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timista e de bem com a profissão que

escolheu Zeuner Fraissat, 37 anos, ti-

tular do escritório Design com Z, em

são Paulo, tem uma vida permeada pelas artes

visuais desde os seus cinco anos, quando in-

gressou na escola de artes O Gato de

Botas, em Goiânia (GO).

Fez muitos desenhos para o dia

das mães e dia dos pais, cartinhas

ilustradas para namoradinhas, além

de trabalhos que considera mais im-

portantes como a criação do logotipo

do time de futebot de botão. "Sempre

gostei de desenhar e sempre me interes-

sei por tudo que tinha cores, adorava as

feiras de artesanato e pintava, com meus pri-

mos, quadros em folhas de papel A4 com

tinta guache para vender na calçada da

casa de minha avó."

A criança ligada aos desenhos foi

crescendo e sua referência no mundo

gráfico passou a ser nada menos que

Hans Donner, designer da TV Globo, um

dos melhores do mundo na área de de-

sign para TV. Zeuner passava as tardes à frente

de uma prancheta de madeira, feita pelo seu pai,

reproduzindo os logotipos de Hans Donner para





as novelas da TV Globo. Convencido de que seu

destino era se aprofundar na comunicação visual

passou a desenhar camisetas dos blocos de carna-

val da turma da escola e optou cursar arquitetura

e urbanismo.

Espere aí, arquitetura? Não seria melhor fazer

um curso de design? É que quando Zeuner entrou

para a faculdade há 21 anos, aos 16 de idade,

quase não havia escolas de design e a profissão

não era a febre que representa hoje. Por isso, era

comum os interessados em design cursarem arqui-

tetura.

Logo o estudante de arquitetura despertou

pelas matérias complementares de programação

visual, desenho de mobiliário e objetos e fotogra-

fia. Aproximou-se de arquitetos que eram também

artistas plásticos e fez um estágio importante para

o caminho profissional que iria escolher, foi traba-

lhar na gráfica de um professor da escola em que

estudava.

Por isso, apesar de a escolha da profissão ser

quase um "descuido", o designer reconhece que

fez a escolha certa porque a arquitetura lhe deu

as ferramentas de que precisa no dia-a-dia do seu

trabalho como designer. "Mais do que uma boa

noção estética e raciocínio tridimensional a acade-

mia me fez gostar de história e da teoria."

Quando se formou, em 1992, em Goiânia,

Zeuner queria alçar vôos mais altos e decidiu mu-

dar-se para São Paulo para fazer pós-graduação

em comunicação e marketing na Escola Superior

de Propaganda e Marketing - ESPM. "Foi uma

chegada difícil em uma cidade 12 vezes maior que

a minha. O pouco dinheiro vinha da ajuda funda-

mental de meus pais, principais incentivadores da

sua mudança, e de alguns projetos de arquitetura

que ainda desenvolvia para clientes em Goiânia."

Apesar disso, o sacrifício valeu a pena. Du-

rante a pós-graduação na ESPM Zeuner conheceu

pessoas que trabalhavam em agências de publici-

dade e lhe convidaram pra trabalhar como diretor





de arte. Não tinha noção clara do que isso signifi-

cava, mas sentiu-se orgulhoso ao ligar para o pai,

em Goiânia, e dizer que era "Diretor".

De lá para cá muita coisa aconteceu antes de

abrir seu próprio escritório de design. Sem medo

de experimentar e lutar pela sua carreira trabalhou

na QG, uma agência do Grupo Talent, na agência

Lew Lara e em uma agência que considera a mais

criativa das empresas de marketing direto, a Salem,

na qual formava dupla com o diretor de criação,

redator e dono da agência, Márcio Salem. "Ele me

ensinou muito sobre a palavra "conceito".

Apesar de estar feliz com sua atuação como

criativo da área de publicidade, Zeuner foi desco-

brindo que o que mais lhe interessavam na agência

de publicidade eram os projetos de design gráfico:

logomarcas e embalagens. "Descobri então que

esses projetos de design tinham muito mais em

comum comigo do que a publicidade. Neste mo-

mento decidi mudar definitivamente de área."

A oportunidade para trabalhar como designer

gráfico surgiu na By Design. Foi trabalhar com Bill

Martines, um dos sócios do escritório, com quem

aprendeu os segredos da criação de projetos de

identidade visual. Depois de alguns anos traba-

lhando para marcas como Crowford, Hering, Viva-

vida, foi promovido a designer sênior e passou a

dirigir o núcleo de design que criava para marcas

como Gradiente, banco HSBC, Bio Ritmo e outras.

A partir daí vieram trabalhos para marcas

de moda, cosméticos e alimentos que, apesar de

mercados específicos, lhe permitiram construir sua

linguagem como designer. Hoje Zeuner considera o

escritório pronto para o cenário que se desenha no

mercado brasileiro de design. "Nos próximos anos

veremos uma divisão clara entre os escritórios de

design que continuarão deixando marcas e emba-

lagens mais belas e outros que somarão ao talento

visual a capacidade de criar e planejar marcas ba-

seadas em projetos globais capazes de traduzir a

essência e o pensamento ético dessas empresas."
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