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Resumo
Este estudo pretende elaborar um comparativo entre as aplicações do design
gráfico, de gestão e computacional no Brasil e nos EUA. Com a Revolução Digital,
empresas de tecnologia principalmente no Vale do Silício, EUA, começaram a
implantar novos métodos de aplicação do design não somente na área gráfica, mas
também em tecnologia e na gestão de negócios e ajudaram a mudar o conceito até
então vinculado com o projeto de produtos físicos. Porém no Brasil, a situação é
precária, pois a aplicação do design ainda encontra-se limitada ao uso de softwares
gráficos devido a diversos fatores como a pouca quantidade de formandos, a
formação acadêmica deficiente e ao baixo aproveitamento do designer no mercado.
Esta pesquisa quer colaborar com uma visão mais atualizada do design no Brasil
utilizando métodos e conceitos consolidados em empresas internacionais de
tecnologia.
PALAVRAS-CHAVES: História do design. Design digital. Design de computadores.
Design thinking. Gestão em design. Inovação. Design norte-americano. Design
brasileiro.

Abstract
This study aims to elaborate a comparison between the applications of graphical,
management and computational design in Brazil and the US. Because the digital
revolution, technology companies primarily in Silicon Valley, USA began to
implement new design applications not only in the graphics area, but also in
technology and business management and changed the concept of building physical
products. However in Brazil, the situation is more precarious because the design
application is still limited to the use of graphic software due to several factors such as
the lack of design students, deficient academic education and the low usage of the
design in business. This research wants to collaborate with an updated view of
design in Brazil using international methods and concepts.
KEY-WORDS: Design history. Digital design.

Computer design.

Web design.

Design thinking. Design management. Innovation. American design. Brazilian design.
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1.

Introdução

Ao longo de aproximadamente dez anos e em contato com diretores, clientes
e colegas de trabalho como programadores, equipe de vendas e outros
departamentos, sempre notei um entendimento incorreto da função do designer.
Segundo o Diagnóstico do Design Brasileiro (BRASIL, 2014, pg. 89) “normalmente, o
sentido que as pessoas possuem sobre o design é o de uma cosmética colocada
sobre os produtos quando estes já estão finalizados”.
Na área digital, a ideia que os demais fazem da minha responsabilidade era
deixar bonita a interface feita pelo programador. A estética é um dos elementos da
parte visual e é resultado de estudos como organização espacial, legibilidade,
hierarquia do conteúdo e tantos outros aspectos. Ela, portanto, não surge de gosto
pessoal ou de opiniões, mas de uma solução que represente os objetivos do projeto
e de quem a requisita.
Dentro deste contexto, discutir o valor do design ainda gera discussões e
noções vagas e preconceituosas. Levando em conta a minha experiência, esta
pesquisa se iniciou, então, através de algumas questões: - Porque o trabalho do
designer no Brasil é desvalorizado na área de desenvolvimento de softwares e sites?
- Porque o design digital brasileiro não participa de etapas como a gestão de
projetos?
Em outras áreas como o de mobiliário, têxtil e de embalagens, a realidade é
diferente. E fora do Brasil, como nos EUA, o design é mais valorizado. A Apple, por
exemplo, faz seus produtos parecerem objetos de culto e ajudam a esclarecer às
pessoas mais leigas a importância de um projeto de produto e de interface.
A partir dessa premissa, iniciei uma pesquisa a fim de entender melhor as
causas e o contexto histórico desta falta de valorização. Como ponto de partida,
comecei com uma reflexão sobre a minha própria experiência. No ambiente de
trabalho, me deparava com as seguintes questões:
1.1. Porque há uma desvalorização do designer digital?
1.2. Quais os campos de atuação do design atualmente?
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1.1. Porque há uma desvalorização do designer digital?
Figura 1 – Desenho vetorial de um
telefone em formato SVG

Na década de 80, softwares gráficos e
de edição implantaram novos processos
facilitando o uso de recursos (tipografia e
confecção de gráficos) e consequentemente
diminuindo o tempo, o custo e o número de
pessoas

envolvidas.

