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Apaixonados por design, os suecos se 
renderam ao jeitinho mineiro. Em ju-

lho, o escritório de Belo Horizonte Hardy  
Design recebeu em Estocolmo, na Suécia, 
o troféu de Ouro do IDCA, Prêmio Inter-
nacional de Design e Comunicação, pelo 
logo criado para o projeto Inhotim Esco-
la. A premiação é concedida às iniciativas 
mais inventivas e originais relacionadas a 
museus e instituições de arte, e suas dez 
categorias foram disputadas por 89 con-
correntes de 16 países na edição 2013. 

Não é a primeira vez que o design de-
senvolvido em Minas Gerais comprova que 
é muito mais do que um “rostinho bonito”. 
E certamente não será a última. As empre-
sas desse segmento no Estado, embora re-
lativamente jovens, vêm acumulando re-
conhecimento — na forma de prêmios e 

de resultados de mercado — que demons-
tram que podem competir em igualdade 
de condições técnicas e de conteúdo com 
o melhor do  design mundial.

O trabalho que rendeu o troféu à Hardy  
Design teve como inspiração as forças que 
atuam em um campo magnético e a elas-
ticidade. O logo, que se distende entre as 
duas palavras que o compõem, parece in-
dicar que a escola e o Instituto Inhotim são 
elementos distintos, porém inter-relacio-
nados, sendo um a expansão do outro. De 
fato, a Inhotim Escola trouxe para Belo Ho-
rizonte algumas das ações educacionais e 
artísticas já realizadas no instituto, misto 
de parque e espaço de arte contemporâ-
nea, sediado em Brumadinho (MG). “Foi 
um trabalho de muito envolvimento da 
equipe com os curadores de Inhotim para 
o entendimento do projeto, que também 
abrangeu o desenvolvimento de material 
para inauguração do programa, site e vi-
nheta com animação do logo”, conta a dire-
tora de criação da agência, Mariana Hardy. 

Formada em arquitetura, Mariana criou 
a Hardy Design em 2004, ao retornar ao 
Brasil após três anos fazendo cursos de 

Inovação 

Criatividade sem fronteiras
Empresas mineiras de design colecionam premiações e conquistam espaço  
no mercado com projetos e soluções de alcance internacional
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extensão e trabalhando na área de design 
em Nova York. Ela acredita que isso seja 
em parte responsável por o escritório hoje 
buscar um padrão de qualidade e uma lin-
guagem universais, o que estaria refletido 
nas indicações a prêmios internacionais. 
Desde 2007, tem como sócia Cyntia Mas-
sote, que trouxe na bagagem a experiência 
corporativa na área de marketing e plane-
jamento de comunicação. “Conforme a de-
manda por trabalho foi aumentando, senti 
a necessidade de alguém com esse perfil, 
pois o design não se resolve apenas com a 
forma, é algo que deve valorizar também 
a função de comunicação e de negócio de 
uma marca”, diz Mariana.

A escolha para a criação do logo do 
Inhotim Escola foi um processo quase 
natural, pois a empresa de design já ha-

via concebido em 2005 a marca do mu-
seu, para a qual também desenvolveu um 
projeto de renovação no ano passado. Es-
se último trabalho, inclusive, foi respon-
sável pela primeira indicação ao prêmio 
IDCA, rendendo ao escritório o troféu de 
prata. A Hardy Design também atua fora 
do Estado, mas a maioria dos clientes es-
tá mesmo em Minas. Um de seus novos 
desafios é o desenvolvimento de uma li-
nha de produtos para serem vendidos na 
lojinha de Inhotim.

