
Alunos de design recebem royallts  
Guilherme Arruda 
 
  
Processo foi iniciado há dois anos pelo professor Celso Luiz Podlasek, que levou a idéia 
às fábricas de móveis de Chapecó. Alunos do curso superior de Desenho Industrial nas 
habilidades Design de Produtos e Design Gráfico da Universidade de Tecnologia e 
Escolas de Santa Catarina (UTESC), de Joinville (SC), vão começar a receber royallts 
referentes ao desenvolvimento de projetos a serem comercializados pelas fábricas de 
móveis do pólo do oeste catarinense. O interessante é que parte destes novos 
designers ainda está em sala de aula enquanto que um outro grupo, já formado, dá os 
primeiros passos na constituição de empresas de consultoria.  
 
A iniciativa foi do coordenador do laboratório de design da UTESC, Celso Luiz Podlasek, 
que, há dois anos, percorreu cerca de 500 quilômetros para vender a idéia de 
valorização do design aos empresários do pólo moveleiro de Chapecó, então, em 
processo acelerado de formação.  
 
"Fiz a apresentação do projeto, que consistia basicamente em oferecer consultoria na 
área de design (projeto de móveis) e de comunicação visual (folders, folhetos, 
catálogos e página na web). A partir deste contato fiz um corpo-a-corpo com cada uma 
das empresas do pólo", relata Podlasek. Na primeira empreitada, ele obteve a adesão 
de três fábricas de um universo de 300. "O importante é criar as condições para dar 
continuidade a este trabalho", diz ele. "Como 2003 foi um ano muito atribulado para o 
setor, os primeiros royallts começam a aparecer este ano", acrescenta.  
 
O projeto da UTESC foi levado para a Associação Moveleira do Oeste de Santa Catarina 
(Amoesc), que no começo deste ano firmou parceria - juntamente com a Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) - com a intenção de incentivar as empresas do 
pólo de Chapecó a criarem projetos para participar do 1º Prêmio Mercomóveis de 
Design, um dos eventos na programação da Mercomóveis 2004, feira de móveis 
realizada na semana passada em Chapecó.  
 
De um total de 25 empresas inscritas, 18 tiveram trabalhos desenvolvidos por alunos 
da UTESC e da UNOESC. Das cinco categorias, os alunos da UTESC obtiveram a 
primeira colocação em duas: categoria refeição, para a Indústria e Comércio de Móveis 
Léo Ltda., de São Carlos, e categoria dormitório, para a Indústria de Móveis Becker 
Ltda., de Palmitos. "A parceria para o 1º Prêmio Design não resultou em ganhos 
financeiros para os alunos, pois a Amoesc participou com R$ 800,00 para cobrir parte 
dos custos de desenvolvimento de cada projeto inscrito e as empresas entraram com a 
parte restante, mas valeu como estágio para eles", explica Celso Podlasek.  
 
Linha Ferrara  
 
Daquele grupo inicial de três fábricas que apostou no projeto, a Indústria e Comércio 
de Móveis Serra Alta Ltda. (UB Móveis), de Serra Alta, obteve o segundo lugar na 
categoria dormitório no 1º Prêmio Design, com o projeto da estudante Fabiana Silveira 
de Souza, 24 anos. "Quando fui para Chapecó era para atender uma fábrica de 
cozinhas, mas o pessoal desistiu. A UB Móveis mostrou interesse e nós fizemos um 
trabalho em cima de um estilo deles", diz Fabiana que desenvolveu o design dos 
móveis, a nova logo, a página na internet e o catálogo da empresa de Joinville. "Os 
empresários ainda olham o design com desconfiança. Acham que demora a dar 



resultado e não é bem assim", comenta a estudante que receberá 5% sobre o valor 
das vendas da linha de dormitório Ferrara durante 18 meses.  
 
"Quando o Celso veio falar do projeto da UTESC ficamos entusiasmados, tanto que 
dissemos para ele: pode começar", disse Hilário Kolba, diretor da K & Z Indústria de 
Móveis Ltda., de Chapecó, também do grupo dos três primeiros a se associar ao 
projeto. Na feira de Chapecó ele expôs dois dormitórios, com cama, cômoda e criados 
mudos e uma estante social, todos criados pelos estudantes Rejane de Oliveira 
Machado, Josiane Maiochi e Gilson Gomes. "Essa foi a nossa primeira experiência com 
o mercado. Podemos sentir como a coisa acontece na real", disse Rejane Machado, 
reconhecendo a oportunidade dada pela faculdade e a receptividade oferecida pela 
empresa. "Estes produtos já fazem parte da nossa linha. Assim, parte do que for 
comercializado será revertido para eles", assinala o diretor da K & Z.  
 
"Mesmo os que não foram premiados puderam perceber que há futuro, porque sabem 
que o compromisso é com o mercado, principalmente para atender a demanda das 
médias, pequenas e microempresas da região", ensina Celso Podlasek. Ele lembra que 
o curso de Desenho Industrial foi criado em 1998 e desde então já formou cerca de 60 
profissionais. No mês de setembro outros 30 alunos receberão o diploma. "Nós damos 
todo o incentivo para que eles já saiam daqui com a constituição de uma empresa e se 
precisarem usar a estrutura da UTESC, podem usar", diz Podlasek.  
 
kicker: Estudante receberá 5% sobre o valor das vendas durante 18 meses  
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