


mas tudo bem né? É isso que ela já demonstra: aquelas 

mãos que imitam o gesto de quando ficamos com ver-

gonha de algo e colocamos a mão na cara! 

Recentemente, nosso colega de profissão, Ronald Kapaz, 

escreveu um artigo no jornal o Estado de São Paulo em 

19 de ju lho de 2010. Concordo em gênero, número e 

grau com suas citações e faço questão de apresentar 

parte de seu pensamento: 

"De que face do Brasil, do futebol ou de nossa identida-

de estamos falando com a marca em questão? Tudo faz 

crer que se tratou de um 'concurso de beleza', diante do 

júri convidado a avaliar os resultados, e diante da nossa 

dificuldade, como profissionais, em reconhecer alguma 

qualidade que possa ser destacada como o fruto 

imagem de Brasil (um país que tem como característica 

identitária a hospitalidade, traduzida por um Cristo Re-

dentor de braços abertos para o mundo, e que escolhe 

uma marca fechada, sufocante, para expressar-se), de 

futebol (foot, não hand), ou do evento (internacional, 

colorido, e não verde/amarelo). Por que uma marca 

fechada para um país aberto? Por que a sensação de 

conf inamento provocada pela forma das mãos, em vez 

de uma sensação de celebração, alegria e festa que 

são naturais do evento e do Brasil? Por que exaltar a 

forma do troféu, criando um dorso inesperado e uma 

figura misteriosamente triste? Por que vejo 'basquete', 

quando deveria ver'futebol'? Por que' torção'quando 

poderia ser'torcida'? Por que um desenho tão inseguro 

e impreciso, quando poderia ser a imagem de um Brasil 

maduro e moderno?" 

Voltando ao meu pensamento; design é processo que 

nasce através de um bom briefing e que tem que ir 

muito além do estético. Conceito, técnica, estratégia 

e eficiência são caminhos a serem percorridos para se 

chegar a um "bom design". Tento ver esses degraus na 

construção da logomarca da Copa 2014, mas fica difícil 

porque não encontro a escada. 

Bem, já se nota que a marca escolhida não agradou e, 

pelo que percebo, o desagrado não vem apenas da 

categoria designers. O número de artigos na internet 

comentando sobre o assunto não são poucos. 

A primeira e mais importante jogada, que foi a criação 

da marca realmente, foi bola fora da rede. Agora nos 

resta torcer para que, daqui para frente, até os jogos, a 

CBF consiga algumas jogadas melhores! 



Setembro será o mês do design em Curitiba. A Bienal de 

Design, em sua terceira edição, será sediada na capital 

paranaense de 14 de setembro a 31 de outubro. O even-

to contará com mostras, seminários, ações educativas 

e muito mais. Uma iniciativa do PBD com realização do 

Centro de Design Paraná. Serão, no total, nove mos-

tras, tendo como principal a mostra Design, Inovação e 

Sustentabi-

lidade. Com 

curadoria de 

Adélia Bor-

ges, poderá 

ser visto um 

panorama 

geral da 

mais recente 

produção do 

design brasileiro, tendo como eixos condutores a inova-

ção, de um lado, e a sustentabilidade, de outro. 

O design brasileiro está cada vez mais reconhecido inter-

nacionalmente dentro do universo da indústria criativa e 

isso se confirma pelas quantidades de projetos brasi-

leiros premiados em concursos internacionais como o 

Idea Brasil, o IF design, London International Advertising 

Awards, Cannes, entre outros. Com a Bienal poderemos 

mostrar ao público em geral, e não apenas ao universo 

do design, o melhor do design brasileiro. Para saber mais 

acesse o site www.bienalbrasileiradedesign.com.br 

marcelo@merchan-design.com.br 
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