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TER UM PROJETO ACADÊMICO EXECUTADO E O SONHO DE TODO ESTUDANTE

DE DESIGN. MAS NÃO SÃO MUITOS OS QUE CONSEGUEM A PROEZA.

Paula Russo, Tatiana Rissin e Henrique Pires

Paula Russo e Tatiana Rissin são designers gráficas

ex-alunas da UniverCidade

Henrique Pires é professor da disciplina PAV-1 Projeto

de Sistemas de Sinalização e Ambientação Gráfica

no Curso de Desenho Industrial da UniverCidade

Paula Russo e Tatiana Rissin desenvolveram em dupla o projeto para sistema de

sinalização (disciplina Planejamento Visual-1 da habilitação em Programação Visual

no curso da UniverCidade) para o condomínio Downtown, um mega-misto de

shopping e centro empresarial situado na Barra da Tijuca. Note-se que a escolha do

ambiente foi feita pelas próprias alunas, que não sabiam que estavam contatando um

potencial cliente quando iniciaram a proposta. Downtown já funcionava e vinha

caindo no gosto do carioca, fosse por sua arquitetura diferenciada, fosse pelas

atrações que oferecia. E à primeira vista parecia plenamente sinalizado. O levantamen-

to de dados mostrou porém que a própria arquitetura (aparência de sobrados pós-

modernos escondendo grandes blocos de salas num arruamento propositalmente

60



irregular - assinada por Luís Paulo Conde) apresentava dificuldades para orientação

dos freqüentadores que 3 sinalização existente não superava. Havia casos absurdos, em

que os freqüentadores, depois de cansativa procura, desistiam de achar seus destinos!

Paula e Tatiana não se intimidaram: estudaram o problema e conceberam solução

engenhosa, dividindo a área segundo um código de cores, mudando quando preciso a

terminologia, selecionando e hierarquizando informações, redimensionando e

reposicionando sinalizadores, tudo isso segundo um tratamento gráfico alegre (como

se espera encontrar nos elementos visuais de um centro como esse). Tão importante

quanto a ótima nota que receberam ao fim do semestre acadêmico pelo resultado

alcançado foi a apresentação "oficial" que fizeram para os administradores do

condomínio, que há tempos mostravam interesse no que as moças estavam desenvol-

vendo. A conseqüência foi um contrato que permitiu às duas aperfeiçoar e ampliar o

projeto; detalhá-lo para a produção; e acompanhar concorrência de fabricantes, e

depois a produção e instalação (a fase atual).

Mais tarde, Paula Russo voltou a

investir no veio em que havia garimpa-

do: propôs e realizou, como "projeto

de conclusão" (disciplina Planejamento

Visual 3) um redesenho da identidade

visual institucional do condomínio e

da revista bimensal que o mesmo edita.

Outra vez, com excelentes resultados. A

revista com o novo padrão gráfico está

na quarta edição. Já Tatiana não só

conservou o cliente como acabou

sendo efetivada como a designer

responsável por toda comunicação

visual de Downtown!


