
É simples pensar que as grandes agências conseguem os 
melhores clientes e, com eles, as boas oportunidades e 
orçamentos para produzir trabalhos aclamados. Mas está 
na hora de mudar essa mental idade. Um cliente de uma 
mult inacional, por exemplo, não deve ser tudo que um 
designer deve aspirar. 

Um grande número de criativos talentosos já 
abraçou a carreira de freelancer ou abandonou empregos 
em estúdios maiores para ser proprietário de um menor. 
Há muita criatividade sendo aplicada naquilo que alguns 
consideram um lado mais trivial do design: brochuras, 
identidades corporativas e branding para pequenas e 
médias empresas. Ao se dedicar a um trabalho e se 
concentrar nas necessidades do cliente, qualquer projeto 
pode receber um novo sopro e se tornar uma peça de 
orgulho em seu portfólio. 

A seguir, você acompanha o desenvolvimento da 
identidade da cidade britânica de Shrewsbury, o 
surgimento de um e-commerce de moda, a criação do 
material de divulgação de um f i lme e a criatividade sendo 
usada em prol de uma ONG. Nenhum dos projetos 
apresentados teve contrato milionário, mas todos 
exempli f icam até onde você pode chegar com um briefing 
padrão. Leia e sinta-se inspirado. 
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O esforço para competir com as c idades vizinhas e 
chamar a atenção de tur istas resultou em um rebrand 
da cidade de Shrewsbury, na Inglaterra. Com um 
orçamento equivalente a 80 mi l reais - uma quant idade 
pequena para um rebrand completo de uma cidade, que 
incluía a ident idade e o mater ia l promocional -, foi 
cr iada a Dest inat ion Shrewsbury, uma parceria entre a 
c idade, o estúdio e a agência We All Need Words 

Segundo Dan Bernste in, diretor de cr iação do 
estúd io londr ino & Smi th (www.andsmi thdes ign.com), 
foi a agência que o procurou para fazer parcer ia. "Eles 
estavam com cinco estúdios em mente. Depois nos 
d isseram que ganhamos a concorrência porque, como 
equipe, pensamos pr imeiro em uma fo rma de posicionar 
e d i ferenciar Shrewsbury de outros lugares antes 
mesmo de começarmos a cr iar o design." 

Devido ao o rçamento e ao fa to de duas 
agências es tarem t raba lhando j un tas , era essencia l 
que fosse es tabe lec ida uma boa relação com o c l iente 
desde o início do projeto. "Ressa l tamos que era fác i l 
deixar de lado a consu l tor ia de design e te rm ina r com o 
mesmo slogan e as velhas palavras que ele trazia." Por 
isso, para a equipe, se o c l iente quisesse que as 
pessoas no tassem Shrewsbury, ter ia que ser ousado 

para fazer algo d i ferente e manter a ca lma caso os 
hab i tan tes rec lamassem que o d inhei ro públ ico estava 
sendo desperd içado. 

As agências cr ia ram um logo cus tomizado e, 
usando e lementos modi f icados da t ipograf ia Efra, em 
con junto com um esquema de cores PB, evocaram as 
vigas de madeira tão presentes na arqu i te tura de 
Shrewsbury. Esses e lementos gráf icos t raba lha ram 
jun tos para fo rmar um padrão que pudesse ser apl icado 
em várias mídias. Para a campanha de publ ic idade, a 
t ipograf ia cus tomizada acompanha as fo tograf ias de 
atrações locais, t a m b é m traz a lguma palavra jus tapos ta 
na imagem, como 'graffit i ' . 

Para inaugurar a campanha , as agências 
c r ia ram um selo com a f rase "A Shrewsbury 0 n e - 0 f f 
Since..." [Em Shrewsbury desde...], que poderia ser 
usado no mater ia l p romoc iona l e por comerc iantes 
locais em seus es tabe lec imentos . "F icamos fel izes 
com a ideia. O selo pode ser usado de fo rma d i ferente 
por todos os t ipos de negócios para marcar se é velho 
- desde 1586 -, ou novo - desde 2012; ou para 
ident i f icar que um doce foi assado naquela manhã : 
'desde às 6h30'." 

