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2 Os prêmios 
No D&AD (Design & Art Direction), 
prêmio criado na inglaterra em 
1963, a categoria design gráfico tem 
16 subcategorias. Para maximizar 
suas chances, escolha uma seção 
em que seu trabalho se encaixe 
perfeitamente. Toda premiação 
disponibiliza os critérios de 
participação para cada categoria, 
que devem ser conferidas. 

3 Como é julgado? 
Há um painel de juízes ou a escolha 
será pelo público? Essa mecânica 
pode fazer uma grande diferença. 
Uma comissão julgadora terá 
preferências individuais. Por isso, 
vale a pena checar os critérios de 
escolha do júri e, a partir daí, avaliar 
suas chances de ter sucesso. 

4 Quem julga? 
Se há uma comissão julgadora, 
pesquise quem são os juízes e quais 
as referências deles. Se puder, 
inclua sua biografia e links para 
trabalhos adicionais. Você não quer 
ser prejudicado só porque um juiz 
conhece mais sobre um concorrente 
do que sobre você. 

As premiações sempre procuram 
avançarem um aspecto, seja 
reconhecendo os participantes que 
cruzam barreiras, que tiveram mais 
sucesso comercial, ou que fizeram 
projetos de caridade. Investigue os 
vencedores anteriores e os 
respectivos trabalhos premiados. 

6 Diretrizes 
Leia todas as normas duas vezes. 
Elas são importantes para prêmios 
como os D&AD e AIGA (American 
Institute of GraphicArts). Os 
requisitos e critérios de inscrição 
estão lá por uma razão e, com 
centenas de participantes, você 
precisa garantir que o processo de 
julgamento do seu trabalho ocorra 
da forma mais tranquila possível. 

7 Use formulários 
Os formulários de participação não 
existem só para informações do 
trabalho, mas são um meio de 
comunicar sua ideia. Pense na 
linguagem que você irá usar: o texto 
deve ser claro, comunicativo e tão 
excitante quanto o trabalho inscrito. 

8 Confira se chegou 
Se tiver que enviar cópias físicas 
do trabalho, veja quantas são 
necessárias e as envie como 
encomenda registrada. Se tiver que 
fazer upload dos trabalhos, confira 
se os formatos de arquivo estão 
corretos e que o processo de envio 
foi concluído. 
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Manual de design 
Como ganhar um prêmio 

9 Conheça as datas 
Saiba quando será o julgamento, 
quando a Isita de canditados será 
anunciada e se você poderá 
participar da noite de premiação. 

10 Fale com todos 
Você quer vencer, mas não significa 
que você deva ignorar a 
concorrência. Cerimônias de 
premiação são excelentes 
oportunidades de networking. 
Portanto, leve seu estoque de 
cartões de visita e um sorriso no 
rosto. Lembre-se de que você estará 
cercado pelos melhores da área. 

A visão do diretor de criação Como ganhar um prêmio D&AD 
O diretor de criação inglês Colin Scott, do Workshop 
Design, comenta o que é preciso para ganhar um dos 
prêmios de design de maior prestígio mundial 

O estúdio Workshop Design tem 
25 anos de experiência e uma série 
de prêmios D&AD na coleção. 
www.workshopdesign.co.uk 

Computer Arts: O que faz o D&AD 
ter mais prestígio que outros? 
Colin Scott: Sua história. Desde o 
início, o D&AD nivela bem alto a 
qualidade e a integridade dos juízes. 
Se um trabalho for selecionado, 
você sabe que ele foi examinado por 
pessoas de muito respeito e que, 
portanto, foi bem merecido. 

CA: Ser selecionado para o D&AD 
aumenta a reputação do estúdio? 
CS: O que aumenta nossa reputação 
é garantir resultados positivos 
para os clientes. Ter um trabalho 
reconhecido pelo D&AD, sem dúvida, 
amplia nossa reputação dentro da 
comunidade de design. Vários e bons 
designers entram em contato 
à procura de oportunidades. 

CA: Um prêmio ajuda nos negócios? 
CS: Queremos trabalhar com 
clientes que valorizam os benefícios 
que um bom design pode trazer.Ter 
como referência um prêmio D&AD é 
algo sempre positivo quando 
buscamos novos trabalhos. 

CA: Como escolher uma categoria? 
CS: Veja os vencedores anteriores e 
entenda o motivo pelo qual tiveram 
sucesso em suas categorias. Todas 
as categorias são difíceis, então, 
tenha certeza de que seu trabalho se 
destaca. Compare como ele vai ficar 
ao lado de outros em uma mesa de 
avaliação e imagine o que irá fazer o 
juiz olhar o seu com atenção. 

