
s agências de desígn e seus profissionais são super liga-

dos à computação gráfica e o computador faz parte de

sua atividade e seu dia-a-dia. Cada novo produto nessa área,

programas, computadores, aplicativos, merece delas grande

atenção. Isso acontece porque a computação é o equipa-

mento básico da operação e está no centro das atenções,

mas quando falamos em negócio, temos que olhar para a

operação como um todo e não apenas para o desenho.

Uma coisa que tenho conversado com alguns designers

empresários e que está na pauta do momento é a infor-

matização das operações das agências com a utilização de

programas de gestão que permitam conduzir o trabalho de

forma racional e otimizada.

Nesses programas, toda a operação da agência, desde

a abertura do J08 até a emissão da nota fiscal, passando

pelo tráfego dos arquivos entre as áreas internas e até sua

disponibilização on-line para os clientes, acontece no mês-

mo ambiente. O envio de arquivos para gráficas e

indústrias que irão produzir as peças e o controle

dos procedimentos de aprovação de trabalhos acon-

tecem nesse mesmo ambiente agilizando todas as

operações, mantendo registros precisos de cada

etapa e fazendo com que a informação seja unifi-

cada. Isso evita falhas e erros de comunicação entre

os envolvidos.

Esses programas melhoram a performance das

empresas, reduzem custos, prazos de execução,

melhoram os controles e a informação gerencial e

trazem uma série de outros benefícios. As agências,

escritórios de design e os profissionais que atuam

nesta área têm muito a ganhar com sua utilização.

Aqueles que ainda não os têm devem constituir um

objetivo prioritário, pois a informatização do escri-

tório constitui um diferencial competitivo considerá-

vel da qual nenhuma empresa pode prescindir.

Considerar o negócio do design como algo dife-

rente dos negócios das demais empresas é um erro

que tem conseqüências muitas vezes desastrosas,

pois em essências, todos os negócios exigem gestão

empresarial intensiva, focada em resultados e deve

empreender esforços sistemáticos para melhorar

cada vez mais os produtos, serviços e a lucrativida-

de que é em última análise o que vai permitir a em-

presa dispor de melhores instalações, equipamentos

e de pessoal de melhor qualidade.

Recomendo, portanto às empresas que ainda

não dispõem de programas de gestão integrada de

suas operações que procurem se informar a respeito

e coloquem sua implantação entre seus objetivos de

curtíssimo prazo.
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