Novas

formas

de

“desenhar” como a manipulação de imagens,
o desenho vetorial e o de três dimensões
facilitaram o processo de criação.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Desenho_vetorial#/media/File:Phone.svg

Com o uso destes, a facilidade de produzir resultados em menor tempo e em
maior quantidade assumiu escalas industriais. Lev Manovich os classifica como
softwares culturais:
O software cultural, em outras palavras, é um subconjunto determinado de
software de aplicação destinado a criar, distribuir e acessar (publicar,
compartilhar e remixar) objetos culturais como imagens, filmes, sequências
de imagens em movimento, desenhos em 3D, textos, mapas, assim como
várias combinações dessas e de outras mídias. (BARRETO, 2008, p. 190)
Figura 2 – Logo da Adobe Systems

Neste

universo,

a

Adobe

Systems1

desenvolveu vários softwares como o Photoshop,
Flash, Illustrator e Premiere. Quando pensamos
nos diversos tipos de formatos de informação
como imagem, texto, vídeo e animação, muitos
profissionais utilizam os programas da Adobe para
criar e editar estes formatos.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/
Adobe_Systems#/media/
File:Adobe_Systems_logo_
and_wordmark.svg

1

www.adobe.com
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Além dos softwares, tanto o computador quanto os seus periféricos como as
impressoras passaram a ser vendidos para uso doméstico com uma qualidade cada
vez maior e se aproximando de um padrão profissional.
O uso de templates, moldes ou modelos prontos para confecção de material
gráfico ou digital baixou custos e ofereceu produtos mais acessíveis a todos.
A transposição do arquivo físico para o digital trouxe, por exemplo, a
possibilidade de voltar alguns passos do trabalho caso o usuário tenha errado algum
traço, algo impensável para algumas técnicas de pintura. Além disso, o formato
digital possibilitou a mudança de tamanho, de cor e outras configurações através de
simples comandos.
Portanto, esta nova dinâmica trouxe a sensação de facilidade de produção,
pois através de comandos era possível conseguir resultados que antes exigiam
habilidades específicas. Um exemplo disso era o desenho em três dimensões. Antes
era necessário que o desenhista tivesse noções de perspectiva para fazer um
croqui. Com a tecnologia, o próprio software criaria tais imagens em perspectiva a
partir de desenhos técnicos como a planta baixa, cortes e vistas.
Figura 3 – Área de trabalho do AutoCAD/Autodesk para modelagem em desenhos 3D

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk#/media/File:AutoCAD_2006_drawing.png

Neste processo de mudança do analógico para o digital, ocorreu uma
mudança de paradigma: era e é bem requisitado o profissional que domina vários
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softwares e suas ferramentas ao invés de ter domínio no traço e no processo
criativo. Segundo Dijon de Moraes, este tipo de pensamento inicia-se logo na
formação acadêmica:
Os estudantes brasileiros estão saindo das universidades com amplo
domínio das ferramentas referentes à informática, meios digitais e
tecnológicos, mas muito deficientes em outras áreas como as humanas,
artísticas e culturais, que lhe dariam maior conhecimento e base para propor
inovações. (BRASIL, 2014, p. 93)

Uma prova disso são os classificados de emprego onde o requisito inicial e
eliminatório é ter conhecimento na ferramenta. Nos capítulos a seguir, haverá uma
amostra das informações contidas nestes classificados.
O mercado passou a exigir uma gama maior de conhecimento em áreas
correlatas como edição de vídeo, áudio, modelagem 3D, entre outros. Isso ocorre,
pois o arquivo digital apresenta-se em diversos formatos como imagens, animações,
vídeos e infográficos estáticos ou dinâmicos.
Consequentemente, a variedade de formatos acabou envolvendo uma
variedade de profissionais como designers, diagramadores, editores e captadores de
vídeo, ilustradores e programadores.
Mas por razões econômicas e pela aparente facilidade em gerar desenhos
através de softwares, a realidade brasileira força o profissional a trabalhar em
múltiplos formatos.
Aqui no Brasil se espera que o designer também deva conhecer, dominar e
oferecer outros serviços adicionais aos que já ofertava: [...] edição de vídeo,
gravação e edição de som, construção de animações em duas e três
dimensões, planejamento de interfaces e roteiros de navegação [...].
(CAUDURO, 1997, p. 99)

