
A tal da simplicidade 
Cases interessantes mostram o quanto a simplicidade alça projetos a níveis elevados de criatividade 

a vida nem tudo é simples, mas 
simplicidade é tudo. Simplicidade 
envolve, comove, agiliza, conven

ce, valoriza, enfim, simplicidade re-sol-ve. 
Quando vejo algo inteligente, costumo 
prestar atenção, quando olho algo diferen
te, registro na memória. Quando encontro 
algo funcional, me envolvo. Agora quando 
encontro qualquer uma destas três situações 
acima aliadas à simplicidade, aplaudo e re
verencio. Resolver problemas é nossa missão 
cotidiana, fazemos isso o tempo todo, porém 
nem sempre da melhor maneira. 

Damos voltas, geramos retrabalhos e aca
bamos perdendo com isso. Resolver de forma 
simples é mais difícil, muitas vezes quase im
possível, mas infinitamente mais gratificante. 
Numa realidade em que designers se preo
cupam em "rebuscar demasiadamente" seus 
trabalhos, para que reflitam todo o tempo e 
esforço demandado em sua criação, soluções 
simples, diretas e funcionais tem ficado para 
trás pelo fato absurdo de poderem ser inter
pretadas como rasas ou simplórias. Sempre 
preferi a preguiça que resolva algo complica
do de forma simples, do que a dedicação que 

me dê a mesma solução de forma complicada. 
Complicar o simples é fácil, difícil é o inverso... 

Aqui trago dois cases interessantíssimos 
para que observem o quanto a simplicidade 
alça projetos a níveis elevados de criatividade. 
Na evolução de marca da Slice, pensem no sig
nificado do nome, na decisão pelo "corte" em 
ângulo ao invés do reto, no cuidado em retra-
balhar a tipografia, mesmo que ela não apare
ça totalmente na marca, na delicadeza e preci
são das embalagens, enfim, é uma aula do uso 
do raciocínio simples a favor de um projeto. 

No case da Creative Scotland, o nível de 
simplicidade na construção da marca é ainda 
maior, podendo, na maioria das vezes, gerar 
a impressão de pouco valor, de um logotipo 
simplório, ou pior, as pessoas nem percebe
rem o real significado criativo da marca. Ao 
ver trabalhos deste nível, renovo as minhas 
crenças em situações onde a inteligência su
pera a força, a criatividade supera a obvieda
de e a simplicidade ocupa o centro do palco, 
com um holofote exclusivo dedicado a ela. 
Slice corta o excesso e privilegia a objetivida
de, Creative Scotland usa suas iniciais como 
um inteligente cartão de visitas, e, juntas, nos 

mostram que existem boas criações rebusca
das, mas as ótimas são geralmente as simples. 

Saber "pinçar" o que há de bom numa 
enxurrada de criações e ter coragem para 
decidir que "apenas" isso ou aquilo estavam 
bons e davam sustentação a todos os desdo
bramentos necessários ao projeto é tarefa 
árdua, pois sabemos que bancar a simplici
dade envolve mais do que apenas coragem e 
força de argumentação, envolve experiência, 
feeling, timing, bom senso, sensibilidade... 
Envolve escolha, a escolha correta. 
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