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Brasil: Dados 
importantes 
Tudo que você precisa 
saber sobre a cena de 
design do país 

Destaques 
Com mais de 17 milhões de habitantes, a 
cidade de São Paulo, centro cultural e 
econômico do Brasil, e a capital do Rio de 
Janeiro são os ímãs criativos das principais 
agências e estúdios de design do país. 
Recentemente, cidades como Goiânia, 
Salvador e Curitiba despontaram como 
locais promissores para o florescimento de 
cenas criativas locais. 

Instituições 
Há faculdades e escolas de design 
espalhadas pelo país. A Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o Senac, a Fundação Armando 
Álvares Penteado e o Istituto Europeo di 
Design são alguns destaques. Mesmo assim, 
muitos profissionais autodidatas af i rmam 
que a educação formal não é essencial. 

Eventos 
A própria comunidade de design e ilustração 
organiza eventos como o Bistecão Ilustrado, 
que une profissionais uma vez por mês em 
São Paulo (uma versão goiana do encontro, o 
Empadão Ilustrado, também está sendo 
organizada). O canal IdeaFixa promove 
vários cursos e reuniões pelo país. Eventos 
anuais como o NDESIGN e o Design Show da 
revista ComputerArts Brasil promovem o 
encontro de jovens profissionais. 

O país 
Quinto maior do mundo em território e em 
população, é uma das promessas de 
desenvolvimento econômico ao lado de 
China, índia e Rússia. Com uma população 
formada por descendentes de índios, 
europeus e africanos, é um caldeirão 
cultural em constante efervescência. 

O Brasil se destaca no design mundial 
por uma cena criativa cheia de cor e 
influências multiculturais. "Temos 
pessoas do mundo inteiro aqui",justifica 
Guilherme Marconi, ilustrador 
autodidata de Nova Friburgo, Rio de 
Janeiro. "Alguns designs do País 
possuem um sabor oriental. Outros são 
inspirados pela literatura de cordel do 
Nordeste, e até pelo design alemão." 

Com uma paleta de cores 
vibrantes, Guilherme cria ilustrações 
para clientes como Nike, Coca-Cola e 
Absolut Vodka. Acredita que seu estilo 
é a cara do país: "Como em meus 
trabalhos, o Brasil é uma grande 
mistura de cores e povos. Uma salada 
de culturas e pessoas dos quatro 
cantos do planeta". 

"Fomos colonizados por 
pessoas de etnias diferentes", concorda 
Roberto Panarotto, um dos quatro sócios 
do Estúdio Alice, de Chapecó, Santa 
Catarina. "Cada rosto que você vê na rua 
é diferente do outro e a alegria faz parte 
do nosso cotidiano." Com Éder Minetto, 

Rogério Puhl e Marcus Comparin, 
Roberto cria ilustrações "divertidas, 
detalhadas e, às vezes, psicodélicas". A 
equipe acabou de concluir um projeto 
para a Toddy, que fazia parte da Cow 
Parade, exposição em que vacas de 
resina decoradas por ilustradores e 
designers são espalhadas pela Avenida 
Paulista, em São Paulo. "Nossa vaca era 
bem brasileira: cores alegres, elementos 
distintos e uma composição harmônica", 
descreve Roberto. 

Gráficos vibrantes e 
coloridos costumam ser associados à 
cena criativa do Brasil. Contudo, há 
muito mais a ser descoberto no país."Às 
vezes, acho que somos muito brilhantes 
e coloridos", reflete o ilustrador Kako, de 
São Paulo. "Fico pensando se isso 
realmente nos representa ou se, na 
verdade, é como querem que sejamos. 
0 Brasil possui muito mais do que isso 
para mostrar - e o resultado nem 
sempre é tão vibrante." 

Principalmente para quem 
vem de fora, é tentador rotular uma 
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