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Ele está praticamente em todo lugar e, hoje, é considerado ferramenta fundamental para 
empresas de todos os setores e atividades. Se ainda não é, certamente um dia será, pois a 
busca por um diferencial no mercado em algum momento vai esbarrar numa reformulação de 
marca, em um novo layout ou website. Setor em expansão no País, a cadeia de negócios do 
design vive um momento próspero, em que o reconhecimento de sua importância talvez seja a 
principal responsável pelo crescimento. Mais ainda, segundo especialistas, o mercado ainda 
possui espaço para novas empresas.  
 
É bem verdade que em alguns segmentos como webdesign e estúdios de ilustração, a 
concorrência é grande, mas, segundo Luciano Deos, vice-presidente da Associação Brasileira 
de Design (Abedesign), a demanda tem crescido para o setor como um todo. “O consumidor 
quer ver novos produtos, que, hoje, estão muito parecidos. Ele quer inovação e o design se 
insere justamente aí para diferenciar as empresas. Por essa razão, atuamos em vários setores, 
mas nossa presença é forte nos mercados mais concorridos, como tecnologia, 
telecomunicação, moda e beleza, entre outros”, afirma.  
 
Estratégia 
 
Cláudio Magalhães, coordenador do curso de extensão em design e artes da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), acredita que o bom momento atual pode 
ser observado em praticamente todos os segmentos que formam a cadeia de negócios do 
design. Do webdesign a design de jóias e acessórios, muitas empresas estão lucrando. No 
entanto, Magalhães acha que há uma maneira mais fácil de se obter sucesso. “A chave do 
negócio é vender o design como estratégia e não como produto. Com essa medida, a empresa 
acaba se tornando parte indissociável para quem está contratando o serviço, gerando 
trabalhos constantes”, aconselha.  
 
Para Ricardo Vargas, gerente da unidade de inovação e tecnologia do Sebrae-RJ, apesar do 
crescimento observado nos últimos anos, ainda há espaço para novas empresas. “A demanda 
está aquecida, portanto dá para todo mundo se beneficiar. Além disso, não só o Sebrae, bem 
como outras instituições, trabalham para conscientizar as empresas da importância do design 
para alavancar vendas e gerar negócios. Sendo assim, a tendência de crescimento deve 
continuar”, afirma.  
 
Hoje, a estrutura do setor é formada, em grande parte, por prestadoras de serviço para 
companhias de pequeno, médio e grande portes. A maioria dos empresários é jovem e oriunda 
dos cursos de desenho industrial, design e artes. É raro encontrar alguém que não possua essa 
formação atuando nessa cadeia de negócios. A exigência por conhecimento técnico e 
especialização é a principal razão para esse fenômeno.  
 
A tecnologia é um fator preponderante para a expansão do setor, uma vez que barateou os 
custos e possibilitou a entrada de mais empresas. E, de fato, para quem deseja entrar no 
mercado de design, o investimento inicial no negócio é relativamente baixo — entre R$ 7 mil e 
R$ 10 mil em muitos dos segmentos. O investimento no ponto comercial muita das vezes não 
é considerado, pois é comum encontrar empresários que trabalham em casa. Atualmente, a 
compra de computadores, laptops, monitores e impressoras, programas e softwares, entre 
outros utensílios, se configura como o principal investimento para quem está começando. 
Apesar disso, o gasto com atualização e aquisição de equipamentos mais modernos é 
recorrente. E alto.  
 
“Meu sócio trabalha com imagens tridimensionais e precisa constantemente renovar seu 
computador. Softwares e programas são lançados a todo instante e você tem que acompanhar 
esse desenvolvimento”, afirma Carlos Gustavo Nunes Pereira, proprietário do Guta Studio. 
Mais conhecido no mercado como Guta, Carlos Gustavo presta serviço para agências 
publicitárias e já fez trabalhos para empresas como Coca-Cola, Bob’s, Furnas, Oi, entre outras.  
 