CA: Como aumentar as chances de 
ter o trabalho em uma shortlist? 
CS: Trate-o como qualquer projeto de 
design e tenha certeza de que sua 
inscrição é bem justificada. 

CA: Os prêmios ajudam na criação? 
CS: Ter um trabalho reconhecido por 
seus colegas é muito bom. Nosso 
objetivo principal, no entanto, é 
promover os benefícios do bom 
design. Organizações como a D&AD 
colaboram com isso, não só com os 
prêmios, mas também com eventos 
e treinamentos. 

CA: Como os estúdios pequenos 
podem se dar bem nos prêmios? 
CS: O segredo não é ter grandes 
orçamentos. É mais provável que 
uma ideia simples bem executada 
seja selecionada, algo que faça os 
juízes pensarem: "Eu gostaria de ter 
feito isso". 
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Como ser mais organizado? 
Texto: Jamie Wieck 
Ícones: Anton Wef lö 

Planeje 
Ser criativo não 
significa que você 
não possa ser 
organizado. 
Lembre-se de 

que você é parte de um negócio e 
precisa ser capaz de entregar 
os trabalhos no tempo certo. 

Papel ou virtual 
Quando se trata 
de agendas e 
calendários, as 
opções são meios 
físicos ou virtuais. 

Saiba o que funciona para você e 
faça sua escolha. Há quem curte 
aplicativos on-line e quem não vive 
sem o tato da agenda de papel. 

Aprenda atalhos 
Vale a pena gastar 
um tempo para 
aprender atalhos 
de teclado. Pode 
levar mais tempo 

para se acostumar, mas isso 
compensa a longo prazo, pois com 
os atalhos você pode fazer seu 
trabalho até três vezes mais rápido. 

Tarefas 
Listas de tarefas 
são úteis, mas 
não gaste muito 
tempo para 
fazê-las. Se você 

demorar para montar uma "to-do 
list", não conseguirá fazer qualquer 
uma das tarefas que estão nela... 

Não pense muito 
Tenha cuidado 
para não pensar 
demais. Você nem 
sempre precisa de 
uma grande ideia 

conceituai que poderá entrar no 
anuário D&AD. As vezes, sóé 
necessário usar a ideia que o cliente 
deu efinalizarojob. 

Horário 
comercial 
Há quem trabalhe 
melhor à noite 
mas,se seu 
cliente trabalha 

das 8h às 18h, você precisa atuar 
dentro desse período, mesmo que 
seja de forma mais operacional. 

Defina o job 
Entenda 
corretamente 
o pedido do 
cliente, mesmo 
se ele for feito 

verbalmente ou no papel. Às 
vezes, o cliente diz que quer um 
pôster, mas está querendo 
apenas um banner. 

Responda o 
necessário 
Pode não ser 
necessário 
responder todos 
os e-mails que 

receber. Leia e acompanhe o que 
está acontecendo, sem ficar 
preso ao conceito de sempre 
mandar uma resposta. 

Use seu 
tempo livre 
Aproveite o 
tempo livre: 
se está 
esperando uma 

aprovação do cliente, preencha 
esse tempo com outra coisa que 
você precise fazer. 

Multitarefa? 
Pode ser que 
você consiga 
lidar com três 
projetos de uma 
vez. Eu apoio a 
prática de fazer 

uma coisa de cada vez: não é todo 
mundo que funciona de forma 
multitarefa. 
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Neste mês, tivemos uma grande seleção 
de livros aqui na Computer Arts. Nas 
últimas quatro semanas, a equipe foi 
reapresentada aos trabalhos de grandes 
designers norte-americanos, ficou entupida 
com o esforço de um ano de insights da 
indústria, e investigou a fundo o rico mundo 
da arte e impressão. 

mídia digital e tradicional. Uma novidade 
dessa edição é uma seleção de esboços de 
moda,com detalhes completos, cedidos pelo 
artista, para o leitor aprender mais sobre os 
estilos apresentados. 

Provavelmente você tem um banco 
de "máximas" para usar no cotidiano. Os 
autores de Rockports 365 Habits of 
Successful Graphic Designers coletaram as 
melhores ao longo de um ano. Suas 500 
páginas cobrem vários temas, com regras 
de diversos designers internacionais. Os 
capítulos vão de "Gerenciando o Negócio" a 
"Atingindo o Equilíbrio", com muitas dicas 
que ajudam a melhorar sua vida. 

