
Negócio em evolução 
Em busca do seu lugar na cadeia de valor, design nacional disputa talentos e clientes com agências e consultorias 

Por EDIANEZ PARENTE 

cio, com competência gerencial e inser-
ção em outros mundos. Há um conjunto 
de ações voltadas para esta questão re-
gulamentar — até para pleitear linhas de 
crédito do BNDES" conta Luciano Deos, 
também presidente do grupo Gad. 

Gustavo Gelli, sócio e CFO da Tátil e 
vice-presidente da Abedesign, também 
luta por uma agenda nacional para o tra-
balho na área. Mas o histórico é comple-
xo: "O Brasil ainda não tem uma cultura 
para comprar e valorizar o design. Isso 
dificulta as equações empresariais, que 
ficam bastante desiguais. Em alguns seg-
mentos, como design gráfico, talvez ha-
ja um pouco mais de movimento, mas é 
preciso que isso aconteça em todas as 
demais áreas, e que se diminua um de-
grau em relação à agenda da propagan-
da. Muitos profissionais de design estão 
capacitados para trabalhar em agências 
de publicidade e não há aí qualquer ni-
velamento de remuneração" 

Para o design, a ameaça é constante: 
"Nossos profissionais sempre têm a opção 
de também exercer uma profissão de sa-

lários maiores. É uma dificuldade na ad-
ministração dos negócios. Numa em-
presa com mais de cem pessoas, fica 
mais difícil. Os salários vêm pressio-
nando. Apesar de haver um maior 
entendimento sobre o design como 
algo estratégico, ele ainda não tem 
sido tão valorizado" acredita o vice-
-presidente da Abedesign. 

Diferentemente da propaganda, no 
design as margens são menores, entre 

10% e 12%. Poucas empresas chegam ao 
patamar de R$ 20 milhões de faturamento. 
"Uma empresa desse porte não permite 
se alavancar do ponto de vista empresa-
rial. Uma empresa de propaganda remu-
nera entre 50% e 60% a mais. Fica-se em 
desvantagem. As agências encontraram 
seu espaço" diz Gustavo Gelli. 

Em sua opinião, o mercado de design 
não está precisando de trabalho. "Precisa 
de novos marcos regulatórios" assinala, 
explicando que nem mesmo há um có-
digo nacional de atividade econômica 
(CNAE) que oriente os órgãos públicos 
em questões de fomento. O design, por-
tanto, estaria desorganizado dentro das 
listas de CNAEs dos Estados Unidos e Eu-
ropa. "A Secretaria de Economia Criativa, 
que reúne 13 áreas importantes, nos aco-
lheu, tendo aproveitado muito do traba-
lho. Precisamos fomentar a atividade para 
criar mais" diz Gelli (leia texto à pág, 40). 

Para ele, à medida que o design entrar 
no radar da alta direção, passará a repre-
sentar uma realidade estratégica também 
nas corporações. "Hoje, estamos nas áre-
as de marketing. Mas o design precisa en-
trar na pauta dos conselhos consul-

0 mercado brasileiro de design, de forma 
geral, vem em um movimento crescen-

te nos últimos anos — embora não haja um 
número fechado de faturamento do setor. 

É também atraente ao mercado externo, 
seja para profissionais vindos de fora, se-
ja para empresas dos países em recessão, 
todos de olho numa economia de quase 
200 milhões de consumidores. 

Porém, as empresas nacionais do ramo 
enfrentam dentro de casa entraves bási-
cos ao seu desenvolvimento como agen-
tes de relevância na chamada economia 
criativa. Tais empecilhos vão desde a falta 
de regulamentação da área até o desco-
nhecimento da importância da disciplina 
entre os próprios dirigentes das grandes 
corporações que contratam seus serviços. 

Como negócio, o casamento com a área 

de branding segue como movimento na-
tural da maioria das agências, com vistas a 
oferecer uma solução mais completa para 
os clientes em busca de reposicionamen-
to ou revitalização de suas marcas - algo 
que as distancia e diferencia mais ainda 
das agências de publicidade. 

Mas é na retenção de talentos que o de-
sign vem perdendo terreno para a propa-
ganda: sem movimentar volumes tão ex-
pressivos e com margens menores, os sa-
lários maiores das agências de propagan-
da dificultam a vida de quem busca reter 
profissionais nas empresas especializadas. 

