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FRANCISCO GONZALEZ-PULIDO: 

"EU REALMENTE QUERIA SER PARTE DO DESIGN"  

LGN conversou com Francisco Gonzalez-Pulido, presidente e sócio na Jahn, sobre o passado e o 
futuro do design arquitetônico. Ele fala em detalhes sobre a evolução da disciplina de arquitetura, 
especialmente alinhada com o desenvolvimento de materiais contemporâneos cada vez mais 
avançados, tendências de mercado que mudam rapidamente e clientes mais conscientes com o meio 
ambiente. 

Em 2012, você assumiu uma parceria com Helmut Jahn na função de líder de design. Como tem 
sido a colaboração entre você e Jahn no decorrer dos anos, desde que você se juntou à 
empresa em 1999? 

Essa é na verdade uma história muito longa — há tantos elementos envolvidos. Entrei para a empresa 
em 1999, depois de estar por conta própria por oito anos. Foi uma época interessante em que a 
indústria passava por um período de transição. Era possível ver uma fusão ocorrendo entre os 
aspectos de arquitetura e de engenharia das edificações e tentava-se desenvolver uma abordagem 
sinergética ao design. O que estávamos vendo era a evolução de uma abordagem a um design 
integrado que se preocupa com o consumo energético. 

Logo assim que entrei, trabalhei para e com Helmut. Em 2009, depois de trabalharmos juntos numa 
série de projetos muito bem sucedidos, decidimos que era o momento de formarmos uma parceria, e 
assim nos tornamos sócios. Desde então, nosso relacionamento profissional se desenvolveu e tornou-
se sólido. Somos grandes amigos, e acho que encontrei nele minha alma gêmea arquitetônica. 

Eu tenho uma bagagem de conhecimento e experiências diferentes e contribuo de forma diferente, mas 
complementar. Já logo de início nós abordamos os projetos de direções diferentes. Nosso processo 
criativo é diferente; nossos objetivos, os mesmos. Assim, no decorrer dos anos, houve projetos em que 
trabalhamos juntos e há projetos que ele quer fazer. Ele é excelente em solucionar problemas urbanos 
e também em resolver os menores detalhes. Ele examina cada ângulo e lida com todos os problemas 
muito rapidamente. Trabalhamos levando em conta nossos pontos fortes e percebemos logo quais 
projetos se encaixam em nossas visões. 

Você se lembra da sua primeira experiência com vidro laminado? Como foi e como o vidro o 
ajudou em seu design? 

Em termos de design, foram tantos os projetos. Um que foi importante, pois eu estava completamente à 
frente do design, foi o Leatop Plaza. O edifício é "humilde", o cliente queria simplicidade, beleza e uma 
fachada cortina muito especial. 

Há muito tempo que visito a China e tenho visto como a indústria de lá evoluiu. O design dos contra 
ventos verticais foi alvo de inúmeras sugestões de como seria a melhor maneira de executá-lo. Mas 
isso aconteceu antes dos códigos de construção se tornarem bem mais rígidos (hoje não podemos 
fazer certas combinações de tamanho e peso). Usando as normas atuais, o peso do Leatop seria 20% 
maior, já que é preciso projetar tudo com uma certa dose de exagero para garantir um fator de 
segurança mais alto. 



Na China, o limite para vidros é de 4,5 m2, e o vidro laminado está então mudando isso. Para se ter um 
pedaço grande de vidro em Xangai é preciso laminar o vidro duplamente (dentro e fora). Na época, foi 
diferente com o Leatop — havia uma atitude muito mais aberta ao que o Ocidente estava fazendo.  

Embora a fachada não seja particularmente muito sofisticada, o Leatop é extremamente moderno, e a 
sobreposição dos painéis de vidro tornou-se um dispositivo de sombreamento passivo. 

