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Nunca se falou tanto em design como nos últi-
mos tempos. De conceito amplo e versátil, essa
palavrinha está presente em praticamente tudo o que
nos cerca: automóveis, casas, equipamentos eletrôni-
cos, produtos de limpeza, sites, revistas, chocolates.
O design é a maneira — atraente, impactante, interes-
sante — com que tudo isso é comercializado para des-
pertar nossa atenção.

"Com a crescente valorização das imagens e das
formas no mundo atual, o design acaba interferindo
no comportamento da sociedade", avalia Milton Koji
Nakata, coordenador do curso de Desenho Industrial
da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação
(FAAC) do campus Bauru da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp). E inter-
fere mesmo: quem nunca valorizou as linhas moder-
nas de um carro ou comprou um cosmético porque
achou a embalagem bonita?

O boom teve início nos anos 90, com a abertura
do mercado para a globalização. "O Brasil tomou
simultaneamente a decisão de tornar-se pólo produ-
tor e exportador mundial, dispondo-se a competir
com todos os 'tigres' do planeta, em qualidade, pro-
dutividade e inovação", conta Sérgio Casa Nova,
coordenador de cursos de design do Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo, uma das mais
tradicionais instituições de ensino do gênero.

Na opinião de Mauro Mantica, diretor do
Istituto Europeo di Design, em São Paulo, por ser
uma área focada na criação, o que a coloca constan-
temente sob os holofotes da mídia, o design exerce
uma atração natural nos jovens e em pessoas de ou-
tros setores interessadas em mudar de carreira. "Os
bons designers têm uma visibilidade e um status
social que anos atrás era privilégio das profissões mais
tradicionais. Além disso, as empresas começaram a
enxergar o design como valor agregado importante
para o sucesso comercial de sua produção. Ele passou
a ser considerado um investimento, e não um custo",
comenta Mauro.

"O objetivo da profissão do designer é projetar
considerando as características dos usuários, o con-
texto socioeconômico-cultural e o meio ambiente. É
a carreira do futuro. Tudo está relacionado ao design,
desde a trama das fibras para formar um tecido até o
pãozinho das padarias", afirma Nara Sílvia Marcon-
tes Martins, professora-pesquisadora e coordenadora
do curso de Desenho Industrial do Instituto Pres-
biteriano Mackenzie, em São Paulo.
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Tudo está relacionado ao
design, desde a trama das

fibras para formar um tecido
até o pãozinho da padaria

opções. Há cursos de design, design gráfico, design de
produto, design industrial, desenho industrial etc. Na
hora de escolher, o melhor é avaliar a grade curricular
de cada um, levando-se em conta a área em que se
pretende atuar.

No Instituto Presbiteriano Mackenzie, o curso
de desenho industrial tem oito semestres, mas ao final
do segundo ano o aluno escolhe entre as habilitações
em projeto de produto ou programação visual. A
primeira dá a chance de trabalhar em diversos seg-
mentos: indústria automobilística, mobiliário, joalhe-
ria, cerâmica, embalagens... Já a formação em progra-
mação visual permite atuar nos setores de design grá-
fico, identidade visual, sinalização, design digital e
eletrônico, web design e animação.

Outro fator importante é a parceria das facul-
dades com as empresas. Em 2005, o Centro Belas
Artes, por exemplo, realizou trabalhos em conjunto
com a Faber Castell, Johnson&Johnson e Companhia
Siderúrgica Nacional. Para 2006, a meta é implantar
o Núcleo de Inovação em Produtos e colocar os
alunos em contato com o dia-a-dia das empresas.

Existem oportunidades em praticamente todos
os meios, desde a internet até o mercado editorial, as
multinacionais, as agências de publicidade e propa-
ganda e as grifes de moda. Essa versatilidade permite,
ainda, trabalhar como free lancer (ou autônomo),
criando identidade visual para sites, CDs, material de
papelaria de empresas, jóias etc. Um designer iniciante
tem salário médio mensal de R$ 1.500. Mas a remu-
neração varia, é claro, conforme o meio de atuação.

Recentemente, a Universidade de São Paulo
(USP) incluiu na sua carteia de graduação o curso
superior de design, ligado à Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU). Para ter uma idéia
do sucesso da iniciativa, houve 1.720 inscrições de

alunos para 40 vagas no período noturno, o que re-
presentou a disputa de 43 candidatos por vaga. O
curso de cinco anos pretende proporcionar uma for-
mação multidisciplinar.

"O objetivo é transformar nossos alunos em
profissionais capazes de atuar em diferentes frentes,
como programação visual, projetos de produtos ou
embalagens, sites e propaganda. Já estamos preparan-
do diversas atividades de extensão, com a proposta,
inclusive, de divulgar trabalhos no mercado interna-
cional", avisa Paulo César Xavier Pereira, presidente
da comissão de graduação.

