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PREMIAR O QUÊ? E POR QUÊ?
O Prêmio Design Museu da Casa Brasileira é, sem dúvida, o mais im-

portante, se não do Brasil, ao menos do eixo Rio – São Paulo. Em sua

18ª edição, por que ainda não alcançou a ampla notoriedade nacional?

Por que ainda não encontrou uma identidade própria, forte e coerente?

Maria Helena Estrada e Winnie Bastian

O Prêmio tem revelado muitos jovens designers, tem privilegiado dife-

rentes vertentes do design – escolha que varia em função da própria

composição do júri –, tem procurado trazer a participação da indústria e

contempla diversos segmentos da produção nacional. 

O regulamento mostra-se perfeito e abrangente. 

Mas é em razão dessa própria abrangência, posta em confronto com a finali-

dade principal do concurso – premiar o design –, que transparece a falta de

identidade na premiação.

A dispersão de conceitos, nos parece, deveria entrar na pauta como um

novo argumento a ser discutido, examinado, servindo de base para uma re-

formulação do regulamento da premiação. Sabemos que é uma ação difícil,

que envolve esferas oficiais, mas vale a tentativa – ou o exercício. O regula-

mento atual já tem passado por constantes aprimoramentos. Vamos apro-

fundar a discussão?

Talvez fosse necessário premiar o design e a tecnologia em categorias diver-

sas? E que tecnologia seria essa? A simples reprodução do que já se faz na

Europa, ou o resultado da competência brasileira? Acreditamos que, em razão

dessa indefinição, surjam a cada ano mais fogões, mais cubas de pias, tornei-

ras e similares, tipologias que sabidamente seguem apenas uma tendência

internacional. 

Mas em toda regra há exceções, e este ano havia dois produtos nas tipolo-

gias “maquiáveis”, que apresentavam soluções inovadoras: um condiciona-

dor e um purificador de ar. Mas abrir a premiação para aparelhos hospitala-

res? Não seria alargar demais o conceito de “casa brasileira”? 

O Prêmio talvez esteja tentando englobar tudo. Mas tudo é muito, e abre

brechas que deixam escapar critérios necessários e preciosos para a cria-

ção da identidade do concurso.

Quais os produtos que se destacaram, na opinião de ARC DESIGN?
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Acima, luminária Disco. Com três lâmpadas halopin, emite sempre luz indireta; o diafragma regula a intensidade da luz direta ao girar o pino central.

Design André Wagner para a Lumini. Na página ao lado, luminárias de piso e teto da linha Luna: duas lâmpadas halopin de até 60W, com sistema de

iluminação por rebatimento em anteparo giratório orientável, em alumínio frisado; corpo em alumínio. Design Fernando Prado para a Lumini.
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Acima e à esquerda, purificador de ar Airfree P80: três partes plásticas

idênticas e outra translúcida, que estrutura todo o conjunto; um molde

único e simplificado (sem gavetas) reduziu o volume de investimentos e

viabilizou o projeto. Destaque para os micro-recessos, sugerindo que o

produto estaria “respirando”. Projeto Indio da Costa Design.

Abaixo, cadeira infantil Maneric: em polipropileno extrudado (Polionda), é

leve, barata e resistente; para crianças de 1 a 3 anos. Design Hok Inovação

Acima, pufe UoooU: articulado, se deforma conforme a maneira

de sentar. Estrutura interna em perfis de PVC extrudado com

encaixe macho-e-fêmea, revestidos por manta em espuma de

poliuretano de alta densidade e capa protetora fixa em malha.

Acabamento em capa removível de lycra dublada com espuma

de silicone. Design Renata Martins Moura

A categoria Iluminação foi o ponto

alto desta edição do concurso. Os

dois premiados traziam inovações reais

no que se refere ao funcionamento das lumi-

nárias, não se detendo apenas ao aspecto formal – bem-

resolvido em ambas, aliás. São peças que exploram a

criatividade no desenho como forma de driblar a falta

de tecnologia avançada. Na linha Luna, o destaque é o

“dimmer mecânico”: a luz é refletida em um anteparo

circular giratório, com uma face preta e a outra branca.

Quando a face preta é exposta, reduz-se a intensidade

da luz em 50%.  A luminária pendente Disco também re-

gula mecanicamente a intensidade da luz: um diafrag-

ma, acionado por um pino no centro do disco, regula o

uso da luz direta. Simples e eficaz, como costumam ser

os projetos de André Wagner.

