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dele e identificou a necessidade 
de se ter luminárias de qualidade 
para os projetos que eram feitos na 
época,. Então, Esther, Antônio Pedro 
Gutfreund, Ita Levi – viuva de Livio 
– e Adhemar Gutfreund fundaram a 
Lumini para desenvolver produtos 
destinados a alimentar aqueles 
projetos. Somente depois disso ela 
teve o Gilberto Franco e o Carlos 
Fortes como sócios.

E como foi o seu estágio?

Na Lumini eu conheci o Bahia – o 
nome dele é Edvaldo José da Silva 
–, que cuidava do desenvolvimento 
de produtos. Ele tinha um conheci-
mento enorme de metalurgia e, mais 
do que tudo, uma experiência de 
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Linha Giro

Linha de projetores orien-
táveis por ponto de giro 
assimétrico em alumínio 
injetado pintado nas cores 
branco, preto ou titânio, 
para uso de lâmpadas 
dicrói- ca, PAR 16, PAR 30, 
AR 111, CDMR, ou CDMR 
111, com aplicação em 
trilho, laje, forro de gesso 
ou pendente. Controle 
antiofuscamento através de 
anel em alumínio injetado 
com pintura interna na cor 
preto fosco.

Possibilita também o 
uso de filtros coloridos, 
translúcidos, esculturais 
ou Grelha antiofuscante 
honeycomb. Concebida 
pela necessidade da 
empresa em ter uma 
Linha de projetores sofis-
ticada e ao mesmo tempo 
competitiva, foi desen-
volvida partindo do prin-
cipio da menor quanti-
dade de peças possível 
(facilitando sua produção 
e montagem), e que aten-
desse a uma maior varie-
dade de lâmpadas, com 
desenho moderno e 
inovador.

Produzida com matéria 
prima natural renovável, 
e reciclável por processo 
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Voltando aos seus produtos prefe-
ridos...

O legal da Bossa é que o melhor 
vendedor acaba sendo o próprio 
usuário. As pessoas chegam na 
loja dizendo que viram na casa de 
um amigo e querem também. Um 
aspecto funcional interessante é 
que ela tem um anteparo na parte 
de baixo que funciona como contra-
peso, muito útil para evitar o reflexo 
da lâmpada nas mesas de vidro tão 
comuns hoje. Ela tem um cuidado 
na parte técnica – um esmero na 
definição de fachos e da curva de 
refletor – para evitar o ofuscamento e 
se manter eficiente.

Quando a Bossa ganhou o 
primeiro lugar no Museu da Casa 
Brasileira, o arquiteto Pedro 
Mendes da Rocha fez um nicho só 
para ela na exposição, justamente 
para mostrar essa mudança da 
qualidade de luz. 

Sim, e as pessoas podiam mexer, o 
que foi ótimo. Em geral, nas expo-
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encaixadas de forma simples, como 
se fosse um brinquedo de montar. 

E tecido?

Começamos a trabalhar com 
algumas peças em tecido, procu-
rando alternativas de cúpula. 
Também é um mercado novo para 
nós, com o qual não tínhamos muito 
contato. Nós terceirizamos essas 
cúpulas e estamos tentando fazer 
algumas coisas de formas dife-
rentes com tecido. Da mesma forma 
que as cores, também existe tecido 
bonito e feio, não só a estampa, mas 
a trama, é bem complexo. Estamos 
começando a desenvolver alguns 
produtos nessa área, mesmo porque 
no futuro teremos que substituir o 
vidro de alguma forma.

E o tecido é um material tradi-
cional nas cúpulas, não?

Sim, e talvez seja o material que 
mais dê aconchego à luz na parte 
residencial, nas cúpulas, muito mais 
do que o vidro. Tem muito a ver com 
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Portfólio
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