
Por Maria Edicy Moreira

tugerimos a um grupo de designers que es-

crevesse um livre desabafo sobre o merca-

i do brasileiro de design. O que percebemos

é esses profissionais sofrem as conseqüên-

cias da síndmme da urgência e, a exemplo de muitas

outras categorias de trabalhadores, e ainda não assí-

milaram o impacto do nosso veloz mundo movido à

Internet, interatividade, computação gráfica.,,

A maioria reclama da falta de tempo para pes-

quisar e refletir sobre seus projetos e põe a culpa nos

computadores -que trouxeram benefícios e male-

fícios, porque os clientes acreditam que, por terem

um computador com programas gráficos potentes, os

designers podem fazer mágica, transformando seus

escritórios em fast-design,

Ainda se fala da desvalorização do design, o

famoso mais por menos, mas alguns já vêem com

otimismo que, aos poucos, o design começa a ser re-

conhecido como vital para o sucesso de empresas e

produtos. "O mercado de design está melhor do que

há alguns anos."

Veja a seguir o que pensam sobre o assunto os

designers Valéria Midena, Lucilia Alencastro, Cristina

Rebello, Gustavo Greco, Guilherme Sebasíiany, Már-

cio íamòert e Ricardo Franco;
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Trabalho com design gráfico há quase 20 anos e, ao longo desse tempo, pude acompanhar

uma grande mudança pela qual passou o mercado -mudança que implicou conquistas, mas

também perdas.

A tecnologia democratizou o uso dos computadores e dos programas gráficos e pos-

sibilitou mais integração entre processos, maior controle de qualidade sobre o produto

final e viabilizou a criação de uma nova linguagem visual. Porém, a tecnologia afastou o

profissional da pesquisa e da reflexão crítica.

Os recursos disponíveis nos processos de criação e produção, antes restritos, exigiam

do designer gráfico urna postura mais investigativa e propositiva: nada estava à mão, era

preciso buscar, pensar, observar, comparar, discutir, testar, repensar...

Cada espaçamento entre letras era resultado de uma intenção e não de um default do

software utilizado. Mesmo as (poucas) escolas de design

existentes, assim como as de arquitetura que tinham a co-

municação visual como importante disciplina, focavam seu

ensino na discussão conceituai e não nos aspectos técnicos

e executivos.

Hoje, talvez ainda pelo deslumbre frente a essa in-

cessante "revolução tecnológica", muitas escolas, muitos

profissionais e muitos clientes parecem tratar como fim o

que na verdade são os meios. Esquecem-se de que, mais

importante do que saber como, é saber aonde se quer che-

gar, e porquê.

Mais do que nos preocuparmos com a velocidade de

desenvolvimento de um projeto, devemos nos preocupar

com a competência do projeto e sua longevidade. Mais im-

portante do que saber quais são os recursos disponíveis

na nova versão do lllustrator, é saber que durante muitos

anos nomes como Alexandre Wollner, João/arlos Caudu-

ro, Ludovico Martino, Aloísio Magalhães e Helga Miethke

(só para citar alguns) definiram a história do design gráfico

brasileiro sem ter um computador pessoal em suas mesas

de trabalho.

GattoNero Design Studio

www.gattonero.com.br



Medicina, direito, engenharia. Ninguém contrata um leigo para pres-

tar serviços nessas áreas. Para nós designers, entretanto, a situação é

bem diferente. Qualquer "operador de software" ou "site de venda de

logos" pode concorrer conosco. Além disso, a sociedade ainda não

tem conhecimento suficiente da importância do design como ferra-

menta de sucesso nos negócios e muita gente nem mesmo sabe o que

é design. Ainda continuamos preenchendo cadastros com "profissão:

outras", pois, em geral, não existe a opção designer.

Para complicar ainda mais nossa vida, a adoção da palavra em in-

glês gera desconforto, dando uma sensação de "esnobação". Duran-

te muito tempo preferi utilizar a denominação "programação visual"

para especificar minha área de atuação, mas como os cursos de gra-

duação adotaram o nome, Design Gráfico, acabei aceitando o termo.

