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Carolina e Paula se 
formaram em artes plásticas na 
FAAP em São Paulo, há 15 anos, 
onde se conheceram e começaram 
a criar alguns projetos juntas. 
Mas só recentemente se juntaram 
para comandar, com muito bom 
humor e tranquilidade, um estúdio 
próprio. "O Campo funciona em uma 
escala mais lenta. Optamos por 
abrir mão de certos luxos para ter 
uma vida saudável, com qualidade", 
explica Paula. "Somos contra essa 
coisa de ficar até quatro da 
manhã trabalhando. Claro que 
acontece, mas procuramos evitar. 
Ninguém é muito desesperado 
com horário aqui, cada um tem 

sua responsabilidade." 
Eé nesse ritmo que o 

estúdio consegue lidar com mais 
de 20 projetos de uma vez:"É 
identidade, livro, projeto gráfico 
para revista, site, exposição, 
ambientação", conta Paula. 
A filosofia colaborativa que 
acompanha os cinco integrantes 
- além das duas, trabalham lá 
Alexandre Lindenberg, Giorgia 
Mesquita e Roderico Souza -
também ajuda."Trabalhamos de 
forma não autoral, ou seja, 
coletivamente", esclarece. 

Sempre que recebem um 
cliente novo, tentam buscar 
entender tudo que ele quer 
comunicar. "Conversamos, depois 

fazemos uma pesquisa e uma 
apresentação para o cliente. Aí 
fazemos a produção gráfica -
muitas vezes, o cliente não tem 
dinheiro para gastar com o 
impresso, então pensamos no viável 
e em como juntar todas as 
informações", explica Carolina. 

No caso do projeto para o 
Centro da Cultura Judaica, em São 
Paulo, o estudo foi longo e até aulas 
de história judaica tiveram, já que 
não pertencem à religião: "Fizemos 
toda a identidade, as peças gráficas, 
o site e o processo de sinalização 
que ainda não foi implantado", conta 
Paula."Tentamos entender um 
pouco da lógica da escrita hebraica 
e um pouco da simbologia. 
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Procuramos criar algo que 
abordasse a cultura judaica, mas de 
uma forma democrática e aberta." 
Elas criaram um padrão com a 
Estrela de Davi que aparece em 
todas as peças, porém de uma 
maneira mais discreta.Também 
usaram o tom da cor da bandeira de 
Israel - azul-claro - de uma forma 
mais subjetiva e as características 
físicas do prédio entraram com a 
tonalidade do concreto, material 
com bastante predominância na 
arquitetura do local. 

Aliás, arquitetura é um 
assunto ao qual Carolina e Paula 
são muito ligadas e até pensaram 
em cursar em algum momento da 
carreira: "Tínhamos a intenção de 

estudar arquitetura, acabou não 
rolando, mas temos uma ligação 
grande. É um mercado que no f im 
entende nosso trabalho e temos 
bastantes projetos com estúdios 
de arquitetura. Fazemos algumas 
parcerias para sinalização 
também", contam. Clientes como o 
escritório Zemel + Chalabi 
Arquitetos tiveram sua identidade 
e site criados pelo estúdio. 

Com traços arquitetônicos 
no design, elas trabalham mais com 
projetos em área cultural do que 
comercial, por uma preferência 
particular. "0 que mais gostamos é 
de trabalhar com instituição 
cultural, com coisas mais criativas, 
nada muito mercadológico. Não 

estamos fechadas a isso, é outro 
nível de dinheiro, mas priorizamos 
trabalhar com mercado cultural", 
conta Paula. Para elas, trabalhar 
com galerias, museus e exposições 
costuma ter um equilíbrio entre 
cliente e profissional diferente do 
que em outros mercados. "O 
trabalho tem outro processo. 
Tratamos diretamente com o cliente, 
que é mais próximo, e o 
desenvolvimento mais conceituai." 

Não é só nos materiais 
físicos que elas se mantêm, 
também constroem sites, apesar de 
certas ressalvas devido ao limite do 
meio. "Temos que terceirizar a 
programação e é complicado 
porque tem que gerenciar pessoas, > 
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> então é um trabalho mais 
complexo.Toda a construção da 
arquitetura, da navegação, tudo tem 
que funcionar de maneira bastante 
objetiva", explica Paula. A mistura do 
design gráfico com a estrutura de 
programação, às vezes, acaba sendo 
o que as prendem na hora de criar. 
"Estamos conseguindo mexer com o 
interativo de uma forma bem 
próxima do que a gente tem 
costume", alivia-se Carolina. 

Com a entrada do digital 
no portfólio do estúdio, elas 
percebem uma evolução do design 
no Brasil, que há 10 anos não 
existia. Mesmo com medo de 
"passar fome" criaram o Campo e 
viram que o sucesso era possível, ao 

mesmo tempo que a visibilidade 
para o design estava evoluindo."0 
design é um campo que está se 
abrindo mais e tende a ser mais 
valorizado. As marcas no Brasil 
estão percebendo que precisam ter 
uma cara. Mas ainda acho que o 
mercado brasileiro confunde o que é 
design com uma linguagem 
massificada, feita sem critérios", 
opina Paula. 

Estudar muito e pensar 
com responsabilidade é o que 
acreditam que seja essencial para 
mudar essa mentalidade. "Tudo que 
você faz tem impacto no mundo. O 
importante é saber o que se está 
fazendo e se manter aberto para 
outras ideias", acrescenta Paula. 

No processo de criação, procuram 
entender o conceito daquilo que 
farão:"Não estamos procurando um 
papel legal, uma cor legal, estamos 
procurando a cor que queira dizer 
alguma coisa e que funcione para o 
que o cliente quer". 

Deixando de lado toda a 
racionalidade, Paula e Carolina 
admitem que "gostar do que se faz é 
muito importante para fazer um 
trabalho bom". E, pelo jeito, elas 
podem falar com segurança, que 
gostam de tudo o que fazem. A ut
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 42-46, out. 2012.




