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RESUMO 

 

 

No exigente mercado atual, é preciso “focar em algo mais” 

profissionalmente. Todas as áreas possuem hoje nichos de mercado que 

necessitam de profissionais especialistas nelas.  

 

Marketing e Design estão presentes em todos os setores de trabalho. É 

necessário incentivar esta parceria com o objetivo de incrementar a atuação 

dos profissionais de design ou como contribuição à atividade de gestores de 

design nas empresas brasileiras. 

 

A criação de cursos voltados para a Gestão do Design, profissão do 

século XXI, pode favorecer muitos profissionais, aprimorando habilidades e 

conhecimentos adquiridos.  
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da monografia 

MARKETING E DESIGN: UMA PARCERIA DE SUCESSO foi através da leitura 

de livros, artigos e entrevistas (incluindo vídeos na internet) na área de design 

e marketing; pesquisa de observação, como instrutora, dos alunos de design 

do SENAI Maracanã – RJ, onde também consegui o material necessário e o 

apoio da gerência de projetos para elaborar a solução do tema proposto, 

criando o projeto de um novo curso com a finalidade de agregar valor à 

empresa. 

Como principais autores de referência sobre o tema, Brigitte Borja de 

Mozota (Gestão de Design) e Gilberto Strunck (Viver de Design). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A paixão pela minha profissão, nesses vinte e dois anos de formação 

em Comunicação Visual, foi o que me fez sobreviver no mercado de trabalho 

até hoje. Muitos da minha época desistiram e trilharam outros caminhos. Não 

basta talento e formação para viver de design. 

 

Hoje a indústria criativa encontra-se finalmente em alta, crescendo no 

Brasil e movimentando a economia. Recentemente, na TV Globo, o programa 

Bom Dia Rio, dedicou uma boa parte ao assunto, colocando o Design em 

terceiro lugar no ranking, atrás apenas de Arquitetura e Moda. 

 

O Design tem papel fundamental em uma corporação. O valor do 

design não está apenas na marca empresarial, e sim em toda a identidade 

visual da empresa, que inclui valores intangíveis como atendimento, 

relacionamento e desejo. 

 

Para compreender o que o cliente realmente deseja e atingir a solução 

ideal em cada serviço prestado, é necessário conhecimentos de Marketing. 

Assim como para conquistar e manter clientes. Quem domina este saber passa 

a ter vantagem competitiva no mercado de trabalho. 

 

A Gestão do Design, profissão do século XXI, surge para juntar 

lacunas entre arte e comunicação, beleza e eficácia,... Design e Marketing. 

Uma parceria de sucesso pronta para atuar em todos os setores da economia. 
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CAPÍTULO I 

A PROFISSÃO DESIGN 

 

 

“Sinto-me próspero e seguro quando posso dar e receber em abundância” 

(Meditando com os Anjos II – Ed. Pensamento) 

 

 

É possível dar inúmeros designativos para a profissão “Design”: 

Desenho Industrial, Comunicação Visual, Programação Visual, Artes Gráficas, 

Projeto Gráfico, Desenho Gráfico,... De vez em quando, volta o assunto de 

como encontrar um único nome para traduzir melhor conceito da profissão. 

Tarefa difícil, pois, se a matéria-prima desse serviço é a informação, ela estará 

presente em todos os tipos de negócios. Uma boa definição, do designer 

gráfico Gilberto Strunck, para a profissão, é a seguinte:  

 

 “Nossa missão relaciona-se à concepção, à criação de 

conceitos que, finalizados, possam fazer a informação 

circular com a maior eficácia possível, e isto sem abrir 

mão do prazer estético que é próprio dos seres humanos” 

(VIVER DE DESIGN, 1999, p.15). 

 

Numa definição mais ampla, design é uma atividade que confere 

“forma e ordem para as atividades cotidianas” (Potter, 1980). 

                  

 

1.1 – O cliente e a mercadoria 

  

O designer é um prestador de serviços que tem o CLIENTE como peça 

fundamental. Sem o cliente não existe um novo projeto ou produto, já que é ele 

quem investe na produção do trabalho. De acordo com o professor e designer 
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Gilberto Strunck (1999), na profissão, não se vende ideias ou projetos, como 

por exemplo, marcas, embalagens, cartazes, folhetos, home pages,... O que 

um designer tem a oferecer como mercadoria são SOLUÇÕES para as 

necessidades de vida das pessoas. 

O processo de design começa pelo briefing, ou seja, um conjunto de 

informações e diretrizes, com base nas solicitações e expectativas do cliente, 

que vai definir a natureza do problema a ser resolvido. Além do descritivo 

técnico, deve conter os objetivos, os recursos para atingi-los, e também, dados 

de pesquisa de marketing que possibilitem a melhor definição do foco e dos 

limites dentro dos quais o projeto será desenvolvido. 

Sua estrutura será estabelecida através do contato com o cliente para 

que informações e parâmetros, tais como: contexto de mercado, dados de 

pesquisa, formato, cores, tipografia, tiragem, público-alvo, sejam definidos. É a 

partir dessas informações que o processo metodológico do projeto tem início. 

O briefing deverá acompanhar todas as etapas do processo e termina 

com um resultado ou solução, que pode ser um produto ou serviço. Quanto 

mais detalhado o briefing, maior a chance de sucesso de um projeto. 

O processo criativo vai além da simples produção de resultados 

visuais, pois está inserido em muitas áreas de tomadas de decisão gerencial, 

como pesquisa de mercado, estratégia de marketing, marca, desenvolvimento 

de novos produtos, entre outros. Podemos dizer, então, que o design é um 

processo criativo e de gestão. 

 

 
(GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.17) 
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1.2 – A globalização e a profissão 

  

O advento da informatização que acabou transformando a sociedade 

numa grande aldeia global, resultou em um grande impacto sobre o nosso 

cotidiano. 

Dentro desse contexto, um dos profissionais que mais sofreram 

transformações em seu ciclo produtivo foi o designer. Antes da massificação 

da informatização, era preciso ter talento e aprendizado para representar bem 

as ideias através de desenhos e formas. 

Atualmente, tendo acesso aos inúmeros softwares, banco de imagens, 

scanners, impressoras..., é possível apresentar projetos com uma ótima 

qualidade visual.  

Com isso, pessoas sem nenhuma educação na área entraram no 

mercado como fornecedores de serviços de design, trazendo sérias 

consequências, principalmente em relação ao conceito para as soluções 

propostas aos clientes. 

É importante ressaltar que é impossível substituir anos de estudo 

(alfabetização visual) e experiência pelo simples domínio dos softwares. 

