
ilustrador internacional Cristiano 
Siqueira não é um estranho na área do 
design comercial. Depois de aparecer 

na edição britânica c o m o um dos artistas de 
destaque, sua carreira já deu largos passos. Porém, 
foi preciso recuar um pouco antes de poder 
realmente avançar. 

Na última vez que conversamos com Siqueira, ele 
estava se aventurando em uma carreira de artista 
independente, longe do estúdio de design para o 
qual trabalhava na época, conforme explica: "Estudei 
na Carlos de Campos, onde fiz um curso de 
Desenho Técnico na área de Comunicação. Aprendi 
muita coisa, como aplicar software criativo e 
informações gerais sobre o mercado do design. 
Depois de três anos, tentei iniciar minha primeira 
carreira solo e foi um desastre. Eu não tinha 
experiência, conhecimento ou disciplina o bastante 
para gerenciar meu próprio estúdio. Por isso voltei à 
minha vocação gráfica em um novo estúdio e 
trabalhei com design de embalagens. Ali, usava 
minhas habilidades de ilustrador em brinquedos 
e alimentos." 

Para o alto e avante 
Siqueira foi diligente nessa etapa de sua carreira e 
escolheu seu caminho profissional baseado em 
seus métodos de design. "Finalmente senti-me 
confortável e experiente o bastante para tentar um 
segundo voo solo, desta vez em ilustração. Já faz 
quase cinco anos que trabalho como ilustrador 
profissional em meu escritório doméstico para 
diversos clientes de todo o mundo" Ele continuou a 
trabalhar para clientes nacionais e internacionais, 
incluindo Dijean, Editora G lobo e Abril. 

Sua aparição na Advanced Photoshop 
rendeu-lhe muito entusiasmo por seu trabalho. "Fui 
reconhecido e respeitado por meus colegas e 
clientes" explica."A publicidade ajudou a divulgar 
meu trabalho em outros países. Tenho certeza de 
que isso também ajudou os clientes a ver meus 

desenhos e a pensar em mim como um possível 
parceiro criativo" 

Ao longo desses c inco anos, os métodos de 
Siqueira avançaram bastante e suas opor tun ida 
des comerciais também aumentaram, segundo 
conta: "Senti-me maduro o bastante para saber 
quais estilos de trabalho sou capaz de oferecer. 
Faço um b o m serviço em vários. A inda cont inuo 
c o m meus antigos métodos em certos casos, mas 
sempre busco aperfeiçoá-los, misturando-os c o m 
novos tipos para criar um jeito distinto e definitivo 
de fazer aquilo. Assim, posso encontrar soluções 
para praticamente todos os projetos de ilustração 
neste momento." 





O uso do Photoshop também progrediu 
bastante nos primeiros anos como freelance. O 
Poser ainda faz parte do processo de pré-produção, 
pois oferece soluções rápidas em anatomia, 
iluminação, ângulos de câmera e uma boa base 
para a pintura digital, mas ele admite: "Comecei a 
usar o Photoshop bem mais depois de investir em 
uma tablet Wacom. A minha é um modelo antigo, 
uma A5 Wacom Graphire. Às vezes faço meu 
trabalho do início ao fim usando o Photoshop. 
Gosto de aproveitar todos os pincéis disponíveis 
para criar uma aparência autêntica de pintura e uso 
alguns filtros artísticos para aprimorar esses efeitos. 
Mas o melhor de trabalhar com esse programa é a 
fidelidade, sua capacidade de controlar as cores e as 
maneiras simples de editar o trabalho como um 
todo. Mesmo quando o resultado final não vai ter 
um estilo pintado, uso o Photoshop para criar os 
esboços iniciais" 

Essa aplicação regular de nosso programa predi
leto também pode ter contribuído para a mudan
ça de estilo de Siqueira, como ele admite: "Lembro 
que quando apareci pela primeira vez na Advanced 
Photoshop, estava produzindo um trabalho com o 
Poser e adicionando os efeitos no Photoshop. Criei 
uma imagem mais dissolvida e caótica, com cores 
escuras e um tema surreal. Meu estilo mudou bas
tante. Agora estou mais próximo da pop art e dos 
quadrinhos, c o m cores brilhantes e ricas e luzes e 
sombras bem cuidadas"Tudo isso pode ser realiza
do com uma Wacom e a tecnologia da Adobe. 



clássicos e recebeu influências do Surrealismo e da 
Art Nouveau. "lsso é porque minha formação 
envolveu o estudo de História da Arte e de técnicas 
clássicas" explica. "Adoro essas técnicas, mas 
atualmente trabalho com mídia digital por falta de 
um ateliê maior e de material. Precisei incluir esses 
estilos em meu trabalho digital. Busquei extrair os 
elementos principais desses métodos artísticos e 
mesclá-los com meus próprios designs. Não sei 
explicar como funciona, mas acredito que todos 
esses movimentos foram assimilados". 

As paixões anteriores de Siqueira também 
contribuíram para que desenvolvesse a forma c o m o 
trabalhava o estilo e o tema. "Eu queria seguir esse 
caminho criativo para retornar a meu estilo antigo, o 
mesmo que desenvolvia quando estudava" explica. 

