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Da mesma forma que uma receita para uma sopa 
varia, o mesmo acontece com ingredientes 
necessários para se ter boas ideias. 0 ambiente não 
é essencial e você não precisará de todas as 
ferramentas disponíveis. Não existe o 'melhor' 
estado de mente para desenvolver ideias; em vez 
disso, as ideias irão se adaptar ao estado de sua 
mente. Algumas pessoas pensam melhor quando 
estão sonolentas, outras, não. Sente por cinco 
minutos, leia o briefing do projeto e foque em sua 
mente. Muitas vezes, as melhores ideias surgem 
quando você não está no estúdio, fazendo alguma 
coisa sem relação com o trabalho. O livro De Bono's 
Course in Thinking [sem tradução no Brasil], de 
Edward de Bono, apresenta elementos úteis para 
você se tornar criativo. 

Quando tiver uma ideia, desenvolva. Use-a como ponto 
de partida e, depois, concentre em sua evolução.Também 
escute as crianças, pois elas têm ideias originais. Se 
sua mente estiver travada, dê uma pausa: viaje, visite 
uma livraria, apaixone-se por um estranho. Ou seja, 
quebre a rotina. 

A quantidade de tempo que você passa pensando não 
importa. Se você é o tipo de pessoa que se perde em um 
fluxo de i nformação, faça anotações. Senão, pense ou 
comente suas ideias até o final, depois anote do que você 
ainda se lembra. Se quiser receber feedbacks, leve sua 
ideia adiante. Você não deve fingir: seja otimista e esteja 
motivado em relação ao conceito enquanto o explica. 
Pode ajudar se fizer um rascunho para que as pessoas 
entendam sua ideia e possam dar opinião. 

Às vezes, uma boa ideia se destacará frente a outras, por 
isso simplifique para poder escolher a melhor. Em outros 
casos, faça seleção para não ficar preso a ideias que não 
foram adiante. Isso permite que você se concentre e 
aprimore o conceito escolhido. 

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
.



36 

O primeiro passo é descobrir quais são suas 
motivações para poder focar no trabalho. Trate o 
dinheiro como um fator. Converse bastante com o 
cliente e, se for um job que pretende assumir, 
pense em como se encaixa nos seus objetivos. 

Não se obrigue a dar um preço até que você 
saiba o que está cobrando. Se você sugerir um 
valor em apenas 15 minutos de conversa, não 
estará sendo profissional e poderá arruinar 
uma possibilidade de trabalho. 

Considere o tamanho da empresa, seja ela 
pequena ou grande. Se sua arte será o primeiro 
contato das pessoas com a marca, então você 
deve levar isso em consideração quando for 
fazer o orçamento. 

Com ilustração e lettering, você tem de saber 
onde, como e por quanto tempo a peça será 
usada. Se você desenvolver uma tipografia por 
R$ 300 e depois vê-la em publicidades e revistas, 
terá perdido dinheiro. Pense no projeto inteiro e 
considere o benefício de fornecer aquele serviço. 

Tenha o dia de pagamento que quer em mente, 
mas não existe uma fórmula mágica. Até mesmo 
com marcas grandes, o orçamento pode vir de 
departamentos diferentes e não vai ser 
depositado tudo de uma vez. 

Dê sempre uma explicação sobre o orçamento. 
Envie um e-mail declarando o que irá fazer em 
cada etapa. É melhor def i n i r esses elementos do 
que estar no seu computador e ser atormentado 
pelo cliente para fazer alterações. 

Reúna documentos formais com o andamento 
do trabalho, as taxas e alguns exemplos de 
trabalhos antigos. Anexe esse conteúdo em um 
e-mail, escreva um texto com tom mais informal 
e envie para o cliente. 

Se um trabalho está tomando muito mais 
tempo do que o combinado, verifique o que foi 
definido. Conte os problemas ao cliente, 
explique que trabalhará mais e pergunte o que 
você pod fazer em relação a isso. 0 mercado 
criativo permite essas atitudes. 
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Manter a criatividade em alta é uma forma de 
valorizar o que você faz. É importante equilibrar 
trabalho e vida social, por isso folgas e quebras de 
rotinasãofatoresmuitoimportantes.Tenha 
disposição e faça atividades físicas para liberar 
endorf ina, que também ajuda na criatividade. Uma 
das coisas mais importantes é se dar tempo para 
cada parte do processo criativo. Mas, às vezes, as 
coisas seguem por um caminho imprevisível. Dessa 
forma, o que você faria se estivesse sob pressão para 
finalizar um trabalho? 