Os cursos, oferecidos na maioria das escolas de design, incluem além 

das disciplinas de design, outros campos como arte e fotografia, combinando 

habilidades adquiridas através de: 

- Treinamento geral, incluindo ciências experimentais e sociais; 

- Treinamento específico em uma disciplina do design predefinida 

como, por exemplo, design gráfico; 

-  Aulas teóricas; 

- Aulas práticas, incluindo a realização de projetos, utilizando 

ferramentas adequadas, através de oficinas e laboratórios de computação 

avançados; 

-  Participação em projetos reais através de parcerias com as 

empresas e concursos de design. 
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O design consiste em uma atividade profissional que pode ser 

praticada em diferentes disciplinas, fazendo a seguinte integração em uma 

empresa: 

- Design de Ambientes: espaços de trabalho, fábricas, lojas, espaços 

para exposições,... 

- Design de Produto: produtos comerciais, máquinas,... 

- Design de Embalagens: produtos comerciais, material promocional,... 

- Design Gráfico / Web: papelaria institucional, relatórios, letreiros, 

publicidade, telas para Web,... 

Observa-se que o design está presente numa organização através de 

diferentes funções, como comunicações corporativas, pesquisa e 

desenvolvimento, produção e marketing. Confirmando-se assim como um 

processo criativo e de gestão. 

 

“Em 1907, Behrens tornou-se o primeiro designer oficial 

da época moderna da AEG, uma empresa alemã de 

eletricidade. Ele ficou responsável pela construção de 

uma fábrica, pela concepção de novos produtos elétricos, 

pela criação de embalagens, catálogos, prospectos, 

papéis e cartazes, pela decoração de lojas e expositores 

e até mesmos pela construção dos alojamentos para os 

trabalhadores na cidade. Essa experiência única e 

inovadora é o primeiro exemplo de uma abordagem global 

para a coerência visual de uma empresa”. 

(GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.37). 

 

 

Brigitte Borja de Mozota, em seu livro Gestão de Design, considera a 

seguinte estrutura mais comum como porta de entrada do design em uma 

empresa: 

1. Comunicações corporativas e política de marca; 

2. Produto e política de inovação; 
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3. Espaço de varejo e posicionamento da marca no varejo. 

E também descreve o design como sendo um processo com quatro 

características essenciais, os 4Cs  (assim como os 4Ps do marketing): 

1. Criatividade – criar algo que ainda não exista; 

2. Complexidade – decisões que envolvem muitas variáveis; 

3. Comprometimento – busca do equilíbrio entre várias necessidades; 

4. Capacidade de escolha – optar pela melhor solução. 

 

“O design tornou-se uma profissão nos Estados Unidos 

em 1930 como consequência direta da queda da bolsa 

em 1929. No contexto de uma crise econômica, os 

fabricantes rapidamente perceberam o papel do design 

de produto no sucesso comercial”. 

(Woodham,1997 in GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.38). 

 

“Por volta de 1930, o primeiro sistema de identificação 

visual apareceu: a arte gráfica do metrô de Londres, 

originalmente criada em 1916, foi revisada sob a direção 

de Frank Pick. Desde 1933, há uma coerência unificada 

de veículos, prédios e decorações (cartazes pendurados 

nas estações e mapas do metrô) que continua em vigor 

ainda hoje”. 

“Agências de design estruturaram-se nos Estados Unidos 

e disseminaram-se pelo mundo após 1950”. 

(GESTÃO DO DESIGN, 2011, p. 40 e 53). 

 

 

 

1.3 – O trabalho e o valor do serviço 

  

O mercado de trabalho para o designer é bem diversificado, pois, como 

já visto, a matéria-prima é a informação, que está presente em todas as áreas. 



 

 
 
 

14

O profissional pode trabalhar em escritórios de design, agências de 

propaganda ou publicidade, editoras, empresas gráficas, bireaus de 

impressão, setores internos de grandes empresas, e ainda, como freelance, 

fazendo trabalhos como colaborador independente. 

Uma das maiores dificuldades dos designers é estabelecer o quanto 

cobrar por seus serviços, já que estamos falando em criação, ideias, projetos, 

ou seja, elementos intangíveis. 

Precificar os serviços de maneira correta, incluindo sua margem de 

lucro, é o que vai determinar se a empresa permanecerá no mercado ou irá 

falir. Mais do que a criatividade, é a lucratividade do negócio que irá determinar 

o futuro da vida profissional de um designer. 

O que se vê hoje, no mercado, são valores completamente diferentes 

para o mesmo tipo de serviço, causado, pela miscelânea de fornecedores de 

serviços de design, já citado acima (item 1.2), e, por profissionais que, muitas 

vezes, por falta de uma maior especialização, não tem o conhecimento do VPC 

(Valor Percebido pelo Cliente), no qual os itens qualidade e necessidade 

tornam-se relativos, dependendo do valor que se dá. 

Sabe-se que no cálculo dos preços, existem muitas variáveis, 

principalmente o mercado e sua relação dinâmica entre quem vende e quem 

compra. Segundo Gilberto Strunck, o que o designer vende = SOLUÇÕES, são 

os frutos de uma árvore chamada “TET”: 

 

“- Talento é uma qualidade nata. Não dá pra aprender 

numa escola. Nasce-se com ele. 

- Experiência ganha-se com a vida. Aprendemos 

estudando e, principalmente com nossos erros e acertos. 

- Tempo é um recurso não renovável. Cada minuto que 

vivemos é único. Não volta mais.” 

 (VIVER DE DESIGN, 1999, p.82). 

 

É importante saber misturar e valorizar estes três elementos para 

transformar os frutos da árvore “TET” em dinheiro. 
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O designer e empreendedor Terence Conran (Reino Unido, 2001), 

destaca as dez qualidades que um designer precisa ter para ser bem-sucedido. 

São elas: 

• Inteligência 

• Imaginação 

• Criatividade 

• Bom-senso 

• Perseverança 

• Conhecimento do mercado 

• Determinação 

• Habilidade 

• Sensibilidade 

• Autoconfiança 

 

O impacto do design como profissão é indescritível, já que ele se 

encontra em toda parte e a sociedade, como um todo, espera muito pela 

contribuição dos designers. É um trabalho visto, pelos próprios designers, 

como desafiador e interessante. 
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CAPÍTULO II 

O MARKETING NO DESIGN 

 

“Criatividade não basta; é preciso considerar a estrutura de funcionamento da 

empresa, seus concorrentes e o público”. 

(Marketing no design gráfico / Carla Niemeyer – Ed. 2AB) 

 

 

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos 

para criação, comunicação e entrega de valores aos consumidores e 

administração do relacionamento como eles de modo que beneficie a 

organização e seus steakeholders (American Marketing Association). 

Marketing-mix, composto de marketing, ou ainda composto 

mercadológico é o conjunto de instrumentos por meio dos quais se obtém 

melhor ajustamento entre a oferta de uma organização no mercado e a 

demanda existente. 

