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INJEÇÃO REVERSA
Alguns tem tendinite, outros tem hemorroida, 
mas o que todos os criativos realmente têm em 
comum é bloqueio criativo. O primogênito dos 
filhos da Criação, todos sabem seu nome; 
aprender a destravar a criatividade é 
praticamente uma matéria de 12 créditos de 
Publicidade e Propaganda, e a cada três podcasts 
de design que atualizam, dois trazem como 
pauta dicas para o assunto. Tudo se repete, 
injeção se reverte, zero novidades. Então, aqui vai 
uma lista #sincera do que fazer quando o chá 
verde não ajudar e você ainda tiver uma folha em 
branco para enfrentar pela tarde: 

– Sente direito na cadeira, sua mãe não levou 
nove meses fazendo essa coluna para você tratar 
ela assim. 
– Pare de pensar na série que acabou de estrear 
na Netflix com seis temporadas de dublagem 
original e animações antigas.
– Entre no Pinterest e pesquisar os calendários de 
estudo feitos por vestibulandos do ENEM. Seja 
grato por não ser mais um vestibulando. 
– Coloque a trilha sonora de “Hamilton - Original 
Broadway Cast Recording” para tocar e deixe “My 
Shot” em repetição.
– Pense em todos os livros, assinaturas e tênis 
Vans que você vai poder comprar com o dinheiro 
desse job.
– Ter um bloqueio criativo é muito mais chique se 
você estiver tendo um bloqueio criativo em Paris.
– Tome três copos de água bem rápido. Se ficar 
com soluço, tome mais três, só que dessa vez, 
devagar.
– Pesquise “I Want it That Way Peralta” no 
Youtube.
– Sempre que tiver dúvidas sobre o que está 
fazendo, fale “foda-se” em voz alta e continue. 
– Termine. O. Trabalho.
– Termine o livro. Termine a ilustração. Termine o 
projeto. Termine o artigo. Termine de arrumar as 
meias.
– TER.MI.NE.
– E depois comece outra coisa. Continue 
escrevendo, continue criando, continue fazendo 
o que for necessário para ir em frente. Não 
pensem em parar, nem por um segundo, nem 
que tudo dê errado. Continue misturando ar 
com arte e vice e versa. Quem sabe um dia você 
encontre a resposta.
NENHUM GOLFINHO FOI SACRIFICADO 
DURANTE A PRODUÇÃO DESTE MATERIAL. EM 
CONTRAPARTIDA, PRECISEI MUDAR A 
PLAYLIST TRÊS VEZES. GARANTIAS DE 
SUCESSO NÃO SERÃO RESSARCIDAS.

NOTA DO EDITOR
Perder a inspiração é o medo de qualquer 
criativo. Estávamos assim ano passado, sem 
qualquer motivação, mas em uma viagem a SP 
para participar do Pixel Show tivemos novas 
ideias e voltamos super inspirados a criar algo 
para a comunidade criativa local. Durante esse 
ano, amadurecemos essa mistura e formamos o 
Vitaminico, com a Ana Rosa dando um 
empurrãozinho.
 
Acreditamos que nossa região tem profissionais 
tão talentosos quanto qualquer outro estado, e 
que não precisamos ir longe para buscar 
inspiração. O Vitaminico foi criado para vocês 
que tem vontade de aprender, compartilhar e 
fazer a diferença no seu mercado de trabalho. 
Nossa rede vai crescer e fortalecer os criativos, 
conectar bons profissionais, inventar e, 
principalmente, transformar pessoas em agentes 
de mudança, acabando com o pensamento 
retrgrado de que nosso mercado é competitivo e 
não colaborativo.

Nessa primeira edição fizemos uma bula 
contendo tudo o que uma zine deve ter, 
adicionando ingredientes de um complexo 
vitaminico composto, para que vocês possam 
fugir do comodismo. Vamos deixar o clichê de 
lado e fazer algo diferente, inédito, incomum, 
original, singular, extraordinário, excepcional, 
raro (adicione aqui outros sinônimos da sua 
preferência) e apenas VAMOS FAZER.
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É COMO ESTAR PRESO NA BARRIGA DA BALEIA. 
SE PUDÉSSEMOS FAZER QUALQUER OUTRA 
COISA PARA SAIR, FARÍAMOS. AH. SE. 
PUDÉSSEMOS. JÁ TENTAMOS USAR GRAVATA, 
RESPONDER A TERCEIRA CHAMADA DA 
FACULDADE E DECORAR A GESTALT. MAS O 
ZUMBIDO NUNCA VAI EMBORA, VAI? O TREMOR 
POR BAIXO DA PELE. MESMO SEM QUERER, 
VOLTAMOS A ACREDITAR, ATÉ QUE A PRÓXIMA 
MANHÃ NOS PUXE PELA GARGANTA E LEVE PARA 
A MESA DE ESCRITÓRIO MAIS PRÓXIMA. VOCÊ 
TAMBÉM SENTE, É COMO AR. DESIGN, POESIA, 
CONTOS: TODOS OS NOMES QUE AS PESSOAS 
NORMAIS BATIZAM AQUILO QUE MOVIMENTA 
NOSSOS PULMÕES. AO FINAL DO DIA, AINDA 
TENTAMOS APRENDER A RESPIRAR. FAZEMOS O 
QUE FAZEMOS PORQUE É PARTE DO QUE 
SOMOS. CONVIDAMOS VOCÊ A FAZER 
CONOSCO.
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CACE AS PALAVRAS PARA ELIMINAR
DO SEU VOCABULÁRIO