Primeiro, sente e analise o que há para fazer. Crie uma lista, 
separe o job em tarefas e monte u ma tabela. É menos 
intimidador ter diversas tarefas pequenas em vez de uma 
gigante. Isso o ajuda a visualizar se será possível finalizar 
todas as suas coisas, ou se está em um caminho sem saída 
e precisa pensar em uma nova solução.Também não se 
esqueça de inserir horários para pausa, pois um café ou 
uma partida de videogame não arruínam o fluxo. 

Se você tem um tempo curto para fazer o projeto, isso pode 
sacrificar a qualidade do trabalho. Seja realista e avalie se 
há tempo suficiente para desenvolver o projeto. Pode ser 
que tenha outra solução que não está tão detalhada, mas 
funciona muito bem e é tão impressionante quanto a 
anterior. Por um lado, a pressão pode ser boa, pois elimina 
enrolações e força a pessoa a tomar decisões rápidas. Por 
outro, é ruim porque é "ou vai ou racha", e suas opções 
começam a ficar reduzidas. 

Se encontrar problemas em seu projeto, compartilhe. 
Conte ao produtor, diretor de criação, equipe de trabalho 
ou qualquer pessoa que possa ajudá-lo a encontrar uma 
solução. Avise-os logo, em vez de enrolar. Contratar mão de 
obra extra pode ajudar, além disso, tentar uma extensão do 
prazo também é uma solução. Você pode estar fazendo 
tudo certo e só precisa de umas dicas. Lembre-se: não é o 
fim do mundo. Minha esposa trabalha como enfermeira no 
departamento de emergência de um hospital e sempre que 
estou estressado me lembro das decisões dela que 
envolvem "vida ou morte". Isso me dá a perspectiva de que 
preciso para relaxar e finalizar um trabalho. 
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Quando for abordar um estúdio, seja amigável e 
preciso. Seu portfólio pode ser brilhante, mas você 
pode estar na hora errada procurando trabalho em 
um estúdio ocupado. Você pode ficar presente na 
mente das pessoas sem tentar arduamente se 
vender: mostre interesse ao conversar com outros 
profissionais. Míd ias sociais estão repletas de 
conversas rápidas, mas você pode alongá-las e 
usá-las como uma forma de manter contato. 

Estude o que está acontecendo no mercado de design. 
Diversos blogs oferecem um bom repertório de trabalhos 
que estão bombando por aí. Vá a galerias e exposições, 
onde possa conversar com pessoas e construir relações 
profissionais.Também faça projetos autorais e freelances. 
Fazer um estágio é uma ótima alternativa. Quando 
começar um estágio, faça com que não se transforme em 

um conforto tanto para você quanto para o estúdio. 
A melhor recompensa de um estágio é a experiência, 
portanto, tire o que conseguir de melhor e seja proativo. 

Muitos recém-formados possuem portfólios repletos 
de artes que podem até ser bonitas, mas o principal é 
mostrar a dimensão do trabalho. Em um estúdio, você 
deve colocar a mão na massa e, às vezes, quanto 
menos glamouroso for o projeto, mais se torna um 
desafio criativo. 

É mais interessante para o empregador ouvir sobre as 
pessoas para quem você já trabalhou e os desafios que 
enfrentou. Aponte o que saiu errado. Seja honesto e não 
tente ser algo que não é. Alguns estúdios têm um 
ambiente familiar: são pequenos para comportar 
grandes egos. 
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O primeiro ingrediente necessário para começar 
uma publicação é ousadia. Não é um negócio tão 
impossível quanto você imagina, mas existem partes 
complicadas, como parcerias, gerenciamento de 
colaboradores e emissão de faturas. 

Ter confiança no que você está fazendo é importante, 
porque sem determinação os projetos não saem do papel. 
É uma questão de reconhecer pontos fortes e fracos. 
Depois da primeira edição da 8 Faces, não estava satisfeito 
com a forma como diagramei, por isso, chamei meu amigo 
Jon Tan, que melhorou a aparência da revista. 