A imagem "jovem" que se tem da área e de seus
próprios profissionais se deve, em parte, às escolas
que investem na formação de alunos recém-saídos do
ensino médio. E o caso da Escola Panamericana de
Arte e (EPA) e do Istituto Europeo di Design (IED),
ambos com sede em São Paulo. São escolas cujos cur-
sos não chegam a fornecer diploma técnico, mas pro-
porcionam uma estrutura capaz de ajudar a ingressar
no mercado de trabalho.

"E não é só isso. Somos adeptos do método
Wolff, que prevê também o desenvolvimento das
capacidades criativas do aluno", ressalta Massimo
Picchi, diretor de ensino da EPA, que oferece os cur-
sos livres de Design Gráfico e Design de Publicidade.
Os trabalhos de conclusão são avalizados por profis-
sionais de destaque no mercado, como Rico Lins,
Ronaldo Kapaz, Marcello Serpa e Washington
Olivetto.

O Brasil é o primeiro país fora da Europa a abri-
gar uma unidade do IED — os outros são Itália e
Espanha. Segundo o diretor Mauro Mantica, a esco-
lha aconteceu por causa do forte valor da "marca
Brasil" no exterior. "A meta é formar designers
capazes de interpretar e criar novas tendências e
transformar conceitos criativos em lucro para as
empresas. Na nossa visão, o Brasil tem tudo para ser
um país protagonista na nova geografia econômica
mundial", acredita.

Para Eliana Formiga, coordenadora do curso de
Design da unidade carioca da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), uma maneira de
se conseguir isso é pensar na ecologia. "Toda empre-
sa que pensa seriamente em seus produtos, preocupa-
se em como reciclá-los e reutilizá-los e em agredir
menos a natureza."
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De tão apaixonado pelo que faz, o designer grá-
fico free lancer Marcelo Calenda, 33 anos, de São
Paulo, tem dificuldade para lembrar qual trabalho
não lhe trouxe satisfação. Ele prefere apontar ilus-
trações, tratamentos e montagens de fotos feitos
recentemente para a revista MTV. Na hora de falar
sobre a área, destaca vários pontos positivos.
"Existem muitos aspectos bacanas e gratificantes. A
clareza e a beleza de um anúncio pode fazer o sujeito
ir comprar o produto, da mesma forma que muitas
vezes nossa primeira impressão de uma empresa é
determinada pelo lay-out do web site", explica. Bom
gosto é necessário, para se dar bem no ramo? Para
ele, não. "Bonito para você pode não ser para mim.
Um designer competente precisa estar acima disso e,
conhecendo o repertório do público, dirigir seus
esforços para ele."

Fernando Reis, 30 anos, acaba de terminar o
curso de três anos de Design Gráfico na Escola
Panamericana de Arte (EPA), em São Paulo. Para ele,
o conhecimento adquirido em sala de aula serve ape-
nas como base. "A técnica é ensinada de maneira
igual para todos e ninguém sai da escola totalmente
preparado. O que difere um designer do outro é a
busca contínua em aperfeiçoar a bagagem cultural.
Assistir a filmes e visitar sites e exposições de artes
plásticas e fotografias faz bem para a criatividade. Já
ler livros, revistas e jornais da área é fundamental
para conhecer o trabalho de profissionais do Brasil e
de diversas partes do mundo", diz Fernando, que
trabalha em uma das maiores agências de publici-
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dade do país e, como free lancer, encontrou um
nicho de mercado interessante: o editorial. Ele pro-
duz capas e projetos gráficos para livros sobre negó-
cios e comunicação.

O designer carioca Tiago Teixeira, 27 anos,
compartilha da mesma opinião de Fernando.
Formado em desenho industrial pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele afirma que a
faculdade foi essencial para sua formação, mas, de
modo geral, não é imprescindível. "Existem grandes
profissionais que nunca tiveram treinamento
acadêmico. Aliás, o design é um terreno fértil para
autoditadas", salienta Tiago, que trabalha como
free lancer.

Recém-formada em desenho industrial, a
paulista Luana Lamas, de 23 anos, tem planos de
abrir uma agência de design voltada para o mercado
musical, reunindo bandas em começo de carreira
que não têm recursos financeiros para investir em
identidade visual. Assim como os professores entre-
vistados parajjsta reportagem, Luana acredita que o
design brasileiro vem crescendo e relembra que o país
é muito premiado no exterior.

"No entanto, muita gente não faz idéia da
importância da criação de uma marca adequada para
uma empresa", diz. Tiago Teixeira concorda e acres-
centa: "No Brasil, a área passou a ser mais valorizada
agora, mas nem se compara à importância econômi-
ca e cultural que tem no resto do mundo. Muitas
pessoas aqui ainda encaram o designer como um
maquiador de produtos e idéias".
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ONDE ESTUDAR
CURSOS LIVRES
- Desenvolvimento de
Embalagens - Design e
Criação (64 horas)
Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(Senac) - diversas unidades em
todo o país
Tel. 0800-8832000
www.senac.br

y Design Gráfico ou Design
de Publicidade (cursos de
três anos)
Escola Panamericana de Arte
(EPA) - São Paulo, SP
Tel. (11)3661-8511
www.escola-
panamericana.com.br

