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Que tipo de profissional pode ter
criado a embalagem de margari-
na servida hoje no café da ma-
nhã? Quem elabora o visual dos
sites, das publicações e peças pu-
blicitárias? Esse é o trabalho do
designer, que além do mercado
industrial e publicitário, vê as
oportunidades crescerem à me-
dida que proliferam os dispositi-
vos móveis, como smartphones e
tablets. Segundo a consultoria
IDC, foram vendidos 100 mil ta-
blets no Brasil e a expectativa é
que em 2011 sejam vendidos 300
mil destes aparelhos.

O investimento de grandes
empresas em novos produtos é
considerado uma das razões
para a popularização das mídias
digitais móveis e para o conse-
qüente aumento das oportuni-
dades para profissionais da área
no país. Um exemplo disto é a
Samsung, que irá lançar, em ju-
nho deste ano, modelos de ta-
blets e smartphones da marca.
No ano passado, a companhia
triplicou a capacidade de produ-
ção de sua fábrica no Brasil.

Aquelas que não atuam dire-
tamente no ramo de tecnologia
da informação também têm
buscado seu espaço nas mídias
móveis e, desta forma, aumen-
tado a procura por designers.
Este é o caso da Portobello, em-
presa do segmento de revesti-
mentos cerâmicos, que no mês
passado lançou um aplicativo
para tablet. Ao mesmo tempo,
novas áreas de negócios des-
pontam no país. “Goiás e, prin-
cipalmente, Minas Gerais, são
estados com investimentos e
forte desenvolvimento no ramo
do design”, diz Ellen Kiss, coor-

denadora da pós-graduação de
Design Estratégico da ESPM.

Desemprego zero
O designer gráfico João Junqueira,
passou, recentemente, por esta
onda de oportunidades na área.
Não foram necessários três dias,
desde que Junqueira deixou de
trabalhar na versão impressa de
uma revista para que fosse convi-
dado a retornar para a mesma em-
presa, mas, desta vez, para forma-
tar publicações para tablets. “A
vinda do iPad da Apple para o país
tem aumentado a demanda por
profissionais de design”, afirma.

Na Catho online, site de oferta
e busca de empregos, a área
apresenta uma média de entrada
de 400 vagas por mês. A média
salarial é de, aproximadamente,
R$ 1,6 mil para Designer Gráfico
e de R$ 2,2 mil para Web De-
signer, segundo Pesquisa Salarial
e de Benefícios da Catho.

Aos 23 anos e com especializa-
ção em Design Estratégico, Allan
Sulleiman, passou de estagiário a
designer júnior no banco Itaú.
“Hoje os profissionais estão mais
preparados e as empresas não es-
tão em busca apenas das habili-
dades técnicas”, afirma.

Habilidades
Curiosidade e sutileza são carac-
terísticas de um bom profissional
de design. “Um designer ainda
pode atuar como gestor de marca
e de desenvolvimento de produto,
por exemplo”, diz a coordenadora
da ESPM. Mas, embora a deman-
da esteja aquecida, tal condição
não é suficiente para uma coloca-
ção no mercado. “É importante
ter bastante conhecimento da
área digital, sem esquecer a ori-
gem básica que está no design
gráfico e na usabilidade”, diz. ■

Novas chances
para profissionais
de design
Proliferação de mídias digitais abrem portas para ampliação
de oportunidades, que agora vão além da área técnica

OPÇÕES DE FORMAÇÃO

UFPR
O curso de graduação em Design
Gráfico oferecido pela instituição
capacita para o trabalho com mídia
impressa, ilustração, animação,
web designer, entre outros.

Fumec
O curso de graduação oferece
as quatro habilitações do Design,
com currículo estruturado em
formação humanística, artística,
técnica e profissionalizante.

UEMG
O curso de graduação em Design
Gráfico oferecido pela Uemg
tem duração de quatro anos
e oferta 40 vagas por semestre,
na modalidade de bacharelado.

Anhembi
Trabalhos de áudio, vídeo e
fotografia estão integrados ao
curso de graduação em Design
Gráfico com ênfase em Tipografia,
da Universidade Anhembi Morumbi.

