
Hiro Talento de bandeja
ertamente o leitor já teve a opor-
tunidade de ir a um dos restauran-
tes da mais famosa rede de fast-

food do mundo. Imagine que você está
lá agora. Após fazer o seu pedido, pagar,
e levar a sua refeição até a mesa, qual é
a próxima coisa que você faz? Vê qual
é o assunto da toalhinha de bandeja?
Pois você sabia que aquele impresso tem
urna tiragem de 12 milhões de exempla-
res? E que ele está presente não só em
todas as mesas dos McDonald's do Bra-
sil, como também da Argentina, Uruguai
e Chile? O autor dessas lâminas é o ilus-
trador Hiro Kawahara, um cara curioso e
criativo, que um dia, quando trabalhava
na agência de publicidade da rede, pediu
para criar algo divertido na toalhinha, e
desde então não parou mais. São mais de
dez anos com assuntos que vão desde as-
tronomia ate "Amo muito tudo isso". Li-
gado a temas que marcaram a sua infân-
cia, como o desenho Gigante de Ferro e a
série Jornada nas Estrelas, há quatro anos

Hiro resolveu apostar no seu próprio es-
túdio e hoje, além de batalhar por novos
clientes, se dedica a aprender mais sobre
a arte de ilustrar.

Hiro Kawahara: Eu estudei Biologia
e saí da faculdade fal tando poucos me-
ses para me formar. Desenhava muito
nos cadernos e uma garota me indicou
para trabalhar como ilustrador na extin-
ta revista Vida, na Editora Três. Cheguei
lá fiz um teste e passei. Naquela épo-
ca o salário editorial era tão maravilho-
so que dava para comprar uma Brasí-
lia usada. Eu pensei "Que biologia, que
nada, vou trabalhar c com desenho". Só
que eu nunca tinha feito um curso. Caí
de pára-quedas e nunca mais sai. Isso foi
em 1985.
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porque todo mundo acha que era menti-
ra, mas aconteceu. Para a vaga da Edito-
ra Três eu tinha que desenhar um repolho,
mas nunca tinha usado material profissio-
nal antes. Comprei uma aquarela qualquer,
papel, pincel e um repolho, e fiz da manei-
ra que achei que estava certa. Quando fui
entregar o desenho, surgiu um imprevisto
e o editor perguntou se eu poderia aguar-
dar por uma hora. Eu topei e fiquei olhan-
do alguns livros de desenho. Foi quando
encontrei um repolho em aquarela. Quan-
do o comparei com o meu desenho, vi que
não tinha nada a ver. Fiquei com medo de
não conseguir a vaga, peguei o livro, as
minhas coisas c me tranquei no banhei-
ro. Fiz o desenho em mais ou menos uma
hora, tudo com água de privada, e conse-
gui o emprego por causa disso.

H.K.: Sim, mas tive ajuda de muita
gente. Na Editora Três às vezes eu não
sabia fazer uma elipse, um barril, porque
não tinha estudado desenho profissio-
nal. Quem me ajudava nessas horas era
um dos free-lancers da revista, o Brasí-
lio Matsumoto, considerado uma lenda
no meio e um dos profissionais mais bem
sucedidos. Ele me dava dicas e eu come-
cei a entender um pouco mais e a prati-
car. Foi por causa desse negócio de ficar

repetindo, repetindo, que aprendi a dese-
nhar. Eu tenho uma carreira atípica, por-
que era para ser despedido logo, mas aca-
baram me mantendo lá. Agora cheguei a
um ponto que daqui para frente o nível é
outro. Estou procurando aulas de desenho
avançado, tanto que no ano que vem es-
pero fazer o top de linha dos cursos que
é nos EUA, ministrado por profissionais
que ilustram o The New Yorker.

H.K.: Não, tanto que quando perce-
bi estava totalmente dependente do com-
putador. Uma vez fui desenhar no papel e
não saía nada. Meus amigos ilustradores
começaram a me incentivar a fazer rabis-
cos, desenhar por desenhar, e hoje tenho
prancheta e aquarela de verdade. Mas fiz
isso para desbloquear a mão, não arrisco
fazer profissionalmente.