Ainda na “esteira” da simplicidade inteligente, merece

destaque o Módulo Expositor criado por Mauro Drum-

mond. As caixas de papelão utilizadas no transporte se

transformam nos próprios expositores, com o auxílio de

cortes e dobras e a fixação com varetas em madeira e

elásticos. Outra idéia simpática e engenhosa é o porta-
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Abaixo, Superfície Pneumática: resíduos

de câmaras de ar são transformados em módulos

geométricos, que podem ser cortados com ferramentas

simples (tesoura e estilete), unidos por meio de encaixes.

Os membros da Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Re-

cicláveis (Cotremar) coletam o lixo, classificam o material reci-

clável, o beneficiam e comercializam. Design Christus Nóbrega

Abaixo e à direita, Módulo Expositor: de fácil montagem e desmonta-

gem, é leve e resistente. Utiliza apenas a técnica de corte nas caixas

e dobra para a peça do fundo; varetas de madeira e elásticos atuam

na fixação. Design Mauro Drummond

protetor solar, em forma de anel.

Na vertente oposta – a industrial com alta tecnologia –, o

condicionador de ar Maximum Platinum 10000 incorpora

aletas que se movimentam automaticamente, melhorando

o sistema de distribuição do ar. Seu desenho, além de ori-

ginal – introduz uma tela metálica inédita nesse tipo de

aparelho –, elimina a necessidade das molduras dos condi-

cionadores de ar convencionais. 

Finalmente, eleito por ARC DESIGN e pelo júri, o au-

tomóvel urbano 828/2, cuja primeira versão foi criada

em 1982 por Anisio Campos. Em 2001, o projeto foi re-

tomado pela equipe de design da Obvio!, e mais de

cem itens foram redesenhados. Um projeto que de-

mandou vários anos de trabalho e cujo resultado traz

soluções ousadas, como a “célula de segurança” em

ABS Acrílico termoformado e a carroceria em ABS de

alto impacto. (Mais informações sobre o 828/2 no site

www.obvio.ind.br.)

Na percepção final, o móvel, esse grande porta-voz do

design, “encolheu” sua participação, acanhou suas propos-

tas. Venceram as idéias originais e as soluções “brasilei-

ras”, substitutas de nossa carência tecnológica.  ❉
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Nesta página, cesto de lixo e porta-papéis da

linha Office combinam polipropileno injetado e

laminado. As peças injetadas, disponíveis nas

cores laranja, preta, azul, verde, vermelha e

branca translúcida, estruturam o laminado,

reduzindo os custos de ferramental. Projeto

OD Design para a Coza Utilidades Plásticas
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Acima,  Porta-PET4: para 2 a 4 garrafas PET; em polipropileno, suporta até

2,5 Kg em cada extremidade e até 4 Kg em cada base dos braços (para sa-

colas de compras). Design Jair Francisco Maffezzolli para a SoPra Soluções

Práticas. Abaixo, Prendedor de Roupas Multiuso, com duplo uso: prende a

roupa por pressão e serve de gancho para peças delicadas. Design Marce-

la Albuquerque e Taciana de Abreu e Silva para a Coza Utilidades Plásticas

Acima, porta-protetor solar Opac, design Ronald Cavaliere Silva e

Patrick Cosulich para a Idea Cosmetic Co.

Abaixo, queijeira Cheese House: o humor da linguagem do cartoon

transposta para o produto. Projeto Domus Industrial Design para a

Kos Acrílicos
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Acima, mesa de centro Otto: em poliestireno, destaca-se pelo processo produtivo (embora pareça injetada, é fabricada por corte-e-vinco, com a

tecnologia K-box) e pelo sistema construtivo, que permite a montagem sem qualquer ferramenta, apenas com o uso de uma moeda (detalhe aci-

ma). Design Thomaz Bondioli para a Quickplast

À esquerda, Tira Teima Net, terminal

para consulta de código de barras.

“Contido, simples, fugindo do tom

de parafernália técnica comum

nesse segmento de produto”, se-

gundo o júri. Design Edson Danta

Dias para a Itautec Philco. À direita,

condicionador de ar Maximum Plati-

num 10000, design Patrick de Arins

Speck para a Electrolux

Abaixo, automóvel urbano 828/2: com 2,65 m de comprimento e 1,80 de largura, comporta, com “inacreditável ergonomia interna”, três passageiros.

Sete painéis de ABS de alto impacto, termoformado já nas cores finais, cobrem a “célula de sobrevivência”, que é “colada estruturalmente” nos

chassis. Design Anisio Campos com a equipe de designers da Obvio!, dirigida por Celso Santos
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