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Mais uma vez chegou aquela época do ano em que o mercado é
invadido por formandos de design loucos para deixar uma boa
impressão e agarrar oportunidades rumo a uma carreira de
sucesso. Com o crescente interesse por profissões ligadas ao ramo
criativo, a cada ano milhares de estudantes matriculam-se em
faculdades de design, colaborando para um aumento exponencial
de profissionais a cada ano.

Se você acaba de sair da faculdade e quer se destacar,
confira algumas dicas que o ajudarão a conseguir seu primeiro emprego.

LBem-vindo ao mundo real
Entenda o mercado
Antes de começar a enviar e-mails com o currículo a potenciais clientes, pense muito
seriamente em qual seria o melhor lugar para você dentro da indústria criativa e de
design. Faça u ma pesquisa bem-feita. Se quiser ser u m diretor de arte, comece
descobrindo a diferença entre o diretor de arte de uma revista e o de uma agência de

publicidade. Quer ser um designer gráfico? Então pense no
tipo de estúdio no qual deseja trabalhar. Procure por
companhias que se encaixem na visão que tem do seu
trabalho e da sua futura carreira. Não vá atrás de agências
com o seu portfólio debaixo do braço sem avisar- você estará
desperdiçando o seu tempo e o deles.

2.Abrindo portas
Projetos colaborativos
O melhor jeito de começar uma carreira em design é por meio
de projetos colaborativos - designers inteligentes começam o
processo quando ainda são estudantes, mas nunca é tarde
demais. Não menospreze os projetos colaborativos por eles
não serem remunerados-o seu nome e portfólio
reconhecidos já valem a recompensa, além de ser uma valiosa
experiência dentro do mundo real do design. E nada impede
que eles evoluam e se tornem trabalhos pagos.

Seja organizado, positivo, responsável e confiante.
Também é necessário ser flexível, já que você pode acabar
trabalhando para vários projetos - desde pesquisar para
outros designers até ajudar em uma apresentação criativa ou
na criação de idéias.

3.Passando a impressão certa
Processos seletivos e entrevistas
Encontrar o trabalho certo não é uma tarefa fácil, mas é
possível saber quando se está no lugar certo.na-hora certa
e com o portfólio certo. Apesar de alguns designers
conseguirem emprego logo depois de se formar, as
estatísticas podem não estar a seu favor. Pense que quanto
mais tempo demorar para você se formar e arranjar um
emprego, mais vagas serão preenchidas por recém-formados
e também por designers que eram freelancers ou que
trocaram de estúdio. É preciso encontrar um lugar dentro
desse clube, que não é tão VIP quanto parece.

Ao ir atrás de emprego, você precisa de técnicas
avançadas de pesquisa. Antes de tudo, descubra onde as
melhores vagas são anunciadas. Fique ligado no boca-a-boca
e nos anúncios online: muitas companhias só divulgam suas
vagas depois que,esses processos informais falham. Projetos
colaborativos também podem ser uma fonte muito
importante para estúdios com vagas em aberto [leia mais
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> uma vez o passo 2 para entender a real importância de se criar
trabalhos colaborativos]. Os e-mails devem ser personalizados.
Jamais mande o seu currículo para uma lista de diretores de
criação e sócios-diretores: não é nada agradável receber uma
mensagem que mais parece um spam do que um portfólio.

Se você estiver procurando por anúncios de emprego,
confira as especificações com muito cuidado. Se uma empresa
pede de três a quatro anos de experiência, não perca seu tempo
- procure em outros lugares. Vá atrás de empresas que você
sempre respeitou e pergunte se pode dar uma passada lá para
mostrar seu portfólio e discutir seus trabalhos. Mesmo se eles não
tiverem vagas disponíveis, esse tipo de aproximação informal pode
acabar rendendo um emprego no futuro.

Quando for estabelecer contato, seja por e-mail ou
formulários, confira tudo direitinho para ter certeza de que não
cometeu nenhum erro gramatical. Não se contente com o monitor,
imprima o que escreveu - você está querendo trabalhar com
design, com comunicação, então tenha certeza de que está se
comunicando perfeitamente! Dobre a atenção quando o assunto
for o seu currículo.