Com exceção de uns poucos grandes 
players, o setor é formado majoritaria-
mente por empresas pequenas, com 20 
ou 30 pessoas no máximo. Trata-se de 
segmento em expansão orgânica, tendo 

crescido muito como fornecedor de ser-
viços, seja em embalagens, setor gráfico, 
produtos ou ponto de venda. 

No espectro da Associação Brasilei-
ra das Empresas de Design (Abedesign), 
uma das batalhas é encontrar uma clas-
sificação fiscal adequada dentro da agen-
da da economia criativa. O presidente da 
associação, Luciano Deos, agora no seu 
segundo mandato, explica que a área é 
desestruturada em termos institucionais 
e regulatórios e diz que é preciso traçar 
contornos profissionais mais definidos. A 
entidade tem 200 associados e desempe-
nha papel de liderança no setor, com forte 
interlocução com a mídia e as empresas. 

"Temos uma agenda clara focada em 
ajudar as agências a se formarem como 
melhores empresas, em gestão e negó-
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pessoas, onde recebi cumprimentos entu-
siasmados" conta Gelli. Para ele, uma ex-
plicação é que as pessoas enxergam nes-
se case uma boa referência do brasileiro, 
ainda mais quando se apresenta o traba-
lho de construção da marca. "Eles perce-
bem essa nossa capacidade de fazer muito 
com pouco. E o mundo estava acostuma-
do a fazer muito com muito. Para o euro-
peu e o americano, o ingrediente diferen-
cial é a paixão com que fazemos. A gente 
acaba gerando resultado por meio dessa 
energia. E a paixão fica na marca" avalia. 

Na área dos negócios, Fred Gelli conta 
que todo o esforço está em mostrar ao clien-
te que o design e o branding devem ser en-
carados como estratégia. "Nos últimos cin-
co anos, constituímos isso com mais con-
sistência; já há uma percepção de design e 
branding, nas suas particularidades e com-
petências para construir uma marca" Até 
algum tempo atrás, era a publicidade que 
dava conta de todo o processo. "Agora ela 
vem dividindo essa competência com ou-
tras áreas como o design, que tem consis-
tência nessa direção" considera. 

Na sua visão, as marcas das grandes 
companhias já têm trabalho de branding 
e de design associados, valorizando e en-
tendendo a especialização. Entretanto, o 
nível de remuneração ainda é muito me-
nor do que o da publicidade. A Tátil em-
prega 130 profissionais, entre os escritó-
rios do Rio e de São Paulo. "São pessoas 
que têm o mesmo nível do pessoal das 
agências. E a estrutura é muito semelhan-
te: assinamos site de tendências, compra-
mos pesquisas, fazemos trabalhos para 
CEOs, entregando um trabalho de altís-
sima qualidade" enumera. 

A despeito do assédio de grupos inter-
nacionais, nos últimos cinco anos, a Tá-
til não encontrou nenhuma parceria que 
parecesse adequada. "Acreditamos muito 
no que fazemos. A visão do grupo é bas-
tante diferente; queremos colocar nossa 
capacidade criativa a serviço da inovação, 
com princípios de sustentabilidade e tam-
bém dentro do momento social" afirma. 
Tanto que a Tátil está lançando uma no-
va empresa, a Cria, uma consultoria foca-
da no princípio do valor compartilhado. 

Segundo Gelli, o grupo não está inte-
ressado em apenas fazer dinheiro. "Não 
encontramos nenhum tipo de propos-
ta sob este viés. Só ser a base de grandes 
grupos na América Latina não nos inte-
ressa" afirma. A título de curiosidade, ho-
je, 80% dos currículos que chegam à Tátil 

tivos das empresas. É o 'design-thinking' 
agregando conhecimento para gerar ino-
vação" acredita. 

são de profissionais estrangeiros em bus-
ca do "pacote completo": a oportunidade 
de trabalho e a chance de morar no Brasil. 

Tradição 
"No exterior, as deficiências das econo-

mias acabam empurrando para cá profis-
sionais — principalmente de Portugal e 
Espanha — que têm a perspectiva de que 
o Brasil está um tanto aquecido. E o mer-
cado está aquecido mesmo, tanto pela fa-
se econômica quanto pelo crescimento da 
área de design, que é nova no País" analisa 
Carlos Dranger, sócio-diretor da Cauduro, 
empresa com quase 50 anos de mercado. 

