


Como se 
tornar uma 

estrela 
do design 

10 talentos criativos em 
ascensão - quem são 
eles, como chegaram 
aqui e por que você 
precisa conhecê-los 
Vivemos em uma época interessante, em que talentos 
criativos surgem com frequência cada vez maior. Por um 
bom tempo, as fronteiras entre as disciplinas do design se 
misturaram com moda, ilustração e até música. A nova 
geração de artistas comerciais nem considera esses limites, 
o que resulta em trabalhos experimentais e vibrantes. 

Os profissionais reunidos aqui têm esse espírito. 
Seu trabalho é original e cheio de ideias, e seu entusiasmo 
serve de inspiração a todos. Cada um deles quer colaborar, 
misturar mídias, explorar e inventar. Vire a página e descubra 
se você se parece com eles. 

Computer Arts Brasil 



Capa 
Estrelas do design 

Dandara Almeida 
Idade 24 

Biano Bruno Moreira 
Idade 32 
Origem Salvador, Bahia 
Ocupação Designers 
gráficos 
www.ap303.com 

01 Pôster de 
divulgação dos 
shows de André 
Macedo, feito 
pelo AP303 

02 Campanha para 
o Grupo Musical 
Matingueiros, que 
mescla elementos do 
nordeste a elementos 
contemporâneos 

03 Projeto EU 
MAIS ELES, reedição 
de uma coletânea 
de forró com 
composições 
assinadas por 
Manuca, pai de 
Dandara 

AP303 
A força do amor 
O Ndesign, Encontro Nacional de 
Estudantes de Design realizado 
anualmente no Brasi l , costuma ser 
f ru to de parcerias duradouras. Para 
Biano Moreira e Dandara Almeida, o 
evento foi além. A dupla se conheceu 
na edição de 2006, realizada em 
Brasília, e cinco meses depois 
formaram um casal. Não de 
profissionais, mas um par romântico. 
"Desde o primeiro ano juntos 
começamos a trabalhar em projetos 
freelance em dupla. Com o tempo foi 
surgindo a necessidade de termos 
uma assinatura", conta Dandara. 
Nascia o AP303, que é número do 
apartamento em que o casal mora 
em Salvador, Bahia. 

Após alguns trabalhos 
experimentais e projetos para 
clientes, um pequeno portfólio com 
a assinatura do estúdio havia sido 
criado. "Isso foi suficiente para 
deixarmos nossos empregos fixos 
e dedicar nossas vidas em tempo 

integral ao AP303", lembra Biano. 
Com quase dois anos de empresa, a 
dupla af irma não se prendera uma 
linha que identif ique um estilo próprio. 
"Nossa proposta é util izar sempre 
nossas referências de vida - gráficas, 
culturais, pessoais... - em cada projeto, 
independente da plataforma ou do 
suporte em que o trabalho seja feito. 
A ideia é explorar ao máximo nossas 
referências e somá-las, o que nos faz 
ter um leque infinito de possibilidades", 
explica Dandara. 

O projeto atual do AP303 
é a elaboração de peças para um kit 
de divulgação que será enviado a 
agências, estúdios, clientes e 
parceiros. Entre as metas de Dandara 
e Biano está a ampliação da estrutura 
física do estúdio. "Também queremos 
continuar fazendo trabalhos que nos 
deem prazer, aprender cada vez mais, 
trocar mais experiências com outros 
estúdios e designers, e, quem sabe, ter 
mais alguém somando conosco." 

http://www.ap303.com


04 A janela da 
agência de design 
ODD, feita pelo Ah 

05-06 O A, B, C, US é 
um dos projetos 
pessoais mais 
recentes do estúdio 

Johanna Lundberg 
Idade 27 

Elin Svensson 
Idade28 
Origem Reino Unido 
Ocupação Designers 
gráficas 
www.ah-studio.com 

Ah 
Colaborativo, criativo, 
curioso e divertido 
As suecas Elin Svensson e Johanna Lundberg se 
conheceram no último ano do curso de design do Colégio 
de Comunicação de Londres. Depois de fazerem alguns 
projetos juntas, decidiram montar um estúdio próprio, o Ah, 
logo depois de se formarem. Foi uma decisão corajosa, já que 
o ano era 2009 e a crise econômica já havia batido na porta 
das pequenas empresas. Johanna conta que o passo foi dado 
sem pensar muito. "Estávamos tão felizes de ter nos 
conhecido que tudo surgiu naturalmente." 