Domador de Leões 
Vasta coleção de prêmios também tem 

a Greco Design, outra empresa de design 
gráfico de Belo Horizonte. Entre os troféus 
nacionais e internacionais já recebidos, fi-
guram 2 Leões do Festival Internacional de 
Criatividade de Cannes: 1 Bronze, de 2012, 
e 1 Prata, de 2013. “É um prêmio relevante, 
pois o corpo de jurados tem alto nível técni-
co e intelectual, propondo discussões muito 
interessantes e embasadas”, sustenta o ges-
tor e diretor de criação da empresa, Gustavo 
Greco. Ele afirma que a premiação, ao mes-
mo tempo que endossa o profissional, tam-

“O projeto de sinalização é um trabalho 
de marca que vai dar um sentido único a 
todos, que assim passarão real mente a ser 
entendidos como um circuito”, avalia Gre-
co, que é também diretor regional da As-
sociação Brasileira de Empresas de Design 
(Abedesign) para Minas Gerais. 

Há 13 anos no setor, oito deles à frente 
da empresa que leva seu sobrenome, ele 
afirma que o conceito de design como es-
tratégia de negócio ainda é uma novidade 
no Brasil. Mas considera que já houve mu-
danças significativas no mercado nacional. 
“Há dez anos, os designers eram chama-
dos apenas no final do processo, para for-
malizar algo previamente resolvido”, diz 
Gustavo Greco. “Agora, é comum sermos 
chamados no início, para desenvolver os 
programas juntamente com as empresas.” 

Mariana Hardy concorda com a análise, 
completando que os resultados tendem 
a ser mais positivos quando há afinidade 
com os contratantes, como ocorre entre a 
Hardy Design e o Instituto Inhotim. “Por 
outro lado, os resultados às vezes são afe-
tados por problemas que também atin-
gem outros setores do País, como a cultura 
do imediatismo e da improvisação, assim 
como a falta de uma equipe de qualidade 
para ser interlocutora do cliente”, afirma.

Objetos de desejo
O designer de produtos Rafael Morgan 

também tem críticas ao mercado brasileiro. 
Em seu estúdio, em Belo Horizonte, ele cria 
peças que são fabricadas e comercializa-
das no exterior. É o caso da luminária Light 
Drop, feita na Bélgica pela Wever & Ducré, 
composta por um bulbo de policarbonato 
injetado iluminado por LED e conectado a 
uma torneira, na qual se regula a intensi-
dade da luz. Morgan afirma que chegou a 
produzir objetos no País, mas os negócios 
não andavam. “Embora haja mercado no 
Brasil, onde as pessoas querem coisas mais 
interessantes e gostosas de usar, existe ain-

Cyntia Masote e Mariana Hardy, da Hardy Design: troféu de Ouro do IDCA, na Suécia, para logo do Inhotim Escola
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bém dá segurança a quem busca o seu tra-
balho, funcionando ainda como uma “se-
leção natural” de clientes. “Quem nos pro-
cura hoje já espera uma solução inovado-
ra; são pessoas e empresas que não estão 
lá apenas para ter mais um orçamento so-
bre a mesa para comparar.” Greco integrou 
o time de jurados da 60a edição do Festival 
de Cannes, em junho, e foi o primeiro de-
signer mineiro a ser convocado para julgar 
trabalhos por lá. 

A identidade visual da 6a Bienal Brasi-
leira de Design foi o trabalho da Greco que 
mereceu o Leão de Prata em Cannes. Pa-
ra enfatizar o tema da mostra — a diversi-
dade brasileira —, os designers do escri-
tório mineiro pensaram numa proposta 
“mutante”, em que duas letras D (de De-
sign e Diversidade) de tipologias diferen-

tes se juntam para formar um B (de bie-
nal), em várias composições.  

Já o Leão de Bronze recebido no Fes-
tival do ano passado veio por conta de 
um projeto de sinalização para uma clí-
nica ortodôntica. Pictogramas e núme-
ros foram criados inspirados em elemen-
tos comumente encontrados nesse tipo 
de consultório: bráquetes (peças de me-
tal) e borrachas usadas em aparelhos pa-
ra correção de alinhamento de dentes. 
O resultado é tão simples quanto bem-
-humorado e eficiente, e já abocanhou 
outros três prêmios internacionais e um 
nacional. “Um dos critérios do Festival 
de Cannes é justamente o engajamento 
com a audiência, ou seja, não adianta ser 
apenas inovador sem atingir o seu públi-
co”, conta o designer.