No ensino, também temos problemas, que vão desde o imeciia-

tismo dos alunos, até as escolas que valorizam apenas a instrumen-

talização (uso de "ferramen-

tas") em detrimento de um

embasamento teórico mais

aprofundado.

Concluindo, diria que

apesar dessas questões, o

mercado de design gráfico

está muito melhor. O fato

de existirem hoje mais facul-

dades de design do que há

algum tempo e, portanto,

mais designers qualificados,

capazes de valorizar a profis-

são junto à sociedade, gera

mais conhecimento sobre a

importância do design e con-

seqüentemente mais oportu-

nidades de trabalho.

www.lucilia.art.br

Compre umf leve dois!

Ricardo Franco

Não poderia começar este desabafo sobre o mercado bra-

sileiro de design sem falar da "feirinha" baiana de design,

isso mesmo. As coisas por aqui (Estado da Bahia) pare-

cem brincadeira, sempre tem um sobrinho ou filho de al-

gum amigo que faz marcas "pastéis" e sites em flash. Fico

impressionado como profissionais de design qualificados

como os que temos na Bahia, beneficiados pelas riquezas

culturais como fonte de inspiração, não se posicionam de

forma que fortaleça os nossos interesses.

Não podemos ensinar aos futuros designers a prática

de valores totalmente fora da realidade do Nordeste. Temos

que trabalhar com criatividade na escolha do impacto, de

forma inteligente e compatível com a verba que ternos.

Não sei se é um desabafo, mais queria terminar este

texto contando o que escutei de um cliente há mais ou me-

nos uma semana. "Ricardo, sabe por que estou em reunião

com você? Porque quando construí minha primeira casa,

não contratei engenheiro nem arquiteto. Resultado? Tive

que demolir e construir de novo. Então se vou construir a

imagem da minha empresa, não cometerei o mesmo erro."

novograal@gmail.com
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O que mais me incomoda no cenário atual é uma postura cada vez mais comum entre

nos designers: O excesso de ego e agressividade. Aprendemos erroneamente já na

faculdade que o cliente é nosso inimigo, que o micreiro é nosso inimigo, que o publi-

citário é nosso inimigo... Nada disso corresponde à realidade. Aprendemos também

de maneira equivoca que só podemos fazer design na academia, e que uma vez no

mercado, estaremos vendidos, prostituídos, desgraçados.

O resultado é que vejo muitos jovens (alguns maduros) e profissionais construin-

do um muro ao redor de si que impede o seu crescimento e desenvolvimento. Ternos

que ensinar aos jovens alunos de design que é possível viver fora da equação: "ego

inflado + auto-estima baixa = sofrimento" e que isso não significa aceitar as coisas

como são, mas sim trabalhar duro para transformar a nossa realidade todos os dias.

Sebastiany Branding e Design Estratégico de Marcas

www.sebastiany.com.br
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O avanço tecnológico facilitou muito

nossas tarefas, extinguindo algumas

delas por inteiro e modificando outras.

A evolução dos softwares e constante

modernização dos nossos computado-

res eliminam a cada dia: minutos e até

horas na execução de um projeto. Você

deve estar se perguntando: "O que há

de ruim nisso?" -o ruim é a doença da

"urgência".

Vivemos em um mundo no qual o

"pra ontem" virou jargão em nossas rela-

ções profissionais. A agilidade dos equi-

pamentos faz tudo parecer fácil: "Isso

você resolve em um minuto". Prazos cur-

tos viraram regra e não exceção. Como

designers, somos chamados a solucionar

problemas e não a operar máquinas.

O problema, na maioria das vezes,

não tem apenas uma solução. Também

nossa função é apresentar o melhor ca-

minho. Logo, não podemos abrir mão

das etapas de um projeto: levantamento

de dados, conceituação, identificação de

possíveis partidos gráficos e sua seleção

envolvendo a apresentação do proje-

to, ajustes, testes, revisão, finalização,

produção e, finalmente, sua implanta-

ção. Para tanto, precisamos de tempo,

uma vez que a reflexão sobre cada uma

dessas etapas ainda não se encontra em

nenhum shortcut disponível nos compu-

tadores.