Se uma empresa desejar conhecer você e o seu trabalho,
aí tem coisa boa. Portanto, seja positivo, mas sem esquecer de
também ser profissional. Pesquise sobre a empresa antes de
chegar lá para incrementar um pouco a sua entrevista. Nunca -
NUNCA mesmo! - se atrase. Se chegar muito cedo, dê uma volta
pelo quarteirão, mas se tiver só cinco minutinhos, veja como é o
lugar e leia os folhetos que normalmente são deixados na recepção
para impressionar clientes.

Rede sem fronteiras
Está certo que a economia mundial não
anda de vento em popa, mas algumas
agências e estúdios não pararam de criar.
Pelo contrário, algumas empresas estão
aproveitando o período de crise para se
reinventar. Além do mais, hoje não é difícil
estabelecer contatos internacionais,
graças à internet. Mas dá para fazer ainda
melhor do que isso. Em vez de gastar seu
dinheiro em shows e baladas, vá para
conferências de design. Faça novos
contatos e adicione-os ao seu currículo.

Pesquise sobre
a empresa antes de chegar
para incrementar a sua
entrevista. Nunca - NUNCA
mesmo! - se atrase. Se
chegar muito cedo, dê uma
voIta pelo quarteirão
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Lawrence Zeegen é professor, escritor, designer e
ilustrador. Ele é pós-graduado em design gráfico e
ilustração pela Universidade de Brighton, na
Inglaterra, e cria ilustrações para clientes
internacionais, além de ter escrito três livros sobre
ilustração. Outras obras de Lawrence serão
lançadas em 2009, incluindo The Graduate
Survivai Manual [O Manual de Sobrevivência do
Formando, ainda sem tradução no Brasil], pela
Editora Laurence King. www.zeegen.com.

S.Tornando-se global
Trabalhar para fora compensa
Programas de intercâmbio fornecem um gostinho das
oportunidades espalhadas no mundo. Muitas escolas
de design são conhecidas internacionalmente, o que
torna relativamente fácil a tarefa de encontrá-las. Além
disso, muitas delas oferecem programas de intercâmbio
interessantes. Leve isso sempre em conta.

6.Sucesso no trabalho
Tornando-se 'quase' insubstituível: faça valer cada dia
em seu novo trabalho
Conseguir um emprego pode ser o seu principal objetivo,
mas mantê-lo e tirar o melhor proveito dessa
experiência deve ser o próximo. Pense no que você quer
da empresa - não se quer sentar perto da máquina de
café, mas o que deseja aprender e conquistar. Se estiver
consciente de seus objetivos, será bem mais fácil fazer
cada momento valer a pena. Tenha iniciativa: mostre
que tem vontade de aprender. Chegar cedo e ir embora
tarde demonstram determinação, mas trabalhar com
eficiência durante a hora de serviço diz muito mais.

7. Pense no futuro
Planejando a carreira
Nunca é tarde demais para planejar uma carreira.
Pergunte a designers profissionais quais são seus
planos de carreira, leia entrevistas e perfis, encontre
novos ídolos em novos projetos. Atualize sempre o seu
currículo e acompanhe o trabalho de quem admira.

8. Seja você mesmo
Encontrando seu próprio estilo
Não importa o quão inspirado você é por seus heróis:
resista à tentação de copiá-los. As pessoas que pagam
por trabalhos criativos querem mentes novas e
originais. Encontrar uma identidade visual pode não
ser fácil, mas tenha certeza de estar criando soluções
verdadeiramente genuínas.

Aprendendo sempre
Estudar design não é essencial para entrar no mercado:
muitos designers famosos começaram a carreira
profissional em outras áreas, e nem por isso são menos
valiosos do que os artistas digitais por formação. O
aprendizado ao longo da vida precisa ser levado em
conta - tenha em mente que cada novo projeto deve
levar ao desenvolvimento de novas habilidades. Procure
se superar a cada novo projeto.