Portanto, ao invés de haver um grupo de especialistas em cada formato, há
um profissional pouco qualificado em uma área específica. A baixa qualificação leva
a baixos salários e alta rotatividade nas empresas.
A análise da situação precária em que se encontra o designer será discutida
nos capítulos a seguir com a ajuda de dados como média salarial, nível de
escolaridade e outros.
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1.2. Quais os campos de atuação do design atualmente?
Analisando cronologicamente, a discussão sobre design é ampla, pois a sua
história se confunde com a história da cultura material dos objetos criados por
artesãos, ferreiros, profissionais construtores e desenhistas. A abordagem será
concentrada a partir do século XX, pois este período está mais próximo do tema
deste projeto: o aparecimento do design digital.
O século XX começa com uma série de avanços tecnológicos de grande
impacto na sociedade industrial: o início das telecomunicações, motor elétrico e o de
combustão interna. Neste processo há um abandono da estrutura artesanal e a
industrial passa a dominar e produzir de maneira mais rápida e barata.
Alguns designers passaram a privilegiar a estética da máquina. Em 1917, um
grupo de artistas e filósofos holandeses formou o De Stijl 2 (O Estilo) cujo estilo
utilizava formas e linhas geométricas e sem ornamentações.

Figura 4 – cadeira Rietveld

Figura 5 – Abstract Speed + Sound

Fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Balla#/media/File:
GBallaArt.jpg
Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/De_Stij
l#/media/File:Rietveld_chair_1.JPG

2

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
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Outros grupos também exaltaram a máquina como a Bauhaus3 na Alemanha
e os futuristas 4 Filippo Marinetti e Giacomo Balla na Itália.
Estes novos estilos viriam a influenciar o visual dos produtos industrializados
como os carros e aparelhos elétricos. Além disso, o processo criativo do designer
também se transformou em um modelo industrial e este passou a trabalhar com a
padronização de peças dentro de uma linha de montagem.
Logo, o conceito que será explicitado a seguir tem uma aproximação mais
contemporânea, pois o aborda não somente na construção de materiais, mas
também de sistemas.
A partir dessa premissa, o design atualmente pode ser entendido, como um
processo de construção de um objeto ou sistema que leva em conta diversos
aspectos como o estético, funcional e econômico. O processo de criação envolve
diversas etapas como pesquisa, desenho, confecção de protótipos, modelagem e
pode resultar em inúmeros tipos de produtos como roupas, interfaces gráficas,
identidades corporativas e modelos de negócios.
Há, então, uma aplicação efetiva do design na gestão, criação e produção
retirando o estigma de mero instrumentador de softwares gráficos ou o responsável
somente pela visual do produto.
Essa aplicação estratégica é mais utilizada em países como os EUA
principalmente em lugares como o Vale do Silício, mas encontra dificuldades de
implantação no Brasil.
Além da gestão, o avanço tecnológico permitiu a atuação do design em outras
áreas. Com o aparecimento de novas mídias digitais, eram necessários profissionais
que dominassem linguagens de programação e de marcação como o HTML
(HyperText Markup Language) e o JavaScript na construção de um site, por
exemplo. Surgem, então, os designers digitais como o de interface, usabilidade e
outros.

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

4

https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
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Do design de uma publicação impressa para o design de hipermídia há um
salto substancial em termos de possibilidades tecnológicas, já que o design
de hipermídia envolve não só recursos físicos, de origem industrial, mas
também recursos lógicos (software), que supõem técnicas e conhecimentos
específicos. (SANTOS, 2005, p. 25)

Como a gama destes novos profissionais é grande, usaremos dois exemplos
segundo as definições de Preece (2005).
O user interface designer (designer de interface do usuário) e o web designer
têm a responsabilidade de produzir interação gráfica através de códigos ou scripts
que seja intuitiva e eficiente na operação de aparelhos.
Em outro campo, o UX designer (designer da experiência do usuário) trabalha
com o processo de estruturação da interação humana-máquina e busca o melhor
desempenho na usabilidade, acessibilidade e prazer na manipulação do produto ou
serviço.
Figura 6 - Wireframe

O UX designer entrega
wireframes,
quantitativa,
teste

de

pesquisa
card

sorting,

usabilidade,

rastreamento de navegação e
outros

produtos.

