
Produtos brasileiros premiados em concurso mundial de design 
 
O Brasil tem 19 produtos e 17 empresas premiadas na edição de 2006 da mais importante 
premiação internacional de design: o iF Product Design Award. Dos 156 projetos brasileiros 
inscritos, 154 foram selecionados pela banca alemã como finalistas. Um número tão elevado 
de inscrições só foi possível com o apoio do Design Excellence Brazil (DE Brazil), iniciativa do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e APEX-Brasil e 
realização da Câmara Brasil-Alemanha. A solenidade de premiação aconteceu ontem (9/03), 
em Hannover, Alemanha e contou com a presença de sete premiados brasileiros. 
 
De acordo com a equipe do DE Brazil, a cada ano o trabalho dos brasileiros é mais 
reconhecido, consolidando a premiação como um importante diferencial na abertura de 
oportunidades para as exportações brasileiras. “Desde o início, buscamos identificar 
estratégias para fortalecimento da imagem do país associada à excelência em design, junto a 
potenciais mercados a serem atingidos na Europa. Com os recentes resultados no iF Product 
Design Award, estamos construindo este caminho”, comenta Antonio Sergio Martins Mello, 
Secretário do Desenvolvimento da Produção do MDIC. O comitê seletivo brasileiro, formado 
por 10 profissionais de instituições ligadas à indústria e ao design, avaliou 316 cadastros, 
sendo 275 na categoria de produtos, oito projetos em Estudos Avançados e 33 projetos de 
estudantes. 
 
Além do elevado número de inscrições finalistas neste ano, a premiação consagrou o trabalho 
de designers e empresas que já haviam vencido em outras edições, como Antonio Bernardo 
(jóias), Fernando Prado/Lumini (iluminação) e Filomena Padron/Natura (embalagem). Para as 
empresas, esta também é uma oportunidade de fortalecer a imagem de seus produtos tanto 
no mercado externo, quanto interno. 
 
Para o designer de produto Giuliano Brandi, vencedor com os produtos Sotile Spot e Sotile 
Pendente, sem o apoio do DEBrazil teria sido muito difícil a participação no iF Design Product 
Award. Para a empresa, a premiação também é uma ferramenta de negócios. De acordo com 
Giuliano, a Ever Light, fabricante dos produtos premiados, iniciará uma nova campanha 
mencionando o selo iF e reforçando os diferenciais em design da linha Sotile. “O foco inicial é o 
mercado interno e acreditamos que novas oportunidades de negócios vão surgir”, finaliza o 
designer. 
 
O Perfil das Empresas que Investem no Design 
 
Ao analisar a procedência das candidaturas recebidas pelo DE Brazil, foi observado que a 
maioria das empresas se concentra nas regiões Sudeste (67%) e Sul (30%).  
 
Por outro lado, com relação ao porte das empresas participantes, as micro (35%), pequenas 
(28%) e médias (25%) lideram o ranking de cadastros no DE Brazil. Entre elas, as pequenas e 
médias é que se sobressaíram mais nas premiações. Isso demonstra a preocupação do 
empreendedor brasileiro no investimento em design. E, de acordo com o secretário Antonio 
Sergio, isso demonstra a importância do programa Design Excellence, já que “inscrever 
produtos em premiações internacionais exige um alto investimento, mas o retorno logo se faz 
ver pela visibilidade e reconhecimento imediatos conquistados pelos vencedores, tanto no 
Brasil como no exterior“, avalia o secretário. 
 
IF Award cria nova premiação: brasileiros também obtêm prêmios 
 
A partir deste ano, o DE Brazil ampliou o foco de sua atuação junto ao iF. Além do Product 
Design Award, passou a apoiar a participação de brasileiros no iF Material Award 2006, que 
avalia os melhores projetos de novos materiais, aplicações e conceitos inovadores. Foram 
recebidos 43 cadastros, dos quais 20 foram selecionados no Brasil e três foram vencedores: 
 
(1) Cubas para pia modelo1, design e fabricação de Fabíola Bergamo, da Fabíola Design Box; 
(2) Cubas de Apoio em Granitato, fabricação de Tridimensional Indústria e Comércio e design 
de Claudio Scavone;  



(3) Zorite, fabricação e design de Pedro Zöhrer Rodrigues. 
 
Sobre o Design Excellence Brazil 
 
Criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em parceria com a 
APEX-Brasil e com organização da Câmara Brasil-Alemanha, o DE Brazil iniciou suas atividades 
em 2003. O objetivo é promover o reconhecimento internacional do design de produtos e 
serviços desenvolvidos no País, com vistas ao fortalecimento da imagem do Brasil.  
 
iF Design Award  
 
O iF, fórum de design reconhecido mundialmente, é sediado dentro do maior e mais 
importante Centro de Feiras do mundo, em Hannover, Alemanha. Foi fundado em 1953, numa 
iniciativa conjunta da Associação Federal da Indústria Alemã - BDI e da Deutsche Messe AG. 
Participar deste prêmio é uma prática constante de prestigiadas empresas internacionais, como 
estratégia para consolidar o diferencial competitivo de seu produto. Cada vencedor recebe um 
certificado iF Product Design Award, e os melhores entre eles recebem ainda um troféu Gold 
ou Silver, considerado o "Oscar do Design". http://www.ifdesign.de/  
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