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Não sei se você já percebeu, mas o design está bastante presente no nosso dia a dia: 
nas embalagens, nos materiais gráficos, no e-mail recebido, naquele aplica�vo de celular...

Nos úl�mos 50 anos, essa área vem sofrendo grandes transformações, mas seus obje�vos
essenciais con�nuam os mesmos: produzir e criar dentro de uma necessidade e de um contexto.

Na prá�ca, é papel do designer buscar oportunidades e soluções cria�vas e inovadoras
que contribuam para melhorar a vida das pessoas em diferentes áreas: saúde, meio ambiente,
educação, problemas sociais, etc.

Por isso, o design é a área responsável por provocar o desenvolvimento constante da sociedade, 
ao idealizar produtos e serviços em um mundo cada vez mais complexo e em constante mutação.
Por tudo isso, o designer é considerado o profissional do futuro!

INTRODUÇÃO
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E você? Vai ficar de fora?  
Que tal se preparar para ser um desses profissionais? 

Para ajudar você a escolher qual o melhor caminho a seguir nessa área cheia
de possibilidades, separamos informações sobre quatro principais formas de atuação:

•  Design digital
•  Design de produto
•  Design de serviços
•  Design gráfico 



DESIGN 
DIGITAL 
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DESIGN DIGITAL

COMO É O SEU TRABALHO? 

 

 

O QUE FAZ UM 
DESIGNER DIGITAL? 

 

Esse profissional busca por novas linguagens de comunicação apoiadas em tecnologias de interação digital. Ele cria, projeta e programa os mais variados itens relacionados a esse universo. 

Esse profissional busca novas linguagens de comunicação 
apoiadas em tecnologias de interação digital. Ele cria, projeta e
programa os mais variados itens relacionados a esse universo. 

Afinal, para o funcionamento de computadores, smartphones, 
drones e outros disposi�vos é preciso que existam linguagens, 
comunicação e interfaces que viabilizem o uso dessas tecnologias. 

O designer digital é um profissional muito procurado e pode atuar
em diferentes projetos, como fes�vais de arte eletrônica, simuladores,
realidade aumentada, entre outras novas tendências.

Esse profissional pode desenvolver:

interfaces digitais, so�wares e jogos;
iden�dade visual no universo digital e em múl�plos suportes; 
criação de programas e aplica�vos;
planos de marke�ng digital para diferentes plataformas. 

O designer digital também pode especializar-se em 
programação tecnológica em ambientes digitais e ampliar a
sua atuação:

resolvendo problemas de usabilidade, experiência do usuário
e arquitetura da informação;

criando novas plataformas e ambientes digitais
(proto�pação de interfaces).  Atualmente, as agências de comunicação absorvem grande parte dos 

profissionais de produção digital. 

•

•

•
•
•

•



DESIGN DE 
PRODUTO         
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COMO É O SEU TRABALHO? 

 

 

 

 

DESIGN DE PRODUTO

 

O QUE FAZ UM 
DESIGNER DE PRODUTO?  

Já cur�u o es�lo da embalagem de um produto, ou um novo
tênis com alta tecnologia que aquela empresa inovadora lançou? 

Você pode não saber, mas já conhece o trabalho do designer
de produto. É esse o profissional que cria, desenha e projeta
produtos que são lançados todos os dias no mercado.

Para isso, esse designer pensa não só materiais, tecnologias
e processos de produção, mas também a relação do
produto com a vida co�diana.  Legal, né? E não é só isso!

Esse profissional precisa avaliar as formas de gestão na 
produção industrial, sem deixar de lado conceitos básicos, como:

• inovação;
• sustentabilidade; 
• processos produ�vos (como será fabricado na prá�ca);
• novos materiais.

Esse profissional está envolvido em diferentes projetos de
desenvolvimento de produto, sejam eles de mul�plicação 
seriada, customizada ou convencional. 

O segmento de design de produto, no contexto da atuação
do designer, tem crescido com possibilidades em áreas
diversas, como:

• indústria de móveis;
• luminotécnica (projetos de iluminação);
• eletrodomés�cos;
• área automobilís�ca e outras formas de transporte, 
visando mobilidade urbana, entre outros.

Além da atuação direta na indústria, inclusive em gestão
da produção, o designer de produto é um profissional muito
requisitado por escritórios de design cole�vos, mas também
pode atuar como autônomo (empreendedor).

8



DESIGN DE 
SERVIÇOS
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DESIGN DE SERVIÇOS

COMO É O SEU TRABALHO? 

 

 

O QUE FAZ UM 
DESIGNER DE SERVIÇOS? 

 

Esse profissional busca por novas linguagens de comunicação apoiadas em tecnologias de interação digital. Ele cria, projeta e programa os mais variados itens relacionados a esse universo. 

•

Você já percebeu que muitas empresas buscam surpreender
seus clientes ao prestar um serviço bem diferenciado e 
encantador?

