


Finalistas do prêmio 
MCB 2010, os jovens 
designers Mauricio 
Lamosa e Flávio Borsato 
unem simplicidade e 
sofisticação na linha de 
produtos do Estudiobola 

P A L O M A M O R E I R A 

esign autoral, simplicidade 
formal e elegância. Com 
estas características, o ar
quiteto Mauricio Lamosa 

define o conceito do trabalho 
realizado pelo Estudiobola. Cole
gas desde a faculdade, ele e Flá
vio Borsato trabalham juntos há 
dez anos e atuam nos segmentos 
de design industrial, projeto de 

I produtos e comunicação visual. 
Com uma ampla coleção de 

mobiliário, a linha de produção 
contém traços minimalistas sem 
deixar de lado o toque altamente 
refinado, identidade que levou a 
dupla ao ranking de finalistas no 
Prêmio de Design do Museu da 
Casa Brasileira em 2010. A peça 
selecionada para a exposição foi 
a Estante Petrus, um trabalho 
que pode ser personalizado 
de acordo com o perfil do 
cliente em função de seu projeto 
simples com padrão industrial 
de produção. "Com apenas três 
desenhos de caixas, duas delas 
inclinadas lateralmente, você 
pode montar configurações de 
estantes multiuso com volume-
trias inusitadas, formando uma 
escultura/textura de parede, mas 
com um uso prático de armaze
namento", explica Lamosa. 

Por acreditar que a produção 
personalizada é industrialmente 
inviável do ponto de vista 
técnico, logístico e financeiro, o 
Estudiobola busca alternativas 
para abranger a maior parte das 
necessidades dos consumidores. 
Ao criar um aparador, por 
exemplo, os designers elegem três 
medidas de comprimento, sem 
alterar profundidades e alturas 
para que o móvel se adapte a um 
espaço grande ou pequeno. 

"Temos um desenho autoral 
que faz o consumidor pensar, mas 
não o choca, pois acreditamos que 
o aspecto comercial do desenho 



Ao lado, Estante Petrus: finalista do 
prêmio MCB 2010, é composta por 

chapas de MDF usinado e laqueado 
com acabamento brilhante. Pode ser 

configurada em volumetrias inusitadas 

Abaixo, mesa de centro Chipre: 
peças em eucalipto, unidas de três 

em três, com tingimento disponível 
em diversas tonalidades 

deve estar presente nas criações", 
afirma o arquiteto e designer. Se
gundo ele, apenas 10% do mix de 
produtos do Estudiobola tem um 
caráter de desenho conceituai. 

"Estudamos proporções e es
pessuras diferenciadas para tor
nar os produtos sempre elegantes 
visualmente", conta Lamosa. 
Esta elegância é obtida graças ao 
talento e à pesquisa no campo 
tecnológico e de matéria-prima. 
O cuidado com os detalhes reflete 
diretamente no resultado final, 
um design de qualidade que car
rega um sutil toque de ousadia. X 
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