Tais

produtos são resultados de
pesquisa a fim de verificar se
um

determinado

site,

aplicativo ou software tem
clareza no seu conteúdo e na
sua navegação, por exemplo.

Fonte: https://wiki.mozilla.org/Labs/Site_2.0/
Existing_site_replacement/Page_outlines

O design passa, então, a ter uma atuação maior tanto na tecnologia quanto
na gestão crescendo de forma cooperada, isto é, o desenvolvimento de um ajudou
no outro.
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Por causa da demanda em atender este novo mercado, as empresas do setor
audiovisual no Brasil tem criado oportunidades para estes novos campos de design,
mas nem sempre associando gestão com tecnologia e dentro de condições
precárias, isto é, com pouca valorização do profissional.

21

2.

Questão central da pesquisa

A partir do que foi discutido, o avanço tecnológico da Revolução Digital foi
capaz de transformar de uma maneira profunda o ofício do designer, pois criou
novos campos profissionais, mudou o modo de concepção de projetos e apresentou
novas formas de mídia e de expressão dos conteúdos.
Em países como os EUA, o design avançou em áreas como gestão e
tecnologia discutidas na academia e consideradas como um fator estratégico pelas
empresas.
Porém, a profissão carece de reconhecimento no Brasil devido a uma série de
fatores como excesso de valorização do manejo em softwares gráficos em
detrimento da criatividade, o desinteresse de empresas do setor em investir nos
seus funcionários e o desconhecimento das novas aplicações de design no mercado
e nas faculdades.
Portanto, esta pesquisa tem como objetivo aprofundar todas as hipóteses
acima a fim de confirmá-las através de uma comparação feita entre os EUA e o
Brasil.
Referências teóricas como as de Roger Martin (2009) e práticas como John
Maeda (2016) descreverão o atual estado do design americano onde a aplicação
não é somente pelo aspecto estético, mas também pela organização espacial,
concepção e estruturação de projetos.
Dados como o Diagnóstico do Design Brasileiro 5 servirão como suporte para
a análise brasileira que revelam a necessidade de mudança na formação acadêmica
e de comportamento entre as empresas e profissionais do mercado.

5

http://www.cbd.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Diagnostico_Design_Brasileiro_Web.pdf
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3. Fundamentação teórica e metodologia
Como fundamentação teórica desta pesquisa, foram selecionados tanto
autores que discutem design, estética e tecnologia como criadores, empresários e
desenvolvedores.
John Maeda 6 é um designer americano envolvido com negócios e tecnologia
e atualmente é chefe global de design computacional e inclusão na Automattic. Ele
foi um associado ao Kleiner Perkins Caufiel & Byers (KPCB) onde aconselhava
startups7 sobre os impactos do design e sua importância tanto na criação quanto na
gestão.
Maeda liderou uma equipe de pesquisa no MIT Media Lab a fim de conectar
o design com a ciência da computação. No laboratório, ele fomentou a
primeira geração de engenheiros que podiam fazer um elegante design e
designers que podiam codificar fluentemente. (KPCB)

Roger Martin 8 foi o reitor da Rotman School of Management at the University
of Toronto de 1998 a 2013 e expandiu vários conceitos de negócios incluindo o
pensamento integrado. Autor de vários livros, ele escreveu “The Design of Business”
que trata de conceitos de design na gestão de projetos e negócios.
Martin não é o único autor a discutir sobre design thinking, mas seus
conceitos associam o design tecnológico com o estratégico e possuem uma forte
relação com o aparecimento de empresas digitais.
Steve Jobs será um estudo de caso na aplicação do design em inovação e
gestão. Juntamente com Steve Wozniak fundou a Apple Computers e foi um dos
responsáveis pela disseminação dos primeiros computadores pessoais. Ele não
chegou a completar sua graduação, mas sua contribuição foi prática no
desenvolvimento de computadores, softwares e hardwares. Usando uma biografia
sobre a Apple e seu fundador, principalmente a escrita por Walter Isaacson (2011),
foram estudados os métodos aplicados de design instituídos por Jobs.