Neste contexto, o Design é peça fundamental para o Marketing atingir 

seus objetivos. Já para o Design, segundo Carla Niemeyer, o Marketing é um 

precioso indicador para o desenvolvimento de projetos que também alcancem 

os objetivos propostos. 

Sendo o consumidor, o usuário final da produção de um produto ou 

serviço desejado, marketing e produção estão interligados, o primeiro com a 

função de identificar estes desejos ou criar um desejo de consumo, e o 

segundo com a função de produzi-los de forma satisfatória. 

As estratégias são as táticas utilizadas pela empresa no mundo dos 

negócios. Segundo Kotler (2000), estratégia é o processo gerencial que busca 

desenvolver e manter um ajuste entre os objetivos e recursos da organização e 

as oportunidades de mercado em permanente modificação. 

É importante que o designer esteja ciente dos fundamentos do 

marketing aplicado, incluindo aí as variáveis do mercado, chamadas de 

Marketing-mix ou Quatro P’s: Produto (Product), Preço (Price), Praça (Place) e 
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Promoção (Promotion). É o estudo aprofundado de cada uma dessas variáveis 

que indicará a diretriz a ser seguida no projeto. 

Na prestação de serviços, segundo o professor Tufic Derzi, utilizam-se 

os Sete P’s, que também devem ser estudados e devidamente aplicados. 

Na variável Produto, é importante analisar o Ciclo de Vida  

(Lançamento / Crescimento / Maturidade / Declínio) para decidir o tipo de 

investimento a ser feito. 

Já a política de Preço de um produto vai variar de acordo com a 

estratégia de marketing traçada e o seu ciclo de vida. 

Em relação aos canais de distribuição, variável chamada de Ponto ou 

Praça, é preciso estar atento ao comportamento de compra do consumidor. 

A Promoção é o sistema de comunicação com o cliente, através de 

vários métodos e ferramentas, como propaganda, publicidade, mala direta, 

displays em pontos de venda, sites na internet, entre muitos outros. 

No quinto P, Pessoas,,deve-se voltar a atenção para quem está 

atendendo e quem será atendido. A empresa e seus colaboradores devem 

conhecer a sigla “CHA”: Competência/Conhecimento; Habilidade e Atitude. 

Em Processos, ações bem planejadas e executadas são vitais para 

criar um diferencial no mercado e geração de lucros. 

E o sétimo P, Palpabilidade, está relacionado a todas as sensações 

que o cliente percebe numa organização: Visão (cores, uniforme), audição 

(música adequada), olfato (local agradável), paladar e tato (sensações 

térmicas). 

A pesquisa de mercado é também um instrumento utilizado para definir 

uma estratégia de marketing, já que é o meio pelo qual se coleta e analisa 

informações com o objetivo de diminuir as incertezas nas tomadas de 

decisões. O processo da pesquisa pode ser dividido em cinco etapas: 

1. Identificação do problema; 

2. Elaboração do projeto de pesquisa; 

3. Coleta de dados; 

4. Tabulação dos dados; 

5. Relatório. 
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A partir do resultado final da pesquisa (relatório), o plano de marketing 

é desenvolvido, ou revisado, caso necessário. 

Segundo Brigitte Borja de Mozota, em seu livro Gestão de Design, o 

processo de marketing pode ser visto de diferentes maneiras: 

- Marketing como processo de troca: O designer trabalha para 

identificar essas necessidades ou modificar as percepções de valor dos 

consumidores. 

- Marketing como ligação: O designer trabalha para diminuir lacunas 

espaciais e perceptuais no mercado. 

- Marketing como função: O designer trabalha com marketing nas 

operações de logística e distribuição. 

- Marketing como criador de utilidade: Produção, marketing e design 

representam um papel fundamental no direcionamento de formato, tamanho, 

qualidade e atributos dos produtos.   

 

Na teoria, design e marketing compartilham da mesma concepção em 

relação às necessidades do cliente. 

Na prática, muitas vezes ocorrem divergências entre o marketing e o 

design, resultantes da ignorância recíproca da outra profissão. O profissional 

de marketing vê o design como resultado, não como processo, enquanto os 

designers criticam principalmente a pesquisa de mercado. 

Não há mais dúvidas que um designer com conhecimentos em 

marketing tem vantagem competitiva no mercado, atingindo soluções com mais 

eficácia nos seus projetos, na medida em que sabe fundamentar as suas 

decisões, embasando a solução elaborada. 

Para compreender melhor o quanto Marketing e Design são parceiros 

que devem jogar sempre no mesmo time, sem disputas entre si, tal qual um 

jogo de Frescobol, a seguir alguns trechos de um artigo bem-humorado de 

Ligia Fascioni, cujo título provocativo é: “Marketing e Design: Casamento pós-

moderno”. 
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“Vejo o design e o marketing como criaturas concebidas 

uma para outra, almas complementares que nunca 

deveriam se separar. O marketing atrai, o design 

conquista. Casal pós-moderno, cada qual tem a sua vida 

para cuidar, disciplinas próprias, áreas de conhecimento 

específicas e até, talvez, casas separadas. E quando 

esses dois se juntam, resistir, quem há de?...”. 

  

“...o marketing é a arte de seduzir para casar. Ele 

pesquisa o mercado, a concorrência, define o quanto está 

disposto a se empenhar (cronograma e orçamento), 

descobre as preferências e sonhos do alvo em questão, 

capta as necessidades e insatisfações da alma que 

pretende aliciar, estuda o ambiente, as tendências, os 

riscos envolvidos. Junta tudo isso e bola estratégias 

matadoras das quais não se pode escapar. E, claro, se 

preocupa em continuar encantando para manter a 

fidelidade da vítima...”. 

 

“Já o design é a materialização de soluções em 

escala. É que o método projetual do design considera a 

ergonomia, a teoria das cores, a semiótica, as 

percepções, enfim, usa tudo o que estiver disponível para 

encontrar o melhor jeito de fazer o usuário feliz, seja um 

website, um objeto, um ambiente ou um impresso. Como 

fruto da revolução industrial, o design se sustenta sobre 

um tripé: um bom projeto, que possibilite a produção em 

escala; um conceito que explique porque o objeto é feito 

dessa maneira e não de infinitas outras possíveis, com 

suas funções e porquês; e a preocupação estética (senão 

não vende). O design ajuda a seduzir e a manter, pois é 

ele quem vai conceber coisas fáceis de usar e de 
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entender, pensar em embalagens atraentes, projetar 

formas eficientes de transportar e distribuir, preocupar-se 

em como será o descarte na natureza, colocar em prática 

as intenções e estratégias que o marketing definiu ...        

O marketing define as sensações que quer provocar, as 

relações que quer manter, os sentimentos que quer 

despertar.Mas quem vai materializar tudo isso é o design”. 