Shrewsbury não é uma cidade grande e a equipe 
criativa não queria que o branding fosse muito complexo. A -> 
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ideia era que os negócios e organizações locais também 
pudessem usar a marca, mas sempre com a equipe 
Destination Shewsbury comandando os grandes 
elementos, como o design de brochura da cidade. 
"Verificamos o que as lojas e as empresas independentes 
faziam. 0 selo é algo que você pode ver em uma pequena 
cafeteria, por exemplo. Também focamos algumas 
características, como confiança. Queríamos algo que nos 
despertasse a vontade de comprar se víssemos por aí." 
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A experiência ao trabalhar em pequenas e grandes 
agências fez com que a designer e ilustradora 
paulistana Karen Hofstetter (www.karenhofstetter. 
com) percebesse que sent ia falta de ter um contato 
direto com cl ientes para poder entender o que desejam 
em um projeto. Na busca por uma nova perspect iva, ela 
se mudou para Ber l im, na A lemanha, e passou a fazer 
f reelances para cl ientes do Brasi l : "Notei que pequenas 
empresas ou pessoas quer iam começar um negócio e 
não t i nham budget para pagar uma agência, mas 
buscavam um acompanhamento profissional". 

Um desses novos negócios querendo sair do papel 
era o e-commerce de moda Lost n' Found (wwwlostn found. 
com.br), das sócias Marcela Ghelfond e Fernanda Fischer, 
que contrataram Karen para desenvolver a identidade 
visual do projeto. A troca de referências e ideias, além da 
identificação do perfi l do público, foi feita diretamente com 
as clientes para encontrar um caminho. "Quando você junta 
essas informações, f ica mais fácil entender com quem você 
está falando, e qual a linguagem e a abordagem mais 
adequadas para este mercado", explica Karen. 

Por ser uma plataforma de moda e tendências, o 
visual do site exigia características modernas, sem que 
deixasse de lado aspectos femininos e delicados. Essa 
proposta refletiu na escolha das fontes, trazendo a Bebas 
Neue (logo) em contraste com a Courier New (fonte 
secundária). Quanto ao logo, Karen buscou formas mais 
simples e cores chapadas: "Sombras, degradês e formas 
tr idimensionais já consumiram sua cota nos anos 1990. 
Levo o 'menos é mais' a sério". 

Com a verba l imitada e o foco no digital, Karen 
apresentou soluções econômicas para o material gráfico. 
"Optamos por cartões de visita em papel couché 300 g, com 
laminação fosca e verniz localizado. É 'arroz-feijão' das 
gráficas e nunca falha." Para as embalagens, foi feita a 
escolha por papel kraft que, junto de adesivos e carimbos, 
mantiveram a identidade da marca. 

0 projeto foi divido em duas fases. No início 
optaram por uma plataforma mais simples, e o desafio foi 
achar um desenvolvedor: "No Brasil quase não há opções 
de baixo custo para quem quer criar um e-commerce com 
design personalizado e bom desempenho administrativo". 
Quando o negócio se consolidou, Karen fez parceria com 
uma empresa especializada para invest i rem melhorias no 
site. "A lição que aprendi foi não recorrer a pequenos 
desenvolvedores. Dá mais trabalho 'consertar' um 
e-commerce do que captar recursos e iniciar o projeto do 
jeito certo, e com um desenvolvedor competente." 
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O estúdio Três Design (www.tresdesign.com.br), de São 
Paulo, é formado por Lívia Ito, Maíra Martines e Roberta 
Guedes. Formadas em arquitetura pela FAU-USP, deixaram 
aquela área para focar em design gráfico. As três 
t rabalharam juntas no estúdio São Paulo Criação, de Raf ic 
Farah, até inaugurarem em 2011 um estúdio próprio. Hoje 
já contam com uma grande lista de projetos e um deles é a 
identidade para o filme Além da Estrada (www. 
alemdaestrada.com.br), de Charly Braun, que foi o pr imeiro 
t rabalho das meninas para c inema. 

Para elas, é mui to difíci l um designer ser 
requisi tado para fazer um cartaz, portanto, foi uma 
imensa alegria quando depararam com a tarefa. O diretor 
Charly Braun chegou até elas por indicação da designer e 
diretora de arte Marieta Ferber, que t a m b é m 
acompanhou o desenvolvimento do projeto. 

De início, as três receberam uma série de 
fotografias feitas durante a gravação do f i lme e escolheram 
aquelas a serem usadas. "Gostamos muito de trabalhar 
com imagens e manipulá- las por causa do t ipo de resposta 
sensível que causam no espectador. Isso casa muito bem 
com cinema", af i rma Maíra Martines. Segundo ela, as 
fotografias comunicavam muito bem a essência que 
gostariam de criar no cartaz."Nós manipulamos as 
imagens, criamos a brincadeira da inversão e t ratamos a 
composição, mantendo a simplicidade e a economia de 
elementos, que também são próprias da estética do filme." 

