
A serviço da simplicidade 
Design ganha espaço e torna os produtos de consumo melhores, mais eficientes, bonitos e acessíveis 

Por EDGARD REYMANN 

Produtos da Apple: beleza e simplicidade a serviço da funcionalidade 

Há um consenso de que a democrati-
zação do design veio para ficar. A glo-

balização, o grande desenvolvimento tec-
nológico e, especialmente, o da informá-
tica, que permite a todo cidadão saber o 
que acontece no mundo em tempo real, 
tem tornado mais acessível a assimilação 
de novas idéias. Isso acontece por conta 
do grande avanço da tecnologia e, prin-
cipalmente, pela simplificação de sua lin-
guagem arquitetada por Steve Jobs, entre 
outros gênios da computação. 

Com a morte de Jobs o mundo pôde 
entender melhor a dimensão de sua im-
portância. É bem possível que alguém ja-
mais tenha dirigido a ele a infame expres-
são "entendeu ou quer que eu desenhe?" 
Mas, se tivesse, sua resposta ao bullying 
intelectual teria sido exemplar, porque 
ele popularizou o "desenho" ou melhor, 
as pastas, janelas, enfim, os recursos que 
simplificaram a até então complicadíssi-
ma linguagem da informática. 

Pense em laptops como o MacBook, o 
iBook, aparelhos de incrível portabilida-
de, e depois em iPod, iPhone e iPad com 
telas sensíveis ao toque e acesso a infor-
mações por meio de ícones que qualquer 
criança, literalmente, entende. 

Mudar o mundo significa mudar com-
portamentos. O bom designer é aquele que 
geralmente torna simples o que parecia 
complicado ou até insolúvel. Tudo porque 
suas criações são tão funcionais e inteligen-
tes que, depois de inventadas, parecem ób-
vias. Quem acabou demonstrando a "ob-

viedade inteligente" e em cima de um pro-
duto da Apple, foi o designer Scott Wilson. 

Com passagem pela Nike como diretor 
global de criação do setor de relógios da 
marca, ele vivia um hiato profissional, no 
ano passado, quando percebeu que po-
deria usar seus conhecimentos em de-
sign de relógios para dar maior portabi-
lidade ao seu iPod Nano. Assim, desen-
volveu uma pulseira capaz de encaixar o 
relógio e o player. O desafio era levantar 
fundos para dar forma ao projeto. Colo-
cou sua idéia no site Kickstarter em 16 de 
novembro. Uma semana depois, tinha le-
vantado US$ 400 mil entre cinco mil po-
tenciais investidores. Em um mês, já tinha 
obtido US$ 1 milhão de 13,5 mil investi-
dores de 50 países. A Apple descobriu e 
imediatamente estabeleceu uma parce-

ria com Wilson. Em pouco tempo, a em-
presa simplesmente dobrou sua venda de 
iPods Nano, principalmente por causa da 
pulseira. Estamos diante de uma realida-
de que combina novos modelos de negó-
cio com tecnologia e design. 

No Brasil, o que tem parecido óbvio aos 
olhos dos designers e dos empresários é 
que o consumidor, em especial da nova 
classe média, está cada vez mais atento e 
ávido por produtos funcionais, inteligen-
tes e que "agreguem valor" ao seu estilo de 
vida, com economia. "Percebemos que a 
nova classe média busca o bem-estar, uma 
casa confortável. Com isso, ela nos desco-
briu" afirma Ademir Bueno, gerente de ten-
dências da Tok & Stok, celebrando o cres-
cimento da empresa em números e em pe-
netração na classe emergente. 

Melissa Karim Rashid (esq.) e modelo projetado por Zaha Hadid: design nos pés 

Entre os fatores apontados para este 
crescimento estão o aumento de crédi-
to na praça, a parceria com quadros re-
nomados de transformação de casas e, 
principalmente, uma coleção adaptada 
aos novos e menores espaços dos imó-
veis voltados a esse consumidor. 

