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Cliente satisfeito com um trabalho é sinal de gratificação 
para o designer. 0 diretor de criação Tobias Rader se 
sentiu motivado a criar o estúdio Mega Design depois de 
receber uma ligação do diretor de criação Henrik Juul, da 
agência de publicidade Wibroe, que fica em Copenhague, 
na Dinamarca, sugerindo uma parceria. 

Henrik, que se tornou um grande cliente do 
Mega, perguntou se Tobias tinha interesse em começara 
trabalhar com identidade visual e branding para o 
departamento de design da agência. "Debrucei-me 
totalmente na oportunidade. Disse sim por admirar 
Henrik e também porque me daria a chance de trabalhar 
com os maiores clientes da Escandinávia. Além disso, 
teria à disposição uma equipe de criação que possui uma 
visão diferente", reflete Tobias. 

Depois de se associar ao designer gráfico Mikkel 
Lemvig e conseguir alguns clientes como a empresa 
Skaertoft Molle - produtora de farinha orgânica do sul da 
Dinamarca - e o jornal Information, que recentemente 
procurou o Mega para um redesign, a dupla alugou um 
espaço no centro de Copenhague para fazer o estúdio se 
tornar realidade. Apesar de o nome Mega dar a impressão 
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> de uma estrutura grande, a equipe do 
estúdio é bem pequena. Em uma 
rotina normal, a equipe é formada por 
Tobias, Mikkel e um assistente, mas 
eles contam com uma lista de 
designers freelancers para ajudá-los 
quando aparecem projetos maiores. 

A gama de serviços que o 
Mega oferece é diversificada, 
incluindo branding para a marca de 
roupas Notice até embalagens para a 
cerveja TuborgGreen - que faz parte 
do grupo de bebidas Carlsberg. Além 
disso, a dupla criou a nova identidade 
para a empresa de telefoniaTDC, que, 
em 2012, os levou a conquistar o 

Prêmio de Design Dinamarquês e o 
Design Matters Award."Fazemos 
todos os serviços que conseguimos 
pegar", vangloria-se Tobias. 'Até então 
estivemos no lugar certo e na hora 
certa, mas vale lembrar que muita 
coisa veio por networking." 

Os dois são entusiastas de 
brief ings inovadores, que os fazem 
pensar no novo em vez de se manter 
na zona de conforto da criação. 
"Gostamos de ser forçados a quebrar 
o gelo.Toda vez que tivemos que fazer 
isso, ótimas coisas aconteceram." Eles 
realizam tudo aquilo que pensaram 
que jamais iriafuncionar."Muitas 

vezes, as pessoas escolhem abrir uma 
porta sabendo o que tem dentro. Aqu i 
no Mega, gostamos do desconhecido", 
exemplifica Tobias. 

Enquanto Mikkel é formado 
em designe gráfico, Tobias aprendeu o 
ofício criando: "Minha mãe era 
designer gráfica, portanto cresci 
cercado de livros e revistas sobre a 
área de criação. Com isso, me 
familiarizei com o trabalho de 
profissionais como Saul Bass, Paul 
Rand e do Pentagram logo na 
adolescência". Aos 18 anos, começou a 
trabalharem uma agência de 
publicidade e, desde então, ficou 
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dividido entre as áreas de publicidade 
e design. Por um tempo, também 
trabalhou como diretor de arte no 
escritório Grey Worldwide. 

Simplificando a atuação do 
estúdio Mega, é possível dizer que se 
preocupa na criação de cultura e 
debates em torno dela. "Queremos 
criar material que gere discussão 
entre as pessoas", defende Tobias. 
"Existe muita coisa rolando em 
questão visual e comunicacional. 
Tentamos fazer as pessoas pararem e 
dizer: 'Isso é muito legal'." 

Eles acreditam que muitos 
designers focam apenas na forma na 

hora de criar, enquanto o design e a 
função deveriam vir em primeiro lugar. 
"As pessoas costumam falar: 'Olha que 
tipografia legal, agora vou usá-la, mas 
sem nenhum razão certa, só porque 
fica bom'. Não é assim, é importante 
contar uma história", reflete Tobias. 

O estilo do estúdio reflete a 
estética escandinava.Tobias insere 
os mesmos ingredientes básicos de 
todos os outros designs que realiza, 
apesar de sempre estar buscando o 
olhar diferente que fará com que as 
pessoas se encantem."Quando 
começa a ganhar visibilidade, o 
trabalho adquire vida e se torna 
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>cultura. Nosso trabalho não é uma 
ciência, mas criar cultura é uma arte." 

Essa questão abre espaço 
para debater o que se tornará ou não 
cultura.Tobias afirma que ter essa 
predição é impossível:"Não está em 
nossas mãos essa criação. A cultura é 
criada pelo povo quando vê o trabalho 
final, mas só se estabelece quando a 
pessoa aceita a solução e transforma 
em moeda social. 0 melhor resultado 
não atrai o público, mas o engaja e faz 
com que as pessoas tenham 
referência para discutir problemas." 

A dupla explica que gosta de 
manter a parceria com a agência 

Wibroe:"É uma empresa amigável e 
com grande experiência. Nossa 
associação atrai muitos clientes, o que 
éum privilégio", analisa Tobias. A 
parceria com outra empresa de 
renome é bem-vinda no contexto de 
crise econômica. 

Adaptação é outra ação 
para a sobrevivência de estúdios. Ou 
seja, isso significa perceber quais 
habilidades estão despontando. 
"Parte do trabalho se tornou digital, o 
que nos permitiu abordar novas 
plataformas", conta. 

Tobias e Mikkel têm filhos e 
precisam equilibrar o trabalho com a 

vida familiar."Chegamos ao estúdio às 
nove, trabalhamos o dia todo e vamos 
para casa jantar com a família", afirma 
Tobias. Segundo ele, a habilidade de 
equilibrar rotina pessoal e profissional 
é algo que se adquire com o tempo. 

A solução, para ele, aparece 
quando você consegue se 
desconectar: "Quando puder desligar o 
computador, é sinal de que você está 
encarando muito bem sua profissão". 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 48-53, maio 2013.




