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desconhecido 

Por: Diego Pires 

Ter coragem para assumi r r iscos e 
se dar ao luxo de errar. Para os jovens 
designers mineiros Daniel Gonçalves, 
Lucas Diniz e Matheus Dias, esses são 
pré-requisi tos essenciais para quem 
sonha em abrir um estúdio. 

Quando o tr io deixou seus 
empregos para fundar o Vorko, em 
fevereiro de 2009, a única certeza que 
t inham era a de que quer iam ter 
l iberdade para criar o que quisessem. 
"Daniel e eu t rabalhávamos na mesma 
agência, ele diretor de arte e eu 
estagiário. Descobrimos que ambos 
t ínhamos vontade de criar coisas tão 
incríveis quanto os t rabalhos de 
estúdios como Serial Cut e Fly Design", 
lembra Matheus. Logo f icou óbvio para 
os dois que seria impossível fazer isso 
t rabalhando em uma agência das 9 
da manhã às 7 da noite, o que os levou 
a começar a fazer t rabalhos pessoais 
paralelos. "O Daniel conhecia o Lucas 
da faculdade e o chamou para 
t rabalhar com a gente. Nós três 
pedimos demissão para fundar o 
Vorko e t ransformar esse lado B em 
grana", conta o designer. 

No começo, o quar te l -
general do estúdio era o quarto de 
Daniel. Apesar de terem mui ta 
vontade de fazer apenas aquilo que 
satisf izesse cr iat ivamente, o t r io teve 
que dedicar boa parte do tempo a 
projetos mais comerciais para 
conseguir se manter. Foi graças a isso 

Vorko 

que conseguiram alugar o espaço 
onde o Vorko funciona atualmente, em 
Belo Horizonte, capi ta l mineira. Além 
de passar a ter um lugar para receber 
os cl ientes, isso os ajudou a se 
organizar melhor. "Passamos a chegar 
e sair do estúdio no mesmo horário e o 
número de noites passadas em claro 
diminuiu muito", lembra Matheus. 

Claro, o tr io ainda teve que 
lidar com todas as di f iculdades que 
um novo estúdio enfrenta, já que 
nenhum deles possuía experiência em 
administ rar um negócio. "Tivemos que 
aprender a lidar com dinheiro e a 
cobrar. Mui tas vezes estabelecíamos 
um preço muito barato, porque 
precisávamos muito do cl iente, e 
f izemos até t rabalhos de graça, só 
para que nos conhecessem. Por mais 
chato que um trabalho possa ser, 
sempre damos o nosso melhor, e isso 
fez com que conseguíssemos uma 
rede de cl ientes que sempre voltavam. 
Consequentemente passamos a ter 
mais tempo para nos dedicarmos aos 
projetos que realmente queríamos 
fazer", conta Daniel. 

A l inha de art igos que o Vorko 
produziu para levar à edição de 2009 
do TrimarchiDG (TM DG) - o maior 
encontro de designers da Amér ica 
Latina, realizado na Argent ina - é um 
dos projetos que mais deu sat isfação 
ao estúdio. Eles t iveram dois meses 
para produzir peças como adesivos, 
cadernos, toys e cartões postais para 
serem expostas e vendidas no stand 
que alugaram. "Viramos quase todas 
as noites na semana anterior à 
viagem. Tivemos que ter mui ta 
concentração e determinação para 
conseguir fazer tudo a tempo, e isso 
foi bom para nós", diz Matheus. 

Todo o esforço valeu a pena: 
os art igos do Vorko f izeram sucesso 
no TMDG, sendo comprados e 
revendidos por pessoas de quatro 



01 Capa de uma 
edição da revista 
Ragga. "Gostamos 
desse trabalho pois 
conseguimos ser 
bem literais. O tema 
era sangue bom", 
conta Daniel 

02 No Surprise, parte 
de uma série de 
pôsteres inspirada 
em músicas que os 
membros do Vorko 
gostam 

030 flyer Lavou tá 
Novo, que o Vorko fez 
para divulgar um bazar 
para o qual criou a 
identidade visual 

Por mais chato que um 
I trabalho seja, damos o 

nosso melhor. Isso 
construiu a nossa rede 
de clientes 



04- 06 A equipe do incluíam cartões 
Vorko virou noites postais, cadernos com 
para produzir a linha capas serigrafadas, 
de artigos que expôs adesivos e o toy inflável 
e vendeu no TMDG Bubble, o trabalho 
2009. As peças mais famoso do trio 