 

                                 (LÍGIA FASCIONI - Artigo publicado na Newsletter   

                                  MarketingProfs em 07/02/07) 

  

 

 

2.1 – A origem da Gestão do Design 

  

O tema Gestão do Design ainda é algo relativamente novo no Brasil. 

Porém, o Design Management ou Gestão de Design surge na Grã-Bretanha 

em 1966 (BORJA de MOZOTA, 2002) como uma atividade que facilita a 

comunicação entre os designers externos e as empresas, através de ações 

dirigidas. 

Desta forma, a principal tarefa de um Designer Management ou 

Gerente de Design é conduzir projetos de maneira eficaz, estabelecendo uma 

boa comunicação entre a agência e o cliente. 

Segundo o artigo científico “Teoria e Prática na Gestão do Design, de 

três professores de duas universidades federais do sul do Brasil, algumas 

iniciativas disseminaram as escolas, instituições e programas oficiais voltados 

à promoção da Gestão do Design em todo o mundo, tais como: 

 

“... a realização do primeiro prêmio em Design 

Mangement, pelo Royal College of Art, em 1966, e a 

publicação de coletânea de artigos sobre o tema, em 

1990, pela London Business School são marcos no 
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surgimento da Gestão do Design como ferramenta 

gerencial, pois começam a discutir o papel do design na 

economia e nas empresas, mostrando seu valor e 

contribuições. Igualmente importante foi o surgimento em 

1975, nos EUA, do Design Management Institute (DMI), 

em Boston, fundado por Bill Hannon e pelo 

Massachussetts College of Arts, com o objetivo de 

fomento e formação na área”. 

                                 (BORJA de MOZOTA, 2002). 

 

 

 

2.2 – A evolução da Gestão do Design as empresas 

  

                  “As empresas estão atrás de um design que encontre valor 

agregado e cuja utilização garanta resultados”. 

(Marketing no Design Gráfico, 2002, p.7). 

 

Com a evolução da gestão nas empresas e as mudanças sociais que 

permitiram uma maior compreensão do mercado e do cliente/consumidor, a 

Gestão de Design tornou-se ainda mais integrada à realidade organizacional. 

O design está presente em muitas áreas de tomada de decisão 

empresarial, fazendo parte de um processo interno que integra pesquisa de 

mercado, estratégia de marketing, marca, engenharia, desenvolvimento de 

novos produtos, planejamento de produção, distribuição e comunicação 

corporativa. 

Um bom gestor deve dar atenção especial à elaboração das 

estratégias do negócio, que também são determinadas por suas características 

internas (pontos fortes e fracos) e pelo ambiente externo (ameaças e 

oportunidades). 
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É a chamada Análise SWOT, ferramenta utilizada para se fazer a análise de 

cenário (ou de ambiente), servindo de base para a gestão e o planejamento 

estratégico de uma empresa.  

O lançamento de uma marca é considerado porta de entrada para a 

ligação entre o design e a empresa, já que é uma forma de agregar valor ao 

produto ou serviço com a finalidade de diferenciá-lo da concorrência. 

Segundo Brigitte Borja de Mozota, a marca de um produto é: 

1. A gestalt da marca, incluindo suas associações emocionais e 

culturais, bem como seus aspectos físicos. 

2. O sistema gráfico de identificação, aplicado a um único produto ou 

serviço ou a uma família de produtos e serviços. 

 

O design está presente nos componentes do valor da marca, como 

missão, posicionamento e qualidade. Já para o marketing, o gerenciamento de 

marca pode ser visto como uma estratégia de comunicação, a fim de melhorar 

a produtividade. 

O design também enriquece a pesquisa clássica de marketing, com 

novos métodos combinados, tais como: teorias e atributos de design, técnicas 

de observação e avaliação sensorial. 

A profissão do designer torna-se assim, semelhante à de um 

empreendedor, dentro de um processo que busca a inovação, controlando 

todas as etapas e estimulando a criatividade na empresa. 

  

“Em 1907, Behrens tornou-se o primeiro designer oficial 

da época moderna da AEG, uma empresa alemã de 

eletricidade. Ele ficou responsável pela construção de 

uma fábrica, pela concepção de novos produtos elétricos, 

pela criação de embalagens, catálogos, prospectos, 

papéis e cartazes, pela decoração de lojas e expositores 

e até mesmos pela construção dos alojamentos para os 

trabalhadores na cidade. Essa experiência única e 
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inovadora é o primeiro exemplo de uma abordagem global 

para a coerência visual de uma empresa”. 

(GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.37). 

 

Diversos autores destacam a importância do conceito da Gestão do 

Design, entre eles, Willock (1981): 

“Colocar em contato o talento do Design com as 

oportunidades de mercado”. 

(GIMENO, 2000, p.324). 

 

Nesta nova visão, a autora Borja de Mozota (2002) ressalta o valor em 

explicar gestão aos designers e design aos gestores com a finalidade de 

realizar tarefas com eficácia em todo o processo de Gestão do Design. 

No Brasil, para que ocorra uma definitiva incorporação estratégica do 

Design nas empresas em geral, indústria, comércio e serviços, é preciso um 

intenso trabalho de conscientização no meio empresarial, assim como, o apoio 

e incentivos constantes das diversas instituições, órgãos públicos ou privados 

que estejam ligados à atividade de Design. A seguir três exemplos: 
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           A Gestão do Design contribui no conceito da qualidade total nas 

empresas, destacando-se na competitividade do mercado, referente tanto ao 

produto final como ao processo. Colocando o cliente no centro de uma 

organização, a qualidade passa a ter uma visão não contábil, ou seja, o valor 

percebido no produto ou no serviço, conforme observamos no quadro a seguir. 
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As empresas de design orientadas para o cliente estabelecem relações 

lucrativas e de longo prazo com ele, pois se mantêm sempre atentas aos 

desejos e necessidades de seus clientes. 

Essas empresas desenvolvem uma forte compreensão da área de 

atuação do cliente e de suas condições de marketing, resultando em melhores 

soluções de design. 

Além disso, as relações empresa-cliente de longo prazo geram 

respeito e confiança entre as partes envolvidas, facilitando a troca de 

informações necessária para o desenvolvimento de novos projetos. 

Atrair e manter clientes é uma importante capacidade competitiva que 

as empresas líderes de mercado dominam bem. 

2.3 –  Paixão, escolha, caminhada 

 

Os três princípios na área de Gestão de Design – Paixão; escolha; 

caminhada – foi Gorb (1987) quem melhor caracterizou. O autor explica a 

importância de quem atua na área ser apaixonado pelo Design, acostumando-
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se a fazer uma escolha entre muitas possibilidades e, passo a passo caminhar 

até o resultado final, através de decisões diárias que avançam em direção ao 

objetivo proposto. 

No artigo a seguir, a autora ressalta a importância de Marketing e 

Design caminharem juntos para uma empresa se tornar líder de mercado. 