6

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maeda

7

empresa recém criada, ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercado

8

http://rogerlmartin.com/
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Ele merece destaque neste estudo, pois no início, o ambiente era dominado
por programadores e, por não ter domínio deste assunto, seu diferencial se deu em
outras áreas incluindo o design. Ele foi um dos responsáveis pela consolidação do
uso individual de computadores pessoais, pela criação do sistema operacional em
desktops como conhecemos atualmente e pela revolução da navegação por
multitoque em smartphones.
Estas referências teóricas compõem a primeira parte da pesquisa teóricodocumental de base bibliográfica sobre história do design gráfico, digital e de gestão
nos EUA.
A segunda parte reúne dados e referências no Brasil. Alguns especialistas
como Dijon de Moraes (2006) servirão de referência em assuntos como formação
profissional e papel do design nas empresas.
Dijon

de

Moraes9 é

designer, escritor, conferencista,

professor da

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Ph.D em design pela Politecnico
di Milano, Itália. É também coordenador do Centro de Estudos Teoria, Cultura e
Pesquisa em Design e editor dos Cadernos de Estudos Avançados em Design na
mesma instituição.
Haverá também uma coleta de dados em sites sobre anúncio de vagas,
pesquisa salarial e disciplinas aplicadas em cursos de bacharelado de design no
Brasil. Nos EUA, serão coletadas informações dos impactos do design em empresas
tecnológicas como as do Vale do Silício. O resultado será um comparativo entre a
atual situação do design brasileiro e americano.
No Brasil, serão utilizados relatórios como o Diagnóstico do Design Brasileiro
e censos da ADG 10 (Associação dos Designers Gráficos do Brasil), SINE 11 (Site
nacional de empregos) e outros sites de informações sobre categorias profissionais
que serviram para ilustrar melhor a atual situação do designer. Vale ressaltar a
dificuldade em colher dados no país devido à falta de hábito de análises sazonais
para uma visão macro da situação.
9

https://www.blucher.com.br/autor/detalhes/dijon-de-moraes-62

10

http://www.adg.org.br/

11

http://www.sine.com.br/
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Por isso, merece destaque o Diagnóstico do Design Brasileiro, uma pesquisa
encomendada pelo Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio entre
2013 e 2014 e publicada em 2014.
Nos EUA, conferências anuais como o Design in Tech produzidos pela Kleiner
Perkins Caufield & Byers 12 mostram as informações mais atualizadas do design
aplicado no mercado americano.

12

http://www.kpcb.com/
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4. Tecnologia e design
Este

capítulo

fará

uma

análise

histórica

entre

a

tecnologia

de

desenvolvimento dos computadores e o design a partir da segunda metade do
século XX. O aparecimento dos computadores impulsionou o modo de se pensar
design, pois muitas ideias neste setor como gestão aplicada e experiência do
usuário surgiram no ambiente de empresas como a Apple, a IBM (International
Business Machines Corporation) e outros.
Apesar de não ter sido implantado nos projetos iniciais, o design tornou-se
fundamental para o aparecimento dos computadores individuais e atualmente é um
diferencial para o sucesso de projetos em empresas de tecnologia.
Observando os inúmeros recursos de um computador hoje em dia, fica difícil
imaginar que seu surgimento ocorreu devido à necessidade de realizar cálculos ou
tabular dados. No final do século XIX, Hermann Hollerith 13 fazia máquinas para
tabulação de dados usada para registrar dados de censo populacional e fundou a
“Tabulation Machine Company” em 1896.
Mas o grande fator de impulsão para o desenvolvimento das máquinas foram
as guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, aparelhos que realizassem
cálculos cada vez mais precisos foram criados a fim de suprir uma demanda no
campo da balística.
Nos seus primeiros protótipos, o aumento da capacidade de processamento
do computador esteve sempre à frente de questões como organização espacial e
estética. Formado principalmente por engenheiros da computação, matemáticos e
profissionais de ciências exatas, as equipes como a da máquina de Turing não
possuíam profissionais responsáveis pelo design. O ENIAC (Electronic Numerical
Integrator And Computer), por exemplo, era uma parede de equipamentos
eletrônicos com seu emaranhado de fios.
A princípio, os engenheiros projetavam sistemas de hardware para eles
próprios utilizarem. A interface do computador era relativamente direta,
reunindo vários painéis com chaves e mostradores que controlavam um
conjunto de registros internos. (PREECE, 2005, p. 29)

