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NEM SEMPRE 1+1=2
NO DESIGN,
1+1= MAIOR !

NESTA EDIÇÃO, MARCELO LOPES REVELA 

DETALHES SOBRE A NOVA EQUIPE DA 

QUESTTO NÓ (FOTO ABAIXO) E MOSTRA 

OS VENCEDORES DO 25º PRÊMIO DESIGN 

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Nesta edição, tenho o prazer de falar sobre a fusão de 
duas empresas de design, surgindo assim, a mais nova 
agência de design de São Paulo: a Questto Nó.
Aproveito também para deixar uma dica de design 
imperdível. Visitar o Prêmio de Design do Museu da Casa 
Brasileira. Aproveite o começo do ano! A exposição vai 
até 15 de janeiro.



QUESTTO DESIGN + NÓ DESIGN = QUESTTO NÓ
A Nó design, há 10 anos no mercado com know-how 
em inovação no design, e a Questto Design, há 18 anos 
no mercado e reconhecida na concepção de produtos 
tecnológicos e transporte, acabam de se unir. Essa união 
envolve mais de 630 produtos já desenvolvidos por eles, 
além de prêmios nacionais e internacionais, como o Red 
dot, IF design, o Idea, entre outros.
Segundo um dos diretores da Questto design, Cadu Sche-
liga, o mercado de design amadureceu nos últimos anos 
e, com isso, as empresas precisavam evoluir também.
Ele acredita que, unindo expertise, portfólios e cases de 
sucesso, a Questto Nó poderá oferecer ao mercado uma 
variedade maior de serviços do universo do design.
Outra consideração feita para a fusão foi a percepção 
sobre design que ambas empresas possuem. Barão, sócio 
da Nó design, acredita que essa união é consequência 
também da demanda de projetos mais complexos, que 
necessitam de profissionais com diferentes expertises. 
A Nó design possui conhecimento em projetos inova-
dores que incluem estratégia, pesquisa e conceituação, 
e a Questto possui conhecimento em detalhamento 
mecânico e soluções de engenharia.
Cadu afirma: “Acreditamos que nossas capacidades e 
nossa experiência se complementam sinergicamente, 
e que o conhecimento de cada um dos escritórios irá 
contribuir para um olhar mais detalhado e rico que, com 
certeza, o maior beneficiário desta nossa união serão 
nossos clientes”.
Olhem alguns dos produtos desenvolvidos pela Questto 
e Nó design antes da fusão e todos premiados pelo Idea. 
A torneira Smartfaucet desenvolvida para a iHouse Tec-
nologia pela Nó design. Esta torneira é ultra high-tech. 
Imaginem! Pode ser acionada com o olhar.

O validador de cartões ATEX desenvolvido para a Atex 
Engenharia pela Questto Design. Este equipamento 
reconhece o bilhete e transporta dados on-line.

E o Stark 4DW desenvolvido para a empresa catarinense 
TAC pela Questto Design. Um carro 100% projetado para 
ser usado em trilha e na cidade.

Torneira Smartfaucet

Validador de cartões ATEX

Stark 4DW
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MUSEU DA CASA BRASILEIRA  
ANUNCIA VENCEDORES

Em sua 25ª edição, o Prêmio Design Museu da Casa 
Brasileira consolida-se não apenas como a mais longeva 
premiação nacional nesse segmento, mas como uma 
iniciativa que, ao longo dessas duas décadas e meia, 
traduz, de forma exemplar, a história e a evolução do 
design do nosso Brasil.
Andrea Matarazzo, secretário do Estado da Cultura, 
presente na noite da premiação, afirmou que o prêmio 
vem legitimando tendências e revelando novos talentos, 
tornando-se em 25 anos o prêmio de design nacional 
mais importante.
A novidade deste ano foi o sorteio entre os finalistas e 
premiados de uma bolsa de estudos em Milão em parce-
ria com o Centro de Design Paraná, a Domus Academy e 
apoio da Students Online.
Miriam Lerner, diretora geral do Museu, e Giancarlo 
Latorraca, seu diretor técnico, afirmam: “Já não é possível 
falar da construção da identidade do design nacional 
sem que esta trajetória seja permeada ou, em alguns 
momentos, conduzida e até antecipada pelo Prêmio 
Design Museu da Casa Brasileira”.
Em comemoração aos 25 anos do prêmio, trabalhos 
premiados das últimas cinco edições transformaram-se 
em um livro, distribuído a todos os presentes.
Esta edição também evidencia algumas importantes 
transformações pelas quais passou o design brasileiro 
em cinco anos.
Segundo observa o professor Giorgio Giorgi, coorde-
nador do júri desta edição, “estes últimos cinco anos 
assistem à significativa ampliação de acesso ao consumo 

