
O ¡lustrador carioca Paulo Botelho 
conta que a sorte sempre esteve 
com ele, desde que alugou um 
pequeno espaço para fundar o 
Estúdio ícone, em 2005. Não dá 
para duvidar disso ao ver que, cinco 
anos depois, ele comanda uma equipe 
com mais de dez profissionais e 
trabalha diariamente com as maiores 
agências do Rio de Janeiro, em 
projetos para clientes globais como 
Coca-Cola e L'Oreal. 

Paulo decidiu começar 
sua própria empresa por necessidade, 
quando era gerente de produção de 
outro estúdio carioca. "Começaram a 
aparecer vários trabalhos como 
freelancer, e chegou uma hora que eu 
estava fazendo tanta coisa para fora 
que meu trabalho no estúdio começou 
a ficar prejudicado. Então tive de fazer 
uma escolha: ou continuava lá, ou 
criava minha própria empresa", lembra 
o ilustrador. 

Em seus primeiros meses 
de vida, o ícone teve de superar os 
obstáculos que quase sempre 
aparecem no caminho de novos 
estúdios. No entanto, foi nessa época 
que a sorte de Paulo começou a ficar 
evidente. "Logo no começo, consegui 
um trabalho grande para a Coca-Cola, 
por meio do escritório de design Ana 
Couto. Ralei muito, mas isso me deu 
gás para pegar meu portfolio, que 
estava cheio de peças que criei para 
produtos imaginários, como 'Fanta 

Maracujá', e bater na porta das 
agências", lembra o ilustrador. 

Assim, o número de projetos 
no cronograma do ícone foi ficando 
maior e o estúdio começou a crescer. 
Hoje, o irmão de Paulo, o ilustrador 
Márcio Botelho, é seu sócio e cuida de 
toda a parte administrativa da 
empresa. Ambos concordam que um 
dos maiores diferenciais do ícone 
durante sua trajetória de sucesso foi a 
relação com o cliente. "A maneira 
como você atende o cara faz muita 
diferença", acredita Paulo."Estamos 
aqui para resolver o problema dele, e 
não para criar outro. Estreitar esse 
laço com os clientes e trabalhar bem 
próximo deles é muito importante. 
Trabalhando dessa maneira, o estúdio 
foi se desenvolvendo naturalmente." 

O ícone sempre concentrou 
sua atuação no design impresso, com 
uma equipe especializada em 
ilustração 2D, 3D, manipulação de 
imagens e criação de concepts. "Para 
mim, os melhores trabalhos são os 
que abrangem todas essas áreas, que 
podem contar com a participação do 
estúdio como um todo. Já 
conseguimos algumas vezes, e nossa 
meta é que isso aconteça com mais 
frequência", conta Paulo. 

O projeto que o ícone 
realizou para o Shopping Bangu, no 
final de 2009, foi exatamente assim. 
O briefing pedia uma ilustração com 
personagens infantis para um -> 
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