
Design brasileiro exportado para China 
 
Design brasileiro vira referência de estética mundial e é exportado para a China  
 
O projeto 
 
Visando se integrar com a estética ocidental e globalizar não apenas a visão de mundo, mas 
também a cultura e estrutura local, a China abre seus horizontes e enxerga além da terra do 
sol nascente. 
 
Preocupados em conhecer e se aproximar dos conceitos de design do Ocidente, o Raffles 
Design Institute, que integra a Dong Hua University em Xangai e que possui cerca de dois mil 
alunos, concluiu que a melhor forma de disseminar esta nova linha de trabalho, era trazer o 
Ocidente para perto. Com essa idéia em mente, o instituto desenvolveu uma seleção criteriosa 
em busca de profissionais de diversos países, que representassem a cultura ocidental, e 
pudessem transmitir esse conhecimento da forma mais completa possível. 
 
O Raffles Design Institute montou uma equipe de vinte designers de vários países como: 
Alemanha, Austrália, Áustria, China, Cingapura, Colômbia, EUA, França, Inglaterra, Irlanda, 
Japão, Malásia, Suécia… e Brasil! 
 
Os designers gráficos cariocas Billy Bacon, de 38 anos, e Bruno Porto, de 35 anos, partem no 
início de setembro para integrar a equipe, e lecionar por dois anos no departamento de 
Comunicação Visual do instituto.  
 
Para integrar a equipe, os designers precisaram comprovar que lecionam há mais de cinco 
anos, detém projetos de destaque, possuem uma linha de trabalho diferenciada, falam pelo 
menos três línguas, têm vivência no exterior e disponibilidade imediata. 
 
O contato para participarem do projeto veio através do designer pernambucano Itamar 
Medeiros. Itamar leciona a um ano e meio no instituto. De acordo com ele, a grande 
importância do projeto se encontra não só no fato da inovação,mas pela curiosidade e 
investimento no design ocidental e a diversidade de cultural que o projeto permite.  
 
Histórico: Billy Bacon e Bruno Porto 
 
Oriundos da primeira geração de designers que trocou as pranchetas e canetas nanquim pelo 
computador como principal ferramenta de trabalho, os dois designers estão entre os mais 
reconhecidos e elogiados profissionais em atuação no mercado. Ano passado, a produção de 
seus escritórios de design foi contemplada em livros da série Portfólio Brasil, lançados no 
Museu de Arte Moderna, que permanecem entre os mais vendidos da série, e inclui nomes 
como Victor Burton, Interface Designers e eg.design. 
 
Mas os diversificados e premiados portfólios profissionais – Billy é o responsável pela 
identidade visual de artistas como Pedro Luís e a Parede e Monobloco, de restaurantes como 
Kotobuki e Melt e clientes corporativos como Instituto Telemar, Cellsoft e EGEC; Bruno assina 
capas de livros para editoras como Nova Fronteira, Objetiva e Planeta e, com a Modonovo 
Design, o projeto de sinalização do Estádio Olímpico João Havelange construído para o Pan 
2007 – não foram os únicos pontos levados em consideração na seleção da Raffles. 
 
Além de terem estudado no exterior - Billy é graduado pela Rocky Mountain College of Art & 
Design e Bruno estudou na New York School of Visual Arts- ambos são atuantes tanto no 
universo acadêmico como na defesa da institucionalização da atividade do Design gráfico. 
Bruno é professor da UniverCidade, acaba de encerrar sua gestão como diretor da Associação 
dos Designers Gráficos, onde foi um dos curadores da 8ª Bienal Brasileira de Design Gráfico; e 
Billy professor da PUC – RJ, também foi Coordenador da ADG Brasil no Rio de Janeiro. 
 



Juntos, estiveram a frente da criação da Menção ADG Brasil na Bienal Internacional do Livro do 
Rio de Janeiro, da exposição “Copa do Mundo em Cartaz” e da organização, em 2001, da 13ª 
edição do badalado IDEM - International Design Educational Meeting, na Ilha Grande.  
 
Os dois acreditam que iniciativas como essas, que tem como missão formar o maior exército 
de mão de obra especializada do planeta, para competir no mercado internacional. 
 
O objetivo 
 
Para eles, a idéia é estar no olho do furacão. Todos os índices apontam a China como o país 
mais importante do século XXI. Em 2008, as Olimpíadas de Pequim vão apresentar 
oficialmente a China ao mundo e dois anos depois, a Expo Xangai 2010 vai finalizar o recado. 
 
A preparação 
 
Apesar das aulas serem ministradas em inglês, a dupla vem mantendo aulas particulares com 
a maior especialista no Rio de Janeiro em mandarim, a professora Yuan Aiping. Yuan é autora 
de livros conceituados sobre o ensino do idioma para brasileiros no Centro Cultural China 
Brasil.  
 
O objetivo das aulas não é apenas para se familiarizar com o idioma, mas ter noções dos 
costumes e etiquetas chineses. 
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