Para ele, a expansão maior está se veri-
ficando no campo das fusões, quando em-
presas são adquiridas ou se associam e há a 
necessidade de uma nova concepção tan-
to de marca quanto de programação visual. 
A própria Cauduro acaba de trabalhar na 
junção das marcas Raia e Drogasil, empre-
sas que se fundiram na área corporativa. As 
duas redes seguem separadas na ponta da 
venda, o que exigiu um trabalho conjunto 
de branding. Reformulação das marcas Ria-
chuelo, Hospital São Luiz e Vale são outros 
trabalhos recentes da Cauduro, que tem no 
seu portfólio ainda a sinalização renovada 
da Avenida Paulista, na capital. 

No que diz respeito ao reconhecimento 

do trabalho brasileiro no exterior, Dranger 
acha que ainda é cedo para fazer avalia-
ções. Para a Vale, a agência trabalha com 
profissionais que produzem a comunica-
ção no resto do mundo, mas toda a po-
lítica da marca é feita aqui. "O mercado 
nacional é mais que suficiente" relata. A 
Cauduro foi contratada pela British Petro-
leum para inovar nas marcas das usinas 
de cana adquiridas no País, o que ajudou 
a fazer do primeiro semestre um bom pe-
ríodo para a empresa. 

Na Ana Couto Design, que desde os 
anos 1990 tem atuado também sob a óti-
ca do branding, este tem sido um bom 
período, de acordo com o diretor e só-
cio, Danilo Cid: "É o melhor dos últimos 
três anos" A expansão se dá dentro dos 
clientes em carteira, não por entrantes. 
A empresa também trabalha para clien-
tes de atuação multinacional. "O Brasil é 
um polo de criatividade e onde se recor-
re para a inovação" salienta. 

Um dos trabalhos desenvolvidos este 
ano na Ana Couto foi o lançamento do no-
vo Buscapé, que se tornou uma holding, 
o que incluiu a revitalização do site e to-
da a arquitetura da marca. Embalagens 
de verão para Coca-Cola e criação da Foz 
(empresa do grupo Odebrecht) foram ou-
tros trabalhos que marcaram o período. 

Na vitrine 
Como negócio, o design diz respeito 

a valor, mas movimenta baixos volumes 
de dinheiro. Ao analisar o mercado, Deos 
faz uma divisão separando as empresas 
maiores, acima de 50 funcionários, que 
têm uma agenda mais ampla. "Trata-se 
de um bloco que cresce a partir de novos 
cortes de segmentação. Aí está o desafio 
de como evoluir como negócio, com gru-
pos que ganham outra musculatura, com 
maior discurso, juntando-se a outras con-
sultorias." É neste rol que entra o Gad, com 
uma agenda de oferta mais completa. 

Para Deos, o momento é propício "por-
que o Brasil está propício" No Gad, hou-
ve recentemente a associação de uma das 
cinco empresas do grupo com a consul-
toria norte-americana de branding Lip-
pincott, dando origem à GadLippincott. 
O grupo Gad atua também com projetos 
de marca, comunicação, digital e inova-
ção. "Cada área cumpre uma parte do 
processo" aponta Deos, ao explicar que 
a estratégia é crescer em valor e profis-
sionalismo em cada uma das operações. 

A Lippincot entrou na empresa de 
branding, numa associação que não en-
volveu compra de participação. A expli-
cação é simples: "O mercado está bom-
bando" aponta o presidente do Gad. "Tí-
nhamos uma desvantagem competitiva 
com outras que fazem este trabalho. Pre-
cisávamos de uma aliança com uma em-
presa para esta atuação mais global" re-
conhece. O empresário não descarta que 
podem vir outras parcerias, em particular 
na área de inovação. "Vamos construir e 
qualificar nossa oferta" promete. 

O bom momento do Brasil lá fora des-
perta maior interesse pelo que se faz aqui, 
corrobora Fred Gelli, sócio-fundador da 
Tátil. Em 24 anos de atuação, ele já tinha 
uma trajetória repleta de cases de sucesso 
e boas histórias. Mas depois de ter criado 
a logomarca dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, tem sentido na própria pele um 
assédio maior à agência. E isto foi só o co-
meço. Passados os Jogos de Londres, quan-
do o COI colocar a marca Rio 2016 em evi-
dência e ela passar de fato a correr o mun-
do, aí sim o burburinho deve aumentar. 

