
Designers Falam Sobre Mercado Regional 
 
Encontro de estudantes de design, 1º rdesign, coloca em debate o design no norte e nordeste 
 
Os anseios e as experiências dos designers nas regiões Norte e Nordeste foi tema de nossa mesa-
redonda realizada durante o 1º RDesign-Encontro Regional de Estudantes de Design, que 
aconteceu em São Luís (MA), entre 4 e 8 de junho.  
 
O debate mostrou que às custas de muito esforço o mercado regional de design começa a se 
consolidar e que os designers estão se conscientizando da necessidade de unir forças em prol de 
um mercado melhor. 
 
Os designers estão antenados com o que está acontecendo no eixo Rio/São Paulo e no mundo, 
mas sem perder o foco sobre sua região com a vantagem de conhecer melhor a cultura e as 
necessidades dos clientes locais.  
 
Participaram do debate os designers Júnior Ramos (Quadrante Design); Emílio Ribeiro 
(autônomo); José Ribamar Matos (autônomo); Rogério Câmara (autônomo), Chico Lobo 
(autônomo) e João Moura (Viva Design) de São Luís (MA) e Ronaldo Silva (Carapana Design)  
de Campina Grande (PB). Veja os melhores momentos: 
 
Designer Gráfico - Quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar em um mercado regional 
de design? 
 
Júnior Ramos - Essa questão do mercado regional nos preocupa porque sabemos que grandes 
empresas de design gráfico do Brasil têm um ou outro trabalho feito em São Luís. Mas, de certa 
forma, temos segurança porque conhecemos mais nosso mercado. Buscamos informações no 
sudeste e tentamos adequá-las à nossa região.  
Apesar de estarmos isolados dos grandes centros, quando vamos às feiras e congressos em São 
Paulo percebemos que muita coisa que estamos pensando aqui é o que está se conversando lá. E 
muitas coisas que ouvimos lá é o que estamos praticando aqui. A desvantagem de trabalhar em 
um mercado regional é a pouca consciência dos empresários. Ainda ouvimos alguns dizendo que 
não vão nos contratar porque fulano faz o trabalho de graça. Temos uma briga grande com 
algumas agências de publicidade que fazem design de graça para seus clientes. Apesar disso, já 
conseguimos impor um pouco nosso trabalho. O empresário local começa a perceber a 
necessidade de buscar um diferencial e que, muitas vezes, esse diferencial está no design da sua 
imagem. 
 
Ronaldo Silva - A vantagem do mercado regional é que está tudo por fazer. As indústrias estão aí, 
estão precisando de uma imagem e os designers podem colaborar com essa necessidade. A 
desvantagem é a dificuldade em conscientizar os empresários da importância do design para que 
possam colocar seus produtos no mercado adequadamente.  
 
Chico Lobo - Quando você é da região, conhece os potenciais de matérias-primas e de tecnologia 
disponíveis. Isso é uma grande vantagem tendo em vista que determinados produtos são 
característicos da região. O Maranhão, por exemplo, tem alguns materiais que são únicos, que 
você não vai encontrar em outros Estados. A desvantagem é a dificuldade para se dar o ponto de 
partida. É difícil formar mão-de-obra para fazer seu produto atender à qualidade necessária.  
 
José Ribamar Matos - O mercado existe, basta conscientizar os empresários. A partir do momento 
em que tenho um cliente, vou trabalhar a marca dele com características pautadas para a nossa 
região. Temos a vantagem de conhecer essas características. Há sete anos a gente tinha 
dificuldade de ter acesso aos clientes, mas, hoje, com essa visão mais globalizada das coisas, 
conseguimos chegar mais facilmente.  
 



DG - O que poderia ser feito para melhorar o mercado regional de design? 
 
João Moura - É preciso haver políticas de incentivo fiscal para investimentos em design. A criação 
ou reativação de uma associação regional de profissionais para o fomento de atividades junto ao 
mercado e iniciativas particulares dos escritórios para divulgar seus trabalhos. É necessário 
também promover mais eventos como esta mesa-redonda e tirar os eventos de dentro das 
universidades para que as pessoas saibam o que está acontecendo.  
 
Emílio  Ribeiro - Considero importante a realização de exposições de trabalhos e de seminários 
regionais sobre coisas nossas. Isso nos permite mostrar nosso potencial e colocar para as pessoas 
daqui aquilo que podemos realizar. Não devemos nos preocupar simplesmente em fazer coisas 
que possam ser mostradas para o mundo todo. Vamos começar plantando a semente dentro da 
nossa região, e os seminários e as exposições são importantes para que isso aconteça. Para que 
possamos debater os nossos problemas e direcionarmos nossas estratégias, não de modo isolado, 
mas conjuntamente, visando culminar com uma associação de profissionais. É importante 
também uma boa relação entre a universidade e o mercado de trabalho para que a universidade 
não fique só dentro das suas paredes. 
 