Complicado mesmo foi arranjar uma área de 
atuação específica. "Experimentamos todas as disciplinas", 
conta Johanna, "como direção de arte, ilustração, branding, 
web design e motion graphics. Descobrimos que poderíamos 
fazer tudo." É o modus operandi de cada uma que as diferencia 
de outros estúdios. Ambas procuram abordar um novo 
briefing de maneira única. "Nosso objetivo é criar designs 
funcionais que alcancem tanto a cabeça quanto o coração 
das pessoas." 

"Todos podem apreciar a pureza do conceito e a 
claridade da mensagem, mas todos precisam se divertir", 
conclui Johanna. Se você gosta do que faz, os desafios 
parecerão menos complicados. O objetivo das meninas é fazer 
trabalhos que as levem para novos territórios. "É muito bom 
não saber qual será o próximo projeto e em qual mídia iremos 
trabalhar. É o que nos mantém motivadas", conta a designer. 

Sem querer saber qual será o próximo passo, é 
difícil vislumbar o futuro do Ah. A to-do list da dupla inclui 
livros infantis, videoclipes, design de cenários, design 
interativo e uma grande lista de pessoas para colaborar. 
"E essa lista não para de crescer." 

http://www.ah-studio.com
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Alecio Calixto 
Idade 22 
Origem São Paulo, SP 
Ocupação Designer 
http;//c\rgocollective 
.com/aleciocalixto 

07 A peça Athens, 
criada por Alecio 
Calixto. "Procuro 
deixar a mente 
viajar, encontrar 
um caminho não 
convencional", conta 

Alecio Calixto 
Espírito colaborativo 

Quem conhece o mercado de design 
já encontrou ótimos exemplos de 
profissionais que não precisam de 
histórico acadêmico para desenvolver 
habilidades criativas. 0 designer Alecio 
Calixto é um exemplo disso. Mesmo 
cursando Propaganda na Universidade 
Paulista, afirma que tudo o que já 
aprendeu sobre arte e design foi de 
forma autodidata. 

Parte da equipe criativa da 
agência RMG Connect, o designer cria 

layouts, ilustrações e campanhas online. 
"Gosto de criar coisas que as pessoas 
veem, comentam, criticam... É o que me 
realiza: ver o trabalho ser comentado." 

Hoje, está desenvolvendo um 
coletivo nacional com um grupo de 
amigos e pretende ajudar quem está 
começando. "Postarei mais novidades 
em breve no meu twitter, @aleciocalixto. 
Mas pretendo continuar trabalhando em 
propaganda online. E é claro, evoluir 
muito e ganhar um FWA um dia!" 

Renan Molin 
Idade 24 
Origem Curitiba, 
Paraná 
Ocupação Designer 
gráfico 
http://bacana.nu 

08 Cartaz feito por 
Renan que enfeitou o 
comitê da 
candidatura de 
Barack Obama a 
presidência dos EUA 

09 Identidade do 
Monday, projeto 
pessoal feito com 
Pedro Lopes 

Renan Molin 
Design como estilo de vida 
O designer Renan Molin acredita que o 
design tem um papel extremamente 
importante para a construção de um 
novo modelo de consumo. Formado em 
Desenho Industrial na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, afirma 
estar mudando a forma com que vê o 
design e seus propósitos. "Isso tem 
pedido uma volta a academia, para 
entender melhor esse movimento. Por 
isso pretendo começar um mestrado e 
criar projetos que sirvam a propósitos 
mais úteis às pessoas", explica. 

