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O que é
design?
É uma atividade de projeto responsável
pelo
planejamento,
criação
e
desenvolvimento
de
produtos
e
serviços.
É um processo que busca soluções criativas
e inovadoras para atender às características
dos produtos, às necessidades do cliente e
da empresa de forma sintonizada com as
demandas
e
oportunidades
do
mercado.

O design está presente em todas as áreas
da empresa e em todos os elementos que
fazem a comunicação com o mercado.
Está na marca e no
materiais, nas cores
produtos, nos pontos
impressos e em todos

logotipo, na forma, nos
e na embalagem dos
de venda, nos sites, nos
os materiais promocionais.

t

O que o
design pode
fazer pela
empresa?

DESIGN É INOVAÇÃO
O design busca soluções originais de função, de
uso de materiais e tecnologias, de produtividade
e sustentabilidade, agregando novos valores a
produtos e serviços.

DESIGN É IDENTIDADE
O design cria identidades que comunicam as
qualidades e características das empresas e dos
seus produtos ao mercado.

DESIGN É COMUNICAÇÃO
O design é responsável pelos meios visuais
que fazem a associação da empresa junto ao
público.

DESIGN É QUALIDADE
O design busca soluções eficientes para os
produtos em relação à empresa e ao mercado, aos meios produtivos, ao meio ambiente
e à qualidade de vida das pessoas.

O designer
Quem faz o design é o designer.
Ele avalia e combina técnicas, métodos, materiais, tecnologias,
processos produtivos, custos, normas técnicas e legais, para
atender a todos os requerimentos do projeto de forma
compatível com o investimento e necessidades do cliente.
Ele pode desenvolver suas atividades como contratado, dentro
das empresas, atender em escritórios próprios ou atuar como
consultor autônomo em intervenções pontuais e isoladas.

Em um processo de design ele pode atuar em uma
ou várias etapas, desde o planejamento, criação
e desenvolvimento dos produtos até a gestão
integrada do projeto e o acompanhamento da
produção.

Requisitos do Profissional
O designer, além de estar sintonizado com as mudanças e novidades do mundo
globalizado, deve atender a alguns requisitos como:

												 CRIATIVIDADE

								

para propor soluções inovadoras.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
para desenvolver projetos.

												

					

CAPACIDADE

para analisar, avaliar e solucionar problemas.

HABILIDADE
para atuar em equipes e com profissionais de outras áreas.

								

						

RESPONSABILIDADE E ÉTICA
para atuar segundo os valores da sociedade.

Áreas do design

DESIGN

ESTRATÉGICO

GRÁFICO

PRODUTO

EMBALAGEM

É um processo sistêmico
que integra as áreas de atuação do design a outras áreas da
empresa para potencializar a imagem corporativa empresarial conformada pela marca,
produtos, comunicação
e serviços nos mercados.

É a atividade técnica e
criativa relacionada ao
processo de unir textos
e imagens com o objetivo de produzir idéias
e informações. Ele é responsável por encontrar
soluções visuais para
problemas de comunicação de uma marca
ou de um produto. Seu
campo de atuação é
variado e criativo onde
é possível desenvolver
diversas atividades, entre elas:

Compreende o uso
criativo e científico de
habilidades
técnicas
no desenvolvimento
de projetos de produtos com o objetivo de
determinar sua forma,
função, uso e tecnologia. É um campo de
atuação que permite
desenvolver atividades
para diversas áreas,
tais como: móveis,
cerâmica, objetos para
o lar, eletro-eletrônicos, automóveis, artesanato,
construção
civil, máquinas e equipamentos.

Entre o design de
produto e o gráfico,
está o design de embalagem que tem
como objetivo proteger, identificar e
distinguir o produto.
Cabe ao design de embalagem a função de
sugerir o conteúdo e
passar as informações
necessárias e dentro
das normas pertinentes quanto ao conteúdo e uso do produto.

Identidade Visual
Mídia Impressa
Embalagem
Web design
Animação

MODA

AMBIENTES

DIGITAL

SERVIÇOS

É uma atividade técnica,
criativa e mercadológica que consiste basicamente em desenvolver
projetos viáveis com
objetivo de determinar as formas, conceitos e materiais usados
na produção de vestuário, calçados, jóias e
acessórios em geral.

Consiste em planejar
e arranjar espaços,
sejam eles residenciais, públicos ou comerciais, escolhendo e/
ou combinando os diversos elementos de
um ambiente de forma funcional, segura,
econômica, estética
e confortável. Para os
espaços comerciais,
podem ser elaborados projetos para lojas
de varejo, escritórios,
hotéis, restaurantes,
feiras, eventos, entre
outros.

Atividade cujo objetivo é desenvolver
interfaces digitais interativas, atrativas e
eficazes, necessária
para atender as necessidades geradas pelo
surgimento e pela rápida evolução da mídia digital.
Ele concilia os conhecimentos do design
gráfico com a técnica destinada ao uso
das ferramentas adequadas do meio de
produção digital. São
atividades desta área:

Voltada ao setor de
serviços, esta atividade
do design utiliza os métodos projetuais para
conceber serviços que
ampliem a função de
bens e produtos, ou
configurem experiências alinhadas às expectativas de um público
alvo definido. O foco é
na integração entre esses diferentes pontos
de contato para tornar
a experiência do consumidor mais atraente
e memorável.

Animação digital
Design de games
Design de interação
Web design
Design de informação

Design e sua transversalidade em
sustentabilidade, economia criativa e
inovação
DESIGN E SUSTENTABILIDADE
Grande parte dos problemas ambientais que existem hoje
foram causados, dentre outros fatores, pelo design convencional e pela indústria, que desconsideraram os riscos e impactos ambientais ao produzir bens e serviços.

