
Ouro, prata e bronze da casa! - IDEA Brasil, categoria estudantes 

 

O IDEA Brasil é a única versão fora dos Estados Unidos do conceituadíssimo prêmio 
International Design Excellence Award (IDEA). Este ano ocorreu a segunda edição do prêmio 
brasileiro, que é uma verdadeira vitrine para os vencedores, tanto em ambiente interno como 
nos exterior, pois todos os projetos classificados como ouro, prata e bronze estão 
automaticamente classificados para o IDEA Award. 

Os vencedores deste ano já foram anunciados e a abcDesign vai abordar cada categoria em 
uma série de posts, começando pelos estudantes. 

Ao todo 19 estudantes foram premiados, sendo três na categoria ouro, oito na prata e 11 no 
bronze. Nós conversamos com Ademir Bueno - Gerente de Design e Tendências da Tok&Stok - 
que foi jurado do Idea brasileiro para saber qual sua percepção sobre a qualidade dos nossos 
futuros profissionais. 

Para Bueno é muito agradável avaliar os estudantes. “O frescor, a vontade de arriscar são 
qualidades admiráveis e necessárias quando se trata de criação”, aponta. Porém em sua 
opinião, alguns estudantes ainda parecem ser muito presos à referências, principalmente do 
exterior.”Isso acaba empobrecendo o processo criativo. É preciso olhar mais para o Brasil, pois 
nosso país é cheio de informações e referências que podem acrescentar muito, só é preciso 
olhar para elas”. 

Os projetos selecionados apresentaram soluções das mais diversas naturezas, desde produtos 
para deficientes até acessórios para melhoria dos ônibus da cidade. Vamos aos vencedores: 

Ouro 

Furadeira Ballesta 

DESIGN Daniel da Silva Scarpim, Fernando Daniel Pretti, Rafael Yuri Aoko | Universidade 
Bandeirantes | São Bernardo do Campo - SP 

Furadeira para os usuários inexperientes no quesito ferramentas. Ela é compacta e sem fio, 
tornando-a mais prática. Possui características inovadoras: base de apoio para realização de 
furos sempre na perpendicular, limitador de profundidade, coletor de pó, sistema que permite 
uso automático e capa de proteção para isolamento da broca.  



Apesar de possui dois motores, um para operar a broca enquanto o outro move o conjunto e 
aplica pressão contra a superfície - facilitando para quem tem pouca força física - a furadeira 
Ballesta faz menos barulho. 

 

 

Furadeira Ballesta 

 

HEROES - Cadeira de rodas esportiva 

DESIGN Jairo da Costa Junior | Universidade do Vale do Itajaí | Itajaí - SC 

Unir design e eco eficiência era o objetivo do criador desta linha de cadeiras esportivas. Elas 
foram desenvolvidas a fim de facilitar a prática de esportes na praia ou em outros terrenos. As 
cadeiras são totalmente personalizadas resgatando a figura do herói das histórias em 
quadrinhos. 

 

Heores - Cadeira de rodas esportiva 



Interface Gráfica Amigável 

DESIGN Everton Waszak Porto | UniRitter | Porto Alegre - RS 

A Interface Gráfica Amigável é um sistema que permite acesso digital seguro aos prontuários 
em hospitais e consultórios. Para implantar o sistema é necessário linguagem de programação 
de alto nível, sistema de conexão sem fio e periféricos com tecnologia ao toque. A 
diagramação do sistema facilita a usabilidade. 

 

  

Interface Gráfica Amigável 

 

 



Prata 

Alta frequência em calçados 

DESIGN Barbara Alves de Lima Nicesio | Faculdade Santa Marcelina | São Paulo - SP 

Coleção de calçados femininos voltados a mulher moderna e urbana. Ao processo de produção 
foram empregadas a mesmas técnicas do tênis, porém com menos costura, o que resulta em 
melhor acabamento e mais conforto. Os desenhos são desenvolvidos em programas gráficos. 

 

 

Alta frequência em calçados 

 

Bateria Nômade 

DESIGN Andre Guerra | Pontifícia Universidade Católica | Rio de Janeiro - RJ 

Prática, a bateria nômade vem para facilitar a vida dos bateristas que precisam transportar o 
seu instrumento com frequência. È mais leve e possui um sistema de sustentação em monopé. 
O tambor é usado para duas funções, por cima como surdo e embaixo como bumbo. È fácil de 
desmontar e é compactada em apenas três volumes, permitindo que uma pessoa a carregue 
sozinha. 

 

Bateria Nômade 



Caneta Eletrocirúrgica Griff 

DESIGN Nicholas Vieira | Universidade Presbiteriana Mackenzie | São Paulo - SP 

Ela é desmontável, reutilizável e fácil de limpar. Executa a função de um bisturi, mas com a 
possibilidade de quatro modos de usar: dois tipos de corte e dois de coagulação. 

