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anter uma associação de profissionais

ou de empresas de qualquer categoria é

sempre um desafio e, para as associações

de designers não é diferente, mas o esforço de alguns

profissionais mostra que o desafio pode ser vencido e

que as associações da categoria, que aos poucos vão

surgindo pelo país, podem integrar os profissionais e

defender seus interesses.

Por isso, as associações do setor começam 2008

fazendo um balanço de suas atividades em 2007 e se

preparando para fortalecer ainda mais sua atuação

através de ações junto aos associados, empresas e

ao público em geral. Apesar dos altos e baixos ine-

rentes às associações de profissionais e de empresas,

existe um trabalho persistente para consolidar even-

tos já conhecidos e para viabilizar novas palestras,

seminários, exposições, entre outros, visando gerar

conhecimento e manter a classe unida.

Atuação nacional
A ADG Brasil (Associação dos Designers Gráficos),

entidade nacional com sede em São Paulo e regio-

nais no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tem como

principal evento para 2008 sua Bienal de Design. A

crise vivida nos últimos anos exigiu uma profunda

reestruturação da entidade, inclusive da Bienal, que

deverá passar por uma série de modificações. Os or-

ganizadores do evento estimam que a Bienal ocorra

no segundo semestre deste ano, ainda sem data pre-

cisa e sem confirmação de local.

O diretor, da ADG Brasil, André Stolarski, diz que

a associação se prepara para oferecer mais benefícios

aos associados e maior representatividade da asso-

ciação, mas ainda depende da reorganização de suas

bases de dados, que está sendo finalizada.

Depois disso, será possível aprofundar efetiva-

mente os contatos com entidades e empresas para

recolocar a ADG no circuito das associações. Uma



das metas é abrir novos canais de comunicação através da Internet

para que os associados possam se sentir parte integrante da atual |

gestão e contribuam para o crescimento da associação. As atividades |

da atual diretoria foram iniciadas no segundo semestre de 2007 e,

sua principal preocupação foi reorganizar a ADG em todas as frentes,

preparando-a para assumir um papel mais abrangente.

"Fizemos uma limpeza nos registros de associados, cujo sistema f

estava envelhecido; arrumamos as finanças; reorganizamos nossa t

sede paulista, nosso atendimento telefônico e eletrônico, e iniciamos l

a reformulação do site para que ele possa se tornar um meio efetivo

de comunicação entre a ADG e seus associados", afirma Stolarski.

A nova diretoria, empossada em setembro de 2007, já viabilizou *

a realização de eventos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e Be- ê

lém, capitaneados pelas respectivas coordenações regionais da ADG

Brasil. A implementação de um site colaborativo vem permitindo o

trabalho conjunto dos diretores da entidade espalhados pelo território

nacional,

A ADG, que já chegou a divulgar que tinha quase 800 associados,

hoje conta com 200 em todo o país e outros 200 interessados, que

estão em processo de associação. "A meta é ver esse número multipli-

car-se nos próximos meses, à medida que a retomada das atividades

for consolidada", afirma Stolarski.

Questionado sobre a perda de associados da ADG para as asso-

ciações regionais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Santa

Catarina, por exemplo, Stolarski diz que é natural que os designers

criem formas de associação próximas aos locais onde vivem e traba-

lham e, que esse movimento não pode ser visto como urna ameaça à

manutenção da ADG.
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Pelo contrário, a ADG facilita

esse processo ao estimular a criação

de coordenações regionais onde

ainda não existem associações ré-
f

gionais capazes de cumprir esse

papel, emprestando seu ferramen-

tal técnico e organizacional para

isso, "O papel da ADG, agora e no

futuro, é atuar como catalisadora e

representante nacional da soma de

interesses e associações regionais.

Esse, inclusive, é um dos objetivos

da atual gestão.