"Sempre sonhei fazer quadrinhos" No início do ano, 
seu desejo foi atendido. "Realizei essa ambição ao 
trabalhar por um projeto experimental de 
quadrinhos chamado Daniel Dume. O resultado foi 
bom e fiquei motivado a desenvolver meu estilo 
pessoal, sem uso de software 3D". 

Siqueira não somente realizou seu sonho nessa 
empreitada freelance, como também recebeu 
novos projetos que incendiaram sua imaginação e 
desenvolveram seus dotes comerciais. "Comecei a 
me vender como ilustrador no primeiro ano de 
atividade" conta. "Mandei um monte de emails com 
meu trabalho para clientes em potencial, 
principalmente editores, o que ajudou muito. Passei 
alguns dias nisso e acho que enviei quase 250 
emails para clientes em tudo que é lugar. Recebi um 

telefonema da Editora Moderna (www. 
moderna.com.br ) , que se interessou por alguns 
de meus trabalhos. Fui chamado a uma reunião 
e me propuseram a criação de 20 ilustrações 
para um livro. Foi oficialmente meu primeiro 
trabalho importante". 

Nos dois meses em que trabalhou nesse projeto, 
Siqueira teve muitas dores de cabeça devido à sua 
falta de experiência. Porém, graças à sua diligência, 
conseguiu chegar a um resultado que agradou o 
cliente. "Depois disso recebi várias propostas da 
mesma editora e comecei a construir um portfólio 
consistente de ilustrações vendáveis. Algumas 
coisas haviam mudado em termos de estilo, mas a 
experiência adquirida com essa situação era 
inestimável" admite. 

http://moderna.com.br


Essa melhora no gerenciamento de seus 
projetos foi posta à prova com a campanha 
publicitária da fábrica de calçados Azaléia, em 
fevereiro deste ano. "Tratava-se de ilustrações para a 
marca Dijean. Foi uma experiência única e a mais 
bacana até agora, pois eu tinha liberdade para criar 
o que quisesse. Isso é raro atualmente, pois a 
maioria dos diretores de arte querem ter total 
controle sobre o projeto". A campanha consistia em 
retratos de celebridades brasileiras feitos por jovens 
talentos com seu próprio estilo. "A agência contatou 
artistas com menos de 30 anos e celebridades mais 
ou menos da mesma idade" explica Siqueira. 
"Fizeram uma sessão de fotos com os famosos e fui 
escolhido para trabalhar com Mirian Bottan, uma 
blogueira muito conhecida no Brasil e que fez uma 
sessão para a Playboy". 



De olho no futuro 
O desenho foi uma expressão do amor de Siqueira 
pela arte moderna e clássica, como explica: 
"Trabalhei no retrato dela à maneira da obra O 
Nascimento de Vênus, de Botticelli, tentando 
estabelecer um paralelo entre essa imagem e o 
nascimento de uma estrela, a jovem Miria. Os 
diretores de arte foram amáveis e inteligentes o 
bastante para aceitar meu trabalho como estava. 
Consegui boas reações depois que ele foi divulgado 
em todos os tipos de mídia" 

Esteja mergulhando no passado ou concentrado 
no futuro, Siqueira é um artista cuja visão atenta de 
estilo e método faz c o m que sua força comercial 
seja cada vez maior. "Meu trabalho publicitário mais 
recente é bastante desafiador e interessante. Ele é 
desafiador porque o nível exigido para os trabalhos 
é bem alto, técnico e criativo. Mas é interessante 
porque sou bem pago e meu trabalho é exposto" 
admite. "Também trabalhei para editores. Gosto 
desse trabalho porque os diretores de arte 
costumam me deixar livre para criar e consigo 
ótimos resultados assim. O único problema é que o 
dinheiro dessas encomendas normalmente está 
vinculado ao fato de elas serem ou não impressas" 

C o m tamanha imersão em seus projetos, 
Siqueira tem pouco t empo para curtir o prazer de 
participar em competições de design. Porém, seus 
desenhos mais novos não passam despercebidos 
nem deixam de ganhar prêmios da comunidade 
do design."Deixo passar muitos concursos de arte 
digital e outras boas competições por falta de 
t empo para preparar os trabalhos, o que é uma 
pena. Porém, participei da exposição da Sociedade 
Brasileira de Ilustradores, que foi uma experiência 
ótima. Além disso, apareci no livro lllustration Now 3, 

da Taschen. Trata-se de uma referência 
contemporânea no c ampo da ilustração e tenho 
muito orgulho de fazer parte disso". 

Siqueira atualmente trabalha no veloz m u n d o do 
design editorial e produz material para revistas 
nacionais e internacionais, c o m o um conjunto de 
ilustrações para a revista científica brasileira Galileu. 

"Esta é para um artigo sobre o fim do mundo" 

revela. "Foi um projeto muito empolgante e 
consegui bons resultados. Mal posso esperar para 
mostrá-los ao público" Ele também vem dando 
passos cuidadosos par aumentar suas 
oportunidades, tendo iniciado um relacionamento 
com a agente nova-iorquina Erika Groeschel 
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