
dos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da
Universidade de São Paulo (FAU-USP). Juntos, passa-
ram boa parte do curso no laboratório de produção gráfi-
ca da FAU, o que lhes ajudou a construir um amplo
repertório gráfico e também a conhecer os processos de
produção. Começaram participando de concursos de
identidade visual, cujos resultados positivos iam lhes
dando confiança. Após formados, trabalharam juntos,
por dois anos, em um grande escritório e em 1997 monta-
ram a Rex Design, ganhando logo em seguida, em 1998,
um prêmio na IV Bienal da Associação dos Designers
Gráficos (ADG Brasil). Daí, não pararam mais.
Hoje, a Rex Design é responsável por algumas contas
grandes de produtos como Orno, Lux, Dove, Comfort,
Clight, Tang, Trifil entre outros. E atende, também, avarias
editoras, como a Ática, Melhoramentos, Martins Fontes,
DBA, além de clientes diversos para trabalhos de identida-
de visual, catálogos e folhetos, sites, sinalização, enfim,
tudo o que esteja dentro do universo do design gráfico.
Estruturada com os três sócios, sete designers e cinco esta-
giários, alocados conforme o tipo e porte dos projetos, o
grande diferencial da Rex são o atendimento e a criação,
sem haver qualquer espécie de ruído entre o briefing pas-
sado pelo cliente e o desenvolvimento. "Diferente de agên-
cias que focam sua atuação em áreas específicas, a Rex
atente a uma gama muito variada de projetos/clientes, o
que nos obriga a estarmos constantemente renovando
nossa linguagem e buscando soluções estratégicas
das mais diversas", diz o diretor, Gustavo Piqueira.
Ao longo destes sete anos de caminhada, a agência
tem conseguido manter um ritmo constante de cresci-
mento. O sobradinho, sua primeira instalação, deu
lugar a uma casa de 500 m2, no bairro de Perdizes, em
São Paulo e o faturamento,cresceu aproximadamente

400%, nos últimos quatro anos.
"Nas duas últimas edições da Bienal de Design Gráfico
reconhecidamente a mostra mais importante do design
gráfico brasileiro a Rex esteve entre os escritórios e
designers do Brasil que tiveram mais trabalhos selecio-
nados. Foram 15 peças em 2002 (nas categorias identi-
dade visual, símbolos e logotipo, capas de livro, catálo-
gos, tipografia, miscelânea e autopromoção) e 14 peças
em 2004 (identidade visual, embalagens, livros, capas
de livro, sinalização, cartazes, símbolos e logotipos, catá-
logos, tipografia e autopromoção). Foi fina-
lista, também, dos London Design Awards
2003, nas categorias Identidade Visual e

história da Rex Design iniciou bem antes
da própria criação da agência. O começo
de tudo se deu em 1990, quando Gustavo
Piqueira, Marco Aurélio Kato e Valter
Botosso Júnior se conheceram, ingressa-



tidade visual selecionada
para o IF Design Awards
2003 Hannover. O
escritório ganhou, ain-
da, o Prêmio Abre de
Design e Embalagem,
em 2003 e o Prêmio
E m b a n e w s 2 0 0 4 " ,
comenta Piqueira.
Alguns trabalhos da Rex foram
publicados na revista alemã Novum,
expostos na Tokyo Gallery, no Japão e
na galeria virtual do International
Counc i l of Graphic Design
Associations (Icograda). Alfabetos cri-
ados pela agência são distribuídos
pela Type Foundry T26, de Chicago e
foram publicados no livro 'Free Fonts',
também norte-americano.
Também os sócios da agência já
foram convidados a expor seus tra-
balhos em palestras na grande maio-
ria das universidades de São Paulo,
entre elas, FAAP, Belas Artes,
Mackenzie, Senac, Anhembi Morumbi,
ESPM, Miami Ad School, Unip,
Universidade de Guarulhos, bem como
em outras capitais do País como
Curitiba, Belo Horizonte e Recife.

A INDÚSTRIA DO DESIGN NO
BRASIL
De a acordo com Piqueira, não é novida-
de que a indústria de design vem crescen-
do a olhos vistos. "É lógico que, infeliz-
mente, todo o processo de crescimento
traz consigo seus tropeços, desde o exces-
sivo número de profissionais que se apre-
senta como designer, passando por uma
baixa compreensão do que realmente sig-
nifica desenvolver um projeto, até chegar
a uma completa banalização do termo
design. De qualquer modo, somos oti-
mistas e acreditamos, como dito no iní-
cio da resposta, que esses equívocos são
apenas tropeços inerentes a qualquer pro-
cesso de desenvolvimento", enfatiza.
Já no que se refere às tendências na indús-
tria de cosméticos, perfumaria e higiene
pessoal, os diretores concluem que, em
design, é um pouco leviano apontar 'a
tendência', pois design capta informa-
ções visuais que surgem por todos os
meios possíveis e as sintetiza em lingua-
gens gráficas que traduz uma época. E
acrescentam: "Casos recentes não faltam,
como a propagação da linguagem da
Internet por outras mídias. Logo, seria

muito restrito e irreal
buscar apenas na

indústria ou no
próprio design
as próximas
tendências.
Acreditamos
que ficar aten-
to às próximas
tendências não

é tão importante
quanto desenvol-

ver projetos que pos-
sam, em si, ser essa próxi-

ma tendência", concluem.

Packing América-Latina: Sob o ponto
de vista da agência, o que a indústria
pode fazer para que as agências de
design conquistem o seu real valor,
diante de tantos clientes que ainda
acreditam que fazer design é só colo-
car um desenho no papel?
Rex Design: Todos somos um pouco cul-
pados disso, os designers, inclusive. Por
exemplo, ao aceitarem participar de con-
corrências não remuneradas, reforçam a
imagem de que o que importa é a quanti-
dade de layouts para serem espalhados
sobre a mesa e o cliente escolher aquele
que achar mais adequado/agradável. É
fundamental que os próprios designers
saibam transmitir a estratégia e o raciocí-
nio que se escondem sob a forma de um
logo ou de uma embalagem. É o ponto
de partida para que essa percepção se espa-
lhe entre clientes e fornecedores. Só assim
o design gráfico poderá ser compreendi-
do em toda sua complexidade e seu
potencial gerador de negócios.

ALGUNS PROJETOS
DIFERENCIADOS
Para Lux Glicerina foi criada uma emba-
lagem que explora as cores cítricas das bar-
ras, por meio do abundante uso da trans-
parência; em Lux Beleza Negra, o ícone
da pérola, bem como o fundo translúci-
do recoberto por uma camada de iriodin
realça os códigos que valorizam a beleza
da pele negra; já o projeto de Dove
Therapy/Essential Care destaca a ruptura
com o tradicional fundo branco, até
então utilizado em todas as embalagens
da marca; em CloseUp Triple houve a
estruturação de uma identidade de sub-
marca nova, até então exclusivamente
apoiada nos cremes dentais em gel; em
CloseUpRed Fruits Sachê foi criado um
formato diferenciado, que explora o
sabor de frutas vermelhas; já em Seda
Keraforce o uso de hot stamping doura-

do no logo confere um caráter premium
ao produto, além de ser uma cor reconhe-
cidamente vinculada aos códigos de bele-
za para produtos voltados a pessoas de
ascendência negra; e em Fofo Sabonete
Circo as embalagens exploram o caráter
lúdico do urso, símbolo da marca.

Catálogos e teve uma iden-