Pois é. Saiba que esse é um trabalho para um profissional 
especializado: o designer de serviços. 

É ele quem cuida dos processos, dos espaços e dos disposi�vos
u�lizados por esses serviços. 

Mais do que isso: ele tem o desafio de transformar uma simples
prestação de serviços em uma verdadeira experiência para os
consumidores. 

Em um mercado em crescente evolução, o designer de
serviços cria produtos e serviços propondo soluções
inovadoras e sustentáveis. 

Na prá�ca, ele:

•
•

•        GRÁFICO
trabalha as interações entre usuários e fornecedores 
que podem ser públicos e/ou privados;
desenvolve sistemas de serviços;
iden�fica possíveis erros e sugere melhorias;
busca oportunidades a par�r de pesquisas em diferentes
áreas, como educação, saúde, transporte, meio ambiente,
etc.



DESIGN 
       GRÁFICO
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DESIGN GRÁFICO

O QUE FAZ UM 
DESIGNER GRÁFICO? 

COMO É O SEU TRABALHO? 

A comunicação visual é a base do trabalho do designer gráfico, que cria 
a par�r de imagens, cores, �pografias e ilustrações. 

A atuação é bem ampla: todo �po de criação pode passar pelas mãos
desse designer:

revistas impressas e digitais;
jornais, livros e e-books;
sites, folhetos, flyers, entre outros;
materiais para diferentes �pos de eventos.

Mas é essencial que esse profissional tenha conhecimento sobre
as necessidades do seu público, lembrando que ele discute a
demanda de hoje e projeta criações para o amanhã.

Ele pode atuar ainda na criação de toda a iden�dade visual de uma
empresa: cartões de visitas, elementos das fachadas, uniformes,
sinalização interna do prédio, materiais impressos digitais...
Enfim, ser responsável por todos os elementos gráficos de um negócio.  

Nos úl�mos anos, a área de design gráfico se transformou para
atender a novas necessidades de diferentes mercados: o 
editorial, o de embalagem e os de serviços em geral. 

O maior desafio desse profissional é a redefinição das fronteiras
da própria área com o rápido desenvolvimento das novas
tecnologias. 

Há também designers atuando como diretores de arte na área
de inovação de grandes corporações. 

A convergência das mídias – impresso versus digital – é  uma das 
discussões importantes nesse campo de atuação.

Você curte trabalhar com imagens? Então você vai gostar!

O designer gráfico trabalha não só na produção de imagens, mas
também sua análise, organização e métodos de apresentação
de soluções visuais. 
Esse profissional atua em todas as fases da produção de 
projetos gráficos, que é a forma como um conteúdo é apresentado
(�pografias, imagens e interfaces), transformando a experiência
do usuário em algo ú�l, funcional e agradável.

Na prá�ca, esse designer pode atuar:

individualmente em estúdio próprio;
como ar�sta gráfico ou ilustrador para os mercados editorial
e de embalagens;
em empresas da área de comunicação, tanto impressas quanto 
digitais. 

•

•

•

•
•

•
•
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INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Durante a formação na área de design, principalmente em uma faculdade, é essencial
que o futuro profissional seja es�mulado a atuar de forma empreendedora e arrojada.

E mais:  ele precisa estar muito atento e atualizado sobre o mercado de trabalho,
que oferece atualmente novas formas de atuação na área de inovação. É o caso das
startups e projetos colabora�vos.
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ONDE TRABALHAR?

O designer pode atuar em diferentes locais e de diferentes formas: 

Por ser uma a�vidade mul�disciplinar, 
o profissional pode compor equipes em 

diferentes instâncias do universo 
de produção industrial e cultural. 

Agências de design, de publicidade, 
de marke�ng e de comunicação, além de 

estúdios de criação, emissoras e 
produtoras de cinema e TV. 

Empresas públicas e privadas de
 diversos setores, editoras, escritórios

de design, agências de gestão de
marcas e iden�dade corpora�va. 

Indústrias das mais diversas áreas 
e materiais, como movelaria, automóveis,

 cerâmica, plás�co, vidro, entre outros. 

Pode exercer a função de crí�co em 
design ou atuar no desenvolvimento de
 interfaces experimentais e aplica�vos 

alterna�vos para tecnologias existentes, 
ou na criação de novos sistemas midiá�cos.

Desenvolver projetos pessoais ou
 para organizações não governamentais.
Pode atuar também como profissional 

autônomo, prestando serviços. 

14
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GOSTOU DESTE 
UNIVERSO CRIATIVO? 

 

 

O potencial de criação é o que une as especialidades do design! 

Isso faz com que os profissionais da área coloquem suas ideias em prá�ca, mostrando como podem
ser inovadores e eficazes em soluções para problemas complexos e, principalmente, 
que agradem ao consumidor!