Um renomado "transformador" de ca-
sas é Marcelo Rosenbaum, com quem a 
Tok & Stok já fez parcerias, mas cujo tra-
balho transcendeu o âmbito das lojas por 
conta da televisão. Encarregado de levar 
felicidade e aconchego ao ambiente por 
meio de uma reforma extrema de casas 
humildes no quadro Lar, Doce Lar, do pro-
grama Caldeirão do Huck, na Globo, ele 
diz que desde o início da carreira tinha 
essa idéia de democratização. "Em 1999, 
já falava que meu sonho era desenvolver 
produtos para as classes C e D. Quando 
fui para o programa, pude ter contato com 
a população mais carente e eles também 
passaram a me conhecer" comemora. 

O trabalho de Rosenbaum deu tão certo 
que ele acabou fechando uma parceria 
com as Casas Pernambucanas para a cria-
ção de uma linha de produtos populares 
com sua assinatura. São artigos de cama, 
mesa, banho, tapetes, cortinas e almofa-
das, além de itens para a cozinha, como 
jogos americanos, aventais, luvas, apare-
lhos de jantar, copos e canecas. 

É o tipo de associação onde há ganhos 
em todos os sentidos. Para o consumidor, a 
sensação é de bônus: ele compra um pro-
duto "de grife" e se sente valorizado. Tem 
a sensação de que está antenado e que 
sua compra atesta a sua ascensão. Para o 
designer, é a oportunidade de ter seu tra-
balho conhecido em nível nacional — os 
produtos assinados por Rosenbaum se-
rão distribuídos em 274 pontos de venda 
da rede varejista em todo o Brasil. Para a 
Pernambucanas, associar-se a um designer 
renomado é um reforço para a marca, que 
também passa a ser melhor considerada 
em outros setores do mercado e da socie-
dade. Claro que na ponta final desse pro-
cesso, tudo é sinônimo de maiores vendas. 

Para que isso acontecesse, no entanto, 
empresários e designers tiveram de se en-
tender. Nesse novo modelo de negócios, 
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nenhuma decisão é tomada de cima para 
baixo. "Não houve nenhuma imposição ao 
meu trabalho, mas também tive de respei-
tar as expectativas deles" garante Rosen-
baum, afirmando que toda essa experiên-
cia fez com que ele aprendesse a "ouvir" e 
entender melhor o gosto do consumidor. 

Design que pega no pé 
Esse entendimento entre designer e 

empresas tem sido possível graças aos 
avanços tecnológicos, que permitem que 
as expectativas de qualidade do projetista, 
e de viabilidade e preço do empresário, 
andem juntas. A Grendene, por exemplo, 
há tempos faz parcerias de grande sucesso 
com designers do Brasil e do exterior. Em 
2004, os irmãos Campana remodelaram 
o popularíssimo Melissa Aranha. 

Dois anos depois, Karim Rashid, desig-
ner egípcio também conhecido como Prín-
cipe do Plástico, criou dois modelos para 
o verão, o High e o Aranha Karim Rashid, 
e um tênis para o inverno, o Dynamic. Au-
tointitulado "designocrata" Rashid abriu 
espaço para que outros designers pudes-
sem levar sua arte a uma vitrine onde o 
povo possa ver, gostar e comprar. 

Um dos modelos mais badalados foi o 
projetado pela arquiteta iraquiana Zaha Ha-
did, para a coleção 2009. Apesar da associa-
ção com profissionais renomados, isso não 
significou um aumento substancial de pre-
ço para o consumidor. Claro que tais pro-
dutos costumam ser o top de linha dessas 
marcas, mas a Melissa da Zaha Hadid, por 

exemplo, foi vendida por cerca de R$ 200. 
A parceria com os irmãos Campana 

continua até hoje. A coleção 2012 chega 
com o modelo Melissa Campana Papel, 
sapatilha que brinca com as formas e tex-
turas de uma caixa de papelão. Além dis-
so, a dupla desenvolveu a versão infantil 
da linha Zig Zag, com uma tira que atra-
vessa o peito do pé para dar maior susten-
tação aos pezinhos das meninas. 