 

“Assim, não me conformo com o fato dos cursos de 

marketing não falarem nada sobre a gestão do design 

como estratégia, não apresentarem nem mesmo os 

conceitos fundamentais mais básicos. Onde esse povo 

vai trabalhar? Na Lua? E também não tem explicação o 

fato de que boa parte das escolas de design não 

oferecerem disciplinas próprias do marketing. O que 

acontece é que o próprio designer mal sabe conquistar os 

seus clientes, mesmo tendo todas as armas. 

É fácil saber quando os dois andam juntos: é quando os 

produtos e empresas são líderes de mercado, ícones, 

objetos de verdadeiros cultos. Apple, Natura, 3M, 

StarbucksP ah, como o amor é lindo!”. 

                                 (LÍGIA FASCIONI - Artigo publicado na Newsletter   

                                  MarketingProfs em 07/02/07). 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

A PROFISSÃO GESTÃO DO DESIGN 

  

 

“Primeiramente, a função do design tem os objetivos de: 
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- Definir a estratégia de design em relação à estratégia da 

empresa. 

- Coordenar a estratégia de design com as funções de 

marketing, inovação e comunicação. 

- Difundir a estratégia de design na fase de 

implementação da estratégia da empresa.” 

(GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.263). 

 

 

Com o desenvolvimento tecnológico crescente, a busca de inovação 

pelas empresas em todas as áreas e o aumento da competitividade dos 

produtos e serviços em geral, surge a necessidade de qualificação do 

profissional que planeja, coordena, gerenciando estratégias, objetivos, tarefas 

e ações para atender aos desejos dos clientes. Isso vem comprovar a 

importância da criação de novos e mais cursos específicos para a atividade de 

Gestão do Design. 

O trabalho do gerente de design atinge três diferentes áreas: gestão da 

criatividade, gestão do pessoal e gestão financeira. 

Hoje, uma empresa cria um departamento de design consciente do 

valor que este pode trazer, principalmente no design de produtos ou de varejo, 

visando administrar com mais eficácia suas despesas em design. 

O departamento de design deve ser gerenciado em torno de duas 

metas: desempenho e integração do design nos processos administrativos da 

organização. 

 

 

3.1 – O facilitador 

 

O Gestor de Design tem como principal função ser um facilitador entre 

as áreas do Design e da Gestão, administrando os desafios e benefícios de 

cada área, tendo em vista os objetivos propostos. 
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É o design que vai ajudar a superar os obstáculos à comunicação e à 

cooperação, como por exemplo, barreiras culturais e de personalidade, 

superando bloqueios de integração, criando equipes transversais, estimulando 

o processo de comunicação e a aprendizagem de outras disciplinas, 

promovendo uma cultura comum. 

 

“Para ser bem-sucedida, a gestão de design precisa: 

- Reforçar seus objetivos de promover a integração, 

manter a criatividade fluindo e incentivar a criação de 

redes. 

- Utilizar o conhecimento relacionado às interações e às 

informações comunicadas entre as diversas funções e à 

coordenação de processo para solucionar conflitos”. 

(GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.164). 

 

O gestor de design é, com frequência, responsável pela política do 

produto e das comunicações. Lembrando que um bom design de produto gera 

valor agregado, criando oportunidades para investimentos em comunicação, 

justificando a conexão entre marketing, design e comunicação. 

Ele deve estar envolvido em todas as tarefas da organização, 

mostrando que o design pode ajudar a resolver problemas em qualquer 

departamento, seja jurídico, financeiro ou logística. 

Entre as competências necessárias a um gestor de design, podemos 

destacar: formação criativa geral; estudos em habilidades interpessoais e 

dinâmica humana; conhecimento básico de negócios; pensamento estratégico; 

habilidade na comunicação verbal e escrita; saber trabalhar em equipe; 

capacidade em assumir riscos; flexibilidade; liderança; carisma; motivação e 

visão do futuro. Como exigência, ou pré-requisito, deve ser capaz de construir 

a confiança no design dentro da estrutura do negócio. 

 

“O pré-requisito para a boa gestão de design é a 

confiança. Confiança em dois níveis: 
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- A equipe deve ter confiança em seu chefe, e isso tem 

muito haver com sua habilidade para incorporar uma 

‘dimensão de prazer’ no processo criativo. E o papel do 

gerente de design – e a principal dificuldade – é 

assegurar que essa dimensão esteja expressa na 

estratégia da empresa. 

- A confiança da empresa na relevância de suas soluções 

de design. Isso relaciona-se com o comportamento do 

departamento de design e dos membros da direção de 

design dentro da empresa”. 

(Vincent Créance in GESTÃO DO DESIGN, 2011, p.252). 

 

 

 

3.2 – Identificando oportunidades 

 

Atualmente, devido às recentes mudanças gerenciais, a estratégia 

corporativa da escola SENAI de Artes Gráficas, Maracanã, Rio de Janeiro, 

constitui em agregar valor aos seus produtos e serviços. 

Neste caso, alguns exemplos de estratégias que podem ser vinculadas 

ao marketing-mix: 

• Desenvolver produtos novos para completar o portfólio da 

empresa; 

• Melhorar o relacionamento e a fidelização de clientes; 

• Reposicionar a marca da empresa em relação ao mercado; 

• Diferenciar produtos e serviços, melhorando sua qualidade. 

Neste contexto, identificando a oportunidade de negócios na área de 

Gestão de Design, o planejamento de um novo curso surge com o objetivo de 

agregar valor, completando o portfólio do SENAI Maracanã - RJ, visando 

atender a uma crescente demanda do mercado. 
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3.3 –  Educação a Distância e Presencial 

  

Devido à necessidade atual de maior flexibilidade para facilitar a vida 

dos alunos e dos professores, junto com a evolução constante das novas 

tecnologias, surgem os cursos de educação a distância, que vieram para ficar, 

causando uma revolução no papel do professor tradicional. 

O professor José Manuel Moran, especialista em projetos inovadores 

na educação presencial e a distância, considera os princípios de avaliação 

idênticos para cursos presenciais, semipresenciais e a distância; o que muda é 

a forma de organizá-los e os recursos tecnológicos. Com sua experiência em 

cursos semipresenciais, ele descreve como um professor pode planejar a 

avaliação dos seus alunos: 

 

“O professor pode planejar a avaliação nos 

ambientes virtuais em três campos principais: o da 

pesquisa, o da comunicação e o da produção-publicação. 

Na pesquisa individual e grupal de temas, experiências, 

projetos, textos. Na comunicação, realizando debates off 

e online sobre esses temas e experiências pesquisados. 

E na produção, divulgando com os alunos os resultados 

em páginas WEB, blogs ou em outros formatos 

multimídia, para que todos possam tem acesso a essas 

informações”. 