- Design Gráfico ou Design
Industrial (curso de três anos)
Istituto Europeo di Design (IED)
- São Paulo, SP
Tel. (11)3825-2397
www.iedbrasil.com.br

GRADUAÇÃO
 - Design
> Universidade de São Paulo
(USP) - São Paulo, SP
Tel. (11)3091-3121
www.usp.br
> Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo - São Paulo, SP '
Tel. (11)5576-7300
www.belasartes.br
> Universidade Bandeirante de
São Paulo (Uniban) - São
Bernardo do Campo, SP
Tel. (11)4362-9000
www.uniban.br
> Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap) - São
Paulo, SP Tel. (11)3662-7000
www.faap.br
> Faculdades de Campinas
(Facamp) - Campinas, SP
Tel. (19)3754-8500
www.facamp.com.br
> Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM)
- Rio de Janeiro, RJ
Tel. (21)3523-2323

www.espm.br
> Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) -
Florianópolis, SC
Tel. (48)231-1500
www.udesc.br
> Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) - Recife, PE
Tel. (81)2126-8316
www.ufpe.br
> Faculdades Nordeste (Fanor) -
Fortaleza, CE
Tel. (85) 3052-4848
www.fanor.edu.br
> Faculdade Martha Falcão
(FMF) - Manaus, AM
Tel. (92)2121-0900
www.marthafalcao.com.br

- Design Industrial
Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(Senac) - diversas unidades em
todo o país
Tel. 0800-8832000
www.senac.br

- Desenho Industrial
> Universidade Paulista (Unip) -
São Paulo, SP
Tel. (11)5586-4000
www.unip.br
> Universidade São Judas
Tadeu (USJT) - São Paulo, SP
Tel. 0800-111677
www.usjt.br
> Faculdade de Arquitetura,
Artes e Comunicação da
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"
(Unesp) - Bauru, SP
Tel. (11)252-0233
www.faac.unesp.br
> UniverCidade - Rio de
Janeiro, RJ
Tel. (21)2536-5000
www.univercidade.br
> Universidade Estácio
de Sá - Rio de Janeiro, RJ
Tel. (21)2563-0000
www.estacio.br
> Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
Tel. (21)3114-1001

www.puc-rio.br
> Universidade Federal da Bahia
(UFBA) - Salvador, BA
Tel. (71) 247-4247
www.ufba.br
> Universidade de Brasília
(UnB) - Brasília, DF
Tel. (61)3307-2320
www.unb.br
> Universidade Federal do
Paraná (UFPR) - Curitiba, PR
Tel. (41) 3360-5064
www.ufpr.br

- Desenho Industrial -
Projeto de Produto
> Faculdades Associadas
Oswaldo Cruz (FAITER) -
São Paulo, SP
Tel. (11)3824-3660
www.oswaldocruz.br
> Instituto Presbiteriano
Mackenzie - São Paulo, SP
Tel. (11)3236-8766
www.mackenzie.br

- Desenho Industrial -
Programação Visual
> Faculdades Associadas
Oswaldo Cruz (FAITER) -
São Paulo, SP
Tel. (11)3824-3660
www.oswaldocruz.br
> Instituto Presbiteriano
Mackenzie - São Paulo, SP
Tel. (11)3236-8766
www.mackenzie.br
> Faculdades Associadas
Oswaldo Cruz (FAITER) - São
Paulo, SR Tel. (11)3824-3660
www.oswaldocruz.br

- Design Gráfico
> Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg) - Belo
Horizonte, MG
Tel. (31)3371-5439
www.uemg.br
> Universidade Federal de Goiás
(UFG) - Goiânia, GO
Tel. (62)521-1070
www.ufg.br

- Design de Produto
Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg) - Belo

Horizonte, MG
Tel. (31)3371-5439
www.uemg.br

PÓS-GRADUAÇÃO (lato sensu)
- Design
Universidade de Franca (Unifran)
- São Paulo, SP
Tel. (16)3711-8966
www.unifran.com.br

- Design Gráfico
> Senac
Tel. 0800-8832000
www.senac.br
> Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo - São Paulo, SP
Tel. (11) 5576-7300 ramal 128
www.belasartes.br

- Novas Linguagens e o
Design do Produto
Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo - São Paulo, SP
Tel. (11) 5576-7300 ramal 128
www.belasartes.br

- Design - Produção e
Tecnologia Gráfica
Universidade Anhembi
Morumbi - São Paulo, SR
Tel. 0800-0159020
www.anhembi.br

- Tecnologia da Embalagem
Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap) - São Paulo,
SR Tel. (11)3662-7000
www.faap.br

- Design do Produto
> Universidade Luterana do
Brasil (Ulbra) - Canoas, PR
Tel. (51)3477-1313
www.ulbra.br
> Universidade de Franca
(Unifran) - Franca, SP
Tel. (16)3711-8966
www.unifran.br

 - Criação Visual e Multimídia
(Gráfica, Vídeo, Cinema,
Internet e Multimídia)
Universidade São Judas Tadeu
(USJT) - São Paulo
Tel. (11)6099-1729
www.usjt.br
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