Saul Bass: A Life in Film and Design, 
de Laurence King, oferece uma visão intensa 
sobre o trabalho e processo criativo dessa 
grande mente do design. Como Scorcese diz 
no prefácio do livro, o trabalho mais notório 
de Bass pode até estar em filmes artísticos 
como Um corpo que cai, de Hitchcock, mas 
ele também explorou o conceito "thinking 
made visible" (algo como "pensamento 
transformado em visual"), presente em 
capas de discos e logos. 

Great Big Book of Fashion 
Illustration, da editora Batsford, ganhou 
uma versão atualizada, com mais de 
1.000 novas imagens com o melhor da 
ilustração de moda. Passeamos por suas 
páginas e, com elas, conhecemos o trabalho 
contemporâneo de vários artistas de 
abrangência mundial. E que abrangência: 
há beleza, classe, polidez e esboços, em 

Digital Fashion Print é o último 
livro de Kevin Tallon. Assim como nos dois 
primeiros, sobre design e ilustração,Tallon 
utiliza o Photoshop e o lllustrator para guiar o 
leitor no mundo da impressão. Introduções 
aos softwares são seguidas de seis capítulos 
que exploram os principais estilos, bem 
como os benefícios de se usar vetores ou 
bitmaps para cada tipo de impressão. 
A última parte reúne tutorais de como 
escanear até escolha dos pincéis corretos, 
além de preparação para impressão. 
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Como divulgar 
seu portifólio 
Por Kev Adamson, ilustrador e designer, www. 
kevadamson.com 

Marque presença na web 
É muito importante ter um bom site. Ele é o seu portfólio 
em tempo integral - afinal, a versão impressa 
geralmente precisa, antes de mais nada, ser solicitada 
e entregue; o que custa tempo, dinheiro e não é tão 
acessível para os clientes. Um site bem construído irá 
figurar bem em ferramentas de busca e possivelmente 
será indicado por links externos, o que melhora ainda 
mais os resultados das pesquisas. 

Mantenha contato 
Deixe os diretores de arte saberem que você existe. Não 
tenha medo de contatá-los, por exemplo, com um link 
para o seu portfólio. Obviamente, é preciso cuidado para 
não explorar demais as mesmas pessoas. Manter uma 
lista das empresas com as quais já falou e quando foi 
isso é uma forma eficaz de garantir que você mantém 
as pessoas avisadas sem incomodá-las. 

Blogue-se 
Criar um blog mostra interesse ativo e paixão pelo 
o que faz, além de trazer conteúdo atualizado para seu 
site. Ao mesmo tempo, é importante colocar o blog em 
uma área que não vá atrapalhar carregar demais ou 
saturar o conteúdo principal: seu portfólio. Além disso, é 
preciso querer escrever sobre algo: não adianta criar um 
blog e postar conteúdo genérico nele. 

Trabalhe em agência 
A beleza de fazer parte de uma agência é que eles têm 
contatos e empresas que vão até lá à procura de um 
ilustrador. Não é o melhor dos mundos, pois as 
comissões são tiradas a cada job e o seu estilo precisa 
se destacar na multidão de ilustradores apresentados 
em uma seleção. 

Seja social 
OTwitter é ótimo para encontrar referências e manter 
contato com as práticas de outros profissionais. É 
também uma via para compartilhar seu trabalho. Seja 
ativo: converse, compartilhe conteúdos úteis e siga as 
pessoas que, de fato, tenham o que dizer. 
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Seja intuitivo 
0 papel é a coisa mais palpável que 
você possui para comunicar o 
design e criar personalidade. É algo 
que se pode sentir e até mesmo 
cheirar, e tudo isso pode ajudar a 
amplificar sua mensagem. 

Amostras 
Tenha o máximo possível de 
amostras por perto. Apesar de, 
eventualmente, se perderem 
facilmente, são muito úteis para 
definir ideias. Afinal, nessas horas 
é muito útil poder analisar uma 
seleção de amostras e encontrar 
referências para o que se tem 
em mente. 

Consulte sua gráfica 
Peça dicas para sua gráfica com 
antecedência. Eles sabem o que 
funciona melhor e também querem 
que o trabalho fique bem-feito. A 
gráfica pode indicar características 
de cada material (por exemplo, qual 
tipo de papel recebe melhor a tinta) 
e também pode recomendar 
materiais similares, porém mais 
baratos. 

Pesquisa prévia 
Pesquise antes de iniciar os 
trabalhos. Faça testes no estúdio e 
confira se o material funciona nos 
tamanhos e cores desejados.Às 
vezes, perceberá que uma pequena 
amostra pode ser bem diferente 
daquilo que se vê ao receber o 
trabalho em tamanho real. 

