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Palavra
mestres
Ninguém poderá dizer a você o que é
preciso fazer para ser um mestre do
design. Não há um único e correto
caminho a seguir, nenhum curso
milagroso e muito menos um certificado
incontestável para isso. Mas é possível
perceber que as qualidades em comum
dos ícones do design da atualidade,
como originalidade, paixão,
individualidade e uma vontade quase
inabalável de alcançar, em cada
trabalho, o maior nível possível, são
fundamentais para o sucesso.

Mas é preciso mais. Assim,
vale a pena dar uma olhada nos
conselhos de designers e ilustradores do
calibre de David Carson, Neville Brody,
Stefan Sagmeister e Joshua Davis, que
conversaram com a reportagem da
Computer Arts ao longo dos últimos dois
anos e estão reunidos nas páginas a
seguir. Você entrará de cabeça nos
métodos e valores que nortearam a
carreira desses feras. Seja a importância
do trabalho pessoal, o valor da pesquisa
de campo ou a importância de estar feliz
com o que faz, esperamos que ache
cada palavra extremamente inspiradora
para a sua carreira.

Os conselhos dos
maiores talentos
do design e da
ilustração que você
não deve esquecer
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Conheça a sua mídia
Hillman Curtis, www.hillmancurtis.com

Minhas criações normalmente
têm de cinco a oito minutos de
duração - o que é ideal para ser
visto online. Isso me desafia a
contar histórias com limitações.
Sei que o público da internet
prefere assistir a um curta online
de cinco minutos do que a outro de
vinte minutos. E acredito que esse
conceito pode ser aplicado a
qualquer mídia.

Design é
conteúdo
Joshua Davis
www.joshuadavis.com

começar tudo de novo, sempre testando
a organização dos objetos para alcançar
a harmonia entre espaço, objetos e
conteúdo... O meu portfólio online segue
essa premissa.

"Em termos de layout, estou
sempre procurando pelo modo mais
eficiente de apresentar o meu trabalho
para que ele seja o elemento de
destaque, e o layout apenas o veículo

Mais arte, menos
tecnologia
John Maeda
www.maedastudio.com

A cultura tem o potencial de fazer
com que a economia se desenvolva. E
esse desenvolvimento virá de centros de
criatividade, como escolas de arte e
design, e não das escolas de tecnologia.
O pêndulo do mundo está se afastando
da tecnologia e se aproximando de algo
mais humano, autêntico. Um programa
de computador é como uma grande
árvore. Agora precisamos de artistas e
designers para criar em uma nova
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cliente deseja e sempre tente criar algo
único e inovador. Evite fazer com que seu
estúdio tenha um estilo. Acho incrível
criar um trabalho que vai inspirar
alguém, que vai fazer outro trabalho, que
vai inspirar outra pessoa e por aí vai.
Contudo, se as pessoas estiverem se
copiando, aí isso não é tão incrível.

Esqueça a
identidade
Carlos Giovani
www.carlogiovani.com

ou da carreira, todos descobrem uma
habilidade, um talento especial; contudo,
nunca acreditei que o designer precisa
ter uma identidade, como ilustrador ou
designer editorial. Qualquer trabalho
envolvendo design, ilustração ou
animação é autoral. Afinal, sou eu que
irei fazê-lo. É a minha visão, minha
maneira de representar as coisas que

Misture
as mídias
Rafael Nascimento,
escaphandro.net

Acredito que o cruzamento de
mídias também é válido para renovar as
idéias. Por exemplo, quando comecei a
fazer web design, não tinha idéia de por
onde começar. Um bom modo de renovar
suas idéias é aplicar novas técnicas ou
abordagens no que você faz e sempre
tentar evitar o que é uma tendência ou
muito fácil.

gostam do seu trabalho, mas, desde que
eu esteja feliz e meus clientes também, é
isso que importa.Trabalho com briefings
o tempo todo e tento explorá-los ao
máximo. Acho que o design atual possui
muito ruído visual. Eu não gosto da idéia
de incluir coisas no meu trabalho sem
propósito. É objetivo do designer gráfico
fazer o mundo ter uma aparência melhor.

Reinvente-se
Jasper Goodall, www.jaspergoodall.com

Você precisa alimentar
o seu portfólio com coisas
novas e mandá-lo para as
pessoas. Hoje, muitos
ilustradores dão idéias para
diretores de arte sobre como
uma campanha publicitária
poderia ser. A ilustração
perfeita é aquela em que o
briefing do cliente existe, mas
o ilustrador produz a imagem
que queria ter produzido.