(Publicado em: SILVA, Marco & SANTOS, Edméa (Orgs). 

Avaliação da Aprendizagem em Educação Online. São 

Paulo: Loyola, 2006). 

3.4 – Plano de Curso / Qualificação Gestor de Design 

  

 

APRESENTAÇÃO  
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Este documento apresenta a estrutura do curso para atuação 

profissional do Gestor de Design, elaborado com o auxílio da Supervisão 

Técnica de Comunicação Visual do SENAI Maracanã, com perfil de 

competências definido dentro dos princípios e orientações da Gerência de 

Educação Profissional do SENAI-RJ. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O Curso de Qualificação Gestor de Design pretende permitir ao aluno: 

•   O desenvolvimento de competências profissionais necessárias e 

comuns a todo profissional que atua nas áreas de Design, 

Publicidade e Propaganda, Comunicação e Marketing, e as 

competências relacionadas ao desenvolvimento profissional do 

Gestor de Design. 

•   Qualificação profissional em Gestão de Design, com 

conhecimentos teóricos e práticos para decidir, elaborar e 

supervisionar projetos desde a sua concepção até a produção, 

fazendo o workflow entre a empresa, seus colaboradores 

(internos e externos) e o cliente.  

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Trata-se de um curso destinado principalmente a profissionais que 

trabalham com processos de design e decisões aplicadas a serviços, produtos, 

ambientes, identidades visuais, entre outros. 

CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO 

 

O Curso de Qualificação Gestor de Design tem uma carga horária total 

de 160 horas, sendo 80 horas de Ensino a Distância (EaD), e duração de cinco 

meses com 4 horas/aula-Presencial uma vez por semana. 
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COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

Competência Geral: 

Ser um facilitador entre as áreas do Design e da Gestão, 

administrando os desafios e benefícios de cada área, tendo em vista os 

objetivos propostos, construindo assim a confiança no design dentro da 

estrutura do negócio, dentro dos padrões de qualidade e segurança 

requeridos. 

 

Competências Específicas: 

• Formação criativa geral; 

• Estudos em habilidades interpessoais e dinâmica humana; 

• Conhecimento básico de negócios; 

• Pensamento estratégico; 

• Habilidade na comunicação verbal e escrita; 

• Saber trabalhar em equipe; 

• Capacidade em assumir riscos; flexibilidade; 

• Liderança; carisma; motivação e visão do futuro; 

 

 

Relação de Unidades de Competência: 

1. Integrar e supervisionar equipes; 
2. Acompanhar os processos de Marketing e Design, identificando 

problemas e propondo soluções; 
3. Acompanhar a produção dos projetos. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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O Curso de Qualificação Gestor de Design é composto por blocos de 

aprendizado, com 160 horas/aula no total, estruturado em três módulos: 

básico, específico introdutório e específico profissional. 

 

Módulo Básico: 

O módulo básico (MB) é composto por unidades curriculares referentes 

às competências básicas de gestão, relacionadas às áreas de Recursos 

Humanos e de Finanças, consideradas transversais ao desenvolvimento 

profissional. 

 

Módulo Específico Introdutório: 

O módulo específico introdutório (MEI) é composto pelas unidades 

curriculares referentes às áreas de Marketing e de Design. 

 

Módulo Específico Profissional: 

O módulo específico profissional (MEP) está relacionado à área de 

Produção. Neste módulo, o aluno deverá desenvolver e apresentar um projeto 

final, que poderá ser aplicado em sua própria empresa. 

 

 

ESTRUTURA DO CURSO 

 

A seguir a estrutura completa do curso Gestor de Design, dividida em 

módulos, unidades curriculares e carga horária, referente à qualificação desse 

profissional. 
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MATRIZ CURRICULAR 

 

UNIDADES CURRICULARES MB MEI MEP  AP 

Sensibilização para EaD 4h - - 4h 

Ambiente de Negócios 12h - - 12h 

Liderança e Gestão de Equipes 16h - - - 

Contratos e Direito Autoral 16h - - - 

Marketing - 16h - 16h 

Branding - 16h - 16h 

Design Estratégico - 16h - - 

Design Thinking - 16h - 16h 

Cibercultura - 12h - - 

Metodologia de Projeto - - 16h 16h 

Projeto Final - - 20h - 

CARGA HORÁRIA P/ MÓDULO 48h 76h 36h 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
 

160h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legendas: 
 
EaD – Ensino a distância 
 
MB - Módulo Básico 
MEI - Módulo Específico Introdutório 
MEP- Módulo Específico Profissional 
 
AP – Atividade Presencial  
 
 
Carga Horária: 
 
A Distância – 80h 
Presencial – 80h 
Total = 160h 
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UNIDADES CURRICULARES / Conteúdos 

 

 

 

Sensibilização para EaD 

•  Aula inaugural para orientações sobre a metodologia e a carga 

horária do ensino a distância 

 

Ambiente de Negócios 

• Perspectivas do ambiente de negócios globalizado 

• Análise de cenário de negócios (SWOT) 

 

Liderança e Gestão de Equipes 

• Estilos de liderança 

• Habilidade em gerenciar e valorizar pessoas 

• Ferramentas para montar e gerenciar uma equipe 

 

Contratos e Direito Autoral 

• Leis sobre produtos e marcas 

• Posicionamento e imagem institucional 

• Análise de Cases 

 

Marketing 

- Comunicação em marketing  

- Marketing-mix 

- Gerenciamento do processo de marketing 

 

Branding 

• Gestão de marcas 

• Análise dos consumidores 
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Design Estratégico 

• O valor do design no planejamento estratégico 

• Processo de planejamento de marketing  

• Plano de comunicação 

• Pesquisa de mercado 

• Novas tendências do século XXI 

 

Design Thinking 

• Conceitos e abordagens do Design Thinking 

• O pensamento em design como diferencial estratégico 

• A cultura de inovação nas empresas e a competitividade 

• Metodologias inovadoras 

 

Cibercultura 

• Evolução das mídias digitais  

• Oportunidades e ameaças da interatividade 

• Comunidades virtuais 

 

Metodologia de Projeto 

• Do Briefing ao desenvolvimento do projeto 

 

Projeto Final 

•   Ao longo do curso, o aluno deverá escolher e desenvolver o 

tema do seu projeto final, sendo orientado, durante o módulo 

específico profissional, por professores. 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAL  
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Ao final de cada módulo haverá a apresentação de uma palestra, com 

profissionais atuantes na área de Gestão de Design, com o objetivo de agregar 

valor ao conteúdo do curso. 

O curso será realizado com 20 alunos por turma, sendo 50% das aulas 

com ensino a distância e 50% presencial. Nas aulas presenciais, o aluno 

deverá trazer e utilizar laptop pessoal, podendo adquirir arquivos fornecidos 

pelos professores. No ensino a distância (EaD), o aluno deverá cumprir o 

cronograma de tarefas estabelecido pelo professor para poder dar início ao 

próximo módulo. 

