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te, por causa da peça, o en2Design chegou à final do concurso do Museu da Casa Bra-
sileira, em São Paulo, o prêmio nacional mais importante na área. Em 2007, Mariana
e Roberto foram mencionados na prestigiosa revista inglesa Wallpaper. Neste ano, para
coroar, eles ganharam o prêmio IF Design, atribuído por um júri europeu e considera-
do o Oscar do setor. Neste momento, os dois designers preparam-se para se aventurar
em uma arena desconhecida. Estão idealizando um saleiro, uma pimenteira e um vaso
para uma linha premium de uma indústria de plástico (que ainda prefere manter-se no
anonimato). Trabalhar com esse material sempre esteve nos planos deles. Só faltava
mesmo uma parceria que viabilizasse o processo.
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Outro exemplo de objeto com vocação para entrar no cardápio de itens cobiçados no
mercado é a banqueta Coudre, obra de uma sociedade entre o escritório Fetiche Design
Para Casa, fundado em 2007 e sediado em Curitiba, e a loja de departamentos Tok & 
Stok. O banco, que tem um desenho simples, só que com um assento mais largo do que
o normal, é a primeira experiência dos sócios Paulo Biacchi e Carolina Armel l in i com
uma clientela maior: "A Tok & Stok é a Hering dos móveis. Os produtos precisam ser ex-
tremamente versáteis para atingir um público abrangente e eclético", diz Biacchi. Para
chegar aos detalhes da Coudre, eles se inspiraram nas bolsas de matelassê da estilista
francesa Coco Chanel. "Anossa l inha é mais conceituai, enquanto os itens da Tok & Stok
são mais comerciais. Então fizemos um produto de 'luxo básico', deixando um toque
nosso", complementa. Esse conceito, na verdade, resume bem o espíri to que viabil iza
todos os negócios recentes nesse setor. "Com o crescimento econômico e o surgimento
da nova classe média, apareceu uma demanda expressiva no país", diz a professora
Ethel Leon, de São Paulo, da Faculdade de Campinas, a Facamp, e autora do livro Design 
Brasileiro: Quem Fez, Quem Faz. Segundo ela, as indús t r i a s viram-se forçadas a satis-
fazer um cliente cada vez mais exigente - e a parceria com os designers, seguindo o 
exemplo vindo do exterior, foi a maneira de conseguir isso.

Nessa disputa pelo mercado, vale até recorrer aos novos designers para repaginar
um produto antigo. Foi o que fez a Papaiz, fabricante de cadeados, com o estúdio NóDe-
sign, de São Paulo. Os t rês sócios, Flávio Barão, Leonardo Massarelli e Cândido Azeve-
do, desenvolveram um cadeado de metal com um visual mais moderninho - o que inclui
uma espécie de piercing de borracha e cinco estampas diferentes feitas pela estilista
Adriana Barra. 0 objeto vendeu em seis meses o que eles projetavam que fosse atingir
em um ano. Tudo porque a Papaiz descobriu que as pessoas estão usando a peça não
apenas como item de segurança mas t ambém como um elemento decorativo, para en-
feitar bolsas e mochilas. Esse, al iás , é um dos indicativos bem fortes de que os profis-
sionais da área acertaram. Afinal , um dos objetivos do design é emprestar beleza àqui-
lo que é apenas úti l . Falta dar o passo seguinte, o da inovação radical - o design que está
por t r á s de produtos que facilitam a vida do usuár io , como o iPhone. Os escritórios bra-
sileiros se preparam para o que seria esse segundo - e glorioso - momento.

BELOS E ÚTEIS
Cadeados com
piercings. Os objetos
ganharam desenhos
da estilista Adriana
Barra e enfeitam
bolsas e mochilas
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Text Box
Fonte: Bravo!, São Paulo, ano 13, n. 166, p. 66-69, jun. 2011.
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