Quando estiver determinado a fazer suas ideias se 
tornarem realidade, o primeiro passo éter uma noção dos 
custos. Converse com as gráficas sobre o que exatamente 
você pretende fazer. Existem caminhos para economizar 

dinheiro. Você não precisa usar papéis ou cores especiais 
na capa, por exemplo. Um monte de pessoas colabora 
gratuitamente com a 8 Faces. Assim que tivermos 
publicidades, tenho certeza de que pagaremos 
essas pessoas. 

Discussões sobre entrega e distribuição enchem o saco, 
mas são detalhes importantes. A primeira edição da 
8 Faces foi distribuída pela minha sogra que levava as 
revistas nos correios conforme a demanda. Posteriormente, 
fechamos negócio com um profissional ligado à gráfica. 

Preste atenção no prazo, mesmo se ele foi imposto por 
você. Ao transmiti-lo a outras pessoas, o prazo se torna 
mais restrito e você não têm desculpa para burlá-lo. 
Construa sua reputação ao falar de sua revista em 
blogs especializados. 
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O primeiro ingrediente para um design de logo é 
uma visão compartilhada. Faça suas sugestões 
e veja se são aprovadas pelo cliente e pela 
equipe de criação. Saiba o que está cozinhando 
antes de começar a quebrar ovos. Em seguida, 
você precisa da confiança do clientes. Por trás 
dos designs mais inspiradores, geralmente há 
um cliente que não é especialista em design, 
mas está satisfeito por poder contar com 
aquela equipe de criativos. Submeta-se a 
riscos. Acredite. 

Tente entender o negócio e o público de seus 
clientes. Ao que eles respondem? O que os 
faz engajar? Não ignore esta parte nem 
a simplifique. As respostas podem ser 
deixadas de lado e usadas posteriormente. 

Cada estúdio possui sua abordagem. Montar 
uma lista de decisões, desenhar e agrupar 
material fazem parte. O Magpie segue uma 
abordagem mais conceituai, em que o objetivo é 
comunicar uma ideia.Também acreditamos 
que a inteligência torna o design memorável. 
O design conecta. 

Os melhores logos são artesanais e simples. 
Eles passaram pelo processo do desenho e 
redesenho tantas vezes até conseguirem 
comunicar com clareza. 

A diferença entre a arte e o design é o brief ing do 
cliente. As decisões de design devem ser guiadas 
por aquilo que a audiência quer ver, em vez de 
preferências pessoais. Cores, ti pograf ias e 
formas carregam diferentes significados para 
cada pessoa, por isso é importante fazer 
escolhas baseadas no que é apropriado para um 
público específico. Nesta etapa, as respostas 
para as perguntas que você fez no início do 
processo serão úteis. 

Paul Arden estava certo quando nos ensinou a 
questionar: "Como posso deixar isso melhor?". É a 
pergunta mais importante para qualquer estúdio. 

É importante apresentar seus conceitos de 
uma forma correta. Você precisa mostrar o 
pensamento que resume a marca. Leve o cliente 
para uma jornada que você já fez. Mostre a ele 
o fim do túnel que o levou até a direção certa. 
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O maior mito sobre tipografia é ela ser difícil de lidar, 
mas ninguém leva em conta essa crítica no nível de 
arquitetura. Nesta última, se você cortar custos, 
o edifício pode desmoronar. Se isso acontecer na 
tipografia, seu design terá um péssimo resultado. 

Quando se trata de tipografia, o que gosto de ver é uma 
combinação de escala, equilíbrio e tensão. Fortes layouts 
nascem a partir de títulos largos em constraste com um 
corpo de texto menor e uma boa distribuição de espaço 
branco. Seleção cuidadosa de fontes, estrutura e ritmo 
também évital. 

Grande erro cometido por designers é ignorar a atenção 
aos detalhes. Linhas muito longas, espaços apertados, 
texto hifenizado, quebras de linhas: todos esses elementos, 
se não estiverem corretos, prejudicam o layout. 

Para melhorar suas habilidades, não confie apenas no 
InDesign. Fique atento à pontuação, considere caracteres 
invisíveis quando configurar texto centralizado e, se 
necessário, espace as linhas individualmente. Pense na 
quantidade de texto que está lidando e na dificuldade 
para ler. 