O material didático inclui um CD com a apostila do curso e um pendrive 

para as anotações nas aulas presenciais. 

 

 

INVESTIMENTO  

 

O valor do curso de Qualificação Gestor de Design é de R$ 800,00 

(Oitocentos reais), podendo ser dividido em 4 (quatro) parcelas mensais. 

 

 

CERTIFICADO  

 

Ao aluno que concluir todas as unidades curriculares dos módulos 

básico, específico introdutório e específico profissional, correspondendo ao 

critério de aprovação determinado, será conferido o certificado de Gestor de 

Design, sendo vinculado à frequência de 75% (setenta e cinco por cento) de 

aproveitamento. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A Economia Criativa é hoje o terceiro maior setor da indústria mundial, 

atrás de Petróleo e Armamentos. O Design está entre os pilares dessa 

economia criativa que movimenta o Brasil e o mundo, ao lado de Tecnologia, 

Arquitetura e Moda. 

 

No Brasil, o termo Economia Criativa é recente e surgiu apenas há 

alguns meses quando o Ministério da Cultura criou a Secretaria da Economia 

Criativa. Uma indústria crescente em todo o país, com salários acima da média 

nacional, principalmente no Rio de Janeiro, a maior média de salário. 

 

A geração Y, jovens entre 20 e 30 anos, a também chamada geração 

da Internet, é a mais atraída por este setor da economia por ser um público 

exigente e ávido por inovações. Essa geração desenvolveu-se numa época de 

grandes avanços tecnológicos e prosperidade econômica. Preocupados com o 

meio ambiente e as causas sociais, têm um ponto de vista diferente das 

gerações anteriores, que viveram épocas de guerras e desemprego.  

 

Dentro do contexto da evolução da economia criativa no país, a 

parceria entre o Design e o Marketing, além de fundamental, passa a ser uma 

estratégia imprescindível e também foi descrita como a melhor forma de trazer 

bons resultados para as organizações. Um relacionamento que deve começar 

nas escolas de design e/ou nos cursos de marketing. Mãos à obra, pois o 

futuro é dos cérebros, não das máquinas. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTAS 

 

 
Entrevista com CARLOS FERNANDO BARROS 
Supervisor Técnico de Comunicação Visual / SENAI Maracanã - RJ 
 

 
1. Como é hoje o aluno que entra para um Curso de Qualificação no SENAI? De que 

forma chega? Qual o nível de instrução? 
Temos varias origens. Pessoas empregadas querendo certificação e / ou educação 
continuada, pessoas iniciando querendo qualificação para entrar no mercado de 
trabalho, pessoas cursando universidade buscando a parte prática que o SENAI tem, 
pessoas de UPP – gratuidade, pessoas buscando certificação para comprovação em 
concursos (Casa Da Moeda, Marinha do Brasil, Imprensa Oficial, etc.)  

 
2. Em sua opinião, qual a importância do aluno fazer um Curso de Qualificação no 

SENAI? 
Uma Instituição reconhecida pelo mercado, 70 anos de relacionamento com as 
empresas; 
Os cursos de Qualificação tem curta duração, é específico, direcionado, com saída 
imediata para o mercado; 
O aluno pode fazer aproveitamento de estudo quando der continuidade no Curso 
Técnico;  
 

3. Você acredita que maioria dos alunos se sente preparada para enfrentar o mercado de 
trabalho assim que termina um curso de Qualificação do SENAI? 
Acredito que sim. Em razão da vantagem competitiva de terem este diferencial com 
relação as outras pessoas que não passaram por uma qualificação como esta.  
 

4. Você costuma receber pedidos de empresas diversas buscando profissionais 
capacitados? Que tipo de profissional o mercado está buscando hoje? 
Constantemente. As empresas hoje não querem perder muito tempo adaptando/ 
treinado pessoas, portanto, querem receber do SENAI profissionais o mais pronto 
possível, que rapidamente esteja produzindo. 
 

5. Um bom gestor deve dar atenção especial à elaboração das estratégias do negócio em 

uma organização. O design está presente em muitas áreas de tomada de decisão 

empresarial, fazendo parte de um processo interno que integra pesquisa de mercado, 

estratégia de marketing, marca, desenvolvimento de novos produtos, planejamento de 

produção e comunicação corporativa, entre outros. Sendo assim, o que você acha da 

criação de um curso de Gestor de Design no SENAI Maracanã? 

Tudo que se fizer pontualmente com relação a melhoria dos processos, neste caso do 

design, melhorará de forma global o resultado final. Entendo que este curso poderá 
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ajudar as empresas a pensarem o fluxo do trabalho observado os pontos forte e fracos, 

integrando atividades que não são design mas que dependemos delas para andamento 

dos projetos.  

 
6. Você acha viável planejar um Curso de Qualificação SEMIPRESENCIAL, com algum(s) 

módulo(s) à distância? Justifique. 
Gestão do tempo é uma variável no dia a dia das pessoas. Hoje é uma tendência 
cursos com módulos a distância.  A partir de certos níveis as pessoas já possuem 
formação adequada para conduzir parte de seu treinamento / aperfeiçoamento a 
distância. A propósito, sugiro um módulo de gerenciamento do tempo. 
 

7. Qual seria a carga horária ideal para o curso Gestor de Design?  
Algo em torno de 2 meses / 160 horas 
 

8. Atualmente, você acha que os alunos em geral dão valor ao ensino acadêmico 
tradicional (presencial) ou seria mais uma forma de fazer networking? 
As duas coisas. Aula presencial permite uma troca de conhecimento e relacionamento 
informal entre os alunos. Construção de relações sócias e profissionais. 

Grata pela colaboração. 
 
Marcia Gateira 
Instrutora 
SENAI Maracanã - RJ 

_______________________________________________

_ 

 
Entrevista com ZULEIDE PONCIANO 
Gerência de Educação Profissional / SENAI - RJ 
 
 

1. Como é hoje o aluno que entra para um Curso de Qualificação no SENAI? De que 
forma chega? Qual o nível de instrução? 
Público em geral que vem atraído pelos cursos ofertados. A qualificação pode ser 
técnica de nível médio (Curso Técnico ou de Aprendizagem), mas pode ser também 
destinada a profissionais com baixa escolaridade e que precisam acessar o mercado 
de trabalho.  
 
