
Por Fábio Mestriner

O negócio do design não é fácil,

mas tem suas alegrias. É uma

daquelas atividades que permitem

exercer a paixão com intensidade.

Sentimentos e crenças podem fazer

parte das atividades da empresa de

forma integral e sem restrições.

Não são tantos os ramos de ne-

gócio que possibilitam a entrega por

inteiro, sem horário para terminar,

sem dia da semana ou feriado, pois

pensamos o tempo todo nos proje-

tos que estamos tocando. Para os

designers é difícil ter visão fria e co-

mercial da atividade. Por isso muitos

têm grandes dificuldades em assumir

sua responsabilidade empresarial na

condução de seus negócios.

Quando surgem períodos compli-

cados como o que estamos através-

sando, as coisas ficam piores. Muitos

se apavoram com as perspectivas ne-

gativas que se difundem pela socie-

dade e pelos meios de comunicação

e, sem saber o que fazer, cometem

erros que trazem conseqüências para

o futuro de seus empreendimentos.

Nestes momentos é preciso mui-

ta serenidade e foco concentrado na-

quilo que realmente faz diferença.Te-

mos que estar concentrados naquilo

que sonhamos para nossa empresa.

Quando a visão fica turva e o cenário

indefinido, o que deve nos guiar é a

luz interior dos nossos sonhos.

Os objetivos interiores passam a

ter importância cada vez maior, pois

não dependem das circunstâncias e

continuarão a ser importantes depois

que o turbilhão se acalmar.

É melhor aproveitar os períodos

conturbados e críticos para rever pro-

jetos queridos, olhar para aquilo que

sonhamos para as nossas empresas

e para as nossas próprias carreiras

como designers.

Essa providência é necessá-

ria para nos manter mobilizados,

evitando que sejamos

arrastados pela

onda de pessi-

mismo e incerte-

zas. Não impor-

ta o que venha

a acontecer,

aquilo que

sonhamos de

verdade não vai

mudar de repen-

te. Temos que aproveitar essa hora

para reorganizarmo-nos e à nossa

empresa, para continuar em um ce-

nário temporariamente mais compli-

cado, mas sem dúvida, passageiro.

É hora de planejar, rever e reor-

ganizar planos, focando naquilo que

faz nosso coração bater forte. É isso

que nos dá energia para prosseguir e

enfrentar as dificuldades. Em vez de

concentrar-se na crise, concentre-se

nos seus sonhos. É deles que você

vai precisar sempre, não importa o

que aconteça.
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