Vale a pena obedecer as 'regras' da tipografia. Existe 
uma razão para você não colocar mais de 12 ou 13 
palavras em uma linha e há uma regra sobre um grid 
funcionar melhor do que outro. O livro The New Typography 
[sem tradução no Brasil], de JanTschichold, deveria ser a 
bíblia de qualquer designer antes de entrar no mercado. 
Quanto mais você aprende sobre o que e por que 
funciona, menos decisões deverá tomar - quando você 
tiver uma ideia que exige sair dos padrões, então terá uma 
grande razão para isso. 

A legibilidade não deve ser jamais confundida com 
comunicação. Só porque consegue ler algo perfeitamente, 
não significa que isso transmite uma ideia. Acredito que 
você tira mais de um pedaço de texto do que apenas o 
significado; tipografia pode transmitir um estado, uma 
emoção, um som ou uma memória. 
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Antes de começar a criar um relatório anual, 
descubra o orçamento, o prazo e as informações 
que devem ser incluídas. Você também precisa 
saber qual foi o progresso da empresa e qual é a 
visão para o próximo ano. 0 que precisa ser 
escondido ou glorificado? 

Peça para o cliente a passar um brief ing. 
Simplifique o conteúdo, e não questione mais 
de duas vezes. 

Lidar com um cliente que não gosta de inovação 
é desesperador. Nunca sacrifique a confiança de 
seus clientes em favor da sua vontade pessoal. 

Coloque todos os elementos no lugar e tenha 
noção completa da aparência e da paginação 
antes de tentar atravessar qualquer fronteira do 
projeto. Sempre imprima pequenas miniaturas e 
esteja pronto para rearranjar as páginas 
manualmente e eliminá-las, se necessário. 

Tente espalhar cores corporativas ao reduzi-las 
em diversos tons e varie o uso de linhas, formas e 
proporções.Tente inserir cores complementares 
que combinem com as cores corporativas, mas 
mantenha-as sutis. 

Com gráficos e infográficos, identifique a 
informação-chave que precisa ser vista e depois 
trabalhe a secundária em torno da primeira. 
Questione a necessidade de conceber da 
esquerda para a direita ou de cima para baixo. 

Um erro comum é tentar encaixar em seu design 
as últimas tendências de design e tipografia, ou 
colocar páginas adicionais para aumentar o 
anuário. Não subestime o cliente ao desistir de 
inovar sem ao menos tentar. 

Trabalhe duro, mas tenha certeza de parar 
quando estiver passando dos limites. 
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0 primeiro passo para se promover on-line é gerar 
conteúdo sobre coisas que valem a pena. Falar 
somente de você não ajuda. E, se for criticar o 
trabalho de outras pessoas, então apresente 
soluções. Não diga somente:"que ruim", explique; 
"Não achei que funciona, que tal tentar desta forma?". 
Lembre-se de que também deve estar aberto para 
receber feedback do seu trabalho. Obviamente não 
precisa levá-los à risca, mas, se você receber 
comentários semelhantes, talvez estejam corretos. 

Esteja focado: é melhor mostrar poucos trabalhos bons do 
que inúmeros projetos medíocres. Escolha uma plataforma 
que você não tenha dificuldades em usar, como Tumblr, 
Blogger ou Wordpress. Coloque em seu blog trabalhos 
autorais, rascunhos, testes de cores ou alguma ideia que 
não foi adiante. 

Como designer, você precisa ter cuidado para não colocar 
projetos em andamento na rede sem o consentimento do 
cliente. É claro que seu blog pessoal pode apresentar 
trabalhos, objetos, imagens e frases que o inspirem; 
certifique-se de colocar as referências corretas. 

Reunir outros artistas em um projeto colaborativo é um 
ótimo meio de criar algo interessante e conhecer outras 
pessoas talentosas. 

É difícil deixar o trabalho comercial de lado para focar em 
promover seu portfólio, mas você precisa encontrar tempo, 
mesmo que seja apenas uma hora por dia, semana ou mês. 
Encare isso como um projeto para um cliente, com 
objetivos e prazos. Conte às pessoas sobre a data de 
lançamento. Desse jeito, você leva o trabalho a sério e 
termina com rapidez. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 34-47, set. 2012.