Rogério Câmara - O design no Maranhão ainda não tem uma dimensão, por isso as ações 
institucionais são fundamentais. A universidade deveria abrir suas portas para atendimento do 
mercado, até de forma gratuita, mas profissional. Isso contribuiria para dar maior dimensão ao 
mercado. É muito difícil buscar a consolidação do mercado com ações isoladas. Precisamos criar 
um corpo, uma ação conjunta. 
 
DG - Até que ponto o design pode ser regional ou universal? 
 
Ronaldo - Essa questão do regional ou universal é interessante de acordo com o segmento do 
design. Em Campina Grande (PB) nós temos grandes escritórios que trabalham com design de 
tecnologia da informação que por si só faz com que o regionalismo deixe de existir, o trabalho 
passa a ser universal. E esses escritórios estão competindo de igual para igual tanto com 
escritórios das grandes cidades brasileiras quanto do exterior. Não existe mais barreira nem 
distância. São profissionais formados na cidade que trabalham com design para Web e com 
interfaces de softwares. Estão no interior do Nordeste, mas como têm tecnologia e conhecimento 
de alto nível para competir com o mercado externo estão ganhando a concorrência, pensando e 
trabalhando de maneira global e universal.  
 
Ribamar Depende da clientela. Se você tiver um cliente com visão voltada para a região, o projeto 
pode ser regional, mas quando o projeto vai ter uma dimensão maior tem que transpor o conceito 
de regional.  
 
Júnior - Quando assino contrato com um cliente, ele já me passa um briefing do que quer e qual o 
público que quer atingir. Às vezes, você tem informação de que o produto e, conseqüentemente o 
design, se destinam a um nicho de mercado regional. Não adianta pensar em uma coisa maior 
porque você não vai atingir os objetivos do cliente. Muitos produtos daqui não são colocados fora 
do Norte e Nordeste, então a gente não tem a preocupação em conceber um design universal.  
 
Chico - Essa questão do regionalismo das peças está mais ligada à questão da identidade em si, 
da cultura, da nação que produziu essa peça. Hoje, em termos de identidade de peças da região 
nós somos privilegiados por estarmos no Nordeste. A tendência hoje é um espaço eclético. Na 
Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas usam o que há de mais moderno em 
eletrônica, mas, ao mesmo tempo, podem ter uma máscara africana ou uma cadeira do interior 
da China. A questão de ser regional ou universal vai depender muito do contexto em que o design 
vai se inserir. Existe espaço para tudo. 
 



João - Nós trabalhamos para uma empresa de informática que, apesar de atuar com tecnologia, 
queria ter uma característica regional. A regionalização começou pelo  nome: Nativa Informática e 
passou pelo design. Quando você desenha, pode adotar elementos gráficos ou materiais que 
permitam uma leitura regional. Não é preciso colocar uma fibra de buriti para que o trabalho 
tenha uma leitura regional. Podemos agregar valor ao design para que ele possa ser universal, 
mesmo tendo um conceito regional.  
 
DG - O que faz para conquistar clientes e qual é o perfil deles? 
 
Júnior - Quando você está iniciando sua empresa é difícil buscar clientes porque não tem muitos 
trabalhos para mostrar. Como a Quadrante Design é a primeira empresa de design gráfico de  
São Luís, além de construir um portifólio, tivemos que investir no nosso aprimoramento como 
empresários: fazendo cursos e participando de seminários. Não sabíamos quanto custava um  
trabalho nem como fazer um contrato. Hoje, com a divulgação do nosso nome pelos clientes, 
muitas empresas já vêm até nós. Trabalhamos para motéis, flats, aeroportos, empresas de  
alimentação, de saúde e de produtos limpeza.  
 
Emílio  - Em relação ao perfil dos clientes, vejo dois pólos: o que necessita de design, mas não tem 
referências e procura soluções caseiras. A gente não pode abandonar esse cliente, mas catequizá-
lo. Por outro lado, existem os clientes que entendem o que é design e nos dão total liberdade para 
criar.  
 
DG - Como você define preços e sua política de recebimento de honorários?  
 
Emílio - Faço um planejamento do meu negócio para que eu possa ter uma estratégia, inclusive, 
de preços: a quem pretendo atender e que estrutura vou ter que disponibilizar. Isso gera custos 
diretos e indiretos para eu formar preços. Quanto ao recebimento dos honorários, cada caso é um 
caso. Geralmente recebo um percentual na celebração do contrato e diluo o restante em parcelas, 
de acordo com a conveniência. Procuro sempre deixar uma parcela para depois da conclusão do 
trabalho. 
 