13

https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Hollerith
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Numa fase seguinte, experimentos como o de Douglas Engelbart (1962) e
outros pesquisadores caminhavam para uma nova forma de interação: o monitor e o
mouse.
Um dos maiores desafios naquele tempo era desenvolver computadores
que pudessem ser acessíveis e utilizáveis por outras pessoas, além dos
engenheiros, para a realização de tarefas [...] Para tornar isso possível,
cientistas da computação e psicólogos envolveram-se com o design de
interfaces. (PREECE, 2005, p. 30)

Apesar de Engelbart ter feito seu experimento usando um mouse, ainda não
havia uma interface gráfica com rasterização de imagens que possibilitasse o mouse
ser um instrumento de navegação.
Segundo Preece (2005), os cientistas e engenheiros desenvolveram
linguagens de programação, arquiteturas de sistemas, softwares e linguagens
baseadas em comandos, enquanto os psicólogos trabalhavam com capacidades
humanas como memória e decisão. Nota-se a ausência do designer no processo de
criação do próprio design de interação.
Numa segunda etapa, já com um processador mais potente, empresas
começaram a desenvolver protótipos a fim de comercializar um equipamento
individual de uso pessoal ou para o trabalho.
Figura 7 – Logo da Xerox Parc

Um

dos

primeiros

projetos

de

um

computador que coubesse na mesa de um
escritório surgiu no centro de pesquisa da Xerox
no começo dos anos 70 nos EUA. Até então, a
Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/PARC_
(company)#/media/File:XeroxPAR
C.png

estrutura era compartilhada, isto é, havia um
computador

central

que

dividia

seu

processamento entre os vários usuários que a
utilizavam.
A ideia era criar softwares mais complexos através do uso individualizado e
transformar o computador em uma máquina que pudesse interagir com o usuário e
realizasse funções cada vez mais complexas.
Vinte anos antes, O CEO (Chief Executive Officer) da GM (General Motors)
criou a posição de primeiro executivo em design nomeando Harley Earl como vice-
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presidente. Apesar de ter sido um fato isolado, este gesto sinalizou uma mudança de
postura da atuação do design tradicional em grandes corporações.
Em 1966, o CEO da IBM envia um memorando para seus funcionários
explanando sobre a importância emergente do design para a companhia.
Caminhava-se, então, para o aparecimento de empresas de produtos de design.
Paralelamente
gerenciais

da

às

GM

e

inovações
da

IBM,

Figura 8 – Xerox Alto

os

pesquisadores do Xerox PARC (Palo Alto
Research

Center)

passaram,

então,

a

desenvolver uma linguagem de programação
chamada Smalltalk que incluía uma interface
gráfica e pensavam em reaproveitar o
conceito de mapeamento de bits e do
mouse.
Fonte: https://en.wikipedia.org/ wiki/
Xerox_Alto #/media/File:Xerox_
Alto_mit_Rechner.JPG

Apesar de todo o investimento, a empresa não conseguiu viabilizar
economicamente seus produtos, pois ela ainda estava atrelada às máquinas
copiadoras e não conseguia visualizar este novo mercado.
Este modelo conceitual desenvolvido principalmente por um pesquisador
chamado Alan Kay 14 dentro da Xerox, serviu de base para a maioria das interfaces
utilizadas tanto nos sistemas operacionais Windows, no OS da Apple quanto em
sistemas Linux e Unix.
Esta interface gráfica do usuário – ou GUI (Graphical User Interface),
pronunciado gooey – foi facilitada por outro conceito pioneiro do Xerox
PARC: bitmaping. Até então, a maioria dos computadores se baseava em
caracteres. Digitava-se uma letra em um teclado e o computador gerava
esse caractere na tela [...] Como havia um número limitado de letras,
números e símbolos, não eram necessários muitos códigos de computador
ou poder de processamento para fazer isso. Por outro lado, em um sistema
de bitmap, cada pixel na tela é controlado por bits na memória do

14

ISAACSON, Walter. Steve Jobs: a biografia. Tradução de Berilo Vargas, Denise Bottmann, Pedro
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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computador. [...] Esse processo utiliza uma grande quantidade de poder de
computação, mas possibilita belos gráficos, fontes e displays de tela
fantásticos. (ISAACSON, 2011, p. 113)

