Estudo de caso

Zazo
Designer e animador

Ensinar novos truques a uma
empresa antiga de histórias
em quadrinhos com o
CorelDRAW® Graphics Suite
Zazo explica como realizar seus melhores trabalhos
de design por muito menos
Zazo é um designer e animador experiente que
normalmente usava lápis para criar personagens e
pagava um arte-finalista para adicionar a cor final. A
primeira vez que viu o CorelDRAW Graphics Suite em
ação foi em 1996, quando um amigo digitalizou um
desenho seu e usou o software de design para criar
uma magnífica história em quadrinhos pronta para
publicação. A qualidade e o tempo levado para obter
um produto profissional superior convenceram Zazo
a automatizar seu processo de design com
o CorelDRAW Graphics Suite.
Em 2007, Zazo foi contratado pela Mauricio de Sousa Produções,
uma empresa veterana com 50 anos de atividade no setor de histórias
em quadrinhos do Brasil, para modernizar e otimizar as operações da
empresa. A empresa de 500 funcionários conta com diversos tipos de
artistas, desde designers e arte-finalistas até escritores e ilustradores,
que trabalham em conjunto para criar animações para televisão,
brinquedos e licenças. Estava cada vez mais difícil para a empresa
cumprir os prazos de entrega cada vez mais apertados, com uma
capacidade de produção limitada e sem espaço físico de
armazenamento para os desenhos e as artes-finais.
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"Desde que migramos para o CorelDRAW, criamos uma nova linha de
histórias em quadrinhos de ação e de espionagem chamada Mônica
+ 18, que será publicada on-line e em formato impresso", prossegue
Zazo. "Para uma empresa há tanto tempo no setor, essa é uma prova
real do valor comercial importante que esta poderosa tecnologia
agrega."

Design com excelente relação
qualidade/preço
O CorelDRAW Graphics Suite era a solução ideal
para ajudar a Mauricio de Sousa Produções a
produzir mais e de uma forma melhor, reduzindo,
ao mesmo tempo, os custos e as despesas gerais.
"A melhor decisão que poderíamos tomar foi
migrar para o CorelDRAW", afirma Zazo. Graças à
tecnologia digital, conseguimos aumentar a
produção e reduzir os custos, sem a necessidade
de contratar mais pessoal ou adquirir mais espaço
físico. Apesar do custo operacional do treinamento
dos funcionários na nova tecnologia de design,
a qualidade superior dos trabalhos e as
economias em termos de custos de papel
são consideráveis e representam uma
vantagem econômica real",
acrescenta Zazo.
Exemplo de trabalho artístico do portfólio de Zazo criado com
o CorelDRAW Graphics Suite

Feito para designers
No setor de animação, o software de desenho vetorial como
o CorelDRAW é essencial para a criação de trabalhos artísticos
detalhados de alta qualidade. "Os vetores do CorelDRAW são
facilmente manipulados, o que facilita qualquer ajuste fino ou
correção que você precise fazer. Além disso, o arquivo vetorial
também pode ser redimensionado para uso em banners e painéis
exteriores, sem qualquer perda de qualidade", comenta Zazo. "Para
finalizar o trabalho, adoro os efeitos de transparência e de sombra.
Na verdade, foram esses recursos que me convenceram a
abandonar definitivamente o software concorrente. Com
o CorelDRAW, posso obter efeitos de luminosidade
magníficos, sem necessidade de usar nenhum outro
software de desenho."
"O CorelDRAW tem sido realmente muito
proveitoso para a Mauricio de Sousa Produções",
diz Zazo. "Ele oferece uma excelente relação
preço/benefício e atendeu a todos os requisitos
que esperávamos, especialmente em termos
de armazenamento e de qualidade do
trabalho. Sua interface intuitiva e sua
facilidade de uso fazem dele um programa
que permite que você se divirta ao aprender
a usá-lo e ao trabalhar com ele."

Resultados surpreendentes em
menos tempo
Em seu projeto atual, Zazo ainda está na fase inicial do design das
páginas, mas já criou os personagens e as folhas de modelos com
o CorelDRAW. "Os resultados têm sido excelentes. Os prazos ainda são
um desafio, mas seria muito pior se não usasse o CorelDRAW", explica
Zazo. "Disponho de cerca de três dias para fazer cada página, desde a
pesquisa e o design até a finalização e o ajuste da cor certa com
o software. Isso simplesmente não seria possível se ainda estivesse
usando caneta de tinta e lápis coloridos",
acrescenta o designer.
De acordo com Zazo, "Fico impressionado
com a qualidade final da minha arte
quando uso o CorelDRAW. Isso me faz
pensar no tempo que perdi limpando pincéis e canetas de
tinta. Estou ansioso para ver o que ele me permitirá fazer no
meu último projeto pessoal: a minha nova novela gráfica no
estilo Manga/Anime."

Um personagem chamado "Zero", criado com o CorelDRAW

Mais informações
Inscreva-se para receber boletins informativos com ofertas
especiais, notícias, eventos e dicas e tutoriais úteis. Visite
www.coreldraw.com.
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