www.grecodesign.com.br



Nos últimos anos o interesse pelo design tem crescido e se popularizado e, percebo que

a tendência é de reconhecimento, o que traz também crescimento das oportunidades

de trabalho para os designers. Ainda assim, a atividade ainda é relativamente nova e

muitas vezes tida como dispensável por quem não conhece bem seus benefícios,

Em muitos projetos, vemos casos em que na hora de cortar custos, o design é um

dos primeiros itens a ser eliminado como se fosse sempre despesa e não investimento

capaz de trazer retorno. Além disso, ainda há a dificuldade inerente à contratação de

um serviço a ser feito sob medida e quem alegue que só pode contratar o trabalho

depois de ver uma "amostra". Mas em nosso dia-a-dia*no escritório o grande inimigo

é geralmente o prazo, já que o design sempre acaba ficando para o final.

Em todos esses casos, tenho descoberto que investir em relacionamento é a me-

lhor forma de tornar o trabalho mais valorizado, ágil e gostoso de fazer, pois a boa

relação com cliente e equipe permite driblar, pouco a pouco, essas dificuldades.

Sense Design S Comunicação

www.sensedesign.com.br
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Estamos vivendo um momento bem cruel na prestação de

serviços de comunicação. Como se fosse fácil criar e imple-

mentar sistemas, estratégias, campanhas, design de peças,

agora temos que enfrentar dois novos componentes: a ava-

liação por desempenho e a contratação e negociação pelo

departamento de compras.

Na gestão das empresas, essas duas práticas foram

disseminadas a partir das grandes corporações, com o ob-

jetivo de reduzir custos e alinhar as práticas de adminis-

tração e contratação. Em tese, medidas lógicas.

Na prática, problemas à vista.

O que significa a avaliação por desempe-

nho? Significa que o profissional de comunica-

ção das empresas contratantes, de olho nos re-

sultados de seu planejamento, e sendo avaliado

pelo seu desempenho, que significa em última

instância bônus ou remuneração extra, é claro,

vai querer comprar o melhor trabalho pelo me-

nor preço. É o famoso mais por menos.

O que significa a negociação e

a contratação pelo departamento

de compras? Significa que o pro-

fissional que até então comprava,

na maioria das situações, bens

ou serviços de valor fechado,

copos, parafusos, projetos por



medição de tempo etc., fecha agora projetos de comunicação que, por mais

precisos que sejam nos custos (a partir de referências de tabela de valores

que os órgãos de representação da atividade fornecem), possui um forte

componente intangível que é muito difícil ser avaliado e considerado por

esses profissionais.

O antes e o depois. Que saudade! Tínhamos nosso trabalho solicitado

e discutido, briefing, conceitos, linha criativa, diretamente pelo "dono" do

projeto. Presidente, diretor, gerente, sempre a linha diretiva com a presença

e condução do responsável pela comunicação.

Esse, no cargo de gerência ou analista conduzia com muita competência

a "cozinha" do projeto. Muito bom. Relacionamentos quentes, duradouros e

fiéis que colaboravam para a construção de um processo de comunicação de

médio ou longo prazo. A construção de uma imagem coerente e consistente

da empresa. Olha que incoerência, justo agora que a ênfase nas discussões

e bibliografias da área prega o branding, a gestão das marcas!

Pois bem, hoje, na prática é assim: relacionamentos intermediados pelo

responsável pela comunicação com fechamento da negociação de prazos e

valores pelo departamento de compras. Como não podia deixar de ser, o

outro lado da moeda. Relacionamentos frios e sem fidelidade.

Resultados que antes eram

prioritariamente conduzidos pela

"melhor qualidade", agora são pela

"qualidade possível". Está errado o

raciocínio das empresas? Em tese

não, é a gestão eficiente. Na prá-

tica, em tempos de branding sim, é

de novo a miopia do curto prazo.

Até onde vamos? Acredito que

essa situação não se sustente no

longo prazo. A força irreversível

dos processos de branding, para a

imagem e reputação das empresas,

tende a reverter essa situação, pro-

vavelmente com a participação dos

mesmos atores, porém, baseado em

outros parâmetros.

lambert@neti.com.br

www.neti.com.br
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