
MONITORAMENTO
Ler jornais diariamente.

Reunião com
repórteres e editores.

Pedido de dados específicos.
Cardápio da infografia

Pesquisa ao vivo,
telefone ou internet

Criar e discutir
primeiro esboço.
Preparo de estilos

e libraries.

Produção gráfica.

FInalizar e revisar.

Hierarquiza textos e plots.
Textos em forma

de hipertextos

Universal ou singular?
Enciclopédica ou jornalística?
Acompanha matéria?
É complementar ou independente?

Pesquisa prévia da arte.
Tipo de informação disponível.
Tipo de representação adequada.
Tipo de representação necessária.
Profundidade vs. relevância.
Fontes primárias.

Objetivos e conflitos.
Simplicidade e transcendência.
Arquitetura controla a experiência.
Usar pontos de referência.
Hierarquia no conteúdo.
Cuidado com contradições internas,
que são prova de design ruim.

Parte da síntese da história. Cor duotone.
Desenvolve forma da apresentação. Metáforas?
Ideia principal que costura tudo. Referências visuais.
Define uso dos elementos padronizados e uso do banco.
Elimina excessos, para enfatizar objetivo.
Define o tipo de representação de cada elemento.
Conceito, aventura, imagens em ação e coleção.
Coleção de ideias cria soluções aplicáveis no futuro.

Garantir que seja auto-explicativa.
Rever textos. Avaliar simplicidade.
Sem caixas de texto.
Hipertextos para estratificar com objetividade.
Proporção imagem-texto.
Cor como usbstantivos e medidas.
Cor como spot no todo.

Desenhar em estilo representativo-padrão escolhido:
raio x, cor, setas, movimento, fotos como base.
Uso do banco de vetores e ícones. Teste os ícones.
Desenho de imagem principal.
Envolvimento de mais de uma pessoa no processo.

O princípio é a função,
que define se é

estetizante ou analítica.

O princípio é a função,
que define objetivo principal

(complementar ou independente)

O princípio é a didática,
que define se

leitor vai entender.

O princípio é a didática,
que define macroleitura.

O princípio é a didática,
que define a microleitura.

O princípio é a forma,
que define

apresentação visual final.

Mapas de produção
Reuniões

Melhoria de recursos

Desenhar métrica
Desenhar índices
Desenhar análises de desempenho
Desenhar feedback para equipe

O princípio é a constância e a
consolidação do método
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Energia

Consumo de energia

PROCEL

COMO CRIAR UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL
Adotar ações sustentáveis resulta em mais clientes e lucros, porque os consumidores estão 

atentos às empresas que tratam o lixo adequadamente, usam embalagens retornáveis 
biodegradáveis e constroem escritórios e galpões com respeito ao meio ambiente

Verifique se há 
vazamentos nos canos 
e equipamentos

Aproveite a água da chuva. 
Não esqueça de filtrá-la e 
fervê-la antes de usar

Jamais jogue o esgoto da sua 
empresa diretamente em um 

córrego ou rio

Mantenha seu 
veiculo regulado. 
Se possível, use 
transportes 
alternativos, como 
a carona solidária, 
a bicicleta e os 
coletivos, ou
ande a pé 

Instale painéis solares

Evite abrir o 
freezer ou a 
geladeira 
com 
frequência e 
conserve a 
borracha da 
porta em 
bom estado

Quando a empresa 
entrar em recesso, 
desligue os aparelhos 
da tomada

Ao comprar equipamento elétrico, 
prefira aparelhos com selo do 

Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel)

Regule corretamente o 
termostato do aparelho 
de ar condicionado. Em 

ambientes que não 
necessitam de uma 

temperatura específica, 
regule a temperatura 

entre 22ºC e 24ºC

Reduzir, reutilizar, reciclar 
e recuperar é muito 
importante. Substitua as 
sacolas de plástico pelas 
de pano. Os plásticos, 
quando jogados nas vias 
públicas, entopem os 
esgotos e provocam 
enchentes

Troque as lâmpadas 
incandescentes (amarelas) 
por fluorescentes

Não deixe 
equipamentos 

eletrônicos durante 
a noite em standby

Antes de imprimir qualquer 
documento, pense nos gastos com 

papel, tinta e energia que serão 
gastos durante o processo

Um hora antes do final 
do expediente, desligue 

o ar condicionado.

Desligue a tela do computador 
quando não for utilizá-lo. No final 
do expediente, lembre-se de 
desligá-lo completamente

O Brasil é o maior 
consumidor de energia 
limpa do mundo, porque 
44,4% da energia 
consumida no país vêm 
de fontes renováveis

As lâmpadas mais eficientes 
são de vapor de sódio (luz 

amarelada) e vapor metálico 
(luz branca). Em seguida, 

estão as fluorescentes, as de 
vapor de mercúrio, as 

lâmpadas mistas, as halógenas 
e as incandescentes

Divida o sistema de iluminação 
em vários circuitos elétricos, 
com diferentes interruptores

Utilize telhas e 
ventiladores eólicos 
transparentes

Instale a geladeira em 
local ventilado, protegida 
do calor dos raios solares, 
fogão e outros equipa-
mentos que produzam 
calor, afastada 15 cm de 
paredes e armários

Prefira motores elétricos de 
alto rendimento para casos 
de equipamentos que fiquem 
ligados muito tempo

Todos os ambientes de permanên-
cia prolongada e banheiros devem 

possuir vãos para o exterior da 
edificação, aproveitando a 

iluminação e a ventilação natural

Recicle papel, lixo 
orgânico e tudo o que 
puder. Se não conseguir, 
separe metal, papel, 
plástico, vidro e orgânico

Os aparelhos devem ser 
utilizados fora do horário 
de maior consumo de 
energia elétrica. Esse 
conselho não vale para 
consumidores que 
recebem energia em 
baixa tensão

Prefira cores claras tanto 
no exterior quanto no 
interior da edificação para 
refletir os raios solares e 
reduzir a concentração de 
calor no verão

Procure garantir uma corrente de 
ventilação nos ambientes, ou seja, 
instale janelas em lados opostos 

para permitir a ventilação cruzada 
ou efeito chaminé

Quanto mais profundo 
o ambiente, mais altas 
e generosas deverão 
ser as janelas
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