 

 

Caneta Eletrocirúrgica Griff 

 

Relógio Dois Pontos 

DESIGN Cícero Williams Félix, Henrique de Carvalho Pereira, Priscila K. Kurata | Universidade 
Bandeirantes | São Paulo - SP 

Ponteiros diferentes. Eles surgem do fundo do relógio, indicando o horário por círculos. O 
maior aponta as horas e o menor os minutos. No centro há um display que indica a 
temperatura. O relógio foi projetado pra as grandes cidades e sua proposta prevê convidar 
artistas para personalização. 

 

Relógio Dois Pontos 



VO65 - Celular para idosos 

DESIGN Amaro Kanashiro, Nanci Utsumi, Ricardo Assi | Centro Universitário Belas Artes | São 
Paulo - SP 

Com ícones grandes e um botão que gira em torno da tela, o celular para idosos foi criado a 
fim de dar acesso a comunicação e tecnologia à terceira idade. Ainda possui uma pulseira, 
conectada por Bluetooth, que fornece dados sobre sinais vitais do usuário. A pulseira ainda 
permite acionar o serviço de emergência e localização por GPS. 
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Bronze 

Busão Doce Busão 

DESIGN Daniel Nishiwaki, Flavia Loumy Kavasaki | Universidade Presbiteriana Mackenzie | São 
Paulo - SP 

Quatro acessórios para tornar a viagem de ônibus mais agradável: Porta-guarda-chuva Pé de 
Sapo, apoio Segura Peão, higienizador Meleca Limpa e revisteiro Segura Cultura. 
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Cadeira Rockin’Queen 

DESIGN Danielle Mataresi Branco, Gabriela Alves de Oliveira | Instituto Europeo di Design | 
São Paulo - SP 

Com um visual diferenciado proporcionado por suas curvas, ela foi planejada para o público 
urbano. Multifuncional e ergonômica pode ser usada como cadeira de balanço ou fixa. 
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Compatto 

DESIGN Ricardo de Moraes, Rodrigo Marques Ribeiro Guimarães | Pontifícia Universidade 
Católica | Rio de Janeiro - RJ 

Consultório odontológico portátil para atendimento domiciliar. Ele é completo, leve e de fácil 
transporte, cabe no porta-malas de um carro popular. 

 

 

Compatto 



Composteira Terraviva 

DESIGN Ravel Forghieri Casela | Pontifícia Universidade Católica | Curitiba - PR 

A composteira foi planejada para facilitar a vida de muita gente. Ela transforma os resíduos 
orgânicos da cozinha em adubo. Suas linhas funcionais adaptam-se ao ambiente com 
eletrodomésticos. 

 

Composteira Terraviva 

 

Desafio Ecológico 

DESIGN Alessandra Erean Carvalho Neneve, Marcelo Cianfarano, Marcelo Gonçalves Azevedo 
|Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | Curitiba - PR 

Feito de material reciclável, o quebra-cabeça é um incentivo educacional e ecológico. Possui 
uma bola presa por um cordão que é arremessada para desmontá-lo. 
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Flexibility Cycle 

DESIGN Rodrigo da Silva Motta | Centro de Estudos Superiores de Maceió |Faculdade de 
Ciências Exatas e Tecnológicas | Maceió - AL 

Aparelho de fisioterapia portátil de fácil manuseio e desmontável. Acoplado a uma cadeira de 
rodas, possibilita exercitar, ao mesmo tempo, membros inferiores e superiores. 

 

Flexibility Cycle 

 

Jarra Swing 

DESIGN Eduardo Denis Kim, Flávio Yamamoto, Márcio de Jesus Dultra, Valdenor Bispo | 
Faculdades Integradas Inter-Americanas | Studio Alduca | São Paulo - SP | Robtec | Diadema - 
SP 

Funcional sem perder estética, esta jarra possibilita misturar o suco com facilidade, evitando a 
decantação da polpa. Possui uma base elíptica que permite um turbilhonamento sem tombar 
ou derramar o líquido. 

 

Jarra Swing 



Luva de proteção 

DESIGN Yolanda Crosariol Lindenberg | Fundação Armando Álvares Penteado | São Paulo - SP 

Uma luva que prevê a proteção dos profissionais de saúde. Ela deve ser usada embaixo da 
tradicional luva de borracha. 
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Stephouse 

DESIGN Daniel Gomes, Leonardo Lopes, Lígia Tammela, Maria da Glória Brandão, Othon José 
de Castro Silva |Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro - RJ 

Sustentabilidade. A casa pré-fabricada para uma família com sala, quarto, cozinha e banheiro, 
utiliza energia solar térmica e fotovoltaica e captação de água da chuva. 

 

Stephouse 

 

Tok & Study 

DESIGN Diego Paulino Silvério, Helder Filipov | Universidade Federal do Paraná | Curitiba - PR 

Almofadas que se adaptam ergonomicamente ao corpo permitem que qualquer lugar torne um 
ambiente propício para estudar. 
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Torneira Futura 

DESIGN Shirlei Cristiane Borges, Vanessa Zattera | Universidade de Caxias do Sul | Caxias do 
Sul - RS 

Uma torneira inteligente que indica, através de um sistema de cores, o volume da água 
consumida. Luz verde consumo adequado; amarela, atenção, consumo de 2,5L; vermelho, 
alerta, consumo acima de 3L. 

 

 

Torneira Futura 
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