Nós realizamos uma análise do clima e descobrimos que podíamos reduzir a carga de refrigeração. O 
painel tinha que ser laminado devido ao design em balanço, o que foi crucial para que eliminássemos 
também apoios estruturais extras. Com a espessura adequada e com a laminação, alcançamos as 
linhas simples e precisas que tínhamos concebido. Neste edifício em particular havia a preocupação de 
como a camada interna se desgastaria com o tempo. Demos uma olhada nos interlayers tradicionais, 
mas eles não se mostraram satisfatórios. O SentryGlas®, por outro lado, não delamina e não afeta a 
coloração do vidro. 

Quando você pensa em vidro laminado, pensa olhando da perspectiva da engenharia ou da 
perspectiva da estética/design?  Ou, na verdade, das duas ao mesmo tempo? 

Das duas — sempre será das duas ao mesmo tempo. Por exemplo, no Leatop, as marquises são 
enormes estruturas em balanço — tínhamos que ter vidro laminado. Mas ainda podíamos reduzir o 
peso total do vidro usando laminados, já a coloração não era tão importante. 

Se você me perguntar qual das duas eu acho que é a mais influente, a resposta será sempre as duas: 
engenharia e estética. Mais espesso, mais resistente, mais transparente, mais leve e mais belo! 

Conte para nós como materiais como o vidro laminado serviram de inspiração para você? 

Um dos primeiros contatos interessantes que eu tive com vidro laminado e interlayers de alta 
transparência foi no edifício Japan Post. A altura do edifício foi restringida por causa da atividade 
sísmica, mas isso ainda estava combinado a uma grande demanda por espaços de escritórios, e com 
isso os edifícios tendem ter uma aparência atarracada. Foi um problema interessante. Eu estava 
preocupado desde o começo com o aspecto visual que ele teria com essas proporções. Chegou um 
momento em que dissemos: "Vamos lidar com cada fachada individualmente de acordo com sua 
função e aspecto e então criar algo unificado, mas especial". 

A face norte está voltada para um espaço aberto — e tem grande presença. Se você ficar de frente 
para o oeste, terá uma vista completa do palácio imperial. A fachada norte se tornou um elemento 
muito importante. Tivemos então a ideia de dobrar a fachada. Enquanto desenhávamos essa dobra, 
pensamos que seria fenomenal fazê-la insulada e usá-la como parte da estrutura — como origami e 
papel dobrado. Então pensamos: "E se fizermos o mesmo com o vidro?” Estávamos desafiando os 
limites do design e era preciso que o vidro também fosse extremamente transparente (baixo teor de 
ferro e SentryGlas®). No fim, não conseguimos alcançar por completo o design intencionado. As dobras 
estão lá, mas a continuidade não pôde ser alcançada; eles não conseguiram descobrir como laminar 
vidro dobrado — as limitações da indústria foram o principal motivo. No entanto, estou convencido de 
que chegará o tempo em que isso será possível, e o que me motiva é a resistência estrutural do vidro 
laminado. 

Qual a importância de materiais inovadores, tais como os interlayers SentryGlas®, no seu 
trabalho? 

É de vital importância. Estamos sempre acompanhando as últimas novidades e olhando para o futuro, 
cada dimensão é relevante. É como um carro de Fórmula 1. Como podemos torná-lo mais rápido, mais 
leve e mais resistente? Fico surpreso e impressionado quando meus colegas me perguntam como eu 
lido com isso. Está no nosso DNA! Essa demanda e o uso de materiais inovadores norteiam o nosso 
trabalho mais do que nos damos conta. Depois de usar um interlayer, não é fácil esquecer o quanto ele 



foi importante, e você acaba adicionando esse material ao topo da sua lista mental de ideias para 
designs futuros. Estamos sempre à caça da próxima grande inovação, sempre em busca de desafios e 
de soluções para compensar as restrições. 

"ESTAMOS SEMPRE À CAÇA DA PRÓXIMA GRANDE INOVAÇÃO “ 

Que outras oportunidades você consegue antever para o vidro laminado com SentryGlas® como 
um elemento estrutural na arquitetura? 