H.K.: Illustrator, Painter e Photoshop,
só para retocar.

H.K.: Fiquei na editora durante três
anos e quando a revista Vida acabou ten-
tei arriscar como free-lancer por um tem-
po. Mas eu era moleque e não linha dis-
ciplina, então desisti. Depois fui trabalhar

em agências de publicidade e passei por
várias delas até entrar na Taterka. Era
para ter ficado só um mês, para cobrir fé-
rias, e fiquei lá 13 anos.

H.K.: Eu sou free-lancer há pouco tem-
po, só quatro anos. Na Taterka era dire-
tor de arte e desenhava também. Saí quan-
do teve uma mudança de direcionamento
da parte infantil do McDonald's, que era
o que eu cuidava. Eles incrementaram os
brindes c as caixinhas não precisavam ser
produzidas aqui, elas iam seguir os padrões
americanos. Não queria ficar na agência
só produzindo as toalhinhas de bandeja,
então pedi demissão e montei o meu estú-
dio. Mas a experiência foi boa, porque fo-
ram 13 anos trabalhando com direção de
arte, lidando com um cliente grande todo
dia. Não tem curso que pague isso.

H.K.: Esse é um trabalho que preservo
até hoje pela evidência que dá. Na Taterka
eu não tinha contato com o público, não
sabia quanto o pessoal gostava da toalhi-
nha. Foi engraçado porque quando virei
free-lancer logo de carajá sabiam quem
eu era. Nesse ponto foi muito bom, porque
não precisei mostrar portfblio. Fiquei mui-
to surpreso quando soube que procuravam
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a minha assinatura e hoje me divirto em
colocar ela mais escondida ainda, quase
como uma marca d'água. [risos]

H.K.: Dependendo do tema, tenho
uma semana para fazer. Quando tenho
tempo é ótimo, porque planejo, elaboro,
mas na maioria das vezes pego de
madrugada, quando não tem mulher
nem cachorro, e desenho. Começo a
rabiscar na tablet e às vezes o próprio
layout vira arte final. Ele agrada muito
as crianças. Encontro muita gente que
fala que começou a desenhar por minha
causa, outros falam que eu tenho o
melhor emprego do mundo.

H.K.: A primeira toalhinha de bande-
ja divertida veio da DPZ, muito antes da
Taterka, mas não era nada nessa estrutu-
ra. Quando entrei na agência, em 1995,
as lâminas só tinham propaganda ou lo-
gotipo. Então pedi para fazer alguma coi-
sa divertida para as pessoas lerem. A pri-
meira foi sobre planetas e a diretora de
marketing adorou. Nessa época não de-
senhava, era só diretor de arte, mas eu

criei. Eles pediram mais uma, mas só me
deixaram fazer de final de semana, por-
que ela não era considerada peça de tra-
balho. Depois passou para dia de sema-
na, corno job, e fiquei responsável por ela.
Hoje crio, escrevo, desenho, rabisco, dia-
gramo, pesquiso c finalizo.

H.K.: Eu só entendi isso depois que
uma garota fez um trabalho de conclu-
são de curso sobre a toalhinha. Ela deu
certo porque não tem que vender nada,
ou seja, o cliente não tem que ter retor-
no financeiro com ela e agrada o consu-
midor. Antes eu tinha mais liberdade de
criar e hoje ela está mais intitucionaliza-
da. Faço temas como Olimpíadas e pro-
dutos do McDonalds, mas sempre consigo
quebrar isso com coisas divertidas, temas
suaves, como esportes e países. A última
que consegui quebrar foi das invenções
que deveriam ser inventadas, que saiu al-
gum tempo atrás.

H.K.: Isso me assustou quando saí da
Taterka. Eles nunca me falaram do volu-

me quando eu trabalhava lá. Quando fi-
quei sabendo, falei "Eu sou o cara mais
lido do Brasil!'". Então entendi porque tem
gente que procura a minha assinatura.
Com isso, comecei a ficar mais crítico com
o meu trabalho, a olhar para onde iam as
lâminas, qual é o mercado. O público clas-
se alta e média alta fica no McDonald's 20
minutos, já cliente C, D e E fica uma hora
e quarenta. Fico feliz em poder levar um
pouco de cultura na toalhinha de bande-
ja. Afinal, 12 milhões de trabalhos é muita
responsabilidade social e ecológica.

