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Gravuras inéditas de dez dos mais importantes gravadores do País estão reunidas na 
exposição O Banco do Brasil e as Artes Gráficas, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do 
Rio de Janeiro. A mostra celebra os 35 anos do premiado relatório de atividades do banco, um 
marco na história do design gráfico nas publicações empresariais do País, revolucionando o 
universo dessas edições. E fez história. Recorreu ao design, trabalhou a marca, traduziu os 
números, deu leveza aos gráficos e valorizou a cultura brasileira.  
 
O ano é 1972. A empresa é o Banco do Brasil. A missão? Editar o relatório anual de suas 
atividades, obrigação legal das sociedades anônimas desde a década de 60. O resultado? Uma 
edição premiada que surpreendeu o País com uma nova linguagem e gravuras exclusivas de 
Anna Bella Geiger, Anna Leticia, Darel Valença Lins, Edith Behring, Fayga Ostrower, Iberê 
Carmargo, Isabel Pons, Marcelo Grassmann, Maria Bonomi, Newton Cavalcanti e Ubi Bava, 
autor da capa. A edição original, suas gravuras e as matrizes, além de mais uma obra de cada 
um dos gravadores integram a exposição, que fica em cartaz até dia 25. 
 
"Tudo isso aconteceu no início dos anos 70. O Banco do Brasil acabava de lançar sua nova 
logomarca. Havia um clima cobrando modernidade. Era o chamado milagre, com o Brasil 
crescendo 100% ao ano. Havia sobra de dinheiro no mundo (os chamados petrodólares) e o 
BB se lançava com sucursais pelo mundo todo, a começar por Nova York. Havia o boom da 
Bolsa de Valores, criando novos ricos diariamente. O banco precisava se comunicar mais 
diretamente com a clientela, os investidores e o público em geral", conta o curador Luiz 
Geraldo Dolino. 
 
Dolino é um dos idealizadores do relatório, tendo feito parte da primeira administração do 
CCBB-Rio. "É certo que a iniciativa pioneira agregou à imagem empresarial a importância do 
design e da cutura". Segundo Dolino, o banco percebeu que com a tiragem do relatório (50 mil 
em português e, a partir daquele ano, mais 20 mil em inglês) poderia se valer do veículo para 
se vender melhor.  
 
"Pensamos na arte brasileira como um todo e, depois, colocamos um foco na gravura, 
segmento das artes plásticas então com maior visibilidade internacional, haja vista os prêmios 
que nossos artistas estavam colecionando à época. Escolhemos os dez nomes, cuidando para 
que a linguagem de cada um fosse diversificada e que também tivessem as mais diversas 
origens, ou seja, de norte a sul do Brasil", relembra Dolino. 
 
Artista plástico que entrou para o Banco do Brasil como fator de sobrevivência, Dolino diz que 
teve a sorte de se juntar a um grupo que trabalhava na Consultoria Técnica da Presidência, 
onde tinham assento a fina flor da inteligência da empresa. 
 
"Foram redatores desse relatório os jovens Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda; 
Camilo Calazans de Magalhães, ex-presidente do BB; Amaury Fonseca de Almeida, colunista 
do JORNAL DO COMMERCIO, e eu, soldado raso. Meu trabalho, ou mérito, foi puxar a brasa e a 
sardinha para as artes plásticas. A história confirma o acerto da escolha", destaca. 
 
O relatório foi premiado pela Associação de Críticos de Arte como a melhor publicação com 
apoio empresarial, no Brasil, e ainda pela American Society, nos Estados Unidos. Para Dolino, 
a exposição é um acontecimento que está celebrando a atitude pioneira do banco, o acerto da 
escolha e a beleza que autoriza perpetuar numa obra gráfica uma constante vontade de 
renovação. 
 
A exposição se completa com o seminário A Imagem Empresarial, o Design e a Cultura, 
coordenado pelo designer João de Souza Leite. O debate será apresentado em duas sessões, 
nos dias 6 e 13 de março, às 18h. Imagem Empresarial e Design acontece no dia 6, com o 
jornalista e economista George Vidor, o arquiteto Luciano Deos e o designer Alexandre 
Wollner. Em pauta, as múltiplas dimensões do design e da identidade visual, dos anos 1960 
até hoje.  



Imagem Empresarial e Cultura, no dia 13, com a gravadora Maria Bonomi e o crítico de arte 
Paulo Sérgio Duarte fará uma reflexão sobre a relação entre a imagem das empresas e a 
cultura, as leis de incentivo à atividade cultural e a imagem do patrocinador. 
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