
Designer debatem
relacionamento com
os clientes, mercado

de trabalho e a
valorização do design

O s altos custos de ser um designer no

mercado brasileiro, o amadurecimento dos

clientes, a valorização do design, entre outros

assuntos, foram temas de mesa-redonda com um

grupo de designers para debater o mercado de design.

Participaram: Giovanni Vannucchi (Oz Design); Iara

Jatene (A6 Design); Gilberto Strunck (Dia Comunica-

ção) e Eduardo Len (Len Design).

Segundo eles, um dos problemas no mercado de

design é a falta de discernimento dos clientes sobre o

nível dos designers gue estão contratando. 0 cliente

guer pagar para uma empresa de grande estrutura,

que tem custos operacionais altos, o mesmo preço

que pagaria para um designer que trabalha em casa

ou com uma peguena estrutura.

Para o mercado crescer e aparecer, alguns de-

signers sugerem o fechamento das escolas de design,

embora a maioria acredite que os bons designers so-

breviverão mesmo com o aumento da concorrência. Os

próprios designers reconhecem também que é preciso

trabalhar mais para que os clientes valorizem o design

e paguem preços justos.

DG - Quanto custa ser designer gráfico no Brasil?

Giovanni - Custa muito. Tem diferentes situações

de ser designer. Você pode ser designer com uma

estrutura peguena e softwares ilegais, que compor-

tam o dia-a-dia de forma barata. Quando você tem

uma estrutura grande, com softwares legalizados,

equipamentos caríssimos e investe em marketing e

atualização profissional, os custos aumentam. E o pior
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Eduardo - Você não vai a um médico que oferece

solução caseira, o mesmo acontece com dentista,

cirurgião plástico, arquiteto, advogado. Você quer

escolher sempre o melhor profissional Os clientes

precisam ter essas mesmas exigências na hora de

comprar design. Se eles escolherem um fornecedor de

design olhando apenas preço podem desqualificar os

bons escritórios.

DG - Os clientes estão mais maduros? Estão com-

prando mais design?

Gilberto - Os clientes necessitam, compram, mas

não valorizam o design. Hoje temos uma concorrência

desnivelada em termos de estrutura física de trabalho.

Eu vejo uma quantidade muito grande de juniores.

Pessoas com poder para dizer "não", mas não para

dizer "sim" quando acha que o trabalho atende às

necessidades da empresa. Essas pessoas interferem no

nosso trabalho, solicitam mudanças baseadas apenas

em estética, sem semântica. Você começa a mexer

no trabalho, vai para frente e para trás, e na hora de

aprovar o trabalho, esses juniores não podem fazê-lo,

têm de levar para outra pessoa.

Giovanni - Existe uma dicotomia. Nunca se falou

tanto da importância do design. Você lê em qualquer

revista no Brasil ou lá fora que o design é o grande di-

ferencial e que sem ele o produto não vende, não tem

valor agregado, mas tudo isso é dissonante em relação

ao que os clientes estão dispostos a pagar. Existe uma

ruptura entre a percepção da necessidade de design e

quanto pagar por ele. Os clientes já sabem que não dá

para fazer o trabalho de forma amadora. Nesse sentido

eles estão mais maduros. Eles sabem que não dá para

competir no mercado sem design, mas por outro lado,

não estão dispostos a pagar um preço justo. A cons-

ciência sobre a importância do design tem a ver com

a quantidade de gente que faz e fala sobre design: os

clientes, os estudantes e os próprios designers. Existe

uma oferta muito grande de profissionais fazendo

design e isso deixa os clientes com a carta na manga

na hora de escolher um fornecedor de design e apertar



os preços. No ano passado tive experiência surpre-

endente com um gerente de marketing japonês que

estava havia um mês no Brasil. Foi a primeira vez nos

meus 20 anos de Oz Design que eu ouvi o gerente de

marketing olhar o cronograma de um projeto e dizer

"Vamos mudar esse prazo para pesquisa porque esse é

um projeto altamente complexo e a gente precisa dar

mais tempo para os designers elaborarem o trabalho."

Ele pedia desculpas por fazer pequenas mudanças no

briefing. Isso é um caso único!

Eduardo - Os clientes não estão maduros. Maturi-

dade é uma coisa integrada, você tem que valorizar e

pagar por isso e os clientes não estão pagando. Prati-

car design no Brasil é um aprendizado, nós estamos

no mercado há 12 anos e só agora alguns clientes que

estão conosco há dez anos começaram a valorizar e a

pagar um preço justo pelo nosso trabalho.

Ia ra - Tudo para os clientes é retorno. Antes de nos

contratar eles querem saber que retorno terão. Se

aquilo der retorno, eles voltam. E a gente sabe que

eles têm retorno. Os próprios clientes nos dão esse

feedback. Eles precisam se conscientizar que sempre

que investirem em um bom design terão retorno.

DG - Você se- considera um designer à altura do

mercado de design ou precisa melhorar?

