de que o Brasil ganhou nos últimos
anos (entre outras coisas, por ter
sido escolhido como país-sede para
a Copa de 2014 e as Olimpíadas de
2016) rendem frutos em um ampio
leque de atividades. Com o design
não é diferente. "Nossa ala de frente é o Brasil como um todo, e coube
a nós ter a competência para ocupar
esse espaço que veio no embalo",
explica Joice Joppert Leal, diretora
executiva da Associação Objeto Brasil, com sede em São Paulo. Fundada
para promover o design brasileiro,
a Objeto Brasil organiza, entre outros eventos, o Idea Brasil, a versão
nacional do prêmio mais importante
do design norte-americano, International Design Excellence Awards. "O
Brasil sempre teve uma forte empatia no exterior. Somos simpáticos,
alegres e joviais aos olhos estrangeiros e, nos últimos anos, por causa da
globalização e da abertura do nosso
mercado, passamos a ser conhecidos
de forma mais intensa", diz ela.
Do ponto de vista do estilo, Niemeyer, os irmãos Campana e os novos talentos brasileiros em alta têm

algo em comum? Não necessariamente. Ainda que as cores vivas e,
em alguns casos, as referências ao
folclore brasileiro possam estar presentes no trabalho de alguns profissionais, a frase "isso é a cara do Brasil" não pode ser aplicada a todos os
aspectos do design nacional. "A inovação, a utilização diferenciada de
materiais, a preocupação com a sustentabilidade e o atrevimento que,
em geral, aplicamos fazem com que
nossos produtos possam ser aceitos
em qualquer lugar do mundo", define Joice. "O bom design não precisa
ser necessariamente reconhecido
como típico de determinado lugar
e, por outro lado, não temos uma
linha tão emblemática como, por
exemplo, o design escandinavo",
explica referindo-se às formas ergonômicas, funcionais e minimalistas

que caracterizam os móveis e outros
objetos produzidos na Suécia, na Dinamarca e na Noruega.
Ainda que não haja elementos
estéticos explícitos que definam o
"Brazilian Design", a constatação
de que algo muito efervescente está
acontecendo em nosso território
é unanimidade. Durante algumas
semanas do ano passado, a revista
referência britânica Wallpaper estabeleceu um QG temporário naquele
que definiu em seu editorial como
"o país mais excitante do mundo",
para tentar traçar um retrato desse
momento de ascendência e de como
ele se reflete na produção cultural e
industrial tupiniquim. O resultado é
o dossiê Born in Brazil, de reportagens e entrevistas com personagens
como o arquiteto Paulo Mendes da
Rocha, o designer gráfico Felipe Ta-

borda e o joalheiro Antonio Bernardo, ambos cariocas, e o empresário
gaucho Oskar Metsavaht, da marca de roupas Osklen, entre muitos
outros. A revista, diga-se, também
premiou uma casa assinada pelo
arquiteto paulistano M a c i o Kogan
em seus Design Awards de 2010.
Outra referência internacional, o
jornal britânico The Guardian, publicou uma reportagem especial em
que afirmava que "o design brasileiro, da moda à arquitetura, antes reconhecido simplesmente por seu caráter flamboyant, vem sendo aceito
por sua inventividade, originalidade
e diversidade, fruto de um inusual
mix de influências". E cita fatores
tão diversos quanto a desordem urbana, a Amazônia, os boias-frias das
plantações de cana e o movimento
gótico como a salada de fatores de

de Rodrigo, a cadeira Oxum, tem
apliques em cores vivas e é coberta
por contas de madeira que remetem
ao candomblé. "Temos de ser o que
somos, e não agir com um olhar
estrangeiro sobre nós mesmos",
diz o designer.
Outro nome cada vez mais conhecido nos editoriais mundo afora
é o paulistano Fernando Akasaka.
Sua marca F.Akasaka, fundada em
2006, é dedicada à criação de móveis, luminárias e objetos de decoração. Já a Le Blob, criada por Fernando, em 2009, é focada em joias
ultracriativas. A primeira marca
internacionalizou-se pela mídia,
com aparições em revistas como
a Blackbook americana, a francesa
Ideat e a britânica Wallpaper. Uma
vez conhecido, para vender seus
produtos sob a etiqueta Le Blob,
Fernando procurou, com sucesso,

Design Awards, o Brasil foi o oitavo
país mais premiado, com 23 produtos, da informática a uma moringa de
porcelana que reinterpreta as humildes moringas de barro usadas para
resfriar a água de beber nas casas
do Brasil antigo. Para o processo de
triagem que antecede à participação
no iF Design Awards, o programa
Design Excellence recebeu mais de
500 candidatos, sendo sessenta por
cento pequenas e médias empresas.
nesses mercados os
clientes buscam basicamente o design
inovador, a qualidade dos produtos e a
exclusividade."
Além de lançar
talentos individuais
que se beneficiaram da abertura dos
nossos mercados, o
Brasil, do ponto de
vista empresarial, também tomou
consciência de que o visual de seus
produtos é fundamental para a competitividade da indústria nacional.
Um exemplo é a criação, em 1995,
do Programa Brasileiro do Design,
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
para difundir no país uma cultura
de produção e exportação de produtos mais bonitos, eficientes e, por-

Brum, coordenadora
de projetos do Centro de Design Paraná, uma organização
civil, sem fins lucrativos, responsável
pelo programa Design Excellence, que,
entre outras funções,
conta com o apoio da
Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)
para selecionar e inscrever produtos
nacionais no iF Design Awards, o
prêmio mais importante do design
europeu, com sede em Hannover,
na Alemanha. "Os prêmios internacionais, hoje em dia, funcionam
como um certificado de qualidade
e facilitam a absorção dos produtos
premiados pelo mercado", conta
Ana Brum. Na última edição do iF

"Quando o design é parte da estratégia da empresa, o retorno sempre
é positivo, algo que não acontece
quando é tratado apenas superficialmente", afirma Ana Brum.
A criação de u m a Bienal do
Design em 2006 (a edição de 2010
teve repercussão positiva na imprensa internacional) e do prêmio
Idea Brasil, cuja primeira edição
aconteceu em 2008, são a prova da
dimensão da mudança de mentali-

dade no país. Os vencedores do Idea
Brasil tornam-se automaticamente
finalistas no Idea Awards que acontece nos Estados Unidos. Em 2010,
entre os vencedores brasileiros estava o carro esportivo Fiat FCC (a
Fiat mantém um Centro de Estilo
em Betim, MG, que está entre os
mais modernos do país), os aviões
executivos Legacy 500 e Legacy
450, da Embraer, e o Self Check Out
da Itautec (uma máquina na qual o
cliente pode pagar as próprias compras), provando que o potencial nacional abrange também a industria
de alta tecnologia e equipamentos
eletrônicos. "O premio ajudou a
conseguirmos o reconhecimento
que faltava e abriu espaço para o design brasileiro nos Estados Unidos",
conta Joice Joppert Leal. Entre 7 e
12 de dezembro passado, obras de
mais de 40 finalistas dos três anos
do Idea/Brasil (que conta com a
parceria do Sebrae, ABDI e CNPq)
foram expostas em Seul, eleita a
capital mundial do design em 2010.
"Somos criativos? Sim, mas nossa
postura não é mais meramente instintiva, também temos o know-how
e o know why, ou seja, como fazemos
e por que fazemos, e estamos com
nossa autoestima em alta", conclui
Joice. Nossa estética Carmen Miranda é coisa do passado.
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