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O designer paciente tem as idéias mais organizadas na mente e costuma persistir mais tempo 
numa solução. Assim, as boas idéias tem mais chances de sobreviver e serem bem executadas 
dentro do prazo. 

Recentemente eu li um livro que tratava sobre a paciência. Era um daqueles do tipo auto-
ajuda com muitas dicas práticas e que se lê em um dia. Não gosto muito destas fórmulas 
mágicas, mas este me foi dado por uma pessoa muito especial. Não sei se resolveu para o que 
era indicado, mas dei àquelas dicas um outro destino. 

Dos exercícios para sobreviver aos eventos diários que nos tiram do sério, apliquei 
perfeitamente várias sugestões à específica arte de fazer design. Creio que a autora não 
imaginava que ao falar sobre paciência numa fila de banco, poderia estar também falando sem 
querer de paciência para executar um projeto gráfico. 

Na maior parte dos projetos, o nosso maior adversário é o tempo. É ele que costuma colocar o 
ponto final em cada trabalho. E para terminar o quanto antes, muitos profissionais apostam na 
pressa para que tudo fique perfeito e completo. Ledo engano. 

Exemplo: criar uma marca para uma rede de farmácias em três semanas. Se para terminar em 
tempo o profissional desenhar formas aleatórias, sem pesquisa ou precisão, as chances deste 
trabalho ser reprovado são imensas. Pior que ser reprovado é ser aprovado e não funcionar. 
As três semanas podem transformar-se em meses ou anos de martírio e em muito prejuízo 
para os envolvidos. 

Agora no mesmo exemplo, se o designer faz uma vasta pesquisa das redes de farmácia no 
mercado nacional e externo, analisa produtos de outros segmentos, vasculha soluções em 
livros e na internet, pesquisa o público alvo intensamente e troca muita informação com o 
cliente, o projeto muda. Cresce, enobrece e multiplica as chances de dar certo. Depois de 
dedicação e muita paciência, o designer tem um rico material para dar início aos primeiros 
traços. 

Some-se a isso o fato de que o profissional paciente e organizado vai criar muitas pastas no 
computador. Uma para as pesquisas, outra para os estudos iniciais, outra para as imagens, 
outra para os textos, outra para as versões do projeto. Cada designer tem sua metodologia 
própria. O importante é que esteja muito lógico localizar cada arquivo, para ele ou para 
qualquer outro que precise fazê-lo. Investimento de minutos hoje para render muitos dias 
amanhã. 

O designer gráfico paciente executa cada versão muito próximo da arte final. Este ato agiliza a 
finalização quando estiver aprovado. Este mesmo profissional revisa pacientemente todo o 
trabalho antes de enviar para verificação. Este outro gesto simples economiza idas e vindas 
desnecessárias de arquivos e economiza muitos dias de projeto. Um designer ainda mais 
paciente levanta uma série de dúvidas e observações nas suas revisões. Mais uma vez, 
salvaram-se dias entre vai e vem de e-mails. 

O designer paciente tem as idéias mais organizadas na mente e costuma persistir mais tempo 
numa solução. Desistir de primeira não faz parte deste perfil. Assim, as boas idéias tem mais 
chances de sobreviver e serem pacientemente executadas até bem perto da perfeição 
desejada em cada caso. E principalmente, dentro do prazo. 
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