


Seja mais 
criativo 

20 conselhos que 
maximizarão seus 

talentos em design 

Quando o assunto é criatividade, não se pode esperar 
sentado por uma grande ideia - é preciso correr atrás 
dela. Mas também não se deve persegui-la ou pressioná-
la, já que a criatividade só funciona quando é trazida à 
tona de forma espontânea. Por isso, é preciso desenvolver 
uma estratégia em que o seu impulso criativo siga o curso 
natural do processo. 

Apesar do que alguns clientes podem achar, 
somente o próprio designer pode 'ligar' a criatividade, como 
se faz com uma lâmpada. A solução é manter suas 
melhores ideias sempre na manga guardando tudo que o 
inspira, estudando cuidadosamente seus colegas e 
influências, desafiando a si mesmo com novos problemas, 
e estando sempre aberto a outras soluções. 

A criatividade é algo pessoal, mas, com certeza, 
muitos dos conselhos que estão nas próximas páginas 
parecerão ter sido feitos sob medida para você. Aproveite 
cada um deles. -> 



Faça do seu espaço de trabalho uma extensão de sua mente e 
deixe que os dois interajam. Estudos demonstram que certas 
cores, como o laranja, facilitam o desabrochar da criatividade. 
Mas não são só as cores. Os brinquedos, livros, embalagens e 
pôsteres de artistas que ficam à sua volta podem ter um papel 
importante em seu processo criativo. 

0 mundo do lado de fora do estúdio também afeta a sua 
criatividade. Faça o que puder para observá-lo sempre com 
olhos frescos. Uma boa maneira de conseguir isso é fazer um 
caminho diferente indo ao estúdio ou, para quem trabalha em 
casa, quando almoçar fora. Explore as ruas com uma câmera e 
use as tomadas como experimentos. 

Suas viagens devem ser oportunidades para experimentar o 
diferente. Se escolher um destino com uma cultura exótica, 
seus sentidos entrarão em plena atividade, já que precisarão 
se adaptar a novos cheiros e cores.Toda e qualquer experiência 
deve ser encarada como predecessora de um desafio criativo. 

Muitos designers afirmam que não seriam tão criativos sem a 
internet. Por isso, procure aproveitar ao máximo sites como o 
FFFFOUND, sem esquecer de plataformas como Behancee 
Carbonmade, para ver o que outros profissionais estão 
fazendo. Mas não apenas consuma, participe! Poste 
comentários e crie um portfólio nessas plataformas. 

Mantenha um sketchbook com você e use-o quando puder. 
No começo, pode parecer algo forçado, mas, quando se sentir 
entediado ou tiver uma grande inspiração, suas mãos 
automaticamente irão ao encontro do caderno. 

Se você não pode viajar com frequência, tente ao menos 
percorrer a cidade a pé ou de bicicleta, dando voltas para 
deixar a mente esfriar, se livrar de pressões ou apenas pensar. 
Ambas as alternativas mantêm a circulação sanguínea ativa e, 
consequentemente, a mente funcionando. Durante a 
caminhada ou pedalada, seu subconsciente começa a 
'mastigar' o que quer que estava bloqueando a sua mente. 
E, em algum lugar do caminho, um problema que parecia 
insolúvel pode se transformar em um belo desafio. 

Não se pode apressar uma coisa boa. A criatividade é 
imprecisa na maior parte das vezes, então, tente deixar suas 
ideias respirarem, já que na maioria das vezes elas não 
nascem como grandes obras de arte. Por incrível que pareça, o 
tédio pode ajudá-lo com isso. Afinal, é preciso se entediar com 
o que está à sua volta para criar algo novo. 

Afaste-se do computador. Desligue aTV e torne-se um 
consumidor ativo de informações. Leia livros e revistas, ou o 
que seja de seu interesse, não somente sobre a área em que 
trabalha. Sejam artigos de metafísica, capas de discos antigos 
ou edições passadas de uma revista. Siga apenas a sua 
curiosidade, sem se preocupar com o rumo que ela vai tomar. 

Quando o assunto é texto, nada o ajudará mais em sua 
criatividade do que um vocabulário vasto. Tentar encontrar 
novos termos para expressar o que está visualizando o levará a 
novas direções. Por isso, não se engane consumindo produtos 
apenas visuais: absorver textos, jornalísticos ou literários, fará 
com que você tenha uma série de ideias. 

