
lèm de ter idéias originais é imprescindível que o de-

signer conheça todos os processos que envolvem o

design para atender às expectativas do cliente", afir-

ma o designer Rogério Varela, 35 anos, que se uniu

à publicitária, Tiane SanfAnna, 36 anos, para abrir seu próprio escritório

de design, Ilustre Idéia, em 1997.

Com essa visão, e preocupado em absorver conhecimentos em di-

ferentes áreas, o designer iniciou sua carreira na área de publicidade,

"apesar de logo ter constatado que não tinha perfil para a área. "Na épo-

ca, as agências não tinham tanto interesse na área de design como têm

hoje." Trabalhou também com pré-produção quando ganhou experiência

no fechamento e finalização de arquivos e manipulação de imagens.

O designer acredita que trazer experiências de outras áreas sempre

agrega valor na hora abrir o escritório. É importante também ter pelo

menos uma noção de gerenciamento de projetos, administração e uma

visão global do negócio. Depois de adquirir essas experiências é hora de

buscar a própria identidade e uma maneira particular de trabalhar para

marcar o diferencial criativo no mercado.



A abertura do escritório Ilustre

Idéia foi alicerçada também pela ex-

periência adquirida como free-lancer.

O designer já* trabalhava como autô-

nomo e, nessa época, conheceu sua

futura sócia, Tiane Sant'Anna, com

quem começou a trabalhar. Depois de

desenvolver alguns projetos conjuntos,

decidiram abrir o escritório. "Sentimos

a necessidade de montar uma estru-

tura para atender melhor os clientes",

afirma Varela.

A segurança em relação ao que

queria contribuiu para consolidar a empresa e, hoje, apesar dos desafios

diários que enfrenta, o designer se diz apaixonado pelo que faz e procura

se envolver com dedicação aos projetos da empresa.

Sua sócia, Tiane, trabalhou em algumas agências de publicidade atu-

ando nas áreas de mídia, planejamento, atendimento e promoções. Tam-

bém já havia trabalhado do lado do cliente quando percebeu que pela

sua formação e experiência poderia ter um campo de atuação em outros

setores, por isso, decidiu se associar a Rogério para abrir a Ilustre Idéia.

Tiane atua no planejamento e conceituarão dos projetos do escritó-

rio dividindo algumas vezes a criação com Rogério. "Minha experiência

em publicidade ajuda a ampliar os horizontes do design considerando

outros aspectos de comunicação e marketing, porque tenho uma visão

mais geral e conceituai."
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Hoje o escritório atua nas áreas de identidade visual, comunica-

ção corporativa, projetos editoriais, ambientação corporativa, plane-

jamento visual de eventos e exposições, stands, sinalização, ações

promocionais, criação de personagens, materiais de ponto-de-venda,

embalagens, ações de trade marketing e arquitetura para varejo,

Quando o assunto é o mercado de design, Varela se preocupa

com a pouca evolução do mercado de design brasileiro e com o fato

de o design ainda ser considerado serviço ou item de luxo. Ele obser-

va que o design nos países desenvolvidos é algo inerente aos objetos

e lugares. É natural e imprescindível. Apesar disso, ele reconhece que

aos poucos os designers brasileiros começam a ser reconhecidos e

vistos como um profissional que faz diferença.

"Temos bons exemplos do design brasileiro sendo reconhecido

no exterior. Neste ano, por exemplo, ampliamos nossas fronteiras e

estamos atendendo a um novo cliente em Nova York. A troca de ex-

periências é muito rica para nós e gera novas oportunidades de traba-

lho tanto aqui quanto no mercado internacional", diz o designer.

www.ilustreideia.com.br
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