
ocê fez curso de

design e se sen-

te frustrado ou

frustrada porque não

tem muitas habilidades para a ex-

pressão gráfica? Para as técnicas

do desenho? Saiba que nem tudo

está perdido. Há muito mais coisas

a fazer na área de design do que

desenhar. Isso vale também para

aqueles designers que, apesar de

saber se expressar graficamente,

preferem atuar no setor de design

como gestores, estrategistas, con-

sultores... O mercado de design

está cheio de oportunidades para

esses profissionais. Sem falar no

tradicional mercado de ensino que

cada vez mais demanda professo-

res, coordenadores e gestores para

os cursos de design.

O professor e coordenador dos

cursos de design gráfico e de produ-

to da Univali (Balneário Camboriú

- SC), Flávio Anthero Santos, ob-

serva que durante a sua formação o

designer tem, além das habilidades

de desenho, muitas outras com-

petências trabalhadas, trazendo a

esse profissional uma capacitação

gerencial sólida. Isso faz com que

o designer não precise sair da área

de design por não sabe desenhar

ou não se interessa muito por essa

área.

Além das tradicionais ocupa-

ções fora do processo de criação

ou desenho, como ser professor

coordenador etc. nas escolas de

design, você poderá prestar servi-

ços de consultoria, ocupar cargos

de gerência e planejamento em

áreas que necessitem de um pensa-

mento sistematizado, organizado e

metodológico envolvendo produto,

marca e estratégias de mercado, ou

desempenhar atividades ligadas à

gestão da produção.

Também poderá liderar equi-

pes especializadas um vendas e/ou

contato com os clientes ou de pes-

quisa de mercado. Por entender do

processo de desenvolvimento do

produto com uma visão global, o
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designer poderá levar essas equipes

a melhores resultados fazendo com

que o ciclo de melhoria contínua se

complete com mais efetividade.

"O desenho é uma forma de

representação que auxilia muito

na comunicação das idéias, faz o

processo de design fluir mais facil-

mente na hora da criação, mas ain-

da assim, o desenho para o design

é um meio e não um fim", afirma

Flávio Santos.

Como tudo na vida é mui-

to mais técnica do que talento, o

designer pode ter a habilidade de

desenho aprimorada/adquirida com

técnicas específicas que podem fa-

zer uma pessoa que não desenha

nada se expressar graficamente de

forma adequada. Além disso, com

os recursos dos meios digitais, o

designer pode criar sem ter de ne-

cessariamente "desenhar".

"O designer não é apenas

aquele que "desenha" uma idéia,

e sim um profissional que identifica

necessidades, planeja e desenvol-

ve projetos propondo soluções ou

estratégias para que os problemas

sejam resolvidos", afirma Adria-

na Valese, coordenadora do curso

de design gráfico da Universidade

Anhembi Morumbi.

A evolução dos conceitos de

design e do profissional, que hoje

se apoia em software, hardware,

Internet e muita pesquisa, mostra

que designer já não é apenas um

Flávio
Anthero dos
Santos

desenhista, mas um profissional

que desenvolve projetos. Ele pode

criar logotipos, projetos editoriais,

cartazes etc., utilizando vários re-

cursos e processos. Se ele tiver ha-

bilidades para o desenho, melhor,

mas isso não quer dizer que seja

imprescindível o domínio da técnica

do desenho. O que ele deve saber

é comunicar suas idéias através de

textos e imagens, que não são ne-

cessariamente desenhadas.

"O designer não é apenas

aquele que "desenha" uma idéia,

mas o profissional que identifica

necessidades, desenvolve projetos,

propondo soluções ou estratégias

para que sejam resolvidos. Há mui-

to tempo o designer deixou de ser

um profissional que executa idéias.

Ele deve ser mais do que isso, deve

saber pesquisar, trabalhar em equi-

pe, criar estratégias e defender suas

idéias", diz Adriana Valese.