ESSE STORY NÃO VAI SUMIR EM 24 HORAS
A foto feita pelo fã @luciano.angelino76 em 
Balneário Camboriú foi intitulada de “Encontre o 
Erro”. Fez um story bizarro? Mande para nós! Os 
melhores estão no instagram do @vitamini.co 
para votação e o vencedor estará em nossa 
próxima edição. 

cocriar/ disruptivo/ escalavel/ foradacaixa/ inovação/ mindset/ pivotar 
novoconceito/  players/ resignificar/ storytelling/ brilhonoolho/ call/ 



O PODER DA SUGESTÃO
@matheush.camilo Existe um caráter revelador 
na sugestão mais do que na aparência literal (que 
se apresenta de imediato) de uma imagem. Pois 
com a sugestão nossa retina mental se dirige a 
um sem número de pensamentos (atributo para 
a fantasia). Revelação de conteúdo por meio de 
comparações, de somas de situações, dando 
motivo para tópicos outros que estão para fora 
da imagem em si. Um índice de potenciais.
E TALVEZ O ROSTO SEJA A FORMA MAIS 
PODEROSA DESSE DISCURSO DE 
ESCONDE/MOSTRA.
Sempre fui aspirante de coisas que se apartam 
mais do que revelam, pois entre essas coisas 
existem uma intenção para tal, e entre uma e 
outra existe o poder de sugestão ou metáfora. É 
entendível essas 3 (entre outras maravilhosas 
fotos) terem sido selecionadas para a final de 
uma competição de imagens da @eyeemphoto 
de 2017. 
Sobre as fotos que selecionei:
1. Algodão-Doce – @Fujitsu_nakamura: Pense
nas associações de um algodão-doce: infância,
doçura, leveza, ingenuidade. Agora observe a
fotografia com o doce escondendo a face do
sujeito, que sugestões podemos tirar? Em que

situações escondemos o rosto?: Vergonha, 
mentira, ausência de opinião, violência. O 
contraste dos temas nos leva a uma narrativa 
muito mais séria.
2. Sujeito e fumaça – @maciejdakowicz: Fumaça 
e um corpo na sombra englobado por itens
amontoados. O índice universal de “onde há
fumaça há fogo” aqui caracteriza muito da
experiência que obtive: sufocamento pela
realidade, perspectiva embaçada do amanhã, e
essa ausência de humanidade que o corpo
apresentado se encontra.
3. As luvas laranjas – @jatupatee: O sujeito de
luvas laranjas paralisado no tempo foi o que mais 
me pungiu , essas mãos que surgem da sombra
(ou que são tragadas). Essa mera sugestão de um 
corpo ativo, com mãos e a ponta de um pé que
aparece como se fosse a própria sombra; A
atividade das mãos sem a expressão dos rosto
aparece-nos como algo duvidoso, eu não posso
confiar em alguém da qual não vejo a face. Mas
ao mesmo tempo, existem trabalhos que exigem 
tal impessoalidade para sua execução, por isso
esse duplo caráter? “…a verdade enfática do
gesto nas grandes circunstâncias da vida” –
Baudelaire
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COMO TER SONHOS LÚCIDOS PARA 
AUMENTAR A CRIATIVIDADE
Parece clickbait, mas não é: sonhos lúcidos 
existem e podem ajudar você a trabalhar melhor 
– ou se divertir, pelo menos. Ter um sonho lúcido 
nada mais é do que estar consciente do fato de
estar sonhando, o que geralmente acontece
subitamente durante um sonho normal. Siga o
método abaixo para ter mais controle:
MÉTODO MILD:
1. Quando for dormir repita para si mesmo que
vai ter um sonho lúcido. A repetição é importante 
para fixar a ideia.
2. Acorde depois de quatro a seis horas de sono
e, ainda deitado, pense no sonho que acabou de 
ter - escrever ajuda na memorização. 
3. Escolha algo específico que aconteceu no
sonho para servir como teste de realidade, a não
ser que você já tenha desenvolvido um. Nesse
caso, insira seu teste de realidade no sonho.
4. Volte a dormir mentalizando cada passo do
sonho e repita que vai ter um sonho lúcido. Você 
vai voltar a dormir na fase REM (movimento
rápido dos olhos) do sono, que é quando
sonhamos. 
5. Se der certo, você retornará ao mesmo sonho.
Quando ocorrer o teste de realidade, o sonho 
ficará lúcido. Permaneça calmo e comece a 
explorar.

COLUNA DO RAFAEL SILVÉRIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lupssim qui 
blandit praesent luptatum
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O papo continua. Faça parte da rede 
Vitaminico no slack e entre em contato com 
outros criativos da região. O link 
não-clicável é bit.ly/slackvitaminico (ou nos 
procure no insta @vitamini.co).

FOR STREET PURPOSES. ADQUIRA 
A SUA PELO SITE FB.COM/ORDEM55