entre nós, fruto das mudanças sociais e econômicas pe-
las quais têm passado o país nas últimas duas décadas. O 
consumo crescente, por sua vez, abre portas à incorpo-
ração de materiais e processos produtivos mais condi-
zentes com o incremento de escala na produção”. 
Essa realidade econômica, entende ele, produz um 
impacto significativo no design nacional. “Atualmente, 
é possível notar um equilíbrio entre objeto e produto”, 
sintetiza Giorgio, compreendendo que esse alinhamento 
é um sinal eloquente da maturidade alcançada pelo 
segmento.
Por sua vez, a mostra, elaborada pela equipe técnica do 
Museu, incorporou a linguagem proposta pelo cartaz 
vencedor desta edição, que utilizou como meio o papelão 
normalmente empregado nas embalagens de produtos.
Na exposição, a apresentação foi pensada como se os 
objetos fossem recém abertos das caixas de papelão, 
com destaque de luz para os premiados. O espaço ex-
positivo do Museu foi transformado em uma espécie de 
depósito de novidades, com uma apresentação despo-
jada, que permite a experimentação de algumas peças, 
além de buscar mostrá-las em funcionamento.

Grande público marcou presença na abertura do evento 

Exposição do evento como depósito de novidades
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Alguns dos premiados foram: na categoria Transporte o 1º 
lugar foi para o caminhão Agrale 2012, criado pela Quest-
to Design, e em 2º lugar o prêmio ficou para o Fiat Novo 
UNO, desenvolvido na Fiat Style Center Latin America, 
pelos designers Peter Fassbender, Paulo Nakamura, Daniel 
Lelis, Matheus Silveira, Isabella Vianna e Leonardo Queiroz.
Em Mobiliário, os designers Guto Índio da Costa, Felippe 
Rangel e André Lobo levam o 2º lugar com o projeto da 
cadeira Iczero.

O premio do Museu premia sempre quem chega ao 1º e 
2º lugar, mas também possui menção honrosa. Uma das 
menções honrosas foi para os designers Marcos Rocha, 
Roni Paixão, Paulo Aleixo Coli e Peter Von Zweigbergk 
com a criação do purificador de água Latina Vitamax, 
produzido pela Latina Eletrodomésticos S/A, na catego-
ria Eletroeletrônicos.

marcelo@merchan-design.com.br

Para quem visitar a exposição, a novidade é a instalação 
interativa contendo grande parte da memória do Prê-
mio, com o registro de trabalhos e objetos premiados. 
No hall de entrada, além da coleção de cartazes que 
divulgaram a quase totalidade das premiações anteriores 
e da instalação interativa, o espaço foi transformado em 
uma sala de leituras por duas grandes mesas com ban-
cos onde estão disponibilizados os trabalhos escritos, 
premiados e finalistas.

Este ano o prêmio bateu recorde em peças inscritas, 
tanto para o concurso do cartaz para divulgar o prêmio 
quanto no concurso em si. No concurso para a escolha 
do cartaz, foram 855 inscritos, e, no concurso de produto 
e trabalhos teóricos, o número chegou a 810 inscritos.

As categorias premiadas foram: Equipamentos de cons-
trução, de transporte, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mo-
biliário, Têxteis, Utensílios e Trabalhos escritos publicados. 

Caminhão Agrale 2012 - 1º lugar na categoria Transporte

Fiat Novo UNO - 2º lugar na categoria Transporte

Cadeira Iczero - 2º lugar na categoria Mobiliário

Purificador de água Latina Vitamax - Menção honrosa
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