um dos principais êxitos de

trazer o prêmio ao Brasií. Mas as

ações da Objeto Brasil vão além

da publicação da revista. A ONG

também organizou um seminário

nos EUA com os designers

premiados no IDEA/Brasil, que

presentaram suas criações a um

público que mobilizou redes de

contato com o Banco Mundial,

BID- Banco Interamericano de

Desenvolvimento e BIC - Brazil

Information Center.

Também foram organizadas

três exposições no Brasil, duas

nos EUA e ainda estão em

negociação mostras em Madri e

Milão. Tudo isso com um grande

objetivo que se espera que logo

seja palpável e rentável: negócios.

Uma das apoiadoras do projeto

foi a Apex-Brasil - Agência

Brasileira de Promoção e

Exportação e Investimentos, o

que para Daniel Joppert é urna j

clara indicação de que governo

e instituições brasileiras estão

apostando no design brasileiro,

"Nossa meta é deixar de exportar

apenas commodities, e passar

a fornecer também produtos

de valor agregado, vendendo

conhecimento e qualidade

brasileira".

1 - Com design da Tátil, do Rio de
Janeiro, o Greencard foi prata na
categoria Ecodesign. Feito para o
escritório B2B.

2 - A Quesito Design levou dois ouros
e um bronze na edição brasileira do
IDEA, e com o Super Alívio conseguiu
garantir uma prata no prêmio
americano.

3 - Patrícia Seixas, da Fundação
Mineira de Educação e Cultura de
Belo Horizonte, criou este Lounge
Interativo que foi prata no IDEA/Brasil
e bronze na competição americana

4 - A Porta Max Door foi projetada
pela Nó Design de São Paulo. No
Brasil ganhou ouro e nos EUA bronze
na categoria de Acessórios de Casa e
Decoração.

5 - Ouro na edição brasileira e prata
na americana, o Totem de Luz foi
desenvolvido pela Ziplux do Rio de
Janeiro.

Joppert prevê que serão abertas

as portas para que serviços

de designers brasileiros sejam

contratados por empresas

estrangeiras. "Nosso mercado de

design ainda não está aquecido

corno pode ser, e nossos

profissionais poderiam fazer o

trabalho com a mesma qualidade

por um preço mais barato".

Enquanto o design brasileiro

ganha prestigio lá fora, ele

também passa a ser mais

valorizado aqui dentro. Segundo

a organização do IDEA/Brasil,

cresceu significativamente o

número de inscrições feitas pelas

empresas e indústrias, diferente

dos demais concursos em que os

próprios designers se encarregam

da inscrição. Para Newton Gama,

parte do júri do IDEA/Brasil,

"foi uma surpresa boa ver esta

movimentação por parte da

indústria. Isso mostra que o setor

industriai está se dando conta

que o melhor caminho é valorizar

cada vez mais o design como

diferencial competitivo".

Até mesmo a mídia nacional

passou a divulgar mais os

trabalhos de seus designers

pátrios. O Prêmio teve cobertura

na revista Época Negócios, no

A Capa de Viagem 3.72 é criação da Sincro Design
Rio de Janeiro. Levou bronze no Brasil e nos EUA

jornal O Estadão e em canais

de televisão abertos e fechados,

deixando de ser assunto apenas

de meios especializados.

"O prêmio IDEA poderia ter

apenas sido divulgado aqui. Mas

percebeu-se que o Brasil tem

qualidade suficiente para que

fosse criado um prêmio só dele,

e fomos além. Foi criada uma

categoria única que é de jóias, por

se tratar de uma área em que nos

destacamos muito, e prevê-se que

para as próximas edições surjam

novas categorias. Isso prova que

o design também é agente de

mudanças", finaliza Joppert.
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Alegria

Newton Gama é designer de produtos com experiência nas principais

empresas de eletrodomésticos do Brasil. Já foi gerente-geral da Multibrás,

foi responsável pela gestão de design da Brasternp e Cônsul e por anos foi

diretor de design do GAD'Design.

Em sua longa trajetória como jurado em concursos da área, Gama tem

uma perspectiva abrangente sobre como se caracteriza o design brasileiro.

"Nós temos qualidade equivalente aos trabalhos estrangeiros, tanto que a

Whirlpool, por exemplo, desde 98 desenvolvia novos produtos para todo

o mundo com a equipe brasileira. Mas temos duas grandes vantagens que

pouco nos damos conta: versatilidade e alegria".

Para o designer, dada sua história e cultura, o profissional brasileiro é capaz

de criar produtos de valor agregado, mas ainda com baixo custo, o que é um

importante diferéncial atualmente. "É muito fácil criar produtos maravilhosos

quando se tem recursos maiores, porém, criar sem perder a qualidade e a

beleza com limitações é, certamente, um desafio que o brasileiro é capaz de

dominar".

Já a alegria da cultura tupiniquim transparece em suas criações e agrada

em cheio os consumidores, principalmente europeus. "Hoje, há uma busca

sincera e mundial pela felicidade, e nossos produtos apresentam o colorido,

a leveza e a linguagem alegre condizentes com tudo isso. O design brasileiro

deve continuar explorando esta característica".

Se depender dos resultados esperados do IDEA/Brasil e de outras iniciativas

como o Design Excellence Brazil**, e, é claro, do trabalho árduo de nossos

designers, não vão faltar motivos para a gente se alegrar!

'Fonte: site IDEA/Brasil

"Conheça mais sobre o DEBrazil na abcDesign 23.

A Lavadora
Superpop, trabalho
do escritório Chelles
e Hayashi de São
Paulo para a Mueller
Eletrodomésticos, foi
ouro no IDEA/Brasil e
prata nos EUA

O Pulverizador
Agrícola Parruda foi
ouro no IDEA/Brasil
e bronze nos EUA na
categoria Máquinas
Pesadas. O projeto é
da Design Inverso, de
Joinville
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