
s programas que utilizamos em 
nosso dia a dia, sejam para cria
ções destinadas à mídia impres

sa, web ou motion graphics, estão cada 
vez mais potentes. A cada versão lançada, 
novos e maravilhosos recursos são adi
cionados para facilitar ainda mais nosso 
fluxo de trabalho. Embora alguns desses 
softwares pareçam fazer mágica, não po
demos achar que conhecer profundamen
te cada uma de suas 1001 ferramentas 
seja, por si só, a chave para criações efi
cientes e de sucesso. 

Não quero desmerecer as ferramentas 
que tanto usamos em nosso dia a dia, até 
porque não viveríamos atualmente sem 
elas. Mas é preciso admitir que uma cria
ção de impacto e sucesso exige muito mais 
do que computação gráfica impecável: falo 

em técnica, elaboração e planejamento dos 
mínimos detalhes. 

Muitos iniciantes na área de design 
e estudantes universitários mal espe
ram para colocar a mão na massa e usar 
o Photoshop, retorcar imagens, abrir o 
Illustrator ou Corel, desenhar, produzir 
animações em 3ds Max, vídeos com efei
tos especiais no After Effects e assim por 
diante. Mas eles parecem menos interessa
dos em todas aquelas teorias que rodeiam 
a área do design, como o significado das 
cores, o valor de uma fonte tipográfica 
bem escolhida ou a importância do foco 
e disposição de objetos na diagramação. E 
se você se enquadra neste grupo, acredite: 
comunicações eficientes são peças incan
savelmente planejadas. É por isso que vale 
a pena estudar tantas teorias. 

Dúvidas pertinentes 
Cito a seguir apenas algumas das muitas per
guntas que todo bom profissional da área 
deveria fazer em seu cotidiano: "Qual é o 
público-alvo que quero atingir? Quais são os 
seus costumes? Do que gostam? O que leem?" 
O público-alvo precisa se identificar com sua 
criação, caso contrário, você pode ter grandes 
problemas. 

Será que você consegue explicar tecni
camente porque usou determinadas cores e 
famílias de fontes na arte, ou porque posicio
nou elementos na direita e não na esquerda 
da página? Certamente você tem gostos e 
preferências pessoais, mas não pode deixá-
las tomar conta de suas criações. Vale a pena 
analisar o histórico da empresa para qual 
você está desenvolvendo projetos e conside
rar fatores como o histórico da marca, o po-



sicionamento perante seus clientes, o nível 
de Market Share e M i n d Share que possuem, 
as ações que os concorrentes estão fazendo 
e assim por diante. Colete todas as informa
ções possíveis e use-as a seu favor. 

Você já se perguntou por que o supermercado 
está carregado de produtos com rótulos baseados 
em vermelho e amarelo? O significado das cores é 
um aspecto tão importante quanto a computação 
gráfica, a tipologia e a diagramação. Elas também 
são responsáveis pelo contraste correto entre obje
tos principais e secundários na arte. 

Já reparou que títulos e chamadas prin
cipais são normalmente escritos com fontes 
lapidarias (bastão) ao invés de decorativas? 
Isso porque garantem maior legibilidade. 
Já as fontes serifadas são mais confortáveis 
para a leitura de textos longos, e, por isso, são 
mais adequadas no corpo de livros, jornais, 
revistas etc. O estilo de fonte correto é fun
damental em qualquer tipo de publicação. 
Também é decisiva para refletir o compor
tamento de uma marca perante o mercado: 
imagine se uma marca de carro usasse a 

fonte da novela Rebelde em seus anúncios 
institucionais. Dica: não é preciso se restrin
gir às fontes que acompanham seu sistema 
operacional. Atualmente existem milhões de 
fontes à escolha. Vale a pena procurar. 

Quais os componentes mais importantes 
da arte? Quando outra pessoa olha "de relan
ce" para ela, a primeira coisa que nota é a ex
plosão cósmica ao fundo ou o produto sendo 
anunciado à frente? Você tem poucos segun
dos para cativar o leitor que folheia uma revis
ta na sala de espera de um consultório ou olha 
para um outdoor enquanto está dirigindo. A 
comunicação deve ser direta e interpretada 
em segundos por ele. A disposição correta de 
elementos é a chave para isso. 

Desenvolver projetos inovadores não sig
nifica quebrar todas as regras. Se você rota-
ciona um texto em 45°, precisa ter um expli
cação racional para isso. 

Acredite no que você desenvolveu. Se você 
terminou a peça e achou o resultado bom ou 
satisfatório, continue ajustando. Quando o re
sultado parecer impressionante, então ela está 

pronta para ser apresentada ao cliente. 
Descubra quais são os clichês ou cos

tumes usados atualmente. Leia muito, ouça 
muito e critique muito. Quanto mais conhe
cimento, mais inspiração para desenvolver 
suas peças. Vale até a pena espiar o que seus 
concorrentes estão desenvolvendo. 

Enfim, você pode trabalhar com os 
melhores softwares do mundo, contratar a 
modelo mais linda e abusar da computação 
gráfica, mas sem um bom planejamento 
técnico, análise de mercado e público-alvo, 
suas criações podem não ter a eficiência que 
tanto precisam. Pense nisso. 

Obs: Existem inúmeros livros que podem 
orientá-lo a planejar melhor os seus trabalhos. 
Procure e estude mais o assunto. O beneficia
do será você mesmo! 
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