O diretor diz que o fato de a

ADG não ter presidente, apenas di-

retores, não afeta a gestão da enti-

dade. Depois da implantação do site

colaborativo que permite registrar e

acompanhar todas as ações da dire-

toria, os diretores se sentiram mais

próximos de um conjunto de temas

da atual gestão e são cobrados

pela sua consecução. "A ausência

da figura presidencial no modelo

de gestão da ADG jamais causou

transtornos. As tarefas sempre fo-

ram divididas de comum acordo e

foi justamente esse modus operandi

que permitiu à associação atuar em

várias frentes simultaneamente."

Rio Grande do Sul
A Apdesign (Associação dos Pro-

fissionais em Design do Rio Grande

do Sul), que congrega 185 sócios,

tem vários projetos para 2008 como

a realização da 2° edição do Salão

de Design, do Prêmio Bornancini e a

5° edição do "Fórum Marcas com Design", evento já

consagrado no Sul do pais. Também a entidade está

trabalhando para lançar novo site mais dinâmico,

moderno e preparado para atender às necessidades

de seu público.

As realizações programadas para 2008 vêm se

somar às de 2007 quando a Apdesign realizou pales-

tras focadas em diferentes áreas do design, apoiou

a realização de workshops sobre design de super-

fícies e design de mobiliário, além disso, realizou o

2° Seminário de Design de Produto e a 43 edição do

"Fórum Marcas com Design".

Outra ação importante, realizada em 2007, foi a

participação da associação em reuniões para a ela-

boração de um projeto de lei pela regulamentação da

profissão. "A Apdesign vem participando dessas dis-

cussões mais ativamente desde 2003", afirma Mauro

Martin, presidente da Apdesign.

Santa Catarina
SCDesign (Associação Catarinense de Design} tem

três projetos para 2008, um evento de médio a

grande porte em nível regional, que ainda está em

planejamento; a realização de um circuito estadual

de palestras e o levantamento de dados em nível es-

tadual das instituições de ensino superior e técnico,

empresas de design e indústrias. "Os projetos para

2008 têm como meta tornar a atuação da SCDesign

mais efetiva e atrair a participação dos designers e

o interesse dos empresários para que invistam em

design", afirma Adriano Wagner dos Santos, presi-

dente, da associação.

Segundo ele, os eventos em 2007 foram pontu-

ais consistindo na realização do "Um Só de Design",

evento que contribuiu para promover a integração

dos designers e acadêmicos do Estado, além da

representação da associação em eventos e da rea-

lização de algumas palestras, dentro da viabilidade



financeira da entidade. Também foi lançado o pro-

cesso de inscrição on-line, inclusive o envio dos do-

cumentos, e realizadas pesquisas e enquetes envol-

vendo a participação direta dos associados através

do site da associação.

Wagner diz que a entidade ainda carece de par-

cerias fortes com empresas e entidades nacionais

instaladas no Estado corno a Federação das Indús-

trias de Santa Catarina e o Sebrae-SC, por exemplo,

para poder realizar mais eventos e outras ações de

interesse dos associados. A associação conta hoje

com 341 associados.

Pernambuco
O maior evento e desafio da APD-PE {Associação

Profissional de Designers de Pernambuco) para

2008 será a realização do Salão Pernambuco Design

2008, ainda sem data prevista, mas que está sendo

trabalhado em parceria com a Secretaria de Cultura

da Cidade do Recife, entre outros órgãos públicos e

privados. O presidente da associação, Eduardo Dida

Maia, diz que o Salão será resultado de uma grande

articulação com várias entidades e órgãos da admi-

nistração direta e indireta.

Ao longo de 2008 serão realizados também ou-

tros eventos menores e lançados os sites da APD-PE

e do Salão Pernambuco Design. Dida acredita que o

Salão ajudará a aumentar o número de associados

da APD-PE, que em seus 30 anos de existência, teve

seus altos e baixos e hoje conta 30 sócios. "Desde

sua fundação, em 1978, a APD-PE (originalmente

APDINS-PE) sempre sofreu com essa flutuação no

número de associados."

