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DESENHO INDUSTRIAL GAÚCHO

A sociedade de consumo está chegando ao Brasil que, ainda, na sua diversidade, possui 
estágios dos mais primitivos em termos de desenvolvimento. O Rio Grande, que sempre teve 
na atividade agropastoril a base de sua economia, também tem seu processo industrial acelerado. 
Não queremos julgar o fato, mas apenas, constatando-o, examinar a relação existente entre arte 
e indústria, entre tecnologia e criação do belo.

A Bauhaus marcou no Ocidente o início da atuação artística na produção industrial, 
buscando, com o múltiplo, atingir à massa. A forma e sua funcionalidade, objetivos de um bom 
desenho industrial, revelam o grau de civilização do homem. Essa preocupação tem motivado 
industriais de visão a descobrir e valorizar artistas que criam um desenho nosso de valor e 
qualidade.

O MARGS, que se propõe ser uma casa de cultura voltada para a comunidade que a 
sustenta, homenageia, com esta primeira exposição de desenho industrial gaúcho, aos artistas 
e às indústrias que, compreendendo a importância da invenção tecnológica, os apoiaram. 
Complementam a exposição trabalhos de programação visual de alguns artistas que dão à 
mesma uma amplidão de design,

Que esta mostra sirva de estímulo e exemplo a todos os que, diuturnamente, criam 
novas riquezas na produção e comercialização'do Rio Grande.

Luiz Inácio Medeiros 
Diretor do MARGSPORTO ALEGRE - RS - OUTUBRO - 1978



DESENHO INDUSTRIAL, URGENTE!

A idéia de que se poderia unir a estética à produção industrial foi concebida na Alemanha 
antes da primeira guerra mundial. No período de entre-guerras a idéia se consolidou e foi 
vulgarizada. Chegou mesmo a se expandir para além das fronteiras alemãs, pois encontrou boa 
acolhida nas associações profissionais de origem artesanal de longa tradição nos países nórticos. 
Mas o nazismo foi o fator mais importante em sua expansão pelo mundo a fora: ao expulsar os 
"artistas degenerados" de seu território, estes levaram a idéia para muitos países. Durante os anos 
30 e 40 acontecimentos extraprofissionais não forneceram terra fértil ao desenvolvimento da 
idéia. A grande depressão, a expansão nazista e a guerra prenderam as atenções do mundo 
industrial noutros setores.

Conseguida a paz e mal refeitos da brutal destruição que a Europa sofreu, a idéia do 
desenho industrial se espalhou pelos países industrializados com uma rapidez impressionante. 
Tanto isto é verdade que nos fins dos anos 50 a idéia já era vitoriosa em todo o mundo 
industrializado. Hoje, naqueles países, já nem se concebe que qualquer produto industrial seja 
criado sem a participação direta ou indireta de um desenhista industrial. Ali são mesmo comuns 
as contratações de grandes equipes integradas de desenvolvimento de produtos. Já há notícias da 
constituição de equipes de quase uma centena de especialistas a trabalhar no desenvolvimento de 
uma só linha.

No Brasil, as coisas não correram de forma tão sorridente. Tínhamos problemas mais 
sérios, dos quais o principal era consolidar a própria infra-estrutura industrial. De início, quem 
estava instalando as fábricas não tinha a menor consideração para com a estética. Faltava-nos o 
capfital e uma sólida tradição artesanal. Melhor dito, tradicionalmente, o trabalho manual era 
praticado por escravos. Com a abolição da escravatura, estes artesãos foram totalmente 
marginalizados dentro do contexto social. Perdemos, com isto, um grande cabedal de 
conhecimentos ou de know-how, como se diz hoje.