"Tenho viajado muito, feito palestras. 
Fiz uma em Taiwan, sobre inovação e o 
case olímpico, para uma plateia de três mil 
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Parcerias e fusões para ganhar mercado 
Agências locais buscam sócios para crescer no Brasil e no exterior 

N um movimento que indica crescente 
  interesse no mercado brasileiro, a por-

tuguesa BrandiaCentral, com 25 anos de 
atuação no mercado europeu (onde figu-
ra entre as dez maiores), aportou no Bra-
sil há cerca de um ano, tendo oficializado 
há poucos meses sua estreia local. O sócio 
local da empreitada é um profissional que 
vem de ampla experiência em marketing, 
Luis Grottera. Ele conta que a empresa, 
após sofrer um processo de fusão (entre 
Brandia, de design, e Central, agência de 
publicidade), adotou uma política de glo-
balização de seu próprio projeto. 

Em um primeiro momento, avançou so-
bre a África de língua portuguesa e, em se-
guida, Brasil. A opção foi por ter um CEO 
local e sócio — Grottera tem 25% da Bran-
diaCentral brasileira. "No começo, todo o 
trabalho de design para os clientes locais 
será feito em Lisboa. Aqui fica a parte de 
desenvolvimento estratégico" explica Grot-
tera. Segundo ele, a escolha se justifica pela 
qualidade do trabalho desenvolvido por lá. 

Para Grottera, a atividade de branding 
possui conceitos diferentes. "Não ficamos 
com os clientes constantemente. Tem a 
fase de atendimento, que pode levar de 
seis meses a dois anos. O que vale aí é 
know-how, conhecimento do mercado. 
Acho que o design ainda é uma atividade 
subdesenvolvida aqui, que poderia estar 
mais bem colocada, porque temos um mer-
cado apaixonado pela publicidade e for-
temente estimulado por ela. Isto, somado, 
fez com que nosso mercado tivesse um de-
senvolvimento fabuloso, mas atrofiou ou-
tras áreas. E o design é uma delas" analisa. 

A questão dos melhores salários pagos 
pelas agências de publicidade é outro pon-
to levantado pelo sócio da BrandiaCentral. 

Mas o fato de atraírem os melhores talen-
tos não faz delas agências de design. "Po-
dem acertar em algumas peças, com as 
quais até são premiados em Cannes, mas 
não têm a visão de longo prazo" argumen-
ta. Diante de novas necessidades e de uma 
realidade que ele chama de pós-revolução 
digital, exige-se um repensar. 

"Esta década vai ser marcada pelo cres-
cimento do design brasileiro. É uma con-
centração que se dará no médio a longo 
prazo, e a publicidade se caracteriza pela 
atividade de médio e curto prazo. O design 
faz isso, se estabelece por muito tempo. 
A Apple não muda seu design" aponta. A 
escola de inglês Britannia, o parque aquá-
tico cearense Beach Park, Unidas Rent a 

Car e Câmara Portuguesa são alguns dos 
atuais clientes da BrandiaCentral. 

Outra operação que movimentou o se-
tor diz respeito à Pande, que acaba de se 
unir ao Stetik Group. A Pande, que por sua 
vez já havia se juntado à Haus, assume a 
operação de design da empresa, a Stetik 
SD. Ambas as marcas seguem no merca-
do. Segundo Gian Franco Rocchiccioli, 
CEO da Stetik SD, num mercado que se-
gue competitivo, o movimento visa a ex-
pansão do grupo. "Estamos numa 'pega-
da' de internacionalização reversa" define. 

O Stetik Group atua em São Paulo, Mi-
nas e Santa Catarina, mas o objetivo é a ex-
pansão tanto para o Nordeste quanto para 
os demais países da América Latina. En-
tre seus clientes há grupos multinacionais 
de presença pan-regional — como Nestlé, 
Carrefour e General Motor, por exemplo 
— que necessitam de atuação localizada 
na sua plataforma de design. "Acreditamos 
na especialização, que vai na contramão 
da necessidade 360 graus que tantas agên-
cias apregoam. Existe maior necessida-
de de segmentação" assinala o executivo. 

Rocchiccioli, que também dirige a pro-
moção comercial e a área de eventos da 
Abedesign, acredita que a disciplina vive 
no País uma situação peculiar: em virtu-
de de a economia brasileira sempre ter si-
do representada pelas commodities, o de-
sign apareceu para a indústria com a fun-
ção de agregar valor. Ele vê chances, dentro 
do Plano Brasil Criativo, de se pleitear in-
centivos para tornar o design nacional mais 
competitivo. Seriam iniciativas como deso-
neração da folha de pagamento, que para 
ele requerem esforço mínimo do poder pú-
blico diante do benefício para ajudar a in-
dústria de design (leia texto nesta página). 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1519, p. 38-40, 23 jul. 2012.