A Greco Design está envolvida no mo-
mento com a finalização do sistema de si-
nalização do Circuito Cultural Praça da Li-
berdade, na região central da capital mi-
neira. Trata-se de um complexo que reúne 
museus e espaços culturais de diversas te-
máticas, instalados em prédios de caracte-
rísticas e épocas também muito variadas. 
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da uma glamorização do design, uma no-
ção de que isso precisa ser elitizado”, afir-
ma. “Então o que se vende são um ou dois 
banquinhos por ano, custando R$ 4 mil.” 

Muitos dos negócios do designer sur-
gem por meio de seu site (www.rafaelmor-
gan.net), sempre atualizado, onde posta 
seus projetos. Alguns dos objetos foram 
desenvolvidos por encomenda, enquanto 
outros são protótipos, à espera de alguém 
interessado em produzi-los. Entre suas pe-
ças, destacam-se um paliteiro em formato 
de porco-espinho e a mesa Unstable, que 
tem os pés formados por cubos móveis. 

Conduzida por Rodrigo Braga França 
e Ulisses Neuenschwander, a Notus De-
sign Studio vem também trilhando o ca-
minho do design de produtos. Os dois jo-
vens se formaram na Escola de Design da 
Universidade Estadual de Minas Gerais 
(UEMG)  e, ainda durante a graduação, 
montaram a empresa dentro da incuba-
dora da instituição. Totalmente indepen-
dentes desde 2010, hoje eles têm uma li-
nha de móveis própria e desenvolvem pro-
dutos para indústrias. Do primeiro grupo 
faz parte o banco Spin, licenciado para 
fabricação pela empresa gaúcha Punto 
Mobile. A peça, feita de madeira e aço, é 
uma das vencedoras na categoria indús-
tria do prêmio Salão Design Casa Brasil 
2013, realizado neste mês de agosto em 
Bento Gonçalves (RS). A jovem empresa 
mineira também já ganhou duas vezes o 
Prêmio Sebrae Minas Design (leia box).

A parceria do estúdio com a Itatiaia, tra-
dicional fabricante mineira do polo move-
leiro de Ubá, já completa cinco anos. Além 
de criar conjuntos de cozinha, a Notus em-
barcou em um novo projeto da empresa, 
desenhando os fogões que vão inaugurar 
a linha de eletrodomésticos que a Itatiaia 
passará a produzir no Espírito Santo. “Ain-
da há muito que ocupar em Minas, que tem 
vários centros industriais onde o design po-
de ser mais explorado”, afirma Rodrigo Bra-
ga França, citando as cidades de Timóteo, 

polo de aço e aço inox, e Cláudio, de alumí-
nio e ferro fundido, além da própria Ubá.

A Escola de Design, onde estudaram 
os sócios da Notus, vem formando pro-
fissionais da área há quase 60 anos. Até 
1990, ela era a Escola de Artes Plásticas, 
ganhando a atual denominação ao ser 
incorporada à Universidade Estadual de 
Minas Gerais. Hoje, oferece os cursos de 
Design de Produtos, Design Gráfico e De-
sign de Ambiente, mantendo-se influente 
no desenvolvimento da atividade no Es-
tado. “Entre nossos diferenciais, estão os 
centros de pesquisa, que oferecem cur-
sos optativos e atividades de extensão re-
lacionando, por exemplo, design a ergo-
nomia, cultura, empresas, entre outros”, 
afirma a vice-diretora Simone Marques de 
Abreu. Segundo ela, a escola forma anu-
almente 160 alunos nos três cursos liga-
dos a design. A instituição mantém par-
cerias com órgãos como Sebrae, Senai e 
Rede Mineira de Inovação (RMI). Desde 
2006, abriga uma incubadora de empresas 
que atualmente apoia aproximadamente 
15 empreendimentos na área de design.

