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São vários os clássicos do design, de uma simples marca a uma Ferrari esses ícones são cultuados 
há anos. Segundo a Revista ONE Design Matters (EUA), na edição de maio de 2001, os clássicos 
devem ser listados de acordo com nossas lembranças. Nada de nomes famosos para encabeçar a 
lista. Uma lista de 53 objetos que falam por si sós. Objetos que foram reinventados aos montes, 
relidos a exaustão por serem realmente bons. Mas, como toda lista, muita coisa boa ficou de fora. 
Vale lembrar que não se trata de um ranking, ou seja, as peças estão dispostas de forma 
aleatória, sem medir importância ou qualquer outro quesito que figu re na composição da escolha. 
 

 
 
Antes de mostrá-la me ocorreu como poderia ser uma lista dessas somente com artigos 
brasileiros. Até que na arquitetura e no design de móveis a gente está bem, no resto... Niemeyer 
tem seus clássicos, cadeiras não faltam. Agora, em matéria de design automobilístico a gente ta 
mal. Que tal um BR-80 da Gurgel? Os slogans também são duros de engolir, que tal: Sorria, você 
está na Barra. Pensando bem até que tem alguns clássicos nessa área: Com Maná adubando dá. 
Ou mesmo o infame adesivo: Eu amo a minha esposa. Melhor que isso só mesmo: A Inveja é 
Uma Merda!!! 
Bom, chega de papo. Abaixo segue um resumo da lista publicada: 
 
.. Cadeira Barcelona 
.. Anel Cartier Trinity 
.. Post-It 
.. Museu Guggenhein de Bilbao 
.. Calça Jeans Levi's 501 
.. Canivete Suiço Swiss Army 
.. Canivete Laquiole 
.. Chaleira Alessi 
.. Toca discos Technics SL-1200MK2 
.. Walkman Sony 
.. Batedeira - Troy Metal Products Comany 
.. Fallingwater - a casa na pedra do arquiteto Frank Lloyd Wright 
.. Slynk - aquela mola que descia escadas... 
.. Óculos Ray-Ban Aviators 
.. Chanel nº 5 
.. Logomarca Rolling Stones 
.. Guitarra Gibson 



.. Big Mac (Mac Donald's) 

.. Isqueiro Zippo 

.. Tupperware (potinhos de plástico) 

.. Fusca 

.. Garrafa da Coca-Cola 

.. Slogan e logomarca I love NY  

.. Ferrari 250 GTO 

.. Bic Cristal (aquela vagabunda mesmo, mas que todo mundo rouba...) 

.. As três listas da Adidas 
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