Renan começou sua carreira 
com 18 anos, em uma parceria com 
seu amigo Pedro Lopes. "Montamos o 
estúdio Dmolin, mas percebemos que 
precisávamos de mais experiência. 
Então fui estagiar na Doma, onde 
aprendi muita coisa", lembra. Com 
passagens pelo estudioCrop e pela 
agência Master, o designer hoje 
trabalha na equipe de Ale Tauchmann e 
de S a n d r o Pimentel na OpusMúltipla. 

Com a experiência que tem 
no mercado comercial, é de se esperar 
que grande parte do seu tempo seja 
consumido por projetos profissionais. 
"Não acho que isso seja 
necessariamente ruim. Aliás, percebo 
que é muito mais difícil fazer um 
bom trabalho comercial do que um 
projeto autoral. Trabalhar com a 
responsabilidade de ser compreendido 
da melhor maneira possível é bem 
desafiante", analisa. 

A cada projeto Renan tenta 
trazer algo novo, que pertença a um 
estilo fora da linguagem comercial. "É 
um tipo de experimentação, e isso tem 
gerado resultados bem interessantes. Já 
no meu trabalho pessoal, tento buscar 
sempre algo diferente do trabalho 
anterior. Tenho um pouco de receio a 
respeito de maneirismos, e isso me 
possibilita o uso de uma nova linguagem 
a cada projeto. Gosto da possibilidade de 
não estar preso a um estilo." 

http://bacana.nu


Robi Jõeleht 
Idade 22 
Origem Tallinn, 
Estônia 
Ocupação Ilustrador/ 
designer 
www.robjoe.com 

10 Robi criou essa 
ilustração para o 
projeto lf You Could 
(www.ifyoucould. 
co.uk) 

11 Uma das peças da 
série de ilustrações 
Growth, criada pelo 
artista 

Robi 
Jõeleht 
Unindo design e 
ilustração 
Se tivesse que escolher entre os dois, Robi Jõeleht af i rma 
ser ilustrador antes de designer. Mas ele faz questão de 
apontar que ambas as disciplinas nunca andam separadas. 
"As duas estão sempre juntas e se misturam constantemente", 
acredita. "E, nesses eventos de alta troca de energia, coisas 
raras e belas são produzidas." 

Desde suas primeiras experiências com desenho 
e pintura, Robi já experimentou todo tipo de coisa, como 
animação, fotografia e 3D, mas a ilustração foi a disciplina que 
mais o atraiu. "Comecei a brincar com vários programas e me 
tornei obcecado pelo tema." O que Robi mais valoriza é a 
reação ao seu trabalho. "Criar algo de que as outras pessoas 
vão gostar é uma grande inspiração, uma das coisas que me 
mantém nesse mercado." 

Produzindo logos e ilustrações para clientes 
pequenos e principalmente ligados à música, tornou-se 
designer da agência de branding LOOVVOOL, onde está até 
hoje. Seu portfólio freelancer continua a expandir na direção 
de música e cultura, centrado nas marcas e eventos de sua 
cidade-natal. E ele não pretende descansar tão cedo. "É 
sempre divertido fazer projetos em que se tem liberdade 
criativa total, mas meus melhores trabalhos vêm quando a 
pressão chega ao máximo. Quanto mais obstáculos enfrento, 
mais aprendo." 

É esse espírito de aventura que torna o trabalho de 
Robi tão empolgante. Isso o faz se arriscar em disciplinas fora 
do design, como moda e design de interiores. Seus horizontes 
podem estar se expandindo rapidamente, mas o ilustrador/ 
designer se mantém filosófico quanto ao futuro: "Não tenho 
ideia de qual seria meu job ideal, mas tenho certeza de que 
saberei quando ele bater na porta". 

http://www.robjoe.com
http://www.ifyoucould
http://co.uk


John 
Ryan Solis 
Movido pela obsessão 

John Ryan Solis anda pela l inha tênue 
que separa a arte e a i lustração. Seu 
trabalho é cuidadosamente produzido, 
principalmente devido ao afeto que 
tem por materiais tradicionais e um 
olhar obsessivo por detalhes. Designer 
do estúdio Vault49, com sede em Nova 
York, EUA, John af irma gostar muito de 
experimentações. "Muitos de meus 
trabalhos antigos foram focados na 
justaposição de formas humanas", 
explica. "Recentemente também 
experimentei camadas sobrepostas, 
o que vem gerando resultados muito 
interessantes em meus trabalhos." 

