
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



56 

Brilhe no que faz 
Muitas pessoas acham que o 
caminho mais rápido para subir na 
carreira é fazer o trabalho que elas 
queriam fazer, em vez de focar no 
que deveriam estar fazendo. 
Atente-se à descrição do seu cargo 
e cumpra tudo o que determina. Se 
o seu chefe vir que você não está 
fazendo algo que deveria, por que 
pensaria em promovê-lo? 

Saiba aonde ir 
Tenha em mente o cargo para o qual 
quer ser promovido. Há casos 
óbvios, como de designer júnior para 
designer sênior, por exemplo, mas, 
mesmo assim, é importante ter uma 
referência. Descubra quais são as 
habilidades de que você precisa 
para chegar lá. 

Tenha um mentor 
Nada o impede de pedir a ajuda de 
alguém que faça o que você almeja 
fazer: além de mostrar vontade, é 
um ótimo jeito de ter contato direto 
com a função para ver se ela é 
mesmo para você. 

Querer aprender 
Um mentor pode mostrar como é o 
dia a dia de um cargo avançado, 
mas também é importante aprender 
sobre o mercado em que você está 
inserido. Se é um daqueles que não 
faz ideia do que é ROI ou como 
contas são ganhas (ou perdidas), 
esta é a hora de aprender. Entender 
mais sobre o mercado e sobre a 
maneira como a empresa em que 
você trabalha funciona é essencial 
para subir na hierarquia. 

Meça os sucessos 
Observe os projetos do seu portfólio 
e identifique os maiores. Agora, 
tente avaliar: quanto lucro deram? 
Como foi o processo criativo? Feito 
isso, complemente esses trabalhos 
com um texto que analisa o que 
funcionou e o porquê, e como sua 
empresa pode usar essas lições 
para satisfazer outros clientes. Isso 
servirá para o seu chefe como um 
lembrete constante de suas 
conquistas. 

Gabe-se 
Não queremos dizer dar uma volta 
olímpica toda vez que um projeto for 
aprovado, e sim ter orgulho de suas 
conquistas e fazer com que seus 
superiores saibam delas. Se receber 
um feedback positivo de um cliente, 
envie para o seu gerente, mas não 
seja chato. 

Seja especialista 
Sua empresa tem um especialista 
em apps, mobile ou impressão?Se 
não, torne-se essa pessoa. 
Identifique uma deficiência e 
procure supri-la. Você pode até criar 
um novo cargo, em vez de esperar 
outra pessoa ser promovida. 
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Voluntarie-se 
Quem organiza eventos em sua 
empresa? Quem repõe o papel da 
impressora, encomenda materiais 
ou cuida de detalhes que a gerência 
costuma esquecer? Se nãoforvocê, 
então é alguém que provavelmente 
está marcado para uma promoção. 

Pergunte 
A linha que divide uma pessoa 
proativa de alguém chato é tênue, 
como muitos gerentes de projeto 
sabem. Claro, é ótimo ser proativo e 
aprender novas habilidades, mas, se 
o seu gerente não faz ideia de que 
você quer uma promoção, deixe isso 
claro. Mas tenha cuidado: se a 
necessidade de uma pessoa para o 
cargo existisse, provavelmente já 
teria sido divulgada. Seja conciso e 
direto, e não inconveniente. 

David Parrish é consultor 
especialista em gerenciamento 
de empresas criativas e tem 
clientes de vários países. Escreveu 
o livro T-shirts and Suits:A Guide 
to the Business ofCreativity. 

Computer Arts: Como está o clima 
entre as empresas no mercado 
criativo mundial? 
David Parrish:Varia.Algumas 
empresas grandes estão com 
problemas financeiros e,ao mesmo 
tempo, companhias menores estão 
indo muito bem. 

CA: Esta é uma boa época para 
almejar uma promoção? 
DP: Depende da situação da 
empresa.Tempos tempestuosos 
podem trazer oportunidades. Se 
uma agência está reorganizando a 
equipe para se adaptar à economia 
do país, ou focando em um novo 

segmento, por exemplo, pode haver 
oportunidades para funcionários 
ganharem novos cargos. 