Já fizemos tantas coisas. O Aeroporto Internacional de Colônia/Bonn utiliza vidro laminado nos pisos, 
nas coberturas e nos guarda-corpos. Em Bonn, o edifício Deutsche Post tem fachadas gêmeas. Todo o 
exterior da fachada é laminado, e tinha que ser o mais transparente possível, com um design que 
oferecesse iluminação, sombreamento e entradas de ar para refrigeração. Também fizemos um design 
com painéis de vidro para a fachada de um edifício em Dusseldorf, no qual os painéis se sobrepõem 
horizontalmente e criam uma cavidade que direciona o ar para o interior do prédio. As protrusões 
laminadas fazem a cobertura das entradas de ar, que sugam o ar para dentro da cavidade, onde é 
então aquecido ou refrigerado. 

Quais são os maiores desafios que os arquitetos que atuam globalmente enfrentam hoje? 

O mundo já mudou tanto desde que eu entrei para a empresa. Nós mesmos passamos por tantas 
mudanças impulsionados por acontecimentos históricos como 11 de setembro e a crise econômica. É 
muito desafiador alcançar certas posições com certos clientes. 

Agora mesmo, há tanta informação nos bombardeando, e muitos clientes já sabem o que querem; eles 
nem sempre esperam que as ideias venham de nós. Está cada vez mais difícil chegar a uma fórmula 
mágica. Nosso trabalho, de certa forma, depende muito mais da intuição — gostamos de desempenho 
e tecnologia, mas ao mesmo tempo não somos caracterizados por uma fórmula. 

Uma coisa que me preocupa é que o nível de conhecimento significa que os clientes contam com uma 
imagem para criar um produto — que se torna desejável e temporário (modismo). Acredito que a 
arquitetura deve aprender com os designers de carros das grandes marcas — eles projetam levando 
em conta longevidade e aspecto visual a longo prazo, assim como o desempenho. A arquitetura pode 
se tornar algo que leva mais em conta o conteúdo do que a imagem. A imagem será o resultado de um 
processo científico. Ainda terá emoção, mas com uma abordagem científica. 

Fiquei tão impressionado de ver a "máquina viva" do edifício Deutsche Post. O edifício tem sido testado 
há anos e usa 45% menos energia do que quatro edificações semelhantes. Todas essas coisas fazem 
uma grande diferença. O desafio é sermos mais responsáveis a respeito do que fazemos e não apenas 
impressionarmos as pessoas com uma imagem bonita. Vejo edifícios que terão desaparecido em 10 
anos porque eles foram projetados para uma época, e não para uma necessidade. 

O carro esportivo Aston Martin, popular nos anos 60, pertence à sua época e foi a melhor abordagem 
de design naquele tempo. Mas isso não está acontecendo na arquitetura. Esse design faz algum 
sentido? Podemos construi-lo? É econômico? É sustentável? Ou é apenas uma solução superficial que 
satisfaz objetivos de curto prazo e não leva em conta objetivos de longo prazo. Tenho a esperança de 
que seremos melhores que isso. 

Você trabalhou diretamente com a Kuraray no projeto? Se sim, poderia descrever como foi esse 
relacionamento? 

Até o momento não, mas sempre procuro por oportunidades de ir e ver os caras trabalhando com as 
tecnologias mais atuais nos laboratórios e de ver as pessoas formulando os materiais. Estamos sempre 
lidando com diferentes problemas e gostamos de ver como os fornecedores podem nos ajudar a 
resolver questões desde o início do processo de concepção do material. 



    
1. Leatop Plaza, Francisco Gonzalez-Pulido  

 

2. Design de fachada com painéis de vidro num edifício em Dusseldorf. Os painéis se sobrepõem 
horizontalmente e criam uma cavidade que direciona o ar para o interior do prédio.  



 

3. Helmut Jahn 

 

 

4. Edifício Japan Post 



 

5. O Aeroporto Internacional de Colônia/Bonn utiliza vidro laminado nos pisos, nas coberturas e nos 
guarda-corpos.  


