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As oportunidades de emprego na indústria criativa vêm incentivando milhares de pessoas a 
optarem por carreiras relacionadas ao setor e, entre elas, o design é das mais procuradas. 
Segundo o relatório “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil”, da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), 5.602 universitários se formaram com especialização nessa 
atividade no Brasil, em 2006, sendo 895 deles no estado. Existem 70,8 mil estabelecimentos 
que empregam 704 mil profissionais da área, com salários médios de R$ 1,2 mil. Fontes do 
setor afirmam que, em cargos de gerência, esse valor chega a R$ 6 mil. Capacidade de 
observação e de pensar projetos para o futuro estão entre os atributos do designer.  
 
 Theiza Paiva, diretora de Planejamento da Crama Design Estratégico, acredita que, embora a 
economia aquecida gere por si só demanda por serviços de design, o principal motivo do 
crescimento desse mercado está relacionado a uma nova era, a da chamada economia criativa.  
 
“Empresas, produtos e serviços passaram a ser orientados pela inovação, o que abriu espaço 
para a valorização dos profissionais de criação. Grande parte do encantamento das pessoas 
pelas marcas e produtos está relacionada ao design”, afirma.  
 
Essa conjuntura favorece a abertura de vagas em diferentes segmentos. Hoje em dia, 
designers são empregados em agências de design, de publicidade, de eventos e até em 
grandes empresas, como Profarma e Petrobras, que já contam com departamentos internos 
especializados. “Em breve, todas as empresas terão escritório de design, assim como têm de 
marketing, para gestão da marca”, analisa Theiza. Há ainda a possibilidade de atuação em 
áreas correlatas, como produtoras de vídeo.  
 
Diversificação.  
As especializações também estão se diversificando. Na Crama, a demanda maior está nas 
áreas de estratégia de marca, comunicação corporativa, ambiente de varejo e ponto-de-venda. 
Theiza destaca também as atuações com design de produto, animação e mídias interativas 
como promissoras. As oportunidades também se espalham pelas áreas de webdesign e de 
ambientação de eventos. “O profissional se destacará no mercado se tiver visão abrangente e 
estratégica”, complementa Theiza.  
 
A Crama Design Estratégico tem hoje 60 colaboradores fixos, contra 15 em junho de 2004, o 
que comprova o aquecimento do mercado. No entanto, o número de profissionais que se 
formam anualmente nas principais universidades do país é crescente. Diante disso, reciclagem 
constante passa a ser essencial.  
 
Simone Lagares, designer sênior da Crama, formou-se na Univercidade, no Rio, e foi buscar 
qualificação em uma universidade de Atlanta, nos Estados Unidos, nove anos mais tarde.  
 
“Faço cursos que não têm  ligação direta com o design, como filosofia, para desenvolver 
diferentes formas de enxergar o mundo. Conceitualmente, ajudam a criação”, afirma Simone. 
Outra dica da profissional é considerar o computador uma ferramenta e não uma bengala para 
criar. “No computador, as ferramentas são limitadas. Pensar além dele permite o surgimento 
de idéias mais inovadoras”, recomenda.  
 
Curiosidade.  
Ana Cotta, gerente de design da agência, também investiu em qualificação. Além da formação 
universitária, completou curso em Nova Iorque e freqüenta palestras e workshops. Para Ana, o 
principal desafio dessa carreira criativa é conseguir falar o que já foi dito de modo diferente. “É 
preciso ter a capacidade de mergulhar num assunto e vasculhar caminhos não tão óbvios, 
buscar ângulos inusitados”, explica.  
 
Para isso, o perfil do designer deve ser marcado pela curiosidade e pela observação. As 
vivências profissionais e pessoais darão ao profissional um repertório de técnicas. Ana é 
responsável por muitas das seleções para novas contratações e afirma que a principal carência 



em candidatos da área diz respeito a comportamento. “Falta uma conexão com o mercado. 
Pensar num discurso, apresentar material consistente e  ter auto-conhecimento são 
importante”.  
 
Para Karin Parodi, diretora da Career Center, a capacidade de abstração e de perceber 
tendências é fundamental. “No entanto, não adianta ter essas características e não conseguir 
materializar soluções tangíveis e vendáveis. Aí está a diferença entre criatividade e inovação”, 
afirma.  
 
A predominância de jovens é apontada pelo estudo da Firjan como característica de empresas 
criativas e é evidenciada na agência de mídia digital Frog, que trabalha com soluções 
completas para internet. Segundo o sócio Brunno Gens, a idade dos funcionários dificilmente 
supera os 30 anos.  
 
“Esses jovens cresceram no meio web e são mais familiarizados com suas ferramentas”, diz.  
As aplicações de design para a internet estão entre as que mais demandam novos 
profissionais. De acordo com Gens, para encontrar espaço nesse setor, é recomendável, além 
da formação universitária, um MBA especializado na área, caminho traçado por um terço dos 
funcionários da agência. “No processo criativo, todas as áreas se reúnem para alcançar um 
entendimento total do projeto. Além disso, preferimos que os clientes apontem problemas e 
conceitos necessários à solução de forma aberta, para estimular a criatividade de nossos 
profissionais”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20,21 e 22 jun. 2008. Seudinherio, p.B-
20. 


