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A IMPORTÂNCIA DE TERCEIRIZAR -

Na
visão de Bruna, os fotógrafos deveriam
usar mais os serviços de profissionais
como ela. “Não é porque é bom fotógra
fo que será um bom designer.” Ela des
taca tempo, fluxo de trabalho, questões
que com a terceirização do álbum aca
bam sendo resolvidas para o profissional.
“Acredito que o fotógrafo pode encontrar
um designer com seu estilo.” De acordo
com Bruna, há algo interessante no fato
de trabalhar com diferentes fotógrafos.
Algumas vezes os clientes buscam mais
design e não tanto enfoque nas fotos;

outras, a busca é pelas fotos. “Hoje as
pessoas confiam no meu gosto. Quando
ocorre algum questionamento quanto a
layout explico e acabo sendo compreen
dida”, diz ela. “Tenho a sensação de que
hoje existem mais diagramadores.” Bru
na crê que a diagramação benfeita pode
ajudar quando as fotos não são tão belas,
mas quando o design não é bom pode
prejudicar uma bela fotografia.
O bom design - “Design clean e eter
no! Gosto de pensar em um design que
não saia de moda.” Esta é uma diretriz
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rizem o produto. Uma capa com material
metalizado, por exemplo. Bruna trabalha
com dois fornecedores: Fotolab e Digipix.
Outro diferencial dela é de muitas vezes
atender as noivas quanto as questões de
composição do álbum e também facilitar
a vida do fotógrafo parceiro.
O trabalho a distância feito para fo
tógrafos brasileiros direto da Alemanha
não a incomoda. Para ela, com a quan
tidade de ferramentas disponíveis ficou
muito fácil. “Tem Dropbox, YouSendlt e
outros.” Bruna utiliza os programas Pho
toshop e Indesign. Mas ela quer voltar ao
Brasil. “Morar fora é válido, mas quero
estabelecer família no Brasil e continuar
trabalhando com diagramação e fotogra
fia.” A divulgação do seu trabalho acaba
sendo na base da indicação, mas Bruna
também criou uma fan page no Facebook. Saiba mais: www.facebook.com/
BrunaGuerraAlbumDesigner.
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da diagramadora. No estilo dela, o res
peito à história com elementos que com
ponham uma identidade no álbum todo
e sem muitos efeitos. O destaque sem
pre na foto e poucas imagens por lâmi
na. “Gosto da foto do jeito que é.” Ela
atende clientes com alto poder de renda
e que querem álbuns sofisticados.
No trabalho de Bruna, um ponto é fun
damental: prestar atenção na concepção
do álbum. Propor acabamentos diferencia
dos, pesquisar opções de capas que valo

Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 24, n. 158, p. 30-31, fev. 2013.