CA: Qual é a melhor forma de um 
funcionário conversar sobre uma 
promoção com seus superiores? 
DP: Trabalhe bem, entenda as 
estratégias e as finanças da 
empresa, dê ideias e assuma novas 
responsabilidades. Assim, 
provavelmente seu gerente será 
promovido com você! 

CA: Qual é a importância dos 
trabalhos pessoais para ganhar 
uma promoção ou se sustentar 
no mercado de design? 
DP:Ter iniciativa é crucial, e isso tem 
tudo a ver com ser criativo, em seu 
próprio estúdio ou em agências. Em 
outras palavras, criatividade e 
iniciativa também são importantes 
para os negócios. 

CA: Ficar até tarde e se dedicar ao 
máximo é importante? 
DP: Acho melhor fazer uma ótima 
contribuição para a empresa do que 
ficar até tarde. As pessoas que se 
tornam indispensáveis não são 
necessariamente as que trabalham 
mais, e sim as que o fazem da 
maneira mais eficiente. 

CA: Como os designers podem 
diversificar seu trabalho? Quais 
habilidades devem adquirir? 
DP: Conhecer mais o lado 
administrativo. Minha filosofia é 
baseada na combinação de talento 
criativo e pensamento inteligente 
para negócios. 
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Computer Arts: Qual foi o seu primeiro 
contato com o mercado criativo? 
Matt Brannick: Quando criança, tinha o 
costume de colecionar flyers, livros e 
capas de CD; colava tudo pelas paredes 
do quarto. Acho que isso me levou a 
trabalhar como designer. 

CA: O que faz na Dinosaur? 
MB: Recebo brief ings e trabalho em cima 
deles, do primeiro rascunho à impressão 
final. Nossos clientes são bem variados, 
então os projetos também acabam sendo. 
Acho essencial ter um bom conhecimento 
de softwares de design e de produção 
impressa e online, além de pensamento 
criativo.Também é preciso saber ouvir e 
prestar atenção nos detalhes. 

CA: Como é um dia de trabalho seu? 
MB: Normalmente começa com uma 
sessão de brainstorm em grupo. Leio 
brief ings, converso com clientes, 
apresento conceitos e desenvolvo 
projetos. Nunca fico entediado. Alguns 
dias são uma loucura, mas, em outros, 
consigo pesquisar e acompanhar blogs. 

CA: Qual é a sua parte favorita do dia? 
MB: Quando um job é entregue para o 
cliente. Criar peças de qualidade também 
é apaixonante. Estou sempre aprendendo. 

CA: O que frustra você? 
MB:Sempre que, por qualquer razão, não 
consigo desenvolver uma boa ideia. 

CA: Design é trabalho ou estilo de vida? 
MB: É para sempre. 

CA: Desde que começou a trabalhar como 
designer, o que mudou no mercado? 
MB: Com a recessão econômica, muitas 
agências tiveram que reduzir orçamentos. 
Os clientes querem maneiras novas de se 
comunicarem um mercado cada vez mais 
voltado a novas mídias. 
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Obedeça a estrutura 
Relatórios anuais são documentos 
legais, que precisam conter 
determinadas informações. Sendo 
assim, é necessário seguir uma 
série de regras. Normalmente, o 
relatório já possui uma estrutura 
definida, que deve ser obedecida 
à risca por você. 

Conheça o negócio 
Compreenda o mercado do qual a 
empresa faz parte. Isso terá grande 
impacto na aparência e no 
acabamento do relatório. Se a 
empresa não estiver bem, por 
exemplo, você não pode criar um 
layout sofisticado demais. 

Aprovação antecipada 
Procure definir o conceito e as 
primeiras etapas do design o mais 
rápido que puder. Saiba quem 
aprovará a proposta para definir 
o estilo mais adequado. É comum 
fazemos uma apresentação para 
todos os diretores da empresa. 

Tudo é importante 
A parte final do relatório, onde 
normalmente ficam os dados 
mais complexos, merece o mesmo 
cuidado que o começo. Alguns 
designers se empolgam no início e 
negligenciam o trecho mais 
complicado. Cada pedaço de 
informação precisa receber a 
mesma atenção. 