H.K.: Tenho basicamente dois tipos de
trabalhos: desenho e criação. O mais co-
nhecido é a toalhinha de bandeja, que eu
faço todo mês e leva praticamente meta-
de do meu tempo. Eu me especializei em
ilustração infantil, na parte de promoção e
criação de personagem. Por causa da mi-
nha experiência com o McDonald's, mui-
tas empresas me procuram para dar con-
selhos na área de produto infantil. Durante
um tempo, trabalhei como consultor para
a Grendene, verificava a qualidade das
embalagens, dava Idéia de eventos, pro-
moções etc.

Edição 97 • 2008 • www.professionalpublisti.com.br



EXPRESSÃO

H.K.: Todo o meu tempo livre vai para
o trabalho e esse é ura erro que carrego
desde a Taterka. Os meus projetos depen-

dem do meu tempo livre. Penso
também em alguma coisa para
garantir a velhice, porque te-
nho consciência de que hoje te-
nho 43 anos e sou produtivo,
mas quando chegar aos 60, 70,

só vou depender de mim e do que fiz
até agora. Minha meta é chegar aos 50,

55 anos, e me aposentar. Parar de tra-
balhar com desenho para
clientes e ser meu próprio
cliente. Tenho um projeto
para ajudar crianças e que-

ro usar o que aprendi no ter-
ceiro setor. Quero fazer meus

livros, porque uma das coisas que sinto
mais falta é criar coisas minhas, Mas isso
vai acontecer daqui a algum tempo. Tem
uma filosofia chinesa no Taoísmo que se
chama Wu Wei, que eu aprendi e sigo na
minha vida. E um conceito que diz "quer
fazer, faz, mas não espera nada, nem su-
cesso, nem fracasso". No começo foi um
pouco difícil entender esse processo, mas
por alguns motivos isso ficou evidente,
porque tudo o que fiz na minha vida não
foi planejado, como a minha carreira, ca-
samento, onde eu estou agora, e, no en-
tanto, fui fazendo as coisas porque tive
vontade de fazer.

H.K.: Uma coisa que aprendi é que de-
senhar é só metade do trabalho. Saber ne-
gociar c os outros 50%. Aprendi a duras
penas. Quando saí da Taterka e come-
cei a trabalhar como free-lancer não sa-
bia quanto cobrar, não fazia contrato, não
tinha conhecimento sobre direitos auto-
rais. Isso hoje, na minha opinião, é mais
importante do que a própria criação, por-
que senão você vende o seu trabalho por
nada. Antes de saber desenhar você tem
que saber como trabalhar. Em segundo lu-
gar vem a disciplina, que também é im-
portante. Em terceiro, saber quanto vale o
seu trabalho. Desenho não é igual medi-
cina, engenharia, que você diz "Ah, ago-
ra eu sou engenheiro". O cara geralmen-
te desenha desde a infância e isso cria um
pouco de entusiasmo, porque o garoto não
vê o tamanho, ou a falta, do talento dele.
É muito comum ele se vender por pouco.
Isso mata o mercado aos poucos. Ilustra-
ção é um tipo de arte, mas o ilustrador não
pode ser artista na hora de negociar.

H.K.: Só com muita sorte e um grande
network dá para trabalhar de cara para
grandes agências, como a W.Brasil e a
DPZ. A grande maioria tem que dar duro
durante quatro ou cinco anos para ter
portfólio e conhecimento. Desenho é uma
profissão totalmente autodidata. O meu
amigo Ricardo Antunes, que é ilustrador,
criou o Guia do Ilustrador, que dá todas
as dicas de como começar, como negociar
com o cliente, quanto cobrar e é grátis
(www.guiadoilustrador.com.br). Outra
dica é entrar para um grupo ou fórum.
Se tiver condições, não faça como eu.
Procure uma escola ou um professor. Você
vai chegar lá, só que com o professor você
chegará em menos tempo.
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