DNA italiano
Além de ser uma referência no ensino 

e na criação de design gráfico e de produ-

Minas Gerais não apenas abriga um 
número considerável de ganhadores de 
concursos de design como também é 
berço de uma interessante premiação 
do setor. Realizado a cada dois anos, o 
Prêmio Sebrae Minas Design estimula 
ao mesmo tempo o desenvolvimento 
de projetos inovadores e a adoção 
do desenho como estratégia de 
negócios para pequenos e médios 
empreendedores. “O objetivo principal 
é divulgar nacionalmente o potencial 
do design e mostrar que ele não é 
algo que se destina exclusivamente 
a grandes empresas”, afirma Andrea 
Tristão, analista do Sebrae-MG e 
coordenadora do evento.

O prêmio tem apoio de instituições 
como a Abedesign e aceita inscrições 
de todo o País. Mas o maior número 
de participantes e de vencedores 
tem mesmo origem em Minas. As 
categorias mudam a cada edição, 
sempre privilegiando setores 
em que o Sebrae esteja atuando. 
Estudantes e profissionais concorrem 
separadamente. “Os vencedores têm 
seus produtos publicados em um 
catálogo e ganham visibilidade; depois 
nós os procuramos para saber se já 
alcançaram bons resultados e buscar 
incentivos para que deslanchem como 
designers”, afirma Andrea. 

Entre os projetos ganhadores 
da edição 2012 figuram um móvel 
multifuncional, que pode ser convertido 
em peças como mesa, rack para TV, 
penteadeira etc.; um tipo de tijolo que 
não necessita de acabamento, reduzindo 
custos e tempo de construção; e uma 
gama de cerâmica com novos padrões 
para cobogó (elemento vazado), entre 
outros produtos.

O grande prêmio dos vencedores é a 
oportunidade de participar, com todas 
as despesas pagas, de uma missão 
internacional pautada pelo design. Na 
última edição, os ganhadores viajaram 
pela Escandinávia por nove dias, 
fazendo contato com profissionais do 
setor e explorando locais como um 
centro de design na Dinamarca e a 
universidade projetada em Helsinque, 
na Finlândia, pelo arquiteto Alvar Aalto. 
A quarta edição do Prêmio Sebrae 
Minas Design, a ser realizada em 2014, 
deverá ser lançada em novembro.

Incentivo  
à inovação

to, Minas Gerais é também um paradigma 
em design automobilístico, graças à pre-
sença da Fiat em seu território. A monta-
dora de origem italiana mantém na fabri-
ca de Betim o Centro Estilo, onde mais de 
uma centena de pessoas — entre desig-
ners, engenheiros e modeladores físicos 
— dedica-se ao desenho de modelos pa-
ra o Brasil e para toda a América Latina. 
O centro tem autonomia de criação, po-
rém mantendo ao máximo a identidade 
da marca, o “DNA italiano” da Fiat. 

Um dos grandes desafios recentes do 
Centro Estilo, de acordo com a empresa, 
foi desenhar o Novo Uno, considerado 
um produto icônico e de muita tradição 
da marca. A principal preocupação da 
equipe de design teria sido a de manter 
a identidade do veículo, mas elevando-o 
a outro patamar de mercado, de forma a 
torná-lo interessante a um novo públi-
co. O projeto, segundo a montadora, foi 
desenvolvido em torno do conceito de 
“round square” (algo como “quadrado 
arredondado”, um quadrado sem ares-
tas), resultando em um modelo jovial e 
de personalidade. No acumulado de ja-
neiro a junho, o Uno foi o segundo car-
ro mais vendido do Brasil, depois do VW 
Gol, com mais de 88 mil unidades. 

Rafael Morgan e suas criações: mesa  
Unstable e paliteiro porco-espinho

Greco: Prata em Cannes para a identidade 
visual da 6ª Bienal Brasileira de Design e 
Bronze para projeto de clínica ortodôntica
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Minas Gerais, São Paulo, p. 34-35, 19 ago. 2013.




