
« Computer Arts; Como
vocês entraram no
mercado de design?

Fátima: Sempre me interessei por
comunicação, e preferi trabalhar
com design. que é o lado criativo da
área. Fiz muitos estágios, os últimos
como assistente de criação. Também
fui designer freelancer.
Julia: Meus pais trabalham com
comunicação visual, o que me fez
gostar da área desde cedo, mas não
achei que trabalharia com isso.
Estudei Oceanografia por três anos
e desisti. Vi que queria mesmo
comunicação visual. Comecei como
freelancer. principalmente na parte
de web design.

Como surgiu a
Pink Penguin?
F: Nós duas nos conhecemos pelo
Orkut. Depois de 6 meses, vimos
que ambas não estavam satisfeitas
como freelancers. Queríamos fazer
projetos grandes, e ai surgiu a idéia
de montar uma agência. Fomos
garimpando coisas que achávamos
interessantes e sempre batíamos nas
teclas 'comunicação visual',
'personalização' e 'design'. Sem
querer, começamos a discutir sobre
comunicação GLS, que achávamos
de muito mau gosto. A maioria dos
jobs relacionados a esse público
possui uma linguagem distorcida

para a pornografia, perdendo o seu
sentido real, que é o de comunicar.
A criação da Pink Penguin saiu do
papel em maio de 2007.

Qual é a função de cada uma
no processo de criação?
J: Normalmente eu dou o pontapé
inicial; concentro-me na parte de
criação. Desenvolvemos o projeto
juntas, tanto na parte gráfica
quando na de web design.

Quais os projetos que estão
em andamento na Pink Penguin?
FS.J: Estamos fazendo o projeto
gráfico e a identidade de uma
revista destinada ao público GLS
chamada Odyssey. Também
fizemos parceria com a
ABRATGLS (Associação Brasileira
de Turismo GLS); lançaremos
diversas campanhas junto com a
Parada Gay de 2008.

Qual foi o último projeto de
destaque de vocês?
F&J: Em 2007, na Semana da
Diversidade de Florianópolis,
houve um fórum e também uma
espécie de Olimpíadas Gays.
chamada lá de Floripa Diversity
Games. É um evento esportivo em
que é possível concorrer em
modalidades como atletismo, vôlei,
futsal, dentre outras.
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No Brasil, a comunidade gay não
tem muito uma cultura de esportes,
como na Europa. Lá. você encontra
mais de 100 times de futebol,
femininos e masculinos, de ligas
profissionais gays. O organizador
Dulcimar 'Pipoca' Orando é
responsável pela versão brasileira de
diversas Olimpíadas Gays que são
realizadas anualmente lá fora. Ele
criou o Floripa Diversity Games em
2006, e contou com o nosso apoio
na criação das camisetas, de flyers e
de toda a identidade da última
edição do evento. O resultado foi
muito positivo, pelo fato de termos
ajudado. O público dos jogos de
2007 foi o dobro da edição anterior.

E quais os projetos futuros
da agência?
F&J: A ABRATGLS, com
patrocínio do Banco Real ABN
Amro, teve a idéia de criar um
passaporte GLS para turistas
utilizarem na semana da
Parada Gay, que daria descontos
nos locais conveniados, como
hotéis e restaurantes.

Uma reformulação no site da
ABRAT também está na nossa agenda
de projetos futuros. Participaremos do
Diversidade, um evento que acontece
em São Paulo sempre por volta de
abril, que aborda a diversidade urbana
na cidade. Também desenvolveremos
alguns projetos para esse evento, além
de desenvolvermos um selo chamado
'Empresa Amiga da Diversidade', que
também é outra iniciativa da ABRAT.

CA- Quais as expectativas acerca do
mercado de comunicação GLS?
F&J: Cada vez mais as empresas e as
pessoas percebem que é preciso
evoluir esse nicho de mercado e
diminuir o preconceito. Há um boom
de revistas GLS ocorrendo agora, o
que certamente ajudará na
compreensão da necessidade de uma
comunicação de melhor qualidade.
Seria ótimo se ganhássemos
concorrentes! É mais
gente se importando com
essa qualidade!

INFO Veja mais
em www.pinkpenguin.com.br
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