Música, teatro, dança, cinema, arquitetura... Há um mundo de 
criatividade lá fora esperando para ser descoberto. Compre um 
CD, vá a um espetáculo teatral, assista a um filme. O que quer 
que você escolha, leve a sério. Pense no processo criativo, na 
intenção do autor, coreógrafo ou diretor, e julgue a criação. 



Experimente entrar em uma nova área da criatividade sobre a 
qual você nunca tenha estudado, como uma nova graduação ou 
o curso de alguma escola de arte. Poucas horas por dia serão 
suficientes para lembrá-lo do que realmente significa 
mergulhar em um assunto e esquecer de todo o resto. Isso fará 
maravilhas para seus próximos processos criativos. 

A internet pode ser um mar de inspiração, mas também pode 
deixar a mais resiliente das mentes saturada. Um pensador 
criativo, tendo mais espaço na mente para absorver inspirações, 
precisa prestar atenção nisso. Para contar uma boa história, é 
preciso mantê-la sempre interessante, e também saber quando 
parar. 0 mesmo vale para pesquisas de referência, 
principalmente quando se tem muitas coisas para observar. 

E preciso estar preparado para armazenar tudo que o inspira. 
Se encontrar coisas interessantes na internet, certifique-se de 
ter uma conta em plataformas como oTumblr para postá-las. 
Escaneie as melhores páginas do seu sketchbook e 
desenvolva-as no computador. Muito em breve, você terá uma 
biblioteca de ideias e inspirações para consultar quando quiser. 

Pouquíssimas ideias são realmente originais. As pessoas 
reciclam pensamentos das gerações anteriores e os combinam 
de novas formas, tornando os processos criativos mais 
avançados. Há uma história incrivelmente rica a ser explorada 
pelos profissionais criativos. De alguma forma, isso é uma das 
coisas que nos tornam humanos. Procure aprender com quem 
viveu antes de você. 

Sempre que puder, crie um objeto. Manipular materiais é uma 
das coisas que mais trabalha a nossa criatividade. Quando 
puder, desenvolva mock-ups para representar uma ideia, em 
vez de somente apresentar um projeto digital. Você aprenderá a 
superar muitas dificuldades do mundo real. E o fato de poder 
tocar no seu trabalho já é um prazer por si só. 

Sites de exibição de portfólio, como o Behance, normalmente 
permitem que você escreva ou receba feedbacks. Use essa 
ferramenta como trampolim de crescimento, e não apenas para 
falar mal do trabalho dos outros. Pergunte aos usuários o que 
você poderia melhorar em seus projetos. Não há caminho mais 
digno para a excelência do que a humildade. 

É essencial conhecer os principais caminhos que são tomados pela 
comunidade criativa de seu país ou região. Seguir tendências não é 
algo inteligente, mas saber que elas existem e quais são é essencial. 
Visitar blogs e sites de design dá uma visão clara do que seus 
colegas estão fazendo. 

Comece projetos virtuais sozinho ou com colaboradores. Pode ser 
um tributo a um ídolo em comum, ou qualquer coisa que faça o seu 
coração bater mais forte. Expresse seu amor por isso, e você nunca 
ficará sem ideias. Em seus projetos pessoais, você é o cliente. Então 
pode colocar regras absurdas e tentar quebrá-las, ou não colocar 
regra nenhuma. 

Criatividade é abraçar toda e qualquer mudança que traga 
desequilíbrio ao seu cotidiano. Com isso em mente, tente desafiar 
sua rotina. Experimente trabalhar de forma que ache dificuldade em 
coisas que faz automaticamente. Isso o fará arranjar novas soluções. 
Desenhe com a outra mão ou escreva em vez de desenhar. 

Geralmente temos um monte de ideias para o projeto dos outros, 
mas não para o nosso. Por isso, se você tem amigos criativos, 
trate-os como se fossem seus terapeutas [sem exageros]. N u nca 
subestime a opinião de outras pessoas. Uma boa discussão - se 
alimentada pordrinks, 
melhor a inda- , faz 
maravilhas em um projeto 
sem rota definida. 
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