As experimentações de John 
são acompanhadas de uma vontade de 

aprimorar o autoconhecimento 
como pessoa e como ilustrador. 
"Andei criando imagens abstratas 
e explorando minha obsessão por 
desenhos com muitos detalhes", conta. 
"Se o dia tivesse mais horas, também 
gostaria de aprender a criar em outras 
mídias, como fotografia, vídeo e até 
mesmo escultura." 

0 melhor dos mundos para o 
ar t is ta seria trabalhar com o mercado 
da moda. "Meu job dos sonhos é poder 
fazer o projeto de campanha de uma 
grife. Não importa se será a direção de 
arte de uma sessão de fotos ou o 
cenário de um desfile. Tenho muita 
admiração pelos profissionais da área." 
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John Ryan Solis 
Idade 23 
Origem Nova York 
Ocupação Ilustrador 
www.johnryan 
solis.com 

12 Essa peça pessoal 
foi criada por John 
para explorar os 
desenhos que faz 
com fotografias 

Seán Mongey 
Espere o inesperado 

Idade 23 
Origem Dublin, Irlanda 
Ocupação Designer 
gráfico 
www.smqn5ey.cpm 

13 A artista 
Bláthnaid Ni 
Mhurchú pediu a 
Seán que produzisse 
um impresso para ser 
entregue na sua 
conclusão de curso 

Recém-formado no curso de 
Comunicação Visual pelo Colégio 
Nacional de Arte & Design de Dublin, na 
Irlanda, Seán Mongey já passou por 
estúdios como Zero-G e Atelier David 
Smith antes de entrar para o Studio 
Aad. Essa experiência se provou 
essencial para o aprimoramento de suas 
habilidades de design e seu portfólio, que 
agora contém trabalhos para o teatro 
nacional da Irlanda e a construtora Áit a 
mBionn Ltd. De acordo com o designer, 
não vai demorar muito para haver 
trabalhos com a sua única assinatura: 
"Espero lançar projetos pessoais e 
produzir alguns livros com designers e 
ilustradores com quem colaboro", conta. 
"A maioria dos meus trabalhos são 
comerciais, então gostaria de ter mais 
controle sobre o conteúdo, só pra variar." 

Orgulhando-se de suas 
habilidades cross-media - que incluem 
impressos, web e 3D - não há um tipo de 
mídia na qual Seán não se aventure. É o 
elemento surpresa que o atrai e define 
seus próximos passos. "Diria que pegar o 
trabalho mais novo na gráfica é o mais 
legal de tudo. Os momentos seguintes, 
de abrir o envelope e ver o seu trabalho 
finalizado, também são muito especiais." 

http://www.johnryan
http://solis.com
http://www.smqn5ey.cpm


Estúdio 
AREA 
Encontros e desencontros 
Quando duas pessoas nascem para 
trabalhar juntas, elas certamente o 
farão. É o caso de Marcello Bucaretchi 
e Robin Kimura, que se conheceram em 
2004, mas só foram montar o Estúdio 
AREA quatro anos depois. Na época, 
ambos faziam parte da mesma equipe 
de criação da marca masculina de 
roupas V.ROM e Cavalera. "Voltamos a 
nos encontrar no f inal de 2007, quando 
voltei do Japão para finalizar o curso de 
Desenho Industrial", conta Robin. Em 
2008, paralelamente ao meu trabalho 
fixo, comecei a fazer alguns freelances 
com o Marcello. A partir daí surgiu a 
ideia de montar um negócio próprio." 

Com clientes como Harley 
Davidson, Editora Globo e M. Officer, a 

dupla acha difícil descrever o próprio 
trabalho. "Ainda estamos descobrindo 
um pouco a nossa linguagem, mas creio 
que o geometrismo está muito presente, 
tanto na ilustração como nos produtos 
que desenvolvemos", acredita Marcello. 
"Procuramos fazer um trabalho diferente 
do outro, sem se apegar a um estilo. Acho 
que assim conseguimos agradar a todo 
tipo de cliente", completa Robin. 

