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Regulamentação e reserva de mercado

brasileira em prol de uma tal de "regulamen-
tação" da profissão de desenhista industrial.

O projeto de lei criado pelo deputado
Eduardo Paes (PSDB-RJ) está em tramitação na
câmara dos deputados.

Existe uma mobilização nacional de inúmeros
profissionais dos segmentos de design gráfico,
produto e áreas correlatas para que isso de fato
ocorra e aconteça uma reserva de mercado para
o profissional do desenho industrial.

"Reserva de mercado" é um termo que me
dá arrepios. Por causa de reserva de mercado
ficamos atrasados tecnologicamente e o imposto
safado que pagamos sobre computadores e
programas ainda é um reflexo perverso desse
ato que não acrescentou nada ao país, senão
um atraso tecnológico que só agora nos últimos
dez anos começou a ser reduzido.

A situação atual é essa que todos conhecem.
Um monte de designers no matar ou morrer
diário em busca de clientes, pagamentos,
tentando driblar calotes e conseguir seu lugar ao
sol. O mercado se retraindo, a taxa de juros indo
muito além de onde jamais esteve, indústrias e
empresas falindo, revistas reduzindo borderôs,
fotógrafos disputando espaço com ilustradores,
designer copiando designer, brasileiro copiando
gringo que copiou de outro gringo. A clássica
falta de criatividade generalizada. No meio desse
caos, dezenas, centenas, milhares de "desáinis".

O "desáini" é aquele cara que gostaria de ser
um designer. Mas não estudou, compra meia dúzia
de programas piratas na esquina, pega um cedezinho
de marcas prontas, fotos de stock ou da Internet,
copia um monte de trabalho legal de gringo e sai
arrotando que é designer por aí. Cobrando menos
de um terço do que custaria o mesmo trabalho feito
por um profissional de verdade.

O fato é que depois do uísque, depois das
pilhas, do cigarro e dos CDs paraguaios, agora
temos o "desáini".

Na tentativa de dar uma solução ao caos
que nós conhecemos, essa reserva de mercado
- acreditam muitos - seria a solução ideal, afinal
conforme o projeto da lei, só designers formados
em centros de ensino reconhecidos e profis-
sionais de outras formações que comprovarem
mais de cinco anos de atividade profissional de
designer poderão atuar profissionalmente. Quem
estiver fora da exigência só tem duas saídas: ou
toma vergonha na cara e faz uma faculdade pra
arrumar o canudo ou então assume o fato de ser
um designer paraguaio.

Assumir trabalhar como um designer num
mundo regulamentado implicará em infringir

a lei e exercer ilegalmente uma profissão. Isso
poderá colocar o designer numa posição incô-
moda ou ser sumariamente demitido.

Para uma grande fatia dos clientes de
médio a pequeno porte, não muda na
Eles nem tomarão conhecimento dess

discussão toda.
As organizações que lutam pela

mobilização da população em prol
da regulamentação acreditam que
com a aprovação da lei serão criados
novos postos de trabalho reduzindo
o desemprego. Eu discordo. O que
vai acontecer é uma dança das
cadeiras onde sairão os que não
tem formação oficial e entrarão os
que têm canudo. Novos postos não
serão criados só com essa lei.

Eles também acreditam que será
uma garantia de qualidade para os projetos apli-
cados na sociedade.

Aí eu também tenho as minhas dúvidas.
A formação acadêmica garante criatividade?
Garante inovação? Garante fundamentação
teórica? Nem sempre.

Já vi muito lixo ser feito por caras que tem
formação oficial. Já vi maravilhas vindas de caras
ainda cursando o segundo grau do ensino médio.

Eu acho que o que vai acontecer caso essa
lei passe é que vai chover gente tentando entrar
nas faculdades de desenho industrial. Como
nas federais o sistema de vestibular ainda é um
semi-democrático filtro, uma massa enorme de
pessoas vai se meter nas faculdades particulares.
Nesse pedaço do texto eu sou obrigado a abrir
estes parênteses aqui: (e dizer que eu sei que
existem faculdades particulares e "particulares"
que nada mais são que máquinas caça-níqueis
gigantescas). Nada contra ganhar dinheiro. Ora,
quem não quer o vil metal?

Mas o problema é que algumas universidades,
centros universitários e faculdadezinhas que pululam
por aí nem sempre se preocupam com o ensino,
deixando este "pequeno" detalhe de lado e focali-
zando sua atenção na questão "mensalidade".

Assim, quando crescer a demanda pelos
cursos de formação, as grandes faculdades
pegarão os melhores professores, sobrarão os
"questionáveis" para ensinar nestes centros
de quinta categoria estilo "pagou-passou".
Provavelmente estas terão mensalidades mais
baratas, e vomitarão no mercado, a cada
semestre, "profissionais" tão ruins como eram
os antigos e talvez extintos "desáinis".

Daí a tal garantia de qualidade...
O que deveria ser uma reserva de

mercado nem vai resolver o problema do
desemprego dos designers nem vai garantir

qualidade alguma. Isso porque qualidade
não pode ser desvinculada de talento, e
talento, meus amigos, não se ensina em
faculdade. Talento é algo tão difícil quanto
dançar tango direito.

No fim dessa história, o talento continuará
sendo um divisor de águas. O portifolio será o
elemento fundamental na contratação de um
profissional. O canudo não será nada sem ele.

Não acho que a situação geral mudará
muito com a regulamentação, mas algumas
coisas poderão ser realmente legais. Os designers
poderão participar de concorrências públicas, terão
a aplicação dos planos de cargos e salários nas
instituições privadas, e os projetos de design terão
um responsável técnico. Isso eu acho legal. Existe
um abaixo-assinado em prol da regulamentação.

O site é: http://www.adegraf.org.br/regula-
mentacao/index.php

Eu não estou aqui pra dizer se você deve assinar
ou não. É uma decisão que cabe a cada um. Eu acho
importante que as pessoas tenham uma formação
o mais abrangente possível, tanto em termos de
formação clássica, escola universidade quanto em
termos de formação de vida, experiências e vivên-
cias. Não há como comparar e pesar essas coisas sem
incorrer, mesmo que inadvertidamente, na leviandade.

Pense e reflita sobre seu trabalho, o que
você pensa em fazer da vida. Avalie se a regu-
lamentação que diz respeito aos desenhistas
industriais poderá afetar você de alguma forma
e prepare-se para o impacto.

da.
a

alvez você saiba, mas nem todos
sabem ainda de uma luta que está se
passando nos bastidores da realidade
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