
O que você vai ser quando crescer? Designer! 
Claudio Martins 
 
Não leia se você não for um designer. Este texto vai parecer despropositado e sem senso, pois 
foi escrito em uma frequência que só um deles poderá captar.  
 
Os designers serão a nova engrenagem da economia, é a tese de Daniel Pink, autor de livro 
sobre os “novos trabalhadores independentes”. 
 
Em discurso de apresentação de um evento da How Magazine (Follow your heart), o autor de 
Free Agent Nation, nomeia três forças de mercado que conduzem a uma valorização do 
design: a abundância de produtos despejados no mercado, a automação e o crescimento da 
Ásia. 
 
Estas forças trazem condições onde o design poderá fazer a diferença para o sucesso de 
iniciativas comerciais. 
 
A oferta de produtos 
São dezenas de marcas para cada tipo de produto de consumo imaginável. Como diferenciar 
um produto? Com design. Chave importantíssima no processo. Não é um item somente 
estético. Deve transmitir estilo de vida. Passar uma mensagem. Ter atitude. As pessoas 
querem inovação, beleza e utilidade para seu consumo. Querem se sentir bem em relação ao 
que foi adquirido. Quem proporciona isso? O designer. 
 
Fale para o seu filho ser designer 
No artigo, Daniel Pink diz que devemos incentivar nossos filhos a serem designers. Isso porque 
acredita que essa divina profissão será altamente requisitada, respeitada (concordo) e não 
será terceirizada, como está acontecendo com a maioria de outras profissões nos EUA. 
 
O artigo nos faz sentir orgulho desta condição, a de ser um designer. Não somente agora, com 
a declaração do Daniel, mas de lembrar que temos um talento especial, que aliado à técnica, 
estudo e experiência nos transforma em seres especiais. Tanto que até nos rotulam de 
esquisitos, diferentes ou distantes, mas é por que temos uma visão diferente do mundo. 
Somos seres holísticos. Queiram ou não. 
 
Estes fatores nos motivam a criar coisas espetaculares. Coisas para serem tocadas. Serem 
vistas. Coisas que se transformam. Existe algo mais recompensador de que ver algo que você 
criou ser admirado por dezenas, centenas ou até por milhares?  
 
Ver as pessoas escolherem aquele produto que você projetou, que estava na prateleira entre 
outros. Ou ver as pessoas segurarem um folder, ou um flyer que você desenhou e ainda levar 
pra casa! Ou ainda, as pessoas marcarem nos favoritos um site que você desenhou. É muito 
bom! Somos apaixonados por nossa profissão.  
 
O dinheiro, claro, é importante. Temos altos e baixos, mas não “largamos o osso”. O trabalho 
e o resultado são superiores a tudo. Trabalhamos amando o que fazemos. Podemos passar 
horas e horas sem ver o tempo passar. Remete um pouco a quando éramos crianças e 
escolhíamos que lápis ou tinta guache usar. Tesouras, colas e giz de cera. E fazíamos o que 
dava na cabeça. É a fase mais criativa de nossa existência segundo os cientistas. Não é à toa 
que repetimos esses atos da infância, quando a criatividade e a inspiração estão no máximo. 
 
Temos poder de mudar o mundo. Todas as pessoas, também, se quisessem. Mas 
convenhamos, temos o poder da comunicação em nossas mãos. Podemos influenciar desde 
uma simples compra ou fazer a população abraçar uma causa. 
 
Preparem-se para a nova economia. O mundo nos aguarda. 
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