
Empresas e indústrias buscam 
solucionar criativamente os seus 
problemas em um ambiente 
que, para alguns, pode parecer 
estranho, mas que os resultados 
obtidos provam justamente o 
contrário: a sala de aula. Diante 
de um cenário real, muitos alunos 
desenvolvem projetos a partir de 
um processo criativo que inclui 
toda a orientação, desde o briefing 
- desenvolvido a quatro mãos, 
brainstorm, busca de referências, 
entrega de estudo preliminar, 
aprovação do júri, composto pelos 
empresários e coordenação da 
Escola - a execução final dos 
trabalhos, igualmente como ocorre

no mercado de trabalho. A diferença, 
nesse caso, está no envolvimento 
e no comprometimento desses 
alunos diante de uma necessidade 
real, onde possuem a chance de 
trabalhar com total liberdade e 
ousadia, sempre com a orientação 
dos métodos de ensino estabelecida 
pela instituição, viabilizando a 
entrega final dos projetos.

A Panamericana Escola de Arte e 

Design, que completou 50 anos no 
dia 07 de abril deste ano, á pioneira 
nesse tipo de parceria. Ela iniciou, 
em 199B, o programa chamado 
JOBTraining, que, até então, já 
contou com a participação de

empresas e instituições como LG, 

Penalty, Caloi, Brastemp BMW 

Associação Brasileira de Design de 

Interiores e até mesmo a prefeitura 
da cidade de Brotas, no estado 
de São Paulo. Em comum, todas 
apostaram na qualidade do método 
da Panamericana Escola de Arte 

e Design e na criatividade de seus 
alunos, que retribuíram com projetos 
inovadores e surpreendentes.
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A integração do conhecimento 
adquirido em sala de aula ao 
contexto do mercado é benéfica 
tanto para a empresa quanto para 
os próprios estudantes. "Trata-se de 
uma excelente oportunidade. Eles 
vão se deparar com um case real, 
que vai ser submetido à avaliação 
de um cliente de mercado. É uma 
visibilidade valiosa", afirma Renato 

Hayashi, professor de Design 
Gráfico da Panamericana Escola 

de Arte e Design. Ele explica que o 
processo do JOB Training se dá a 
partir da metodologia de criação 
real de mercado, uma vez que 
todos os professores também são 
profissionais atuantes. Assim, além 
do papel de orientar os alunos, 
eles também se colocam no papel 
do próprio cliente, questionando 
e fazendo com que os estudantes 
enxerguem caminhos e soluções que 
passam enriquecer seus trabalhos.

Um dos JOB Trainings de maior 
sucesso, e que exemplifica bem 
essa metodologia criativa citada por 
Renato Hayashi, foi o que propôs 
a criação de um novo logotipo para 
a cidade de Brotas, em 2D06. A 
ideia partiu da própria prefeitura e 
de empresários locais, que, antes 
da parceria com a Panamericana 

Escola de Arte e Design, haviam 
procurado, sem sucesso, soluções 
em diversas agências de design. 
Muitos dos resultados apresentados 
anteriormente eram limitados 
apenas aos esportes radicais, 
principal característica da cidade.
As soluções encontradas pelos 
estudantes da Escola, no entanto, 
foram além, tanto que, até hoje, a 
identidade visual de Brotas é criação 
do então aluno Fábio Cirullo.

Renato Hayashi, professar que 
orientou Cirullo durante o JOB 

Training, explica que o sucesso das 
soluções apresentadas por todos 
que participaram do projeto se 
deve, principalmente, a liberdade de 
criar e a pró-atividade que muitos 
demonstraram ter: "A cidade 
necessitava atrair não apenas os 
atletas praticantes de esportes 
radicais, mas também a família, 
da criança ao idoso. Fábio Cirullo 
sempre foi um aluno bastante 
preocupado em pesquisar e dar 
respostas criativas. Discutimos 
muito todas as possibilidades e, 
desde o inicio, seus rascunhos 
traziam o homem como tema. Ele 
procurou não só atender aos itens 
solicitados no briefing, mas sugeriu 
também outras soluções, como 
mobiliário urbano, padrões de piso 
para calçamento de ruas e praças, 
brinquedos e brindes. Esse foi o 
diferencial para que seu projeto 
fosse escolhido".
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Além da Adresse, mais três JOB 

Trainings estão acontecendo 
na Panamericana em 2013. A 
joalheria Alwahch busca, nessa 
proposta, melhorias em seu espaço 
para gerar uma experiência única 
em seus clientes. Os estudantes 
irão desenvolver um projeto de 
design de interiores para a sede 
da joalheria, localizada em uma 
charmosa cobertura da Rua 
Oscar Freire, em São Paulo. Os 
alunos também realizaram visitas 
técnicas, simulando assim a 
mesma metodologia realizada por 
um profissional de mercado. Para 
a Elancers, a proposta foi a criação 
de uma logotipo ou assinatura 
visual. A marca representa uma 
empresa de tecnologia para área 
de recrutamento e seleção de 
profissionais. A empresa conta 
com poderosas ferramentas de 
gerenciamento das informações, 
tem apresentado um crescimento 
vertiginoso nestes últimos cinco 
anos e acredita no potencial dos 
alunos do curso de Design Gráfico 
para crescer cada vez mais.

A Vidrotil, especializada em 
mosaicos de vidro, em parceria 
com a Panamericana, sugeriu 
aos alunos a criação de sua nova 
coleção de mosaicos, executados 
com tamanhos e cores dos vidros 
da empresa, de maneira original, 
inovadora e criativa.

A participação e o envolvimento 
dos alunos no JOB Training 

são unânimes. Roberta Martini, 
aluna do curso de Design de 
Interiores, está envolvida em dois 
projetos este ano, o da Adresse 

e o da joalheria Alwahch "Essa 
experiência é importante porque 
vivenciamos algo que realmente 
acontece no mercado. São clientes 
reais, que estão dispostos a ouvir 
ideias e saber o que nós, alunos, 
temos a oferecer", diz. Quem 
também compartilha da mesma 
opinião é Giovana D'Ambrósio, 
também aluna do curso de Design 
de Interiores, que está participando 
do JOB Training da Alwahch: 

"Temos a oportunidade de colocar 
na prática o que aprendemos, não 
fazemos um trabalho hipotético. 
Isso faz toda a diferença", reforça.

Como forma de reconhecer 
a qualidade dos projetos 
desenvolvidos, a Panamericana, 

muitas vezes, promove exposições 
dos resultados, que apresentam 
o conceito, a técnica e habilidade 
dos estudantes e dos trabalhos 
realizados. "Acreditamos no 
potencial de nossos alunos, por isso 
não temos receio de colocá-los 
frente a estes desafios com as 
empresas, que são, na verdade, 
grandes parceiros que acreditam 
nesta troca exclusiva. Estamos, de 
certa forma, educando o mercado 
para competências internacionais, 
e isso só acontece porque existe, 
dentro do nosso sistema, a 
flexibilidade de nossos dirigentes aos 
novos projetos", afirma Alex Lipszyc, 
Diretor de Ensino da Panamericana 

Escola de Arte e Design

É a prova de que incentivar a 
criatividade faz toda a diferença para 
as empresas e também para os alunos.A ut
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Caixa de texto
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 44, p.58-61 , jul./ ago./set.  2013.




