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Qual o seu critério para escolher uma caneta, um carro, uma garrafa térmica ou um 
livro? Devem ser vários, mas certamente o design do produto é um deles -mesmo que 
inconscientemente. 
 
A presença do design no cotidiano é constante, e a carreira de quem se dedica a essa 
área tem ganhado destaque. Prova disso é a proliferação de cursos e especializações 
nas instituições de ensino e o reconhecimento dos profissionais brasileiros no exterior. 
"Só no Rio, temos dez escolas de design, e no Brasil são cerca de 150", calcula Gabriel 
Patrocínio, diretor da Esdi (Escola Superior de Desenho Industrial). A instituição, ligada 
à Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), foi fundada em 1963 e já formou 
mais de 1.200 profissionais. 
 
Há dois ramos principais, o desenho industrial (ou de produto) e o gráfico 
(programação visual). "São segmentos diferentes, mas ensinamos os dois no mesmo 
curso. Acreditamos que, quando você faz uma marca tridimensional, tem de pensar 
como ela vai se relacionar com o meio gráfico." 
 
Há quem acredite que a atuação do designer deve ir além da área específica de 
atividade. "Nosso curso tem habilitação em marketing porque percebemos que o 
profissional precisa se inserir na cadeia produtiva", ressalta a diretora do curso de 
graduação em design gráfico da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), 
Ana Lúcia Lupinacci, 43. 
 
A criatividade dos brasileiros tem chamado a atenção de profissionais de outras praças. 
Tanto que o tradicional IED (Instituto Europeo Di Design) acaba de abrir em São Paulo 
sua primeira unidade fora da Europa. O IED oferece oito cursos (leia na pág. 3). 
"Escolhemos São Paulo pela importância de seu circuito cultural e por se tratar do 
maior pólo de crescimento da América Latina", diz Mauro Mantica, diretor no Brasil do 
IED. Instalada em Milão, Roma, Turim, Madri e Barcelona, a instituição italiana, 
fundada há 38 anos, diz ter formado mais de 50 mil designers de 64 países. 
 
Mercado 
Mas qual mercado espera o futuro profissional de design? Lupinacci, da ESPM, 
enumera para o designer gráfico as áreas de embalagens, editorial, gráfico-visual, 
promocional e de marketing. "É difícil falar de média salarial porque muitos 
profissionais trabalham com prestação de serviço. Mas, para o iniciante, calculo uma 
média de R$ 1.500 mensais." 
 
"Grandes empresas, por exemplo, podem contratar um designer gráfico para atuar 
com o profissional de marketing", emenda Adriana Campos, sócia -diretora da Estação 
Design Gráfico. 
Já Patrocínio, da Esdi, vê o mercado como instável, mas diz que tem crescido e 
possibilitado a atuação em diversos segmentos, a exemplo da moda, do design 
automobilístico, do cinema, da criação de jogos e da internet. 
"As empresas estão vendo que é preciso pensar o produto de forma local, o que 
aumenta as chances de trabalho. O salário inicial para o designer industrial varia de R$ 
2.000 a R$ 3.000." 
 
Nesse campo, é preciso ter conhecimentos de desenho mecânico e de técnica de 
manufatura, explica Fábio Mestrinher, 50, diretor da Packing Design. "O projeto de 



uma embalagem leva tempo e é caro. Qualquer erro causa um prejuízo grande." Sua 
equipe é responsável pela nova lata do leite condensado Moça. "Levou dois anos para 
ficar pronta. 
 
Folha de São Paulo, São Paulo, 6 fev. 2005, Empregos, p. 2 


