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Super Bossa, da Lumini, se consagra entre os 50 melhores produtos do prêmio 

Na edição 2009 do iF Product Design Award, o designer Fernando Prado, da empresa Lumini, 
além de ser premiado pelas luminárias Super Bossa e pela Led it be, recebeu o troféu Gold 
pela primeira peça. Desenhado por Herbet Schulter, em 1996, o Gold é conhecido como o 
Oscar do Design e é concedido aos 50 melhores produtos entre os vencedores. "É muito 
gratificante e recompensador, pois de certa forma representamos o design brasileiro e também 
por coroar o trabalho não só do designer, mas de toda uma equipe que direta ou 
indiretamente faz parte desse prêmio", revela Prado.  

De acordo com ele, o conceito principal da Super Bossa nasceu da possibilidade de interação 
com o usuário, que pode mudar a forma e controlar os efeitos de luz, personalizando a 
luminária e tornado-a mais versátil e menos ociosa. Já a Led it be é uma luminária de leitura 
que pode ser usada em um ambiente escuro sem incomodar quem eventualmente esteja ao 
lado do usuário. 

Segundo o designer, que desenha tudo a mão, faz os protótipos baseados nos croquis para só 
depois desenhar as peças no computador e produzi-las, obter o reconhecimento internacional é 
muito bom. "Abre portas nos mercados, principalmente na Europa", revela. Para ele, o prêmio 
é consequência do trabalho. "As peças são concebidas com o principal objetivo de melhorar a 
vida de quem as usa e acho que esse é um dos principais fatores que fazem com que sejam 
premiadas", completa. 

DEBrazil 

Nesta edição, dos 802 premiados, 19 são produtos brasileiros, que se inscreveram no prêmio 
por meio do Design & Excellence Brazil (DEBrazil), programa que desde 2003 viabiliza a 
participação de criações brasileiras no iF Product. 



Sob a coordenação do Centro de Design Paraná, o DEBrazil promove o reconhecimento 
internacional do design brasileiro e difunde no país uma cultura de exportação de produtos de 
valor agregado. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) e da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).  

Exposição  

O site do Design & Excellence Brazil está com uma exposição virtual dos 19 produtos 
brasileiros vencedores do iF Product Design Award 2009. No link 
www.designbrasil.org.br/debrazil/premiados_2009, o internauta pode acessar a foto e o nome 
de cada vencedor brasileiro. Além disso, há a possibilidade de download da ficha completa do 
produto. 

PRADO, Fernando. Luminária brasileira recebe troféu Gold do IF. Design em Dia, ago. 2009. 
Disponível em: <http://www.designemdia.com.br>. Acesso em 14 ago. 2009. 
 
 