Leandro Martins, produtor da agência
Glu Mobile Brasil, formou-se em Desenho
Industrial e fez cursos de especialização
em instituições brasileiras e estrangeiras

“Goiás e,
principalmente,
Minas Gerais,
são estados com
investimento e forte
desenvolvimento no
ramo do Design

Ellen Kiss,
coordenadora da pós-graduação

de Design Estratégico da ESPM

UFG
A graduação em Design Gráfico
destaca a capacidade de criação de
identidade visual e de projetos para
impressos como alguns dos temas
a serem desenvolvidos no curso.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
Ficam convidados os Senhores Acionistas da LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 
����������	
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de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1. Assembleia Geral 
Extraordinária: 1.1 – Proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, 
sem emissão de ações, e a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social; 1.2 – 
Proposta da Administração de alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social: (i) alteração 
da redação do parágrafo 2º do artigo 8º, alínea k do artigo 10, alínea b do artigo 33, e artigos 35, 
37, 39 e 44, com o objetivo de adequar a redação do Estatuto Social à nova denominação da 
BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; (ii) alteração da redação do artigo 
15 com o objetivo de prever a eleição de membros suplentes para o Conselho de Administração; 
(iii) alteração da redação dos artigos 14, 18 e 19 com o objetivo de preservar a coerência do 
Estatuto Social, ante as alterações propostas no subitem anterior; e (iv) exclusão dos artigos 48 
a 50 e, consequente, renumeração dos artigos seguintes. 1.3 – Consolidação do Estatuto Social. 
2. Assembleia Geral Ordinária: 2.1 – Tomada de contas dos administradores, exame, discussão 
��#���$%��������"������$'���!���*������������#�������+��*-*�����*����!�����"�6�������<�"=���
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2.3 – Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 2.4 – Fixação da remuneração 
global dos administradores para o exercício de 2011. Instruções gerais: Os acionistas deverão 
apresentar, com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de 
identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o 
caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes 
da data de realização da Assembleia Geral; (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da 
!�"���������������>��I���J���K� ������#�"����������*���������L����*�L���������*�������� ����-#������
ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão 
competente. Referida documentação deverá ser entregue nesta Cidade, na Praia de Botafogo, nº. 
501, Torre Corcovado, sala 703, Recepção, Botafogo, CEP: 22250-040. Em atenção ao disposto na 
Instrução CVM nº. 165, de 11 de dezembro de 1991, alterada pela Instrução CVM nº. 282, de 26 de 
junho de 1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário 
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Permanecem à disposição dos 
acionistas, na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Log-In (http://www.
loginlogistica.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br) toda documentação pertinente às 
matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, nos termos do 
artigo 6º da Instrução CVM n.º 481/09. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2011. Eduardo de Salles 
Bartolomeo - Presidente do Conselho de Administração.

LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº. 42.278.291/0001-24
NIRE Nº 3.330.026.074-9

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA
 GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo 4105-163/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP 10.030/2011.
Tipo: menor preço por item.
Objeto: RP para eventual aquisição de material hidráulico destinada 
a todo Estado.
Data de realização: 03 de maio de 2011 às 09h00min
Disponibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF

Informações: Fone: 82 3315-3477, Fax: 82 3315-7246/7241

Maceió, 15 de abril de 2011.
KITERIA BLANCHE NASCIMENTO ALVES

Diretora Técnica de Logística

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MARCAS EXCLUSIVAS S/A.

Prezados Senhores,
Vimos, por meio desta, convocar V.Sas. para a Assembléia Geral Ordinária  e Extraordinária, que será realizada em 03 de 
Maio de 2011, às 13:30 hrs no Hotel Golden Tulip Park Plaza, localizado na Alameda Lorena, 360, Jardins – São Paulo / SP.
Outrossim, informamos que a ordem do dia da referida assembléia terá como objeto deliberar sobre os seguintes assuntos:

Atenciosamente,
Luiz Antonio Tonin 

Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando
CNPJ/MF nº 09.350.920/0001-04

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária de Cotistas
Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Instituição Administradora 
do Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (“Fundo”), convoca os cotistas do mesmo para se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 28 de abril de 2011, às 16:00 horas, no escritório 
da Dannemann Siemsen localizado na Rua Marquês de Olinda, 70, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2010. Os documentos relacionados à deliberação acima encontram-se à disposição de 
V.Sas. na sede da Administradora. 