Convença seus clientes 
Se deseja utilizar um tipo especial 
de papel, é melhor envolver o cliente 
desde o princípio. Se ele comprar 
a ideia, tudo será mais fácil e o 
processo, bem mais simples. Se a 
escolha do papel não for essencial, 
talvez esta seja a primeira coisa que 
o cliente irá recusar. 

Construa relacionamentos 
Conheça as companhias de papel 
e gráficas. Quando você está 
trabalhando para conciliar as 
necessidades e o orçamento dos 
seus clientes, ajuda ter bons 
contatos e saber se há papéis mais 
baratos, que podem ser mais 
indicados. 

Boa escolha 
Na perspectiva do cliente, o design 
não vai necessariamente mudar por 
ser feito em um papel mais barato. 
Portanto, se acredita que o cliente 
deve investir em um papel mais 
caro, você precisa ser claro sobre 
os benefícios disso. 

Questões verdes 
Diversas mensagens estão ligadas 
ao papel reciclado e questões verdes. 
A principal delas é a reciclagem dos 
resíduos de embalagens. As pessoas 
também se irritam ao ver o papel 
sendo utilizado em excesso ou 
sem razão, e isso pode refletir 
negativamente em seus clientes se 
as escolhas parecerem exuberantes. 
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responsivo é algo um pouco 
diferente, pois combina media 
queries com layouts flexíveis.Todo 
design responsivo pode ser 
adaptável, mas o contrário pode 
não ocorrer. 

O conceito de um grid 
flexível pode parecer desafiador, 
mas várias ferramentas podem 
ajudar. Usar CSS frameworks é uma 
boa pedida para não perder tempo 
com cálculos. Para isso, 
experimente o Golden Grid System 

ou o 
Fluid Baseline Grid 

Tenho trabalhado no novo 
site do The Boston Globe (www, 
bpstongloba.com). No início do 
projeto, identificamos todos os 
dispositivos para os quais 
estávamos projetando. Em cada 
tamanho de tela, verificamos 
larguras comuns que poderiam 
acomodar bem o conteúdo. Então, 
adaptamos o layout e o grid por 
meio de media queries. Com a 
estrutura pronta, testamos o layout 
nas telas de 7 polegadas desses 

novos dispositivos, que têm resoluções estranhas, e 
percebemos as vantagens de ter uma base flexível. 
Tudo se acomodou perfeitamente. 

Os tamanhos de tela têm variado tanto que é 
impossível prever o que está por vir. Você pode começar 
o layout baseado no acesso por desktop e usar media 
queries para reduzi-lo. Mas, em vez de eliminar 
informações para as telas menores, é melhor pensar 
primeiro na abordagem mobile: comece pelas telas 
menores e vá adicionando informações. 

No The Boston Globe, nós criamos imagens 
responsivas usando CSS. Por padrão, elas se adaptam 
proporcionalmente dentro do espaço disponível. 
Imagens com resolução maior são usadas acima de 
determinados tamanhos de tela, embora não seja 
possível fazer a correlação entre tamanho da tela e 
quantidade de dados disponíveis. A saída foi criar 
algumas regras entre largura de tela e tamanho da 
imagem. Não foi uma solução perfeita, mas funcionou 
bem para o público que estávamos projetando. 
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Quer fazer sua prática de design mais 
verde? "Comece pelo fim", avisa Brian 
Dougherty, sócio-fundador e diretor de 
criação da Celery Design, e autor do livro 
Design Gráfico Sustentável (Green Graphic 
Design, no original, em inglês). 

0 projeto padrão de design segue do 
briefing para o design, daí para a produção, 
depois é passado ao consumidor e 
geralmente termina na sarjeta. "Para termos 
um final diferente, pense no resultado 
desejado e trabalhe de trás para a frente, o 
que não é incompatível com um bom design", 
diz. Por exemplo, as embalagens:"O 
resultado final desejado pode ser que as 

pessoas mantenham a embalagem, a 
reciclem, ou a utilizem em compostagem.A 
partir desse desejo, o projeto inicial pode ser 
totalmente diferente, exigindo materiais 
mais duráveis e resistentes", afirma. 

Dougherty recomenda que o cliente 
também seja envolvido nesse processo. 
"Faça isso e eles passarão a advogar pelas 
mesmas causas", explica. "Se você começar 
pelo briefing, a força dominante será a da 
inércia do status quo. Mas os clientes 
frequentemente têm visões muito corajosas 
sobre o tipo de futuro no qual desejam que 
seus produtos figurem", acredita. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 54, p. 57-69, fev. 2012.