07 0 logotipo do 
Vorko. "O nome do 
estúdio é um 
neologismo em 
esperanto, que 
significa 'obra'", 
explica Daniel 

Temos que começar 
comendo terra, depois 
capim e só então ração 
de primeira 

08 0 pôster 
Sneakers, fruto 
do amor de 
Lucas por tênis 

países di ferentes. Mas o retorno 
f inanceiro foi o que menos impor tou 
para o estúdio. "0 maior lucro foi a 
exposição que nosso t raba lho teve. 
Estúdios experientes v i ram e 
gostaram das peças que 
produzimos", diz Lucas. Daniel 
concorda: "Isso nos deu uma rede de 
conta tos que nunca imaginávamos 
ter. Criativos que conhecemos lá, 
como o pessoal do Fly Design, hoje 
ace i tam fazer colaborações com a 
gente. Descobr imos que as pessoas 
do mundo do design são bem mais 
acessíveis do que achávamos". 

A equipe do Vorko nunca 
se propôs a atuar em uma única 
discipl ina. "Percebemos que éramos 
bem diferentes um do outro. Eu tenho 
um design mais sério, já o Lucas e o 
Matheus gostam de 'viajar'. Por isso 
t ínhamos condições de aceitar vários 
t ipos de t rabalho. Começamos a usar 

isso a nosso favor, como um diferencial", explica Daniel. Como não t inha um 
esti lo próprio ainda bem definido, o Vorko fez jus tamente dessa 
mult id iscipl inar idade a sua marca e o estúdio nunca hesitou em pular de 
cabeça no desconhecido. "Começamos a criar sites porque mui tas pessoas 
nos perguntavam se t rabalhávamos com isso e t ínhamos que dizer que não. 
Um dia decidimos: vamos fazer sites. Começamos com a página do Vorko. 0 
Matheus sentou na f rente do computador com um tutor ia l e colocou a mão na 
massa sem medo", conta Daniel. 

Tudo que o Vorko cria passa sempre pela mão dos t rês integrantes 
da equipe, pois um valoriza mui to a opinião do outro. "Chegamos em um nível 
em que podemos dizer o que quiser um para o outro. Se vemos que a lguém 

09 0 cartão-postal 
Awesome. 
produzido para 
o TM DG 2009 

não está produzindo como deveria, 
t en tamos conversar para ver o que 
está acontecendo ou s implesmente 
gr i tamos 'saí do Twitter e vai 
t rabalhar, cara!", conta Daniel. 

Esse ent rosamento é, na 
opinião do tr io, um dos grandes 
pilares de qualquer estúdio que 
tenha mais de um designer na 
equipe. Para eles, essa é a chave 
para resolver qualquer t ipo de 
conf l i to criativo. Matheus acredi ta 
que o fa to de os t rês não se 
conhecerem muito bem quando 
fundaram o estúdio t a m b é m foi 
mui to impor tan te para que as coisas 
dessem certo. "Mui ta gente pensa 
que o melhor amigo será o melhor 
sócio, e isso está errado. 
Conhecemos primeiro o t raba lho 
um do outro antes de nos to rnarmos 
amigos. Se não conf ia no t raba lho 
do seu amigo, não abra um estúdio 
com ele", a ler ta . 

Com o estúdio entrando em 
seu segundo ano de vida, a equipe do 
Vorko está convicta de que só 
conseguiu chegar onde está graças 
ao compromet imento incondicional 
de seus membros. "Se quer abrir um 
estúdio, esteja preparado para viver 
em função dele no primeiro ano. Não 
t e m famíl ia, namorada e nem 
cachorro", avisa Daniel. A união que 
t iveram durante o período inicial 
t a m b é m foi cruc ia l para que o Vorko 
se estabelecesse. "Mesmo se um de 
nós f izesse um t raba lho sozinho, o 
dinheiro pertencia ao estúdio, pois 
somos uma famíl ia", lembra Lucas. 

Agora, o t r io a lmeja ter 
cada vez mais t empo para se 
dedicar a projetos nos quais 
rea lmente acred i ta e conseguir 
ganhar dinheiro com isso. Daniel 
co loca as coisas de um je i to bem 
par t icu lar : "Temos que começar 
comendo te r ra , depois cap im e só 
então a ração de pr imeira. Já 
comemos bas tan te ter ra , e agora 
es tamos no cap im. Devemos estar 
no caminho certo". 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 30, p. 58-61, fev. 2010.