Assim chegamos à atualidade e o desenho industrial ainda não saiu de sua fase de 
pioneirismo. E ninguém é pioneiro impunemente. Os primeiros desenhistas industriais que aqui 
chegaram foram estrangeiros. Concomitantemente jovens brasileiros — em geral arquitetos — 
foram ao exterior adquirir estes conhecimentos. Depois de sua volta, inexperientes como todo o 
recém-formado, começaram com sua atuação profissional. Então se depararam com toda a sorte 
de problemas que hoje, nem de longe, estão resolvidos. •

O primeiro deles é o reconhecimento profissional. Basta abrir os anúncios classificados de 
nossos jornais para se ter um panorama: procuram-se "desenhistas industriais" aos quais se



oferecem remunerações ligeiramente acima do salário mínimo. A confusão é óbvia. Endende-se 
por desenhista industrial o simples desenhista mecânico! Que um desenhista industrial seja o 
portador de uma complexa e longa formação superior, nem se cogita.

O segundo problema é a vulgarização generalizada entre nós de uma mercadologia 
imediatista e limitada. Marketing é a palavra mágica. Nas vendas se consome a maior parte da 
energia empresarial. E isto não vem por acaso. É o reflexo imediato do espírito mercantilista que 
nos trouxe o português..Desenho industrial exige pesquisa, investimento, experimentação. Seus 
resultados trazem frutos a médio prazo. Dentro de nosso espírito imediatista, o desenho industrial 
tem poucas chances. Preferimos, quando muito, importar a tecnologia pronta das multinacionais 
que, com seus projetos altamente sofisticados, não encontram a menor dificuldade de se impor no 
mercado. Os problemas advindos são múltiplos, sendo que o domínio da economia nacional e o 
desvirtuamento de nossa cultura são os que mais nos afligem. No pacote dos produtos 
estrangeiros (ainda que produzidos no Brasil), compramos a própria forma de vida alienígena e 
daí à nossa alienação cultural é um passo. Correndo atrás da máquina, somos engolidos por ela.

Via de regra, quando alguma empresa solicita o trabalho de desenhista industrial, ela 
tem em mente a exportação. Ela sabe que no exterior exige-se o design . Aqui, se vende 
qualquer coisa. Esta é outra grave deformação, em dois aspectos. Por um lado, somos nós, os 
desenhistas industriais brasileiros, os menos indicados para interpretar as aspirações de povos 
que mal conhecemos, e, por outro, subtrai-se a nosso povo o direito a uma qualidade superior 
nos produtos que consome.

Isto leva a que o desenho industrial seja, muitas vezes, interpretado como a criação de 
produtos caros, destinados à alta burguesia. Esta é uma concepção errada porque os produtos 
requintados tem pouco consumo num país como o nosso, onde mal estamos emergindo da 
pobreza. Desenho industrial implica em produção de massa, em consumo de massa. E a 
grande massa de nossa população quer produtos de alta qualidade a preços acessíveis.

Tal.vez o problema mais grave seja o da proteção ao direito autoral. Não se faz segredo 
entre nós que a cópia de produtos tem livre trânsito. Copiam-se os produtos concorrentes, os 
importados, de revistas, de folhetos. E, em geral, copia-se mal. A cópia expurga a criação. Nestas 
condições, o desenhista industrial está totalmente desprotegido na preservação de sua criação.
Sem uma lei que proteja o direito autoral, o desenhista industrial, quando se vê roubado em seu 
trabalho, não tem para onde recorrer. Sem direitos assegurados, seu trabalho vira bagatela.

Por tudo isto, vejo extremamente oportuna a idéia do Museu de Arte promover, em sua 
inauguração, uma exposição do que temos realizado no setor. Só assim os problemas poderão ser 
levantados, discutidos e debatidos. Só assim encontraremos melhores perspectivas para um 
desenho industrial nosso, autêntico, brasileiro, de que somos tão carentes.

