
Há momentos na vida dê um profissional que é

preciso reavaliar seus objetivos e traçar novas metas

a serem alcançadas. Se você possui talento, é criativo,

já desenvolveu um bom portfólio e participou de

diferentes etapas de projetos, talvez seja o momento

de almejar vôos mais audaciosos.

Na carreira de um criativo com atuação no mercado

web, uma possibilidade de ascensão está presente na

figura do diretor de arte (http://tinyurl.com/4xrjuz). Assim,

uma dúvida muito comum envolvendo este assunto é:

quais seriam os requisitos necessários para um designer

conquistar tal cargo? As respostas você confere a seguir!

"Ter tesão pelo que faz, criar além do que é proposto! Buscar sempre uma grande idéia!

É MUITO IMPORTANTE VIVENCIAR UMA BOA PARTE DE TODO

O CICLO DE UM PROJETO, ATUANDO EM CONCEITOS, CRIAÇÃO,

PRODUÇÃO E ENTENDER COMO SE DESENVOLVE UM TRABALHO.
Outra dica é ficar antenado com tudo o que acontece no mercado e suas novas tendências.

Além disso, procure experimentar criar aplicativos, sejam eles gerenciadores de conteúdo,

aplicativos mobile, vídeos, rede sociais etc. Assim, você acaba ampliando seus conhecimentos e se

tornando um diretor de arte muito mais completo.

Junto, é claro, com uma boa formação e, em paralelo, buscando especialização sempre!"



"O termo 'diretor de arte' web no Brasil é um pouco

confuso. Na maioria das vezes, o que estúdios e agências

acabam procurando são designers, e não diretores de arte. A

diferença entre as duas funções pode ser um pouco nebulosa

para boa parte do mercado. Vários pré-requisitos são válidos

para ambos os cargos, como bom conhecimento de arte,

tipografia, de teoria das cores etc.

A grande diferença é que DIREÇÃO DE ARTE

EXIGE FOCO TOTAL NO CONCEITO. TUDO

O QUE VEM NA SEQÜÊNCIA (REDAÇÃO,

DESIGN, FOTOGRAFIA, ILUSTRAÇÃO,

ANIMAÇÕES) SÃO SUPORTES PARA

TRANSFORMAR ESSA IDÉIA INICIAL EM UM

RESULTADO BEM-SUCEDIDO. É fundamental saber

exatamente o que se deseja e pensar em todas as etapas do projeto. Isso

demanda habilidade em dirigir a equipe que executa as peças e boa noção de

comunicação em geral. Ter conhecimento das possibilidades tecnológicas e saber

quais são as suas implicações é algo essencial para quem trabalha com mídias interativas.

O bom diretor de arte também é uma espécie de curador: deve conhecer e selecionar

as peças certas para o projeto - seja uma produtora, ilustradores freelancer, sound designers,

programadores, fotógrafos. Por isso, é essencial estar sempre atento à produção alheia, conhecer as

agências, as produtoras e os profissionais que podem ser úteis no futuro. Saber dialogar e comunicar

exatamente o que se deseja, mas ao mesmo tempo dando a oportunidade de expressão, pode gerar

uma cumplicidade extremamente positiva para o projeto. Trabalhar em equipe e aproveitar o potencial

de cada membro do time podem fazer a diferença. É preciso saber ouvir o que cada profissional tem a

dizer e aproveitar as idéias e as opiniões da melhor maneira possível.

Saber se comunicar com clareza não vale somente para a equipe: ser persuasivo e convincente é

extremamente necessário para vender uma idéia para o cliente. E isso não é uma função exclusiva do

atendimento: a dupla de criação, melhor do que ninguém, sabe o que está sendo proposto ao cliente e

como aquela idéia pode atender às expectativas.

Obviamente, o profissional que busca uma posição de diretor de arte em uma boa agência precisa

comprovar que tem o perfil necessário para desenvolver um bom trabalho, através de um bom portfólio

Mas, enquanto uma pasta cheia de layouts bem produzidos pode demonstrar a habilidade em criar

belas páginas estáticas, dificilmente irá comprovar a sua capacidade como diretor de arte, caso não

seja possível interagir com o produto final. Para tal, é preciso analisar o conceito e a execução, e não

somente o visual criado para o projeto."



Fabiano Cruz

Gestor de criação do Wal-Mart Brasil

www.fabianocruz.com

"Se o foco é chegar ao cargo de diretor de arte, não faça absolutamente nada apenas por

'achismo' (achar algo legal ou bonito), busque ter conhecimento de causa, vivencie aquilo que afirma de

alguma forma. Mas como?

Informe-se antes de começar a criar, conheça as características do público-alvo, quais mídias digitais serão

exibidas e, claro, o prazo que você tem na mão. Por mais que a idéia seja incrível, quando o tempo para elaborar é

muito curto, não dá para 'redescobrir a roda', é momento de comunicar claramente e ser mais criativo do que nunca

dentro das limitações existentes.