Passado e futuro no presente 
Pode-se perceber que o consumidor 

brasileiro hoje é bastante receptivo às 

novidades, mesmo as feitas pelas cabe-
ças pensantes mais descoladas do mun-
do. A condição principal é que o resulta-
do da criação "converse" com o cliente. 
Isso permite o desenvolvimento de proje-
tos mais ousados. Recentemente, a Tok & 
Stok lançou a linha Optical, assinada pelo 
estilista Alexandre Herchcovitch, inspira-
da no movimento artístico dos anos de 
1960 chamado Op Art. 

Linhas ousadas com preços competi-
tivos acabam se viabilizando porque esse 
tipo de parceria chama a atenção de um 
público eclético, que é suscetível a sinais 
de modernidade ou de nostalgia nos pro-
dutos. A retrômania é a marca dos anos 
2000, e códigos do passado estão presen-
tes em produtos que vão de uma xícara de 
café a automóveis. 

A linha Shoyo, desenvolvida pela artista 
plástica Jacqueline Terpins, para a come-
moração de 30 anos da Tok & Stok, conti-
nua sendo produzida. "É um demonstra-
tivo claro de resultados para a empresa, 
tanto que estamos ampliando a linha para 
outros produtos" comemora Jacqueline, 
que já projetou garrafas de licor para a 
Martini & Rossi, criou figurinos para peças 
de teatro e tem instalações de sua auto-
ria em grandes museus contemporâneos. 
Para ela, o novo atrai o humano. "Formas 
inusitadas acompanhadas de um funcio-
namento eficaz estão cada vez mais dis-
poníveis ao consumidor. Acredito que es-
se é o norte do design" afirma. 

A pergunta que não quer calar hoje é se 

a tal democratização do design é definitiva. 
Jacqueline acredita que a palavra está popu-
larizada, já não é uma tendência ou outro 
segmento de mercado, mas o que traduz o 
diferencial de um produto. Para Auresnede 
Pires Stephan, ou simplesmente professor 
Eddy, a palavra design alcançou um grau 
de magia, assim como ocorreu com ecolo-
gia, sustentabilidade, reciclagem, inovação, 
entre outras. Professor da ESPM, da FAAP 
e do IED, ele é o curador da Mostra Jovens 
Designers que está em sua quarta edição. 
Segundo ele, a mostra reflete o estado atu-
al do ensino brasileiro de design, que vai 
muito bem, obrigado. "Felizmente, exis-
te um grande potencial entre esses jovens 
que, pelo esforço e talento, deverão cons-
truir carreiras vitoriosas" acredita. 

No exterior, isso já é um fato. Não são 
poucos os profissionais de design alcan-
çando postos que antes só eram reserva-
dos aos homens de marketing. Na sede da 
General Motors, a vice-presidente global 
de recursos humanos, Mary Barra, assu-
miu este ano o setor de desenvolvimen-
to de produto da gigante automobilística. 
Engenheira e designer por conseqüência 
vocacional, além da expertise em recursos 
humanos fizeram de Mary a top designer 
no reino dos automóveis. 

E dela a palavra final para cada mode-
lo da marca produzido nos Estados Uni-
dos, no Japão ou no Brasil. Sua missão é 
desenvolver novos modelos e aumentar a 
competitividade da empresa. Mais do que 
nunca, chegou a hora e a vez do design. 

Tok & Stok foi pioneira no Brasil 
Rede apostou em parcerias com artistas e empresas internacionais 

Em outros países, especialmente Esta-
dos Unidos e Escandinávia, o bom de-

sign, inclusive de autores mais renoma-
dos, sempre esteve acessível à socieda-
de, seja em linhas de eletrodomésticos, 
seja em móveis, decoração etc. O design 
escandinavo é mundialmente famoso e 
sua vocação para criar produtos de li-
nhas simples, funcionais e de baixo cus-
to, sem deixar de lado a beleza, acabou 
gerando um benchmark: a Ikea, empre-
sa fundada em 1943, na Suécia, em ple-
na Segunda Guerra Mundial, e que hoje 
conta com mais de 300 lojas em 38 países. 