Renato Buchele Rodrigues>

Renato Buchele Rodrigues optou

por uma formação mais abrangente

e uma atuação que vai além do

trabalho de expressão gráfica do

que foi idealizado. Formou-se em

design industrial, especializou-se

em marketing, fez mestrado em

administração e, hoje, atua como

professor dos cursos de design da

Univali, em Balneário Camboriú

(SC), e como coordenador dos

cursos de tecnologia em design

gráfico e produção publicitária, da

Univali em Florianópolis (SC).

Além das atividades relacionadas

30 ensino, Renato atua como

consultor na gestão do design e

desenvolvimento de identidades

corporativas para organizações

das áreas de saúde, moda e

entretenimento.

Para ele a expressão gráfica é uma

importante ferramenta que os

designers utilizam para representar

suas idéias, mas não é a única,

por isso decidiu ampliar suas

áreas de atuação com foco na

gestão de processos de design e

principalmente na conscientização

dos empresários sobre a

importância da implantação da

atividade de design para a geração

de um clima organizacional mais

atraente, inovador e esteticamente

agradável.

Nesse sentido, o design se faz

presente em várias outras áreas das

empresas que não necessitam de

desenho do ponto de vista técnico,

mas sim do organizacional. Buchele

trabalha com diversos designers

que atuam como seus parceiros

auxiliando no desenvolvimento de

suas atividades e projetos.

Segundo ele, é interessante os

designers desempenharem diversas

funções, tanto no atendimento ao

cliente, planejamento de processos

quanto vender o projeto e ouvir

as experiências e idéias que os

clientes têm em relação aos seus

produtos e serviços.

Além do processo de desenhar,

Buchele vê três funções muito

importantes que poderão ser

desempenhadas pelos designers:

gestão de processos; pesquisas de

tendências de comportamento e

consultoria. Essas três áreas dão

suporte ao designer responsável

pela expressão gráfica e fazem com

que seu trabaiho seja otimizado

desde a criação até o momento da

venda do projeto e do produto.

Os designers gestores de processos

podem atuar em diferentes

empresas e necessitam de uma

boa equipe de designers atuando

internamente. Os designers

responsáveis pelas pesquisas

em relação a tendências de

comportamento estão, na maioria

das vezes, dentro de um ambiente

de criação e possuem boas

informações sobre o que deverá ser

consumido nos próximos anos. E os

designers consultores devem saber

ouvir e propagar as necessidades

dos clientes para a equipe de

designers que cuida da criação do

material de expressão gráfica para

o quais trabalha.



< Marco Antônio Amaral Rezende

Ele é o que podemos chamar de o

designer das palavras, das artes

plásticas, da cultura e da estratégia

para novos negócios no mercado de

design, especialidades tão importantes

quanto desenhar, na hora de construir

uma marca, por exemplo, é assim que

atua Marco Antônio Amaral Rezende,

sócio e diretor de branding e novos

negócios, do escritório de design

Cãítduro Associados.

Apesar de não desenhar (se

expressar graficamente), ele tem uma

participação estratégica e vitat na

construção das marcas concebidas

pelo escritório de design em que

atua"Não desenhar foi uma opção.

Como diz o Dedo Pignatari, sou um

'designer da linguagem", a verba!. O

designer projeta formas e eu faço a

transformação, com foco no outro, no

mercado e nos clientes".

Rezende vê outras vantagens na

suj forma de atuação. Além do

desenho, considera importante a

complementação de cérebros ou dos

lados do cérebro, que permite oferecer

aos clientes um plus conceituai e

estratégico, em caráter permanente.

"Mantemos o foco na inovação e no

futuro e, é aí que se joga o jogo do

valo: e da sobrevivência para vencer a

concorrência, condição essencial para

o sucesso."

O homem da estratégia tem

seu conceitos, ou melhor, suas

estratégias para se manter à frente da

concorrência. "O designer olha para

o painel e para o carro para ver se

está bem desenhado, eu olho para a

estrada, para frente. Olhando o carro, o designer

acaba ficando para trás, para olhar a traseira do

carro da frente, eu gosto de olhar sempre para a

estrada, deixando os concorrentes para trás."