Há 20 anos atuando no segmento de ilustração, Guta viu de perto sua transformação. Se antes 
valia muito mais o talento, hoje, com a introdução da tecnologia, o mercado está mais 
homogêneo. “Hoje, com os computadores e programas como Photoshop e Maya, entre outros, 
o segmento está nivelado por baixo. O resultado disso é a desvalorização dos trabalhos. Se por 
um lado a tecnologia barateou meus custos, por outra aumentou a concorrência. Além disso, 
antes, cobrava mais caro pelos projetos”, revela.  
 
A competitividade também é uma marca do webdesign. Ainda assim, para Bruno Fraga, um 
dos sócios da 6D Estúdio, há oportunidades para todo mundo. “Ainda existem empresas sem 
páginas na internet e, hoje, os sites são ferramentas de divulgação e vendas fundamentais. 
Quem não tem está correndo atrás e, por isso, o mercado está bastante aquecido. Fazemos 
novos orçamentos toda semana”, afirma.  
 
A 6D Estúdio possui uma carta de clientes variada, mas encontra no setor de moda seu 
principal público-alvo. “Essas empresas renovam o site constantemente, o que nos dá a 
possibilidade de criar identidades visuais criativas a cada coleção. Além disso, tornam-se 
clientes contumazes”, revela Fraga. Para ele, o principal gargalo é a capacitação dos 
profissionais da área. “É difícil encontrar gente qualificada”, afirma.  
 
O segmento de design gráfico também é bastante concorrido. Ao mesmo tempo, ele oferece 
uma gama de serviços como, por exemplo, diagramação, editoriação, produção de cartões e 
panfletos, entre outros, o que o torna bastante requisitado.  
 
Há dois anos no mercado, a Carambolas Comunicação & Design surgiu quando suas duas 
sócias, Bruna Vaz e Mariana Fróes, concluíram que era muito mais lucrativo serem 
empresárias do que funcionárias. “Trabalhava no departamento de criação de uma grande 
varejista e a Mariana numa empresa de webdesign. Ambas não víamos muitas expectativas de 
crescimento. Quando nos formamos, decidimos abrir o escritório. Inicialmente continuamos em 
nossos empregos, mas logo a demanda cresceu muito, o que nos fez largá-los e buscar um 
escritório”, afirma Bruna.  
 
A Carambolas Comunicação & Design faz praticamente de tudo um pouco: cartazes, panfletos, 
cartões de visita, projetos gráficos, webdesign e editoriação. Além disso, tem entre seus 
clientes escritórios de advocacia, cursos de língua e empresa de sinalização, entre outras. 
“Nossa divulgação é boca-a-boca, mas até aqui tem nos gerado bom retorno. Há pouco tempo 
contratamos uma estagiária e já estudamos sair para um escritório mais amplo”, diz Bruna.  
 
Clientela 
 
Para ela, a principal dificuldade no segmento é encontrar clientes fixos. “Fazemos um trabalho 
aqui, outro lá. O resultado é positivo, mas o cliente demora a voltar. A carta de clientes é 
vasta, mas não é fixa. Por isso, estamos participando de licitações em busca de contratos mais 
longos”, revela.  
 
Outro setor com a demanda em alta é o de jóias e acessórios feitos com materiais 
reutilizáveis. Há dois anos no mercado, a Zóia produz, em parceria com um grupo de artesãos 
de Nova Iguaçu, 500 peças por mês, entre braceletes, anéis, brincos e colares. Atualmente, a 
empresa integra a Rede de Incubadoras, Parques Tecnológicos e Pólos do Rio de Janeiro 
(ReINC), do Instituto Gênesis, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
uma opção econômica para quem quer abrir um negócio.  
 
Para sua proprietária, Vanessa Wagner, as incubadoras são uma boa opção para quem quer 
entrar neste segmento. “Elas dão dicas importantes de como estruturar sua empresa. Além 
disso, abrem algumas portas”, afirma. Segundo Vanessa, a demanda aquecida está 
possibilitando bons negócios, além de planos de crescimento.  
 
“Nossos próximos passos serão nos graduar no Instituto Gênesis, montar um showroom de 
nossos produtos”, revela. 
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