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Bold°_a design company, eg.design, 

Laboratório Secreto e Visorama. No 

ano de 2012, o mesmo Nanjing Arts 

Institute lança a revista PRODESIGN, 

que também destina a mesma 

quantidade de páginas bimestrais 

para o Brasil, publicando trabalhos 

de ilustradores como Lula Palomanes 

e Flávio de Morais, além das mostras 

DINGBATS BRASIL e Um Ano em 

Cartazes. Em 2010, a prestigiada 

publicação trimestral Design 360°, de 

Guangzhou, dedica uma edição inteira 

ao design brasileiro, destacando a 

ADG Brasil, a ESDI, a Bienal Brasileira 

de Design Gráfico e o prêmio do 

Museu da Casa Brasileira. Ainda, 

as entrevistas com Kiko Farkas, 

irmãos Campana, os grafiteiros 

OsGemeos e os escritórios Cubículo, 

Quadradão e Ps2, e por aí vai. Em 

2011, a montagem em Xangai da 

mostra HlustraBrazil - organizada pela 

Sociedade dos Ilustradores do Brasil, 

com cem trabalhos de profissionais da 

ilustração, quadrinhos e animação - é 

eleita pela imprensa chinesa a Top Ten 

Art Exhibition e One of 5 Best Shows 

da cidade, ganhando destaque em 

dezenas de revistas e jornais chineses 

(fora o Wall Street Journal), circulando 

por Pequim e Hanói, em 2012. 

Além destas centenas de páginas, 

nos últimos cinco anos, a China 

recebeu oito exposições de artes 

gráficas brasileiras - incluindo a 9a Bienal Brasileira de Design Gráfico, vista 

por mais de 200.000 pessoas, de 45 países durante a Shanghai International 

Creative Industry Week, e o Beijing Icograda World Design Congress, ambos 

realizados em outubro de 2009 - e palestras de nomes como Kiko Farkas, 

Fred Gelli, Luli Radfahrer, Mauricio de Sousa, Cecília Consolo, Yomar Augusto, 

Luciano Cardinali, 32Bits, Marcelo Martinez e Orlando Pedroso. 

Isso, no entanto, não significa que o design brasileiro, ou mesmo o Brasil, estejam 

na boca, ou no bolso do povo chinês. A atual segunda maior economia do 

mundo vem recebendo doses de brasilidade há pouco menos de uma década, e 

ainda é cedo para dizer que a grossa maioria dos 1.3 bilhão de habitantes sabe 

quem somos. Porém, a situação - e a aceitação - tem sido cada vez maior. 

Há poucos anos, o Brasil ainda era apenas uma noção muito distante para 

os chineses, associado apenas ao futebol. Sobre design, artes, cinema, 

música e cultura brasileira não havia praticamente nada. Nem mesmo a bossa 

nova - que tocava em nove de cada dez restaurantes mais sofisticados - era 

reconhecida como brasileira, sendo para eles apenas "jazz". Hoje, uma das 

maiores audiências de Xangai - cidade de 23 milhões de habitantes, com 

400.000 estrangeiros - é o programa Estilo Brasil, que toca samba, 

choro e bossa nova aos sábados quando a tardinha cai. 
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Uma Olimpíada em Pequim, em 2008, 

e uma Feira Mundial em Xangai, em 

2010, mudaram a maneira como os 

chineses se relacionam com o mundo 

e vice-versa; e isso é um alerta para 

nós. Basta ver como nos últimos anos 

Xangai e Pequim se tornaram cenários 

de blockbusters de ação como 

007 Skyfall, Karatê Kid, a terceira 

continuação de Missão Impossível e A 

Múmia, e mesmo do drama brasileiro 

Destino, de 2009, dirigido por Moacyr 

Góes e estrelado por Lucélia Santos. 

Nossa Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas cariocas de 2016 parecem 

já produzir o mesmo efeito, com o 

quinto Velozes e Furiosos, O Incrível 

Hulk, Os Mercenários, um daqueles 

filmes (quem se importa?) da saga 

Crepúsculo, e a animação Rio, de 

Carlos Saldanha. Isso só para citar os 

mais rentáveis. 

De forma semelhante, o mundo vem 

fazendo contato com a produção 

brasileira de design gráfico, à medida 

que encontra interlocutores dispostos a 

apresentar, contextualizar e diferenciar 

"as artes gráficas brasileiras" do 

restante da produção mundial. Essa 

é, no fundo, a essência de se levar o 

design de qualquer país a outras terras. 

São raros os profissionais brasileiros 

que reconhecem e diferenciam a 

produção de design dos diferentes 

países asiáticos, ou mesmo entre 

as nações latino-americanas. 

Mundialmente falando, reconhecem-

se apenas nomes que atuam com 

grifes referenciais ou pontas de lança, 

abrindo caminho para que outros, 

com menos fôlego ou diferencial, 

possam ocupar algum espaço. 

Temos experiência nessa estratégia 

com músicos, jogadores de futebol 

e, mais recentemente, quadrinistas; 

até existem cases em design de 

mobiliário, como Sergio Rodrigues e 

os Campana, ou das artes plásticas, 

como o pintor Romero Britto e 

OsGemeos. Mas não com design 

gráfico. É isso que entidades de classe 

como a ADG Brasil, Abedesign e SIB, 

e órgãos como a Apex e o Itamaraty 

vêm, a duras penas, buscando 

entender como fazer. 

A exportação de serviços, ou 

consultoria em design gráfico, requer 

uma expertise e um modelo que 

extrapole a mensuração de metas 

que costuma ser proposta por 

órgãos governamentais. Quando 

bem realizadas, feiras e rodadas 

de negócios podem ser bons 

instrumentos para a promoção e 

realização de negócios de design que 

têm atrelado a produção de bens 

de consumo, comercializados para 

terceiros. Apesar do design gráfico 

estar obrigatoriamente em todos os 

outros, é talvez o mais intangível, e, 

em boa parte dos casos, é contratado 

pelo seu usuário final, tornando-se 

mais difícil de ser comprado. 

Por não saber direito aonde olhar 

ou como focar, boa parte dos 

programas e bem intencionadas 

ações, que promovem nosso design 

no exterior, acabam destacando 

apenas projetos de design com 

resultados tangíveis, leia-se produtos. 

É o caso da bela e variadíssima 

exposição temática Design 

Brasileiro: Uma Mudança no Olhar, 

apresentada no final de 2007, no 

Palácio do Itamaraty, em Brasília. 

65% da seleção de projetos de 

design brasileiros feitos para clientes 

estrangeiros, ou veiculados no 

exterior, era de design de vestuário, 

mobiliário, eletrodomésticos, 

automobilístico. Pouco mais de dez 

por cento eram projetos gráficos -

de CDs, rótulos, revistas e sistemas 

de identidade visual - e o resto era 

composto por quadrinhos para as 

principais editoras de super-heróis 

norte-americanas, ilustrações 

editoriais sem grandes alardes e 

um belo curta animado. Apesar da 

qualidade de boa parte dos projetos 

gráficos expostos, não se tinha ali 

um retrato do verdadeiro potencial 

brasileiro de design visual. Da mesma 

forma que nunca se falou tanto em 

design no Brasil, nunca se mostrou 

tanto design gráfico brasileiro fora 

do Brasil. Falta apenas que se fale a 

língua certa: a que traga clientes. A ut
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 42, p. 46-48, jan./ fev./ mar.  2013.




