
ste artigo de Jorge Mon-

taria foi publicado na Red

latinoamerícana de Diseno

em 2007, mas fizemos questão de pu-

blicá-lo, porque certamente responderá

às dúvidas de muitos jovens designers

que nos mandam e-mails sobre essas

questões. Leia e guarde os conselhos e

sugestões de Montaria.

1 - Talento não é tudo

Talento é importante em qualquer pro-

fissão, mas também não é garantia de

sucesso. Trabalho duro e sorte são fato-

res igualmente essenciais. Na verdade,

se você não é muito talentoso, poderá

ainda se dar bem se investir nos outros

dois fatores, Muito criativo é péssimo

de venda, assim como muito designer

médio pode ser ótimo vendedor. Você

pode ter muita facilidade diferente de

ter talento, com facilidade se nasce, o

talento se faz com muita prática,

2 - Â maior parte do tra-

balho é um saco

Na faculdade pode parecer que todo o

trabalho do designer é superlegal. Já na

vida real, na maioria do tempo ternos

que mexer com papelada, rascunhar

coisas chatas, checar fatos, negociar,

vender, juntar dinheiro, pagar taxas e

por aí. Se você não aprender a gostar

do trabalho chato, nunca terá sucesso.

3 - Se tudo é igualmente

importante, então nada é

realmente importante

Quais dessas máximas um designer

deve seguir: "não se atenha apenas

aos detalhes" ou "Deus está nos de-

talhes"? A palavra de ordem deve ser

hierarquia. Tudo é importante, sim.

Mas algumas coisas mais que outras.

4 - Não pense demasiada-

mente num problema

Designers são obsessivos por natureza.

Não tente prolongar ou complicar um

problema quando você já tiver a solu-

ção. Bola para frente!

5 - Comece com o que

você sabe

Na língua do design isso significa "de-

senhe o que você sabe". Comece pelo

começo; coloque no papel ou na tela

aquilo que você sabe e compreende.

Depois, trabalhe o que desconhece,

resolvendo as questões complexas e

removendo-as uma a uma, Todo de-

signer deveria seguir esse princípio.

6 - Não esqueça, seu ob-

jetívo

Estudantes e jovens designers geral-

mente encontram soluções brilhantes

para os problemas, mas na sequência

acabam perdendo o foco e despenden-

do esforços em vão. Um pensamento

original é um presente dos deuses,

principalmente quando você se atém

ao seu objetivo. Acontece que às vezes

aparecem no transcurso criativo ideias

excelentes para outros problemas. Não

caia na besteira de tentar empurrar ao

cliente o que ele não precisa.

7 - Equilibre seu ego

Excesso de confiança é tão prejudicial

quanto baixa auto-estima. Seja humilde

ao lidar com um problema. Identifique

e aceite sua ignorância. Não abuse de

seu poder de criar coisas, nem subes-

time suas dificuldades, caso contrário

você poderá ser surpreendido -e não

será uma surpresa agradável. Designer

que se sente estrela vira meteorito,

espatifa-se. O designer está abaixo na

hierarquia social, longe de estrelas de

cinema, banqueiros, economistas e ad-

vogados. Não acredita? Pergunte para

sua mãe quem é Philipe Starck. E não

fique apavorado se começar a traba-

lhar numa empresa e seu salário for a

metade do salário do estofador.

8 - Defenda suas ideias;

ou "de boas intenções o

inferno está cheio"



Inovação e ideias brilhantes vão contra

a natureza do contrato social. Para que

elas sejam bem-sucedidas você terá

que defendê-las e fazer grandes es-

forços. A maioria fracassa. Prepare-se

para trabalhar duro e falhar algumas

vezes e também para ser rejeitado. O

trabalho do designer tem muito em co-

mum com artes marciais: assim corno

um judoca no tatame, você nunca deve

subestimar seu oponente. E se você

acredita na excelência e na criativida-

de, seus oponentes serão inúmeros.

9 - Resultado

Não importa o quão eficaz são suas

habilidades diante de um computador,

o quão brilhante é 3 sua escrita ou c

quão excepcional qualquer habilidade

sua é; se você não conseguir vinculá-

las ao resultado, basicamente elas não

existirão. Resultados. Lembre-se disso:

vincule suas habilidades aos resulta-

dos. O cliente dá valor ao resultado,

não está nem aí para seu interessante

processo criativo. Fale em claro por-

tuguês, esqueça aquele linguajar da

universidade, assim como calouro não

entende de "paradigma" ou "holísti-

co", cliente também não.

1 0 - 0 resto do mundo é

importante

Se você espera realizar alguma coisa

em vida, você vai inevitavelmente pre-

cisar daquelas pessoas que você odia-

va no colegial e na faculdade. Um terno

não faz de você um génio. Não importa

o quão espetacular é o seu design: al-

guém terá que construir ou manufatu-

rar a peça para você. Alguém terá que

comprá-la. Respeite essas pessoas.

Você precisa delas. Em nenhuma outra

profissão é tão certo aquele ditado: "O

cliente sempre tem razão", nunca bri-

gue com cliente, de jeito nenhum entre

com demandas, vai ser pior o dano que

ele irá fazer falando mal de você que o

que você vai tirar, embora esteja no seu

mais justo direito. Seja humilde.

11 - Ideia não vale, pro-

duto sim

Você pode ter a ideia mais maravilhosa,

aliás, pode fazer dela um ótimo produ-

to. Porém ela só vale quando vira uma

mercadoria inserida em um esquema

comercial viável com respaldo finan-

ceiro, logístico e de comunicação. Aí

tem valor. Então não se preocupe com

a cópia, o que vale mesmo é a execu-

ção, quern copia só o faz do que já tem

sucesso comprovado e testado. Ser

copiado é um reconhecimento de com-

petência: fique feliz se isso acontecer,

lembre-se de que quem bate primeiro

bate mais forte,

12 - Inovação demais é
9

perigosa

Se você resgatar um náufrago depois

de vários dias no alto mar, não pode

lhe dar feijoada, pois vai lhe matar. O

mesmo acontece com urna empresa

que não está acostumada à inovação.

Propor a essa empresa coisas muito

arrojadas de entrada é fracasso ga-

rantido. Primeiro ela terá que arrumar

a casa, melhorar produtos e serviços,

respeitar a imagem visual quando ela

é antiga e bem posicionada; depois,

em um processo determinado por uma

decisão de mercado, não de design,

pode propor novidades mais ousadas,

Não se esqueça de que quanto maior é

a inovação, maior é o investimento da

empresa. Fuja de empresário bombeiro

(aquele que vive apagando incêndios),

especialmente aquele que está mal das

pernas e pensa que com design vai

melhorar o déficit financeiro. Design

implica investimento.

Extraído do site; http://rldiseno.com

Text Box
MONTAÑA, Jorge. Só para designers. Design Gráfico. São Paulo, 2008. p. 28-29




