
m tempos de crescimento da economia, será

que os escritórios de design estão navegando ao

sabor dos mesmos ventos? Fomos conferir como

andam os negócios nesse mercado levando em

conta aumento de demanda por trabalhos, a

preparação para atender às novas demandas e, se

o valor pago pelos seus trabalhos já alcançou o mesmo patamar daquele

pago aos publicitários.

As respostas quanto ao crescimento do mercado de design retrata re-

sultados positivos em 2007 e boas perspectivas para 2008, principalmente

no segundo semestre. A expansão do mercado de design ocorre por causa

do crescimento da economia e por outros fatores que influenciam o merca-

do global como a febre pela inovação.

"Uma economia aquecida por si só gera demanda por serviços de

design, mas o maior motivo do crescimento do nosso mercado é que vive-

mos o início de uma nova era mundial denominada Economia Criativa. As

empresas, produtos e serviços são orientados pela inovação. As marcas e

seus produtos precisam estar em constante evolução, se reinventando a

cada lançamento e, isso demanda design", afirma Ricardo Leite, diretor de

criação da Crama Design Estratégico.

Esses movimentos na economia estão fazendo com que as empresas

de design cresçam como é o caso da Crama, que cresceu 15% nos últimos

12 meses e se quadruplicou nos últimos quatro anos, crescendo em nú-

mero de funcionários, espaço físico e faturamento. O GAD Design planeja

crescer, em 2008, 30% em relação a 2007. "Até o momento estamos den-



tro da previsão", afirma Luciano Deos, presidente do GAD Design.

Tradicionalmente o mercado como um todo investe mais no segunde

semestre e o maior volume de investimentos beneficia também o setor de

design. A Quadrante aumentou seu faturamento no segundo semestre de

2007 em 30% em relação ao primeiro semestre do mesmo ano, e mantém

boas perspectivas para 2008. João Raposo, sócio da Quadrante, diz que os

empresários estão percebendo o real valor do design e como seus preceitos

impactam de forma positiva seus negócios quando se desenvolve um pro-

jeto sólido e consistente.

A Lumen Design não apresentou crescimento significativo no primeiro

semestre de 2008, mas para o segundo semestre, aposta no crescimento

da demanda por grandes trabalhos vindos de clientes com os quais man-

tém parcerias de longa data como O Boticário, Positivo e Flexiv", afirma

Silvio Silva, titular do escritório de design.

Para atender às novas demandas algumas empresas se dizem pre-

paradas em número e qualificação de seus funcionários enquanto outras

contratam mais pessoas e investem em treinamento. "Aumentamos nossa

equipe em 20% no período de um ano. Buscamos os profissionais mais

experientes e capacitados do mercado e investimos na qualificação dos

profissionais que já faziam parte do nosso quadro", afirma Luciano Deos.

A Crama tem hoje 60 profissionais fixos contra 15 em junho de 2004.

A equipe interdisciplinar inclui designers gráficos e de produto, redatores e

revisores, arquitetos, webdesigners, ilustradores, produtores e uma grande

equipe de planejamento. Todos são atualizados constantemente.

Outras empresas como a Quadrante e a Lumen Design não chegaram a



aumentar seu quadro de funcionários, mas garantem investir continuamen-

te no aprimoramento de seus profissionais, assim aumentam sua capacida-

de produtiva e não necessitam correr atrás de soluções de última hora para

atender às novas demandas.

A Quadrante investe na formação de sua equipe por intermédio de

cursos, palestras entre outras atividade que contribuam para o crescimento

dos seus profissionais. "Nem sempre é fácil encontrar bons profissionais no

mercado, às vezes é mais fácil forma-lo internamente. Essa é uma prática

comum em nossa empresa", afirma Júnior Ramos.

Como em qualquer outro mercado, em tempos de bons negócios às

vezes os escritórios de design podem dar-se ao luxo de escolher para que-

rem trabalhar, sem querer ser antipáticos. A Lumen utiliza um software que

permite calcular as horas trabalhadas em cada projeto, em tempo real e

com bastante precisão, gerando dados para "filtrar" os projetos lucrativos.

"Isso nos possibilita decidir, com segurança, quando um projeto é ren-

tável ou não, fazendo um "filtro" naturalmente pelo valor do orçamento,

Também pode ocorrer o contrário, podemos optar por executar um projeto

que não seja muito rentável, mas que poderá nos trazer visibilidade ou por

uma causa nobre", afirma Silvio Silva. O GAD, segundo Luciano Deos, pro-

cura atender clientes compatíveis com sua estratégia comercial.

Embora seja urn assunto velho, ainda hoje, muito se discute sobre o pouco

valor pago pelo trabalho dos designers em relação ao dos publicitários,

mas será que isso está mudando? Há aqueles que acreditam que o traba-

lho do designer vale mais do que o do publicitário e, embora não seja tão

valorizado por boa parte do mercado, já existem empresas que percebem o

valor do design no segmento de embalagens, por exemplo.

"Se você não pode vencer o inimigo alie-se a ele." É o que estão fa-

zendo alguns designers que optaram por trabalhar na toca da raposa, ou

seja, nas agências de publicidade, e talvez elevar seus ganhos ao patamar

dos publicitários ou pelo menos próximo. A alternativa que está levando



os designers a trabalhar nas agências de publicidade não é porque as

agências são boazinhas, mas porque elas estão se tornando concorrentes

dos escritórios de design, criando departamentos internos para atuar nessa

disciplina.

"As agências de publicidade contratam os designers e passam a ofe-

recer serviços de design como se fosse uma "área" da publicidade.", afirma

Silvio Silva. Ele conta que o Clube de Criação do Paraná, por exemplo, criou

uma categoria "design" no seu anuário de criação das agências.

"Acho esse movimento oportunista por parte das agências. O Ronald

Kapaz, da Qz Design, uma vez disse que publicitários são como caçadores

í oportunistas e os designers são os agricultores, que pensam em longo

prazo. Os clientes certamente precisam dos dois e, talvez os designers pre-

cisem fazer mais 'marketing' para defender melhor o terreno que lhes per-

tence", afirma Silva. Essa é uma realidade e talvez os designers agricultores

precisem mesmo promover mais a sua agroindústria.

Ricardo Leite vê a contratação de designers pelas agências de publici-

dade como um avanço. "Basta ver que as grandes agências de publicidade

ja possuem departamentos de design. Isso acontece porque existe um

mercado em expansão e valorização do design. Aliás, design, novas mídias,

comunicação e publicidade estão caminhando em direção à convergência."

Existem também os otimistas. Júnior Ramos, da Quadrante, diz que a

evolução do design, a maturação do mercado e a necessidade de soluções

integradas, criativas e inovadoras apontam para um horizonte promissor

no qual o design se apresenta como a profissão capaz de mostrar soluções

e determinar posicionamentos, seja em associação com outras profissões

correlatas ou de maneira isolada. "Se, chegaremos ao patamar dos publici-

tários? Isso só depende de nós."

Há aqueles que começam a ver o design tão ou quase tão importante

quanto a publicidade. Para esses designers, a antiga crença de que a publi-

cidade era a única ferramenta para divulgar os produtos foi revista e outras

disciplinas passaram a fazer parte do mix de comunicação, entre elas o

design que apresenta ótimos resultados no mercado varejista, por exemplo.
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