Engenheiro e Professor José Carlos M. Bornancini

Arquiteto Nelson I. Petzold

TERMOLAR

IP Grupo
— Jarra Grande — 01
— Jarra Média — 01
— Jarra Média — Cortada — 01
— Bule-01

2P Grupo
— Maxitermo — 01
— Minitermo — 01
— Minitermo Din — 02
— Minitermo-Cortado — 01

3P Grupo
- Giro Magic:

5 copos — 01
- 4 copos - 01

4 copos — Cortada - 01

Günter Weimer
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1 COMPANHIA GERAL DE INDÚSTRIAS

1 — Conjunto Geral Supremo (forno de embutir e fogão de mesa)
— Fogão Geral Supremo Compacto
— Geraltherm (aquecedor de água a gás de acumulação)
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Arquiteto Flávio V. Cauduro

Professor Joaquim da Fonseca

NOVUM DESIGN STUDIO

— Programação Visual do Grupo Hansen 
(Joinville — SC)

— Programação Visual dos Laboratórios Noli S/A 
(Porto Alegre — RS) i

- Redesign de Colheitadeira SLC para Schneider & Logemann 
(Horizontina — RS)

— Trabalhos diversos (logotipos, embalagens, folhetos, 
cartões de visita, etc.)



Engenheiro e Professor José Carlos M. BornanciniEngenheiro e Professor José Carlos M. Bornancini

Arquiteto Nelson I. PetzoldArquiteto Nelson I. Petzold

HÉRCULES S/A FÁBRICA DE TALHERES .

ZIVI S/A CUTELARIA
— Rechaud — Ref. 1001 (Desenho Industrial 68 — Bienal Internacional 

do Rio de Janeiro)
— Talher Camping — Ref. 1201 (Museu de Arte Moderna de New York)
— Bar Set — Ref. 909 (Desenho Industrial 68 — Bienal Internacional

do Rio de Janeiro — 4P Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul — 1968)
— Talher Criança — Ref. 505 (Desenho Industrial 68 — Bienal 

Internacional do Rio de Janeiro)
— Descansa Pratos — Ref. 1005 (Desenho Industrial 68 — Bienal 

Internacional do Rio de Janeiro)
— Petit Rechaud — Ref. 1002
— Cinzeiro Giromatic — Ref. 1297
— Talher Jovem — Ref. 720
— Prato e Garfo p/Salgado — Ref. 934
— Faca Gaúcha — Ref. 2100
— Display — fases de fabricação — Garfo 720

— Tesoura — Ref. 660 — Multiuse (Prêmio Distinção Indústria — 1975)
— Tesoura — Ref. 661
— Tesoura — Ref. 662
— Tesoura — Ref. 663
— Tesoura — Ref. 664
— Facas Cougar — Ref. 650, 651 e 652
— Gourmet Export Collection — Ref. 8090
— Seleção Ponto Vermelho — Ref. 5305
— Display — fases de fabricação — Serra Sharp
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Arquiteto Rui Crovador 

Universitário Nilo Laschuk

MARCOPOLO S/A - CARROCERIAS E ÔNIBUS
— Painéis fotográficos dos modelos produzidos
— Maquete do Modelo Marcopolo III — Escala 1:5
— Maquete do Modelo Marcopolo SE — Escala 1:5
— Poltrona Modelo Leito
— Porta Focos (Luminárias de leitura interna)

. Modelo Inicial 

. Modelo Final
— Caixa de Farol do MP II
— Pára-choque Marcopolo III (Caixa de Faróis)
— Curva da Traseira do Modelo Marcopolo SE
— Revestimento Interno do Modelo Marcopolo III
— Saída de Ar do Revestimento Interno do Modelo Marcopolo III

Arquiteto Norberto Bozzetti

NORBERTO BOZZETTI ARQUITETURA LTDA.

— Painel 1: Identidade Visual/Marcas
— Painel 2: Identidade Visual/Logotipos
— Painel 3: Identidade Visual/Logotipos
— Painel 4: Design de Produtos
— Painel 5: Design de Embalagens
— Painel 6: Comunicação Visual e Arquitetura
— Painel 7: Diversos



Günter Weimer 
Armênio Wendhausen 
Manlio Gobbi

Sérgio Parmagnani 
Ivânio Sanguinetti

MANLIO GOBBI S/A

— Núcleo de Trabalho Magnaspazio
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