Cronograma religioso 
Um relatório anual é um documento 
que não pode ser entregue com 
atrasos. Assegure-se de que todos 
os envolvidos da equipe criativa 
conheçam as datas definidas com o 
cliente e que saibam que não são 
flexíveis.Também verifique com 
antecedência a quantidade de 
cópias que precisam ser impressas. 

Fontes numéricas 
Algumas tipografias não ficam bem 
em tabelas. Depois de trabalharmos 
bastante com fontes clássicas, 
descobrimos que as sem serifas 
funcionam melhor. Certas serifas 
podem até ficar boas, mas procure 
selecionar uma com muita cautela. 

Espaçamento 
Dados precisam ter legibilidade e 
leiturabilidade, e boa parte desses 
aspectos se deve a um bom 
espaçamento. Muitas tabelas são 
feitas sem cuidado, com muita 
informação em pouco ou muito 
espaço. Mantenha tudo muito 
bem estruturado. 

Informações importantes 
Muitos dados do relatório anual de 
uma empresa são de extrema 
importância. Por isso, devem ser 
tratados como segredo de Estado. 
Um erro pode custar o trabalho e o 
cliente para sempre. Até que o 
relatório seja oficialmente lançado, 
seu conteúdo é confidencial. 
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Até recentemente, somente fontes 
web safe [como Arial e Georgia] 
podiam ser escolhidas para sites. 
Não havia jeito legítimo de usar 
OpenTypes ou TrueTypes, já que não 
podiam ser protegidas contra a 
pirataria. 0 formato Embedded 
OpenType (EOT), apresentado pela 
Microsoft no Internet Explorer 4, 
tinha essa proteção, mas não se 
popularizou por conta da dificuldade 
de compilar os arquivos. 

Dois eventos colaboraram 
para a ascenção das web fonts: o 
desenvolvimento do Web Open Font 
Format (WOFF) em 2009, que é fácil 
de compilar e oferece a mesma 
proteção do EOT; e o suporte dos 
navegadores para esse tipo de 
arquivo, sem o qual desapareceria. 
Sites de tipografia comoTypekit 
(recém-adquirido pela Adobe -
www.Jrypekitçpm). Fontdeck (www. 
fontdeck.com), Webl N K (www. 

webink.com) e Fonts.com Web 
Fonts (www.webfonts.fonts.com) 
encontraram uma forma de 
disponibilizar não só esses novos 
arquivos, mas também dados de 
legalização e TTFs de maneira 
altamente segura. 

Algumas foundries 
permitem o download da versão web 
de algumas fontes, caso você já 
tenha a licença de uso. OTypekit tem 
um plano grátis com algumas fontes 
(01) e uma tabela de preços que 
permite o acesso a cada vez mais 
tipografias mediante pagamento de 
uma taxa mensal; ou a opção de 
comprar licenças anuais. Outros 
serviços, como o Fontdeck, oferecem 
outro tipo de tabela, em que é 
possível comprar licenças e desktop 
fonts para projetos impressos. 

Distribuidoras como a 
FontShop (www.FontShp.com) 
disponibilizam algumas tipografias 
por meio doTypekit, permitem a 
compra das versões web de fontes 
que não estão disponíveis no site e 
até as hospeda para você. Se preferir, 
para ter suporte total aos 
navegadores, há a opção "Send to 
Typekit". A ProcessType Foundry 
(www.processtypefoundry.com) 
permite comprar e enviar ao Typekit. 
Assim, você pode usarfontes 
premium e ter o benefício de 

hospedá-las com segurança. 
A configuração muda de 

serviço para serviço, mas você 
sempre acabará declarando suas 
web fonts em CSS. Se estiver usando 
um site comoTypekit ou Fontdeck, 
precisará colar uma linha de código 
no cabeçalho do HTML. Caso esteja 
hospedando a fonte no seu próprio 
servidor, será necessário ajustá-la 
usando a regra CSS @font-face (02). 