Trabalhe do
seu jeito
Alan Aldridge,
www.alanaldridge.net

Sempre começo um novo
trabalho do canto inferior direito
da folha. Sempre. Mesmo se o foco
principal da peça é o centro,
começarei do canto inferior direito
e trabalharei a partir dele de modo
diagonal, indo até o canto superior
esquerdo. Isso dá simetria ao
trabalho e é natural para mim. É
o modo como eu trabalho, mesmo
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Instigue
os clientes
Matt Pyke
www.universaleverything.com
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máximo da arte no
design. Essa idéia vai
além do óbvio; é quase
um guia de como ser feliz

como designer. Quando se tenta ser
artístico de modo satisfatório, e não de
modo estratégico, você sempre acabará
com uma solução melhor. Seja esperto.
Não enrole as pessoas.Tenha um ponto
de vista, u m conceito, uma visão.

Devolva
alguma coisa
Jonathan Barnbrook
www.barnbrook.net

Nós, designers,
temos um poder imenso
porque o que fazemos é
produzir mensagens com

significado. Isso pode educar pessoas,
começar uma revolução ou até ajudar a
mudar a sociedade.

"Como designer, suas
habilidades têm muito valor, então você
pode, sim, fazer algo pela sua
comunidade em termos de trabalhos de
design. É uma escolha ética que todo
designer precisa fazer.

Faca designs
com significado
Neville Brody
www.researchstudios.com

r

Tenha orgulho, mas
não seja orgulhoso
Nando Costa, www.nandocosta.com

A idéia de que o
trabalho que você faz
como designer possa ser
um benefício para a
sociedade não anda tão

evidente. Quando foi a última vez que
ouvimos a palavra progresso? Ele é
essencial para a sociedade, é a idéia de
que o que você faz agora deve contribuir
para uma sociedade melhor. O bom
design não é só algo que trará dinheiro,
mas que vai engajar as pessoas, a
cultura e as possibilidades.

Quando comecei, era
superprotetor com o meu
trabalho. Ficava muito
desconfortável quando ele
tinha que ser manipulado por
outros. Porém, já cheguei a
dirigir uma equipe de até 10
pessoas, então foi preciso
deixar o egoísmo de lado e
olhar para o trabalho dos
outros. Hoje, gosto de
trabalhar com outros
designers e não me sinto
mais em uma competição.
E parece que desse jeito
produzo muito melhor.

uma resposta emocional, e isso é o que
sempre buscamos na magneticNorth. De
certo modo, o design deveria ser assim
- não somente a conexão óbvia com o
público-alvo, mas uma conexão mais
emocional, subvertida. Gosto de pessoas
que correm riscos e experimentam

solução do problema que está
resolvendo e não use uma fórmula ou
sistema pré-determinados, nunca ficará
sem idéias. É preciso saber quem é o
público-alvo e qual é a mensagem que
você quer interpretar por meio do design.
Pergunte-se quem é o público, qual é a
linguagem visual dele e explore como o
trabalho pode se destacar dos
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Tentamos colocar o

Faca o que deixa
você feliz
Carlos Segura
www.segura-inc.com

Text Box



Seja
interessado
Guto Terni, Animatótio
www.animatorio.com.br

estude o máximo possível. O profissional
não precisa ser apenas talentoso, mas
ter responsabilidade.

'Disneyando' um pouco, é
preciso ter magia. Se o cara vai atrás,
estuda, é interessado, ele será
responsável no trabalho. O mau
profissional é desinteressado.
É importante para nós sentir que o
cara entende a magia do design e
da animação. A vontade faz o cara

Crie para
provocar
uma resposta
Stefan Sagmeister
www.sagmeister.com

e estamos incentivando nossos clientes
a trabalhar mais com mídias digitais.
Acredito que os designers têm muita
responsabilidade na preservação do
meio ambiente, já que nós é que
especificamos o tipo de papel que uma
embalagem irá ter e podemos acabar
usando materiais não biodegradáveis
apenas porque são bonitos. Os designers
devem assumir a responsabilidade por
um design mais consciente e convencer

Forme
alianças
Felipe Mello, Mopa
www.estudiomopa.com

A maioria do nosso aprendizado foi
adquirida fora da faculdade. O ensino
superior garante apenas a base.Troque
cartões, crie uma rede de contatos. E não
pense que vai ter concorrência, mas sim
formar alianças

de um trabalho finalizado
e usarem projetos futuros.
Se a abordagem do designer
não for assim, o portfólio
perde a consistência, fica

A experimentação é primordial para que você cresça e
se conheça como artista. Você só se conhece quando abre o
caderno e faz um rabisco sem briefing. É assim que evolui e
pode um dia vir a ser chamado para um trabalho pelo seu
estilo. Vale a pena; é um tempo gasto em você mesmo. Minha
válvula de escape é meu sketchbook e minhas cinturas. É aobservador por apenas alguns segundos

qualquer resposta que possa ser
evocada em tão pouco tempo - seja o
choque ou o humor - é bem-vinda,
desde que faca sentido dentro do
contexto do projeto.

hora em que posso escapar e experimentar o impreciso.
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