Gi lber to - Precisamos melhorar sempre. Por

exemplo, na parte negociai da profissão, não focar

atenções apenas no projeto, mas nas coisas perifé-

ricas, como marketing, resultados, pesquisas, pontos

de vista do cliente e do consumidor. 0 designer não

deve ficar centrado no próprio umbigo, mas ter ideia

da ambiência que vai absorver o projeto que você está

desenvolvendo. Esse tipo de ação é cada vez mais

importante. Eu procuro trabalhar de forma planejada

introduzindo pesquisas nos meus projetos. Isso me dá

visão muito mais interessante sobre o que vou propor

ao cliente, chego com uma base conceituai muito mais

sólida. Nós todos aqui estamos à altura do mercado,

mas precisamos melhorar...

Eduardo - Há dez anos mantemos contrato com



cientizando da importância do design. Esse é o único

caminho para valorizar nossa profissão. Hoje o cliente

é muito rápido e muito exigente, ele não contrata um

designer mais ou menos para ter um produto mais ou

menos. Não sei se através de associações, mas ainda é

preciso fazer o trabalho para conscientizar os clientes

da importância de investir em design.

Giovanni - 0 excesso de mão-de-obra sempre

existiu. Quando eu me formei em arquitetura tinha

arquiteto vendendo azulejo eu fui fazer design. Para o

mercado crescer é preciso haver um amadurecimento,

é um processo educativo que depende dos clientes

e dos designers. Hoje mesmo eu fui chamando por

um cliente que já conhece nosso trabalho e, mesmo

sabendo que não entramos em concorrência não

remunerada, ele veio me dizendo. "Vocês cobram?

Tem empresas que não cobram para participar de

concorrência". Ainda hoje os próprios designers

atiram no pé. O mercado só vai crescer quando a

gente se conscientizar. Inclusive acabamos de lançar

mais uma associação: Associação Brasileira das

Empresas de Design. Ela tem um foco diferente das

outras associações. A ADG é uma associação super

forte, mas está mais focada no designer e não tanto na

questão empresarial. E nós vamos trabalhar a questão

empresarial para que as empresas tenham voz ativa

junto a instituições governamentais. Mais uma vez

estou participando desse empreendimento porque

acredito que esse processo educativo é fundamental

para o mercado crescer. Quando começou o Comité

de Design de Embalagem da Abre-Assodação Bra-

sileira de Embalagem ainda havia muitas empresas

que participavam de concorrência não-remunerada.

Hoje diminuiu muito. É um processo de formiguinha

porque, se os designers se dispõem a dar seu trabalho

a multinacionais que ganham milhões de dólares, um

trabalho que já é mal remunerado, imagine se for de

graça. Nós temos um complexo de inferioridade e o

pouco crescimento do mercado passa por isso. Quando

eu me disponho a fazer uma concorrência de graça eu



design de embalagem francês. Provavelmente ele nem

sabe, mas isso é muito simbólico...

DG - Quais são as tendências no mercado brasileiro

de design gráfico?

Ia ra - Uma das tendências de mercado é que você já

consegue trabalhar para o Brasil todo, e essa abertura

de mercado tende a crescer. Hoje o mercado não está

mais só em São Paulo. Você vai para outros Estados e

tem lá grandes empresas que estão desenvolvendo

suas atividades. Quando você fala de distâncias, a

Europa é menor que o Brasil, então você vai ter que

percorrer essas distâncias dentro do próprio país. E

esse intercâmbio lhe permite abrir caminhos fora do

seu Estado, no Brasil inteiro. Nós temos clientes em

Belém, Manaus, Cuiabá, Campo Grande, Florianó-

polis... A Internet facilita muito a comunicação com

esses clientes.

Giovanni - Uma das tendências é o branding, uma

palavra que já está meio desgastada. Ela faz a gente

começar a pensar o design e fazê-lo de maneira mais

estratégica, não gerar um resultado imediato, mas en-

tender o porquê de cada ação do design que estamos

fazendo. Eu sinto a necessidade de pensar o trabalho

antes de começar a rabiscar. Outra tendência interes-

sante -que não é apenas do mercado de design-, mas

que a gente deveria aproveitar é o fato de o Brasil estar

na moda. Nós deveríamos tentar tirar proveito dessa

melhora da qualificação e da auto-estima do Brasil

para valorizar o design.

Gi lber to - Existem duas tendências opostas. Uma

coisa é o design pulverizado feito pelos autónomos

e pequenos escritórios e a outra é dos grandes

escritórios. A tendência é os pequenos escritórios e

autónomos se fundirem ou desaparecerem do mer-

cado. A pequena empresa vai fazer cartões de visita,

folhetos e as empresas grandes vão fazer o branding

da marca que vai dominar todas as expressões da

marca e que vai atuar antes da agência de publicidade

para falar como a publicidade deve ser e que atitudes

o cliente vai tomar.
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