Em seguida, precisará 
chamar a fonte no seu CSS. Na 
maioria dos serviços é preciso 
apenas escrever o nome da família 
tipográfica. O serviço gratuito Font 
Squirrel (www.fontsquirrel.com)tem 
um gerador (03) que insere os 
formatos corretos de arquivo e o 
código CSS, mas você só precisa se 
preocupar com isso se estiver 
hospedando as fontes. Quando for 
declarar o nome da família, inclua 
sempre fontes fall-back (04) para 
navegadores antigos, que não 
conseguem carregar web fonts, ou 
caso o serviço de hospedagem caia. 

Tenha sempre em mente 
que a vasta maioria das fontes não 
fica tão bem no Windows. Podem 
estar fabulosas em um Mac e com 
Windowse Internet Explorer, um 
desastre (05). Sendo assim, não 
conclua o projeto sem antes 
testá-las em várias máquinas. 

Por Elliot Jay Stocks, fundador da revista 
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Transmitir uma mensagem de forma 
criativa, provocando o espectador a se 
engajar foi um recente desafio da 
agência Antidote.Tudo começou quando 
Renzo Rosso, fundador da grife Diesel, 
escolheu a empresa para criar uma 
campanha jovem para a organização não 
governamental OnlyThe Brave 
Fou ndation (www..otbfmndation.org). 

"Mesmo se tratando de um 
assunto sério, queríamos que o trabalho 
transmitisse otimismo", explica Jonathan 

Notara, fundador e diretor de criação 
executivo do estúdio Brand New School 
(www.brandnewschoo.com), responsável 
pela direção do curta-metragem criado. 
Munido de um manifesto escrito pela 
Antidote, Jonathan e sua equipe criaram 
uma narrativa visual atraente. 

Para o diretor, propagandas que 
promovem causas humanitárias precisam 
ser simples e atraentes. "Projetos assim 
precisam de muita personalidade." 
www.antidote.co.uK 
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01-02 Exibição com 
trabalhos de James 
Joyce e Anthony 
Burrill. Procure sempre 
pesquisar sobre 
galerias antes de 
pedi-las para avaliar o 
seu trabalho 

03-04 A galeria 
independente 
Kemistry se dedica 
a exibir o trabalho 
de jovens designers 
gráficos 

Por Graham McCallum, cofundador, Kemistry Gallery, 

Informe-se 
Faça pesquisas sobre as galerias da sua região. Você não 
deve esperar que um local especializado em grafite 
esteja interessado em pinturas de paisagens, por 
exemplo. Mesmo assim, é impressionante o número de 
pessoas que entram em contato com a gente para 
mostrar trabalhos que não têm nada a ver com o que 
exibimos. Esperamos que você olhe nosso site e 
considere se os seus trabalhos têm a ver conosco ou não. 

Tenha um estilo próprio 
Estamos sempre procurando pessoas com trabalhos 
diferentes e que têm algo a dizer. Contudo, alguns 
designers ou artistas são muito influentes e, com a 
internet como fonte primária de inspiração para muitas 
pessoas, o trabalho deles se espalha como fogo. É 
natural admirar alguém, mas seja o seu próprio ídolo. 

Contribua com o evento 
Estar em uma exibição é mais do que colar imagens nas 
paredes. Exposições têm curadoria e, muitas vezes, 
temas específicos. De acordo com cada um, chamamos 
determinadas pessoas para participar. As coisas mais 
bem-sucedidas que fizemos partiram de nossas ideias 
mais experimentais, como a exposição First Impressions 
Last, em que cinco escritores [incluindo um rapper, um 
romancista e um escritor de ficção científica] fizeram 
"retratos escritos" dos visitantes. 

Procure locações 
É possível apenas alugar o espaço de uma galeria. Na 
Kemistry, temos o costume de fazer isso para quem 
deseja fazer uma exposição de dois ou três dias. Contudo, 
não podemos alugar nosso espaço para qualquer um 
que bata na nossa porta; temos uma reputação a zelar. 

Não leve para o pessoal 
Na maioria dos casos, sabemos na hora se algo combina 
ou não com o nosso estilo. Se gostarmos do trabalho, 
vemos onde podemos encaixá-lo em nosso calendário 
anual. Se não, isso não quer dizer que o trabalho seja 
ruim, apenas que não combina com a galeria. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 52, p. 55-66, dez. 2011.