0 processo de criação do Três Design começa 

com uma discussão sobre qual será o caminho a ser 
tomado, em seguida segue o dest r inchamento do br ief ing 
e a pesquisa por referências. "O que funciona melhor 
para nós é al ternar entre t rabalhar jun to e 
separadamente. Sempre nos traz bons resul tados 
pensarmos sozinhas e depois discut i r em grupo." 

A diretriz do projeto era destacar as imagens, por 
isso, no site do f i lme, as fotografias são estouradas nas 
páginas.Também, como o f i lme tem duas artes oficiais, a 
equipe conseguiu ganhar flexibil idade de composição, 
alternando essas artes de acordo com as exigências do 
suporte em que seriam aplicadas."Enfatizamos a 
identidade do f i lme para que as pessoas saibam identi f icá-
lo visualmente, por isso as peças de divulgação não diferem 
muito do layout do cartaz." 

A equipe do Três acompanhou de perto a 
evolução do f i lme, desde a estreia em festivais até o 
lançamento em DVD. "Tivemos um relacionamento longo 
com este trabalho e aprendemos muito com o processo." 
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Para se destacar no mundo competitivo do design 
gráfico, alguns profissionais aderem às redes sociais e 
criam um perfil popular, enquanto outros preferem uma 
abordagem mais tradicional e criam trabalhos "do bem". 
A designer gráfica Alix Land seguiu esta opção quando 
entrou em contato com a Oliver's Battery Countryside 
Group (OBCG), uma organização voluntária que preserva 
uma área da Inglaterra. 

"Esse projeto apareceu como uma ação 
sustentável. Vi oportunidade de oferecer minhas 
habilidades a um grupo voluntário e valorizar meu portfólio", 
just i f ica Alix. "Falei com a fundadora e sugeri que fosse 
criada a identidade visual da OBGC para a organização 
ganhar maior visibilidade, atrair membros e chamar 
atenção das pessoas para a conservação." A identidade foi 
baseada na ideia de dar uma aparência regional.com o logo 
inspirado em uma reserva de borboletas junto de uma 
imagem da área de conservação Oliver's Battery. 

0 grupo é pequeno e comandado por uma equipe 
de voluntários que se dedicam em seus tempos vagos, 
portanto, o orçamento foi o maior desafio. Alix pensou em 
criar material que a organização pudesse imprimir sem 
depender de gráficas. Além d isso, usou newsletters 
gratuitas da região para publicar eventos e criou templates 
que poderiam ser alterados pelos voluntários."Um 
problema que enfrentei foi em relação à 'marca, que poderia 
deixar o grupo muito corporativo. Evitei isso ao deixar os 
elementos da identidade bem f lexíveis",comenta. 

Um dos maiores benefícios de fazer t rabalhos 
sustentáveis é a l iberdade que um designer pode ter. Os 
clientes não se interessam tanto pela questão criativa 
nem insistem em alterações. "0 pedido inicial era um logo, 

mas expliquei que a reputação de uma organização não 
poderia ser construída em cima apenas de um elemento, 
pois era necessária uma identidade visual coesa para 
enfatizar e valorizar o perfi l da organização", diz ela. 
"Depois que os elementos da marca foram criados, 
também tive ideias para outros itens, como pôsteres." 

0 elemento que se destaca no projeto é a 
tipografia manual criada por Alix. Não é comum que ONGs 
tenham suas próprias fontes, principalmente quando faz 
parte de um job voluntário. A designer foi além:"Me inspirei 
nas caixas de vegetais orgânicos da marca Abel and Cole. 
Eles possuem uma tipografia manual que me deixou com 
vontade de criar uma igual para OBCG." 

Alix começou o processo criativo usando caneta e 
papel, antes de trabalhar no computador. "A tipografia foi 
desenhada à mão, escaneada e vetorizada." Apesar disso, 
ela não se transformou em uma fonte utilizável, já que foi 
usada para pequenos textos. "Isso significa que cada 
caractere tem que ser colocado individualmente para dar 
certa flexibilidade para cada design." 
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http://regional.com
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 34-43, dez. 2012.