No Brasil, a primeira loja a apostar em 
design moderno com preços mais com-
petitivos foi a Tok & Stok. Isto no final dos 
anos 1970, em uma época em que design 
era expressão praticamente restrita aos es-
túdios de arquitetura e às conversas entre 
decoradores. Fora dali, era desenho indus-
trial mesmo. Diferentemente da empresa 
sueca, que costumava desenhar e fabricar 
seus produtos, a Tok & Stok logo fez parce-
ria com outra empresa sueca, a Innovator. 

Os suecos vinham com um conceito 
totalmente em sintonia com o desejo dos 
fundadores da loja brasileira: oferecer 
produtos que o cliente poderia levar pa-
ra casa e montar. "Abrimos as portas com 
produtos de design assinado. A proposta 
era inovadora para a época e objetivava 
oferecer produtos desmontáveis para re-
tirada imediata, como mesas e escrivani-

0 espremedor de frutas Juicy Salif e a cadeira que leva o nome do designer Philippe Starck 

nhas, geralmente com tampos de madei-
ra clara" conta Ademir Bueno, gerente de 
tendências da Tok & Stok. 

Como a procura por produtos com gri-
fe tem chamado a atenção, mesmo da no-
va classe média, esse pioneirismo acabou 
valorizando a marca Tok & Stok, que desde 
o início apostou em nomes importantes do 
design internacional — e depois nacional 
— como um diferencial de vendas. Uma de 
suas cartadas foi fechar contrato, em 1987, 
com a então estrela emergente, Philippe 

Starck. Para a inauguração da loja no Lar 
Center, em São Paulo, foi lançada uma co-
leção de cadeiras e mesas desenhada pelo 
arquiteto e designer francês. 

Funcionalismo 
Starck estava em evidência: o "enfant 

terrible" do design vinha com idéias revo-
lucionárias desde o início da carreira. Foi 
uma das primeiras vozes do "design de-
mocrático" que postulava pelo aumento 
de qualidade dos objetos a preços me-

nores, para que o povo também pudes-
se desfrutar do melhor. "Minha ambição 
sempre foi clara e corajosa: fazer com que 
as pessoas que pertencem à minha tribo 
cultural se tornem mais bonitas e sexies, 
com um mínimo de estilo e sem precisar 
ostentar um logo. Assim, elas podem flo-
rescer com seus próprios argumentos e 
não aqueles definidos por uma marca de 
mercado" diz o designer. 

De um artista tão prolífico e eclético po-
de-se dizer que sua tribo é o mundo, pois 
ele desenha de armações de óculos a ia-
tes, de motocicletas a hotéis e cervejarias, 
de móveis a espremedores de frutas, sen-
do o Juicy Salif uma de suas invenções mais 
bem-sucedidas. Em formato que parece 
um alienígena de livro de George Orwell, 
é extremamente funcional, embora reve-
le uma graça que extrapola sua caracterís-
tica de utensílio. 

Assim como o espremedor, outros 
objetos de sua lavra carregam essa pe-
culiaridade, como a poltrona Louis Ghost, 
uma versão moderna da clássica poltrona 
Louis XV, toda em policarbonato transpa-
rente. Ou a controversa luminária Gun 
Lamp, em formato de metralhadora, alvo 
de um grande mal-entendido entre polícia 
e o jogador de futebol Adriano. Ele apare-
ceu em foto ostentando a luminária, que 
acabou sendo confundida com uma ar-
ma, bem na época em que investigavam 
suas supostas ligações com traficantes. 

Luminária Neuro, um dos trabalhos 
premiados na Mostra Jovens Designers 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tendências de Consumo 2012, São Paulo, p. 20-21 , 31 out. 2011.