4.1. Apple Company
Figura 9 – Apple logo

Por volta da década de 50, uma região próxima
a

São

Francisco,

EUA,

vivia

uma

expansão

tecnológica graças ao aparecimento de empresas que
forneciam componentes eletrônicos inicialmente aos
militares. Posteriormente, fabricantes de microchips,
designers de video game e empresas de informática
Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/A
pple_Inc.#/media/File:Apple_l
ogo_black.svg

foram sendo criados neste lugar que acabou sendo
chamado de Vale do Silício, EUA.

Neste ambiente fervilhante, Steve Wozniak 15, um jovem hacker, trabalhava
num projeto de microprocessador que coubesse numa mesa. Em suas horas vagas,
montou sozinho um computador pessoal de maneira artesanal ligado ao monitor de
um televisor comum e um teclado adaptado.
Desenvolveu também um software que faria este microprocessador exibir
imagens na tela, função ainda inexistente em aparelhos no mercado. Nesta época, o
computador Altair 8800 exibia luzes de LED (Light Emitting Diode) como output
(resultado de dados).
Paralelamente ao vale do Silício, em 1969 na Alemanha, um designer
industrial chamado Hartmut Esslinger funda a Frog 16, uma empresa de inovação e
design global que será parceira da Apple em vários projetos futuros.
A partir de uma encomenda de 50 unidades para a loja Byte Shop 17, Jobs e
Wozniak montam dentro de uma garagem improvisada e com a ajuda de amigos, a
empresa que um dia seria a Apple Computers.

15

ISAACSON, Walter. Steve Jobs: a biografia. Tradução de Berilo Vargas, Denise Bottmann, Pedro
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
16

http://www.frogdesign.com/
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Num segundo momento, um novo modelo integrado chamado de Apple II foi
feito de plástico e não mais de madeira. Ao invés de bater de porta em porta atrás de
compradores, Jobs com a ajuda de um profissional passa a escrever um plano de
negócio e busca um mercado além dos aficionados por tecnologia.
O Apple II é um sucesso e transforma a garagem em uma indústria e em
menos de 3 anos, mais precisamente em dezembro de 1980, a empresa foi avaliada
em 1,79 bilhão de dólares. Um ano antes, em 1979, a Xerox PARC faz uma parceria
com a Apple com as seguintes condições:
A empresa concordava em mostrar a Apple sua nova tecnologia e, em
contrapartida, ficaria com 100 mil ações, a cerca de dez dólares cada.
Quando a Apple abriu o capital, um ano mais tarde, o milhão de dólares em
ações da Xerox já valia 17,6 milhões. (ISAACSON, 2011, p. 114)

A tela em bitmap, uma das inovações do Smalltalk impressionou Steve Jobs
que aplicou esse conhecimento em seus projetos.
Jobs e seus engenheiros aperfeiçoaram significativamente as ideias de
interface gráfica que viram no Xerox PARC e depois foram capazes de
implementá-las de uma maneira que a Xerox jamais poderia fazer. Por
exemplo, o mouse da Xerox tinha três botões, era complicado, custava
trezentos dólares e não rolava suavemente. As melhorias não diziam
respeito apenas aos detalhes, mas a todo o conceito. O mouse do Xerox
PARC não podia ser usado para arrastar uma janela pela tela. Os
engenheiros da Apple desenvolveram uma interface em que se podia não
somente arrastar janelas e arquivos, mas até mesmo jogá-los em pasta.
(ISAACSON, 2011, p. 116)

Essa preocupação na concepção visual aparecia tanto no aparelho quanto em
outros detalhes como a embalagem, ícones e fontes. Em alguns momentos,
funcionários da Apple acreditavam que a obsessão de Jobs pelos detalhes gráficos
era inútil, mas a excelência pelo design mostrou-se um diferencial de qualidade e
com grande retorno financeiro.
A variedade fantástica de fontes do Macintosh, combinada com a
impressora a laser e grandes funcionalidades gráficas, iria ajudar a criar a
indústria de edição e impressão em computador, o chamado DTP (desktop
publishing), e se tornaria uma benção para o faturamento da Apple.
(ISAACSON, 2011, p. 148)