2. Em sua opinião, qual a importância do aluno fazer um Curso de Qualificação no 
SENAI? 
A Instituição tem credibilidade no mercado devido a sua infraestrutura e pedagogia 
baseada na formação para o desenvolvimento de competências. O processo histórico 
de criação da instituição SENAI revela sua característica de ensino especializado nas 
necessidades de desenvolvimento industrial do país, isso gera uma demanda por parte 
dos empresários de acordo com o seu foco de atuação, pelo reconhecimento da marca 
SENAI.  
3. Você acredita que maioria dos alunos se sente preparada para enfrentar o mercado 
de trabalho assim que termina um curso de Qualificação do SENAI? Sim. Temos teoria 
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e prática a um só tempo e aplicada em situações reais de trabalho. Isso faz com que o 
aluno amadureça pela experiência nas situações reais de trabalho.  
 
4. Você costuma receber pedidos de empresas diversas buscando profissionais 
capacitados? Que profissional o mercado está buscando hoje? 
Sim, temos um banco de talentos. Hoje existem nove profissões top em procura, nessa 
ordem: Supervisores de produção; Engenheiros do petróleo; Técnicos em sistema de 
informação; Trabalhadores de tratamento de superfície de metais e de compósitos; 
Engenheiros de mobilidade, Técnicos em mecatrôniica; Biotecnologistas; Engenheiros 
ambientais e sanitários; Desenhistas técnicos em eletricidade, eletrônica, 
eletromecânica. 

 
5. Um bom gestor deve dar atenção especial à elaboração das estratégias do negócio 

em uma organização. O design está presente em muitas áreas de tomada de decisão 

empresarial, fazendo parte de um processo interno que integra pesquisa de mercado, 

estratégia de marketing, marca, desenvolvimento de novos produtos, planejamento de 

produção e comunicação corporativa, entre outros. Sendo assim, o que você acha da 

criação de um curso de Gestor de Design no SENAI Maracanã? 

A formação de gestor deve ser ampla e não específica. Um gestor deve saber sob 
Administração/Gestão, aplicável a qualquer especificidade de negócio. Entretanto, 
como a escola forma técnicos e qualifica pessoas nessa área, torna-se interessante 
fazer a gestão, sim, voltada para o Design. 
 
6. Qual seria a carga horária ideal para o curso Gestor de Design? 
Mínimo de 160h. 

 

Grata pela colaboração. 
 
Marcia Gateira 
Instrutora 
SENAI Maracanã - RJ 
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O Design 

DESIGN ESTRATÉGICO 

http://www.mg4brasil.com/design.php 

O Design é estratégico quando ele é conduzido essencialmente pelo 
posicionamento de negócio da instituição. Sua metodologia procura 
potencializar e transformar em lucro os esforços do campo do design. 

______________________________________________________________________ 

Design Gráfico Estratégico! Existe? 

http://www.caxolas.com.br/2010/02/designgraficoestrategic/ 
 
Arquivado em: Artigos, Branding, Futuro, Principal, Sustentabilidade 
Tags:Branding, design, Design estratégico, Futuro, pensar, Sustentabilidade, Tecnologia, tendências 

Autor: Sergio Brandt 

Enfim, o design não está simplesmente em apresentar soluções para os 
problemas imediatos que o cliente quer resolver (traduz-se conseguir 
mais lucratividade), mas sim em apresentar as questões corretas para o 
cliente e os problemas verdadeiros que ele precisa confrontar. 

Uma solução visual esteticamente bem desenvolvida e implementada 
não surtirá efeito se não corresponder à identidade da empresa e as 
expectativas do consumidor final assim como os diversos pontos de 
relacionamentos da empresa.  

______________________________________________________________________ 

Cultura de Workshops 
Posted by admin in Destaque home with 
 
http://www.unisinos.br/design/especializacoes/index.php/2011/11/09/destaque-3/                            
 
Os workshops são momentos de projeto dentro das Especializações em 
Design. O que significa isso? Signica que nos Workshops os alunos são 
convidados a pensar em soluções criativas a partir de problemas reais, que 
são formulados junto a profissinais e gestores de empresas. Essas empresas 
são parceiras da Escola de Design e procuram, através das metodologias 
desenvolvidas nas especializações, implementar novas visões de produto, 
serviço, comunicação e experiência em suas organziações. Essa parceria 
fundamenta muitos conhecimentos desdobrados ao longo dos cursos, que são 

http://www.mg4brasil.com/design.php
http://www.caxolas.com.br/2010/02/designgraficoestrategic/
http://www.caxolas.com.br/2010/02/designgraficoestrategic/
http://www.caxolas.com.br/category/artigos/
http://www.caxolas.com.br/category/branding/
http://www.caxolas.com.br/category/futuro/
http://www.caxolas.com.br/category/principal/
http://www.caxolas.com.br/category/sustentabilidade/
http://www.caxolas.com.br/tag/branding/
http://www.caxolas.com.br/tag/design/
http://www.caxolas.com.br/tag/design-estrategico/
http://www.caxolas.com.br/tag/futuro/
http://www.caxolas.com.br/tag/pensar/
http://www.caxolas.com.br/tag/sustentabilidade/
http://www.caxolas.com.br/tag/tecnologia/
http://www.caxolas.com.br/tag/tendencias/
http://www.caxolas.com.br/author/sergiobrandt/
http://www.unisinos.br/design/especializacoes/index.php/category/destaque-home/
http://www.unisinos.br/design/especializacoes/index.php/2011/11/09/destaque-3/
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utilizados para dar embasamento aos projetos nos workshops. Ao final dessas 
atividades, os alunos apresentam seus resultados às empresas (clientes) e 
recebem um feedback imediato sobre suas ideias. 
 
Secretaria das Especializações – Design: (51) 3591 1101• Ramal 3705   Área Comercial: (51) 3591 1200  

Copyright © 2011 Unisinos. Todos os direitos reservados 

______________________________________________________________________ 

VIDEOS 

Proposta do curso Design Estratégico na Gestão de Negócios - ESPM 

http://www.youtube.com/watch?v=4hLOo1Ybs2U 

(Prof. Coordenadora Ellen Kiss - março 2011) 

____________________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=WhobAr7pRkc&feature=related 
Enviado por tvfeevale em 31/05/2010 
Marcas podem diferenciar-se com design estratégico. Empresa instalada na Incubadora 
Tecnológica da Universidade Feevale, em Campo Bom, utiliza o design e o marketing para o 
crescimento dos clientes . 

____________________________________________________________________ 

Economia Criativa Rio de Janeiro - YouTube 

youtube.com22 jun. 2012 - 2 min - Vídeo enviado por vocefazadiferenca 
Movida por produtos e serviços que dependem de ideias, aindústria 

criativa representa dez por cento ... 

____________________________________________________________________ 

Globo News - Setor da indústria criativa cresce no Brasil e no mundo 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rWcq33GcDB 
 
Enviado por SieveTech em 25/05/2011 
 
Reportagem da Globo News sobre o crescimento da indústria criativa no Brasil, 
mostrando o estilo de trabalho de algumas empresas do Instituto Gênesis, 
inclusive a Sieve. 
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