O presidente da entidade conta que há na In-

ternet um grupo de discussão formado só por pro-

fissionais pernambucanos, que reúne mais de 230

inscritos interessados em discutir temas relacionados

á organização profissional. Apesar de ser uma op-

cão interessante, ele afirma que no

espaço virtual o comprometimen-

to dos designers é baixo e a APD

quer conscientizar os profissionais

e atraí-los para discussões rela-

cionadas ao design em um espaço

mais formal para que as questões

discutidas tenham o respaldo de

associação,

Também serão realizados, em

2008, novos encontros Design com

Designer que hoje são considerados

o carro chefe da APD-PE, O evento

consiste em convidar escritórios de

design para apresentar projetos e

métodos de trabalho para um pú-

blico misto entre estudantes e pro-

fissionais.

Em 2007 foram realizamos três

encontros "Design com Designer"

e definido um plano de captação

de novos sócios. As atividades re-

lacionadas ao Salão Pernambuco

design passaram a ser comandadas

por uma comissão criada a partir

da iniciativa da APD que hoje reú-

ne vários órgãos da administração

municipal e estadual. A preocupa-

ção com a boa comunicação levou

à decisão de desenvolver os sites da

associação e do Salão Pernambuco

Design, ainda em andamento.

Empresas unidas
Entre as iniciativas da Abedesign

(Associação de Empresas de Design)

para 2008 está o convênio que fir-

mou com o Sebrae para a realização



de vários workshops voltados à ad-

ministração das empresas de design

nas áreas de pessoal, tributária?'

marketing e vendas, previstos para

acontecer ao longo de 2008.

A parceria com a Apex, em

2007, deu certo e 2008 será o ano

de consolidação do consórcio ex-

portador design, que caminha para

uma abordagem mais agressiva no

mercado externo- No tocante ao

mercado" interno, Manoel Müller,

presidente da entidade, diz que ha-

verá novidades e, a mais importante

delas será a realização da primeira

feira de negócios na área de design,

"Brazil Design Week", no Rio de Ja-

neiro, em junho de 2008,

Em 2007 a principal conquista

da Abedesign foi a assinatura do

convênio com a Apex, cujo objeti-

vo é promover e exportar o design

brasileiro. Além disso, representan-

tes da associação participaram do

ICSID em outubro, nos Estados Uni-

dos, e teve uma representação no

DMl em maio, também nos Estados

Unidos.Como parte do esforço ex-

portador de design, hoje a entidade

conta com a participação de 23 em-

presas", conta Manoel Müller.

O portal da Abedesign cresceu

e, além de servir como fórum para

os associados e um meio de comu-

nicação, o portal auxilia as empre-

sas no recrutamento de designers e

na proteção do direito autoral atra-

vés do registro Abedesign.

Poder da associação
Os lideres das associações, corno Mauro, da

Apdesign, têm motivos para justificar a impor-

tância delas, como a necessidade de afirmar o

design como uma forma autêntica de expressão

social, econômica, cultural e ética, comprome-

tida com a melhoria da qualidade de vida da

sociedade como um todo. "A integração dos

profissionais e estudantes que atuam na área

através de uma associação estimula a qualifica-

ção da comunidade através de palestras, semi-

nários, workshops, mostras e eventos culturais.

Os defensores da associação de profis-

sionais vêem nessa forma de organização um

caminho para facilitar a comunicação com par-

ceiros, entidades, instituições oficiais e até com

"os adversários de plantão". Para efetivar essa

comunicação, a entidade deve ser cada vez mais

representativa e a missão da diretoria é fazer

com que o grupo seja maior e que haja dinamis-

mo e efetiva participação.

"Para os designers, que ainda não têm uma

regulamentação profissional e são pouco com-

preendidos pelo mercado cada vez mais exigen-

te, uma associação permite viabilizar democra-

ticamente conquistas que um designer sozinho

não teria condição", afirma Dida, da APD-PE.

Uma associação pode também promover,

desenvolver e ampliar o mercado do design, ou

seja, estimular o design como ferramenta de

crescimento social, econômico e empresarial,

contribuindo para a formatação do setor econô-

mico representado pelo design.

www.adg.org.br

www.apdesign.org.br

www.scdesign.org.br

www.abedesi9n.org.br

APD-PE didamaia@hotmail.com
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