Neste momento, o design torna-se um elemento componente da criação tanto
do hardware quanto do software. Quando a Frog se muda para Palo Alto, Califórnia,

17

ISAACSON, Walter. Steve Jobs: a biografia. Tradução de Berilo Vargas, Denise Bottmann, Pedro
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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ela inicia uma parceria de sucesso com a Apple nos projetos de design começando
com o Apple II portátil, desenvolvendo a linguagem Snow White entre os anos de
1984 a 1990 além de vários modelos Macintosh.
Figura 10 - Macintosh

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh#/media/File:MacII.jpg

Apenas nove meses depois, um novo modelo chamado Mac apareceu
aproveitando as inovações do Lisa como o gerenciador de janelas, de menus e de
eventos, assim como os gráficos e o mouse. Ao mesmo tempo, outra empresa
chamada IBM lançaria o PC (personal computer) que utilizava o sistema operacional
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) desenvolvido pela Microsoft, uma
empresa criada por Bill Gates.
Figura 11 – interface do MS-DOS

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/DOS#/media/File:FreeDOS_Beta_9_prerelease5_(command_line_interface)_on_Bochs_sshot20040912.png

Mac e PC apresentavam diferenças na interface onde o PC trabalhava
através de linhas de comando enquanto que o Mac através de ícones. O MS-DOS
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do PC era, então, um sistema operacional que utilizava o modo de texto com um
cursor piscando esperando a entrada de um comando que seria digitado chamado
de prompt. Era necessário, portanto, um conhecimento mínimo de uma lista de
comandos para poder usar o computador.
Por outro lado, trabalhar com uma interface mais intuitiva sempre foi uma
meta para Jobs, que não era um programador e sempre se preocupou em aliar a
tecnologia ao cotidiano de usuários.
Dois exemplos de interface gráfica da Apple encontravam-se instaladas
dentro do Mac: o MacPaint e o Hypercard 18.
Figura 12 - MacPaint

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/MacPaint#/media/File:MacpaintWP.png

O MacPaint foi o precursor e sua estrutura ainda serve de base para as
versões mais atuais de softwares gráficos como o Adobe Photoshop. Através de um
mouse, o usuário poderia clicar no menu de ícones (texto, linha, cor, borracha),
selecionar uma ferramenta e “desenhar” no workspace (plano de trabalho). O
processo de manipulação do mouse se aproxima do desenho com o lápis facilitando
o uso do software.

18

ISAACSON, Walter. Steve Jobs: a biografia. Tradução de Berilo Vargas, Denise Bottmann, Pedro
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

32

Já o Hypercard foi um dos precursores do Hipertexto como fala o próprio
criador, Bill Atkinson:
Sob muitos aspectos, o Hypercard foi o precursor do primeiro navegador da
Web. Era como um navegador que foi acorrentado a um disco rígido, em
vez de ser ligado à World Wide Web. Páginas na Web são como os cartões
em uma pilha – todos eles têm elementos gráficos, texto e uma linguagem
de script. (MOGGRIDGE, 2007, p. 104)
Figura 13 – interface do Hypercard

Fonte: http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.05/05.02/RealWindowXCMD/img003.gif

O conceito do Hypercard se aproxima bastante da hipermídia elaborada por
Ted Nelson (2010), pois associava um banco de dados a uma interface gráfica
editável pelo usuário. No capítulo relacionado à internet, a hipermídia será abordada
com mais profundidade.
Considerando que o MacPaint e o Hypercard são softwares, vale a pena
ressaltar sua importância no processo evolutivo do computador. Segundo Manovich
(2011), apesar de essenciais, há pouca abordagem no estudo desta área. Ele está
em lugares como nas máquinas de busca, sistemas de recomendação, aplicativos
de mapeamento, ferramentas para blogs, mas parece invisível por trás da interface.
O desenvolvimento de softwares deu ao computador a capacidade de realizar
inúmeras funções além dos cálculos matemáticos dos antigos mainframes
(aparelhos enormes do tamanho de uma sala utilizados por grandes empresas). Esta
multiplicidade de tarefas permitiu a popularização do aparelho para ser usado e
vendido para diversos profissionais