0 Estúdio AREA acredita que 
2010 será um ano muito próspero. 
"Apesar do pouco tempo que temos de 
existência como empresa, fizemos 
ótimos trabalhos em 2009 e espero 
continuar fazendo cada vez mais", torce 
Robin. Se os clientes estiverem atrás de 
ânimo, já sabem em que porta bater. 

Marcello 
Bucaretchi 
Idade 26 

Robin Kimura 
Idade 25 
Origem São Paulo, SP 
Ocupação Designers 
http://estudioarea. 
com 

14 Ilustra do vilão 
Coringa feita para 
a marca de roupas 
V.ROM 

Élvis Benício 
Idade 23 
Origem Volta 
Redonda, Rio de 
Janeiro 
Ocupação Designer 
gráfico 
www.elyisbeniçio. 
carbonmade.com 

15 A empresa 
Cartazera selecionou 
o trabalho African 
Product, de Elvis 
Benício, para a 
comercialização 
de pôsteres 

Elvis Benício 
Como aproveitar o bom momento 
0 designer gráfico Elvis Benício está em 
sua melhor fase profissional. Teve dois 
trabalhos publicados na Computer Arts 
Brasil, foi convidado por uma grande 
agência digital para integrar a equipe 
criativa e acaba de ser chamado para 
desenvolver o logo e uma ilustração 
para o site da loja de camisetas alemã 
ArtWorkJunkies. 

"Em todo trabalho que realizo, 
procuro sintetizar uma ideia ao máximo e 
traduzir de forma direta a mensagem", 

explica. "Ultimamente meus trabalhos 
têm sido mais experimentais. Tenho 
buscado inspirações e referência nos 
trabalhos de Pablo Bernasconi, Leo 
Monahan, Carlos Meira e Glennz." 

Agora Elvis se prepara para 
iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso 
de Design Gráfico e Produto no Centro 
Universitário de Volta Redonda. "Talvez 
faça uma pesquisa sobre tipografias do 
Vale do Paraíba, buscando referências 
ricas da cuItura local. Aguardem!" 

http://estudioarea
http://www.elyisbeni%c3%a7io
http://carbonmade.com


Jessica Walsh 
Idade 22 
Origem Nova York 
Ocupação Designer 
gráfica 
www.jessicawalsh. 
com 

Jessica 
Walsh 
Criatividade a 
mil por hora 

As aulas de fotografia e pintura de 
Jéssica Walsh a levaram a um diploma 
em design gráfico na Escola de Design 
de Rhode Island e a um período de 
trabalho com Paula Scher na agência 
Pentagram de Nova York. De lá foi para a 
revista Print, onde está até hoje, e 
sempre procurou fazer freelances e 
projetos pessoais. 

Mesmo trabalhando em 
tempo integral na publicação, Jéssica 
também tem um estúdio próprio, onde 
explora o design como se fosse um novo 
território, cheio de surpresas e 
possibilidades. "Sempre tento fazer 
impressos com faca, usar fotos minhas, 
sprays, dourados, cores iluminadas e 
programas 3D." Devido ao seu amor pelo 
cross media, não é de surpreender que 
vários de seus projetos envolveram 
colaborações com outros artistas. 

"Não quero fazer uma coisa só 
por vez", atesta. Com essa abordagem de 
trabalho, não há dúvidas de que o 
resultado será algo genuíno. Como a 
própria Jéssica afirma,"quero fazer 
design para conteúdos interessantes. 
0 design é com certeza mais 
recompensador quando lidamos com 
conceitos e ideias". 

http://www.jessicawalsh
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16 Convite da festa 17 Enquanto 18-20 Jéssica criou 
de primavera da trabalhava na gráficos para sites, 
revista Print feito Pentagram, Jéssica capas de álbuns, 
por Jéssica fez o design do AIGA identidades e logos 

365 Annual para o Borealis Wind 
Quintet 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 30, p. 44-53, fev. 2010.