Ribamar - Trabalho como free-lancer e tenho muita dificuldade em cobrar. Quando você tem um 
escritório, o cliente já te vê com outros olhos. Se você tem uma estrutura, secretária, então tudo 
isso influi na hora de cobrar. Quando você é free-lancer e trabalha em casa, as pessoas não te 
dão a credibilidade devida. Sobre a questão de quanto cobrar, quando saí da faculdade não recebi 
informações sobre como montar e gerenciar um negócio nem como vender alguma coisa. Tive que 
buscar essas informações, mas até hoje ainda sinto dificuldade para vender. A gente chega para o 
cliente e diz meu trabalho custa R$ 2 mil ou R$ 2,5 mil e o cara diz: “É um absurdo”. Quando 
você tem uma estrutura ele te respeira mais.  
 
Ronaldo - Na Paraíba existe uma tabela não oficial (com 50% dos valores cobrados em São Paulo) 
que todo mundo usa, tanto os escritórios como os free-lancers. Agora com o programa Via Design 
do Sebrae eles estão seguindo também a hora técnica do Sebrae que está unificando mais a 
questão de preços para trabalhos por hora. Com o cálculo das horas técnicas, o designer sabe 
mais ou menos quanto vai custar o projeto. Geralmente os honorários são divididos em três 
parcelas pagas na firmação do contrato, no meio do projeto e na entrega do trabalho.  
 
Júnior - Uma coisa que sempre falo para os meus alunos é que o designer tem que ser também 
um vendedor. É muito difícil vender uma idéia. Você chegar com um produto e dizer: “custa 
tanto”, é muito mais  fácil do que você chegar para o cara e dizer: “meu trabalho é “x”, você não 
vai ver nada agora, só daqui a 20 dias, e tem que pagar antecipado”. O cara leva um susto. A 
tabela da ADG não corresponde à nossa realidade. Também se você pegar essa tabela e disser 
vou cobrar “x” dos valores estabelecidos é complicado. Tenho uma estrutura de dez pessoas. Se 
eu cobrar 20% ou 50% da tabela da ADG e um designer que trabalha sozinho fizer o mesmo, os 
ganhos vão ser diferentes. Tenho custos elevados que precisam ser cobertos. Por isso, não 



entramos em concorrência de preço. Se eu cobro R$ 7 mil, R$ 10 mil e aparece um designer 
cobrando R$ 1 mil, ele pode pegar o trabalho. Nossa empresa tem que ganhar dinheiro para 
sobreviver, não basta fazer um trabalho legal. Quando você vai calcular o valor do seu trabalho 
não entram apenas as horas trabalhadas, entram a depreciação do seu computador, o valor pago 
para a faxineira, a gasolina, o telefone.  
Por isso, você tem que fazer curso de vendas, de custos, de marketing, de oratória. É preciso ver 
o escritório muito além do âmbito design. Nós parcelamos os honorários e exigimos uma  
parcela antes do briefing. 
 
Rogério - Em relação à política de preço é legal ter uma tabela como base, embora eu ache que 
cada designer tem seu valo r. Se você tem um tempo muito ocioso, seu trabalho vale menos. Mas, 
quando o mercado está se constituindo, é bom ter uma tabela como referência, pelo menos para 
preços mínimos. Acho complicado não ter uma cobrança anterior. Sempre cobrei antecipado; 50% 
no momento em que fecho o contrato.  
 
João - Para fazer uma política de preço, é preciso antes saber o que é uma política de preços.  
Você tem que ter referências e monitorar essas referências. O kit da ADG, o mercado nacional, as 
horas trabalhadas são referências. Meu contrato é amarrado em cima do valor que é justo, 
formado de acordo com o porte da empresa, a quantidade de itens que ela quer desenvolver e o 
prazo. Fecho o contrato e começo a receber, de forma parcelada, quando o cliente aprova o 
projeto.  
 
DG - Você fica muito preocupado com o que está acontecendo no Rio, São Paulo e no mundo ou é 
mais importante o seu mercado? 
 
Rogério - Essa questão bate de novo no regional. É importante se envolver mais com o que está 
acontecendo aqui e também ficar antenado com o que está acontecendo lá fora. 
 
Emílio  - Morar em uma ilha sim, ser uma ilha não. Você tem que estar informado sobre o que está 
acontecendo não só no seu entorno, mas sobre o que está distante. Principalmente na questão 
tecnológica.  
 