OUTRO PONTO FUNDAMENTAL É SABER OUVIR. DE MÉDICO, TÉCNICO DE

FUTEBOL E DESIGNER, TODO MUNDO TEM UM POUCO! Então, o que vai ter de cliente querendo

opinar em uma criação que estiver gerindo não dá para enumerar, mas tem que saber filtrar o essencial para o projeto e discernir

do palpite pessoal. Não é demérito acatar opiniões, o projeto ainda tem sua concepção, não caia nesta armadilha do ego, ok?

Quanto à formação educacional para tal, depende muito de cada um. Posso dar o meu exemplo: fiz o técnico em

processamento de dados no ensino médio. Na universidade, cursei publicidade, em seqüência cursos de extensão em criação

publicitária, empreendedorismo e me joguei no mercado.

Lembro que me sentia em desvantagem dos outros que fizeram desenho industrial e por isso colava nos profissionais já

estabelecidos para aprender, peguei muito livro emprestado na biblioteca e de amigos. Hoje, eu vejo o quanto foi importante todas as

etapas que passei. É fundamental manter viva a curiosidade, humildade e vontade de querer aprender mais a todo instante."

"O mercado web anda cada vez mais exigente e competitivo. Ter diploma,

cursos de especialização, manter uma boa rede de networking, o-diabo-a-quatro, sim, sim, tudo conta.

Mas nada disso é novidade, nem é condição exclusiva desse segmento.

Serei completamente honesto: nunca tinha planejado minha carreira, até porque quando comecei,

há dez anos, não se sabia ao certo onde a web poderia chegar (já se sabe?!). Admito que me considero

um easy going bem-sucedido. Isso é fácil quando se é apaixonado pelo que faz. Mas vamos adiante, sem

pieguices, porque todo mundo sabe que, como em qualquer relacionamento, só a paixão não leva a nada.

Ninguém é diretor de arte se não for criativo. Um Everest de gente se julga criativo. E quem é,

de fato? A verdade é que criatividade não se avalia apenas com sites bonitinhos. CRIATIVIDADE

ENVOLVE PROFISSIONALISMO, INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA E

A CAPACIDADE DE GERAR SOLUÇÕES.
O bom designer entende as expectativas do cliente, não apenas visual, mas

estrategicamente falando. Isso o torna apto a fazer uma interface com todos os

profissionais envolvidos no projeto.

Por fim, o bom designer, o cara que é ou em breve será diretor de arte, sabe

que ser criativo não o torna uma estrela de brilho próprio. Se você tem essa

humildade, aquela pitada de bom humor no dia-a-dia, criatividade, talento e

profissionalismo... É só uma questão de tempo, cara, você chega lá."



Vencedor!

Raphael Ramos
chappados@gmail.com

Normalmente utilizo ferramentas on-line, como o "Remember the Milk" (lista de tarefas) e o Trac (gerenciamento de

projeto). Além de permitir que eu acompanhe o desenvolvimento dos projetos em qualquer lugar, ambas possuem

funcionalidades que auxiliam muito no acompanhamento de prazos e definição de prioridades.

Prêmios: 1 ano de hospedagem grátis (Plugln) + 1 Treinamento de Tecnologia (Impacta)

2° lugar

André Bazani
andrebc05@hotmail.com

Uso minha cabeça, um lápis e um papel! Através deles planejo como vai ser feita a produção do projeto: faço um cronograma

de como vou trabalhar, quais os programas que vou utilizar, qual vai ser a lógica que irei implantar e quanto tempo vou gastar!

Prêmios: 1 curso Flash em turma (Afterweb) + 1 ano de hospedagem grátis (Truizz)

3° lugar

Sérgio Montes
sergiojmontes@hotmail.com

Existem diversas ferramentas que funcionam bem no mercado, algumas até freeware. Mas eu gosto mesmo é de montar uma

planilha no Excel com todos os dados que preciso para administrar cada projeto. Então, ela fica bem customizada, adequada

para cada tipo de projeto. Os resultados têm sido excelentes, não só em prazos como em controle das etapas do projeto.

Prêmios: 12 meses de hospedagem - Plano VIP (Peart) + 3 meses de hospedagem grátis (Digiweb)

4° lugar

Daniel Chaves
danielsamsung@hotmail.com

É obvio que existem inúmeros programas que auxiliam a administrar um projeto, principalmente quando o mesmo parece ser

imenso. No entanto, as melhores ferramentas são a cabeça e a responsabilidade! Elas possibilitam desenvolver um projeto com

sucesso, além de atender todos os requisitos que um cliente exige.

Prêmio: 6 meses de hospedagem - Plano TOP (Peart)

Assinantes ganham descontos exclusivos em diversos serviços. Confira no site!

Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 56, p. 42-46, Agosto. 2008.




