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Design. Em parceria com a indústria, jovens criadores democratizam o acesso a peças inovadoras
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les estão aí para contestar o dito de que os clássicos são insubstituíveis.Comtodorespeito aos grandes criadores, claro.
Afinal, foram as obras de pessoas como Le Corbusier, Eero
Saarinen e Mies van der Rohe
que, em parte, inspiraram esses jovens a escolher o design como profissão.

E

A estratégia? Conceber objetos que, a um só
tempo,facilitem aexecuçãode tarefascorriqueiras, embelezem ambientes e deem um toque de
irreverênciaà casa, aoescritório e aos espaçosde
uso público. Sua produção não se restringe ao
mobiliário e às lojas sofisticadas. Os portfólios
têm, sim, peças fabricadas em pequena escala.
Mas também exibem os frutos de parcerias com
grandesindústrias, para as quais criam eletrodomésticos, portas, carrinhos de supermercado e
até cabides. Ampliando o escopo de atuação, esses profissionais ajudam a democratizar o design. E as empresas a vender mais.

“De dois anos para cá cresceu muito a procura
por peças únicas, com elementos diferenciados”, afirma Pedro Franco, de 32 anos, fundador
da loja A Lot Of, em São Paulo, diretor de arte da
fabricante de móveis Ronconi, no Rio Grande do
Sul, e designer de peças premiadas. Para ele, esse
aumento no interesse do consumidor – e, consequentemente, da indústria – foi influenciado pelo que chama de “vaporização dos clássicos”. Ele
se refere à disseminação de móveis assinados,
como a mesa Saarinem por exemplo, que tiveram seus preços reduzidos quando os direitos
do autor caíram em domínio público.
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Para Ademir Bueno, gerente de design e tendências da Tok&Stok, outro fator importante
forçouessaaproximaçãoentreasfabricantestradicionais e os designers: a abertura do mercado
paraimportaçãoeoassédiodasempresasestrangeiras que, especialmente após a crise econômica, buscam no Brasil uma nova fonte de faturamento.“Porisso,éfundamentalqueosprofissionais brasileiros apurem o olhar para a viabilidade de produção de suas criações”, diz.
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Projetaro verbo. Um caso bem-sucedido deviabilização de projetos em escala industrial é o
Estúdio Nódesign, fundado em 2001 por quatro
amigos que ainda estavam na faculdade. Leonardo Massarelli, Flávio Barão, Cândido Azeredo e
Márcio Hulk Giannelli reuniam-se todas as tardes em uma sala emprestada para criar. Antes
mesmodeconquistaroprimeirocliente, compunham briefings para exercitar a capacidade de
criarsoluções surpreendentese inovadoras para
necessidades específicas.
Quase dez anos depois, a lista de clientes tem
nomes como Natura, Papaiz, Decameron Design e Tok & Stok. Comopercorreram esse caminho em menos de 10 anos? “Para fugir da mesmice, buscamos projetar o verbo”, diz Massarelli,
de 30 anos. “Não tentamos desenhar uma cadeira e sim o ato de sentar. É um jeito de se expandir
os limites dos objetos que já existem.”
Exemplos? O cabide Quará. Em 2008,
elesforamprocurados por umfabricante de pregadores de roupas que queria expandir sua linha
de produtos. Antes de rabiscar os
primeirosesboços,osdesignersforam ouvir quem interessava: as donas de casa. A partir dos relatos de
problemas de espaço nas lavanderias,tiveramaideiadeacoplaroprendedor de roupas a um cabide e, assim,
facilitar o processo de secagem. †

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 set. 2010, Casa, p. 6.