O design sustentável ou o ecodesign surgiu

para contribuir na mudança deste cenário, com a proposta
de reduzir ou eliminar esses impactos e manter a qualidade
de vida, substituindo produtos e processos por outros menos
nocivos ao meio ambiente e à sociedade.

ECODESIGN
NA EMPRESA
Para o desenvolvimento de projetos de
ecodesign dentro da empresa é preciso considerar:

Materiais de baixo
impacto ambiental

Eficiência
energética

Qualidade e
durabilidade

Utilização de materiais menos
poluentes, não-tóxicos ou de
produção sustentável, podendo
ser reciclados, matéria prima
certificada ou de manejo sustentável.

Criação de processos de fabricação de produtos com menor
utilização de energia.

Desenvolvimento de produtos
que durem mais tempo e funcionem melhor a fim de gerar resíduos em menor escala.

Modulariedade

Reutilização/
reaproveitamento

Valorização local

Produção de objetos feitos
a partir da reutilização ou
reaproveitamento de outros
objetos fazendo com que ele
possa sobreviver ao seu ciclo
de vida.

Utilização de processos e materiais associados à recursos,
culturas e identidades locais.

Criação de objetos com peças
que possam ser trocadas em
caso de defeito, evitando a substituição do produto integralmente gerando, assim, menos
lixo.

					

					

DESIGN E ECONOMIA
CRIATIVA

DESIGN E
ECONOMIA
CRIATIVA

A economia criativa é um
conceito em construção centrado
na dinâmica das chamadas “indústrias criativas”.

As “indústrias criativas” são
modelos de negócio ou gestão que
originam em atividades, produtos ou
serviços desenvolvidos a partir do
conhecimento, criatividade ou capital
intelectual de indivíduos que buscam
gerar trabalho e renda.

O DESIGN FAZ PARTE DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS
Atravessando elos da cadeia de valor correspondentes
ao artesanato, indústria e serviços, interagindo com a
tecnologia e qualificando-se os direitos de propriedade
intelectual,
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Sem o design a maioria dos produtos não existiriam ou não conseguiriam se diferenciar no mercado
(Relatório Unctad – 2008).
Nos últimos anos as indústrias criativas se
tornaram uma fonte de desenvolvimento
econômico e social, com uma posição
cada vez mais forte ao nível do comércio
mundial de todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento.
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DESIGN E
INOVAÇÃO
O design é o elemento chave que torna a inovação
tangível em diversas circunstâncias dentro de uma empresa:
-

na elaboração de novos produtos
na melhoria da qualidade de produtos existentes
no processo de fabricação
na aplicação de novos materiais
no desenvolvimento organizacional
na qualidade estético-formal
no branding.

Ele funciona como uma “ponte” de ligação entre ciência, tecnologia, criatividade e usuário, podendo ter
efeito direto na produtividade e desempenho de um
negócio.

O design transforma os resultados de pesquisas em
produtos e serviços comercialmente viáveis, de uso
amigável e atrativo, aproximando a inovação do seu
beneficiário final.

DESIGN THINKING
A inovação hoje não é mais entendida apenas como sinônimo de novidade
ou de tecnologia, mas sim um valor experimentado, ou seja, como o efeito
provocado na vida das pessoas.

Assim, para que uma marca, produto ou serviço seja inovador, é
preciso compreender o comportamento das pessoas, suas necessidades e aspirações e com ele estabelecer, de alguma forma, um processo de co-criação.
O DESIGN THINKING, como resposta a esta necessidade, propõe
um modelo de metodologia de projeto, exploratório por sua natureza,
que busca estabelecer a correspondência entre as necessidades e desejos
humanos com os recursos técnicos disponíveis. As soluções, aqui, não são
centradas na tecnologia, mas sim nas pessoas.

Design Na
Sua Empresa
O SEBRAE tem um programa sob medida para a empresa inovar, competir e crescer.
O SEBRAEtec é um programa de abrangência nacional que
disponibiliza consultorias e soluções para sua empresa inovar,
implementando ou desenvolvendo um produto ou serviço
novo ou significativamente melhorado.
COM O SEBRAEtec, O QUE PODE MUDAR NA EMPRESA?
Otimizar e inovar o processo produtivo;
Melhorar a qualidade do produto/serviço e sistemas de
gestão;
Eliminar desperdícios e reduzir custos;
Melhorar o design dos produtos, embalagens e layout das
empresas;
Automatizar sua empresa;
Proteger seu conhecimento (desenho industrial/software);
Aumentar a eficiência energética.

COMO FUNCIONA?
O empresário procura o SEBRAE, que disponibiliza um consultor.
A empresa busca ajuda no SEBRAE, procurando formas de desenvolver o seu
negócio. A partir de uma estratégia de posicionamento da empresa frente
ao mercado, o técnico do SEBRAE busca no cadastro do SEBRAEtec as prestadoras de serviço tecnológico ideais para os gargalos encontrados no processo produtivo. Outra possibilidade é a busca de serviços que agreguem valor
de mercado aos produtos/serviços oferecidos. São oferecidos, no mínimo, 3
propostas para solução de seu gargalo.
O empresário escolhe um desses fornecedores. Além disso, o SEBRAE auxilia
no pagamento dos custos do serviço, ficando a empresa responsável apenas
por 20% do valor total. Além de subsidiar o serviço, o SEBRAE supervisiona
todo o processo, acompanhando a empresa em todas as etapas, inclusive
após os resultados.
Todas as empresas cadastradas como fornecedora de serviços tecnológicos
são monitoradas pelos seus serviços, avaliando seus resultados e registrando a avaliação do serviço realizadas pelo SEBRAEtec.
QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA?
-

Micro e Pequenas Empresas ( conforme Lei nº 123/06)
Produtor Rural que possua inscrição estadual/municipal

