
Junto com outros campos do

conhecimento, o design sempre esteve

presente no processo evolutivo das formas

de produção do homem. Na concepção

de produtos e serviços, este segmento é

parte fundamental de toda a engrenagem

necessária para a obtenção de um ciclo de

vida sustentável no mercado.

Hoje, quando pensamos em

globalização e a acirrada disputa por

nichos comerciais, a informalidade

profissional parece um risco para se

garantir a sobrevivência de qualquer

empresa. Diante disso, a regulamentação

da profissão de designer no Brasil surge

como um fator essencial para a sua

consolidação no mercado.

Para entendermos os motivadores

e seus benefícios, convidamos quatro

profissionais para responder as seguintes

questões: Por que a profissão de designer

deve ser regulamentada? E, na prática, o

que vai mudar com a regulamentação?



"Vou começar minha resposta com um depoimento. Lembro que

quando me formei, os estágios e os empregos oferecidos eram para

desenhistas, projetistas, mas raramente para designer. Hoje, o cenário

mudou e a profissão virou  Na verdade, não gosto de modismos

porque eles sempre passam. É por isso que acredito e torço pela

regulamentação da nossa profissão. Com ela virá o reconhecimento

enquanto profissão e conseqüentemente regras que as empresas

contratantes deverão seguir.

Atualmente, o mercado no Brasil é tão informal que acaba por

desvalorizar os quatro anos de investimento em educação no período da

faculdade e quem sabe em uma pós-graduação. Aí vem o debate sobre os

profissionais brilhantes e criativos que não possuem formação. É claro que

eles devem ter um lugar ao sol assim como em qualquer área profissional,

mas acredito piamente que se esta pessoa tivesse a oportunidade de dar

base fundamentada a tudo o que cria, ela seria mais brilhante ainda.

Acredito no aprendizado contínuo e também que um profissional com

formação acadêmica naturalmente deve ter uma remuneração melhor do

que o que não possui. Atitudes como essa além de valorizar o profissional,

valoriza o mercado e educa o cliente.

Na prática, torço para que a regulamentação traga regras e ajude

empresas como a DIZ'AIN a mostrar que são responsáveis e que possuem

diferenciais de qualidade em relação aos desenhistas que se dizem designers

só porque dominam ferramentas ou softwares de desenho.

Ser designer é muito mais que isso. Dentro de nossas especializações e

formação, precisamos buscar inovação, gerar posicionamento diferenciado

do cliente, pensar estrategicamente e além de tudo buscar sempre fazer algo

diferente do que o mercado está oferecendo, porque senão você será mais um

em um milhão e sem nenhum respaldo que uma regulamentação pode trazer."



"O poder público, seja municipal, estadual ou federal,

quando tiver que fazer uma concorrência ou uma licitação

específica, como uma sinalização pública, uma identidade

visual ou um equipamento médico, por exemplo, projetos

típicos de competência dos designers, estará impedido

pela Lei das Licitações Públicas  8.666). Essa lei é

precisa neste ponto, onde diz que a única maneira de

caracterizar uma profissão é pelo seu registro profissional.

As empresas estatais de grande porte e instituições

públicas têm normalmente um plano de cargos e salários.

Este classifica as profissões em categorias salariais, de

competência e de carreira. Depois de uma carreira inteira,

em uma entidade estatal como designer, o profissional

terá que se aposentar em uma categoria qualquer, já que a

profissão não é regulamentada.

Numa indústria que produza artefatos que possuam

 tipo de estrutura, afeitos aos designers de produto,

:omo uma cadeira, por exemplo, ou um baú de caminhão,

deve existir um "responsável técnico" que se responsabiliza,

dentre outros, pela correção da estrutura projetada.

O designer, por não possuir um número de

'egistro, não pode assinar como responsável, tendo que

:hamar alguém que o possua. A A.R.T. (Anotação de

 Técnica), instrumento legal que identifica

i autoria e os limites de responsabilidade em cada projeto,

 pode ser emitida por profissionais que sejam inscritos no

 menos pelo designer que o criou.

Para o designer que significa ser regulamentado?

 ser reconhecido, significa existir de verdade, ao

 para o poder público!"

"Mais de 60 mil profissionais continuam sem um

instrumento de legitimação e reconhecimento que é

a regulamentação dos designers. Desde  foram

submetidos cinco projetos de regulamentação ao

Congresso, todos arquivados. Esta regulamentação

interessa a outros segmentos da sociedade.

Interessa aos empresários. O design é uma

atividade de alto risco, mas com fiscalização

(criada com a regulamentação) pode garantir

o melhor de um profissional, reduzindo

o risco ao mínimo necessário em termos

de investimento. A regulamentação vai

combater a má conduta profissional.

Interessa ao consumidor. Tudo o

que é produzido e tem contato com o

público precisa de um responsável.

Sem ser regulamentado, o designer não pode ser

tecnicamente responsável pelo que produz. Pelo

Código  hoje o designer não pode ser

responsabilizado pelo seu projeto, mesmo que este tenha

defeitos ou ocasione danos ao seu usuário.

Interessa ao poder público. Sem registro profissional

para designers, o poder público não pode "comprar

 por meio de licitação ou concorrência, seja para

projetos de identidade visual, de mobiliário, de um website

e outros de interesse da sociedade.

A produção de bens com design é um fator

 Produtos com "valor agregado significam maior

arrecadação e a conquista de mercados externos. Isso já

foi reconhecido pelos países emergentes que concorrem

com o Brasil nos mercados internacionais."



"A profissão deve ser regulamentada porque tem

compromisso com o desenvolvimento nacional. O designer

tem conhecimento e capacidade para agregar valor aos seus

projetos (sejam de artefatos, gráficos, digitais, de moda, de

interiores, comunicação visual, outros). Produtos com forte

valor agregado tornam-se fidelizados pelos clientes.

É claro que com a regulamentação será exigida a

responsabilidade técnica pelos projetos realizados, ou seja, a famosa Anotaçãc

de Responsabilidade Técnica (ART).

Com a regulamentação da profissão, o designer terá garantido o direito a participar

de licitações, concorrências e/ou concursos públicos. Ter uma profissão regulamentada

significa impedir que pessoas que realizam cursos rápidos, sem maiores critérios formais

e que não passaram por um comitê profissional, se apropriem da denominação designer,

como acontece diariamente em nosso país.

Com a regulamentação, a própria expressão  não precisará mais ser

escrita em itálico, como se fosse uma expressão estrangeira. O reconhecimento da

existência da profissão irá impor uma maior ética a incontáveis trabalhos de design que

são realizados e aprovados diariamente.

Com a regulamentação, o designer receberá uma atenção maior e mais digna

por parte do empresariado e Poder Público. O que, como um todo, irá mudar com a

requlamentação da profissão do desiqner, talvez ninquém saiba, mas que trará mais

dignidade, moral e amor à profissão, acredito que ninguém tenha dúvida,

proporcionar melhores condições ao exercício da profissão."

pois irá
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