Para transformar as estratégias em valor, o designer

diz que o grande desafio é transformar as marcas

dos clientes em Marcas-Únicas, líderes. "Muitos

designers procuram fazer marcas fortes e isso é fácil,

mas isso não me desafia nem me entusiasma. Meu

negócio é fazer a marca número l, aquela que seduz

e fideliza o mercado."

A associação com o escritório de design, Cauduro

Martino, fundado em 1964, hoje Cauduro

Associados, aconteceu em 1975, quando o escritório

já era respeitado, por ter criado identidades para

empresas como Villares e Metro de São Paulo, e se

preparava pare desenvolver o projeto da Avenida

Paulista, a avenida mais importante de São Paulo.

Em 1976, Rezende teve a oportunidade de passar

Óo design da linguagem á estratégia da linguagem,

como ele define, ou melhor, à estratégia ds marca

(ainda não se usava a palavra "branding"), durante

o desenvolvimento da identidade total do Banespa.

Ele desenvolvia estratégias e cuidava do lado

negociai do projeto, deixando para os responsáveis

pela criação a tarefa de apresentar a expressão

gráfica de tudo que foi discutido e idealizado por ele

em parceria com a equipe de criação.

Marco Antônio lembra que, naquela época, 1976,

o grande concorrente do Cauduro Martino era o

escritório do designer, Aloísio Magalhães, outro

designer que veio do mundo verbal. "Topei me

associar porque o João Carlos Cauduro aceitou

minha ambição e estratégia de manter o escritório

sempre como o número 1 no Brasil. Está dando

certo. De acordo com o "Identity Works", nosso

projeto da marca Vale, em parceria com a Uppincott,

foi escolhido como o melhor caso de Re-Branding, do

mundo, em 2007", afirma o designer das palavras e

estratégias.

Hoje, no Cauduro Associados, ele cuida de "new

business", (novos clientes e contratos e do

desenvolvimento do negócio, como parcerias

globais, novas áreas e produtos, ou seja, da

inovação e do futuro), assim como do branding

(estratégia de marcas e seu alinhamento com o

design e a comunicação das marcas-clientes).

Suas tarefas não param por ai. Marco Antônio

participa da gestão administrativa do escritório,

cuida do dinheiro, "em termos crus", como ele diz

e, nos momentos de crise, é o "bombeiro" que

sai apagando incêndios. "É o que mais me dá

adrenalina. Adoro crises, são os meus melhores

momentos, í, é claro, adoro dar palpites no que os

designers fazem. Não sei se gostam. "Além disso, o

designer das palavras e das estratégias atua como

uma espécie de onbudsman dos clientes. "Todos

sabem que, quando acontece algo fora dos trilhos,

podem e devem falar comigo e reclamar."

Conhecendo as idas e vindas de Marco Antônio

Rezende em busca de conhecimentos e

experiências talvez você entenda melhor suas

convicções e seus conceitos. Ele vem de uma

família que faz arte há seis gerações, uma herança

que considera desafiante, sempre oscilando entre

os dois lados da arte visual, principalmente, e

verbal, além de cinema e teatro, música...

Quando jovem estudou Filosofia e Comunicação,

já que ainda não havia curso de Semiótica e no

campo do design se tornou autodidata. Muitas

conversas e leituras com os "Concretos", com

outros poetas e romancistas, filósofos e cientistas,

muita pintura, escultura, teatro e cinema, um

pouco de política (de esquerda, sempre) e

negócios.

Rezende sugere aos formandos se dedicar a

funções capazes de agregar mais-valor à profissão,

trazer o pensamento de volta à prancheta. "Criar

valor é algo que qualquer trabalhador faz, porém,

criar mais-valor ou maís-vaior simbólico, no caso

do designer, é realmente a pedra de toque do seu

trabalho.
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