São Paulo, 18 de abril de 2011
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituição Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando

Lançamento
O Novo Brasil, de Albert Fishlow
O Brasil mudou. Entenda os fatos 
que transformaram o país.
www.saintpaul.com.br

O melhor conteúdo de Finanças e Negócios

FAAP
Na graduação é oferecido curso
de Design Gráfico e de Produtos,
e na pós-graduação de Design
Gráfico e de Design e tecnologia
digital para serviços e produtos.

ESPM
O curso de Pós-Graduação em
Design Estratégico visa preparar os
profissionais de design e áreas afins
para o planejamento de projetos,
aliando ferramentas de marketing.

Senac-SP
Preparar profissionais para
que possam transitar no campo
artístico, tecnológico e científico
são alguns dos objetivos da
pós-graduação em Design Gráfico.

Henrique Manreza

Canal de Oprah será levado para fora dos EUA
Três meses depois de o canal de TV a cabo de Oprah Winfrey ter estreado,
já começaram os preparativos para levar a rede para fora dos Estados
Unidos. Executivos da Discovery Communications, co-proprietária da
rede, disse que as primeiras discussões com distribuidores estrangeiros
já começaram e que as negociações devem ser aprofundadas neste ano.
“Acreditamos que o canal será lançado internacionalmente,“ disse
Mark Hollinger, chefe dos negócios internacionais da Discovery.

George Burns/AFP

PLATAFORMA DIGITAL

Tecnologia impulsiona
mercado de jogos

Há dez anos no ramo de jogos,
o produtor da agência Glu Mobile
Brasil, Leandro Martins, acredita
que o segmento, restrito no
país, começa a mudar de forma.
“É muito mais fácil hoje um grupo
reduzido de pessoas com uma
boa ideia na cabeça fazer um
jogo em sua garagem e conseguir
vender para uma grande empresa
de maneira relativamente
simples”, diz. Tal ampliação
do mercado pode ser creditada,
entre outros fatores, às novidades
em tecnologia e à publicidade,
segundo o professor de criação
digital e de computação gráfica
da ESPM, Vicente Mastrocola.
“Novas plataformas digitais e o
fato de agências estarem usando
jogos em suas peças publicitárias,
com mais frequência têm aberto
campo na área”, afirma.
Para atuar na área, a formação
é variada. No caso de Martins,
a graduação foi em Desenho
Industrial, mas outros
treinamentos complementaram
seu desenvolvimento profissional.
“Fiz alguns cursos de
especialização, um de concept
art na Gnomon School of Visual
Effects em Los Angeles e
outros de animação e de pintura
analógica aqui no Brasil”, diz.
Um designer gráfico também
pode trabalhar com jogos,
mas é preciso se especializar.
“Outros cursos na área de som
e imagem 3D também atraem
a atenção do mercado”,
assegura o professor da ESPM.
Mas para ser bem sucedido não
basta a boa formação técnica.
“O profissional que atua na
área precisa conhecer muitos
aplicativos e jogos de todos os
tipos. De tabuleiro, passando por
jogos infantis, cartas e o próprio
videogame, a fim de obter boas
referências”, afirma Mastrocola,
que estima a média de R$ 2 mil
e R$ 4 mil para um profissional
intermediário. “O mercado no
Brasil também costuma contratar
profissionais freelancers, para
atender projetos pontuais”, diz.
Na análise do perfil profissional,
as habilidades pessoais também
são consideradas. “Quem trabalha
com jogos é, em geral, apaixonado,
o que é extremamente necessário
para que se produza um bom
título”, diz o produtor. M.C.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  18 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 34-35.
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