João - A gente tem que sair não só para fazer intercâmbio e adquirir impressões, mas para 
conhecer outros mercados e saber como chegar até eles. Designer é um profissional multifacetado 
e a gente tem que buscar novidades em todas as áreas. Eu viajo pelo menos uma vez por ano 
para o Sudeste e sempre me atualizo pela Internet. 
 
Ribamar - O designer tem que ser cosmopolita porque ele atua em uma área multidisciplinar e 
tem que estar antenado com o mundo: São Luís, Europa, China... Eu busco informações na 
Internet, em livros especializados e em congressos para me atualizar e passar as informações 
para meus alunos. 
 
Ronaldo - Eu não me preocupo nem um pouco sobre o que está acontecendo no Rio ou em São 
Paulo ou em qualquer canto porque tenho senso crítico para saber o que estou querendo. Eu moro 
em uma região que é rica em cultura e quando vou fazer pesquisas para meu trabalho vou à feira, 
ao futebol, ao forró, ao mangue. É nesses lugares que pesquiso material, cor, textura e cheiro. 
Acho uma besteira ficar falando em São Paulo e Rio. Nós temos que ter senso crítico para dizer 
não para esse povo. Temos capacidade intelectual e tecnológica para fazer um bom trabalho. E 
80% do que eles fazem lá fora são bobagens. Nós temos designers de Campina Grande que estão 
fazendo desenho animado informatizado para a Disney. Temos que acabar com a baixa -estima.  
 
Chico - Eu tenho curiosidade em saber o que o vizinho está fazendo, acho importante. 
Profissionais bons e medíocres você encontra em qualquer parte.  
Júnior - O design maranhense não deve nada aos trabalhos criados no Rio e em São Paulo. A 
diferença que nós temos é de cliente. Eu trabalho com o guaraná River, que vocês nem sabem o 



que é, e o cara do Rio e de São Paulo trabalha para a Coca-Cola. Eu trabalho com o sabão Garoto 
e o cara de lá trabalha com chocolate Garoto. Fora isso, o Norte e o Nordeste não ficam nada a 
dever. O que falta aqui também são eventos como o 1º RDesign. Em São Paulo, isso acontece 
toda semana e aqui só tem uma vez a cada ano ou a cada dez anos. Temos que nos unir mais, 
promover mais congressos e palestras. Além disso, nos preocupamos em ficar antenados com as 
informações, não importa de onde elas venham. A ADG e a Abre estão em São Paulo, e nós nos 
associamos a elas porque é de lá que vêm as informações.  
 
DG - Como vê o futuro do mercado de design na sua região? 
 
Ribamar -  Eu o vejo hoje bem melhor que há dez anos quando comecei como estudante e diziam 
que design não dava dinheiro, não tinha futuro, e que eu deveria fazer medicina. Hoje vivo de 
design, apesar dos altos e baixos. O nosso mercado hoje tem expressão e se consolida.  
 
Júnior - Nós que começamos há dez anos, sabemos que o mercado mudou bastante. Em 1992 eu 
tinha que bater na porta das empresas todo dia em busca de clientes. Hoje as coisas mudaram. O 
Collor fez muita coisa ruim, mas uma coisa boa que ele fez foi abrir as portas do mercado. De lá 
para cá o perfil do design nacional mudou em função da abertura do mercado que obrigou as 
empresas a se mexerem. Nosso mercado está crescendo e a profissão para os que estão se 
formando vai ser menos árdua do que para os que já estão no mercado.  
 
Chico -  O futuro, eu só posso ver de forma positiva, porque sou professor, adoro o que faço e 
meus alunos estão tendo resultados fantásticos.  
 
Ronaldo - O futuro é promissor porque com a conscientização dos empresários está aumentando a 
procura pelo design. E a chegada de profissionais mais capacitados vai fazer o setor de design 
crescer cada vez mais. 
 
João - O mercado está em expansão e existe para todos. A gente só precisa prestar atenção no 
que propomos e sermos éticos para sermos mais respeitados.  
 
Emílio  - Vejo o futuro com uma expectativa muito positiva não só pelo que está acontecendo 
agora, mas pelo histórico que se vem desencadeando. O que eu sinto em São Luís é a falta de um 
curso de design gráfico. 
 
Ronaldo - Em Campina Grande, como em São Luís, também só tem design de produto, mesmo 
assim temos muitos ex-alunos que estão trabalhando com design gráfico. Recentemente criamos 
um curso de curta duração de design gráfico e chamamos o pessoal de Recife especializado em 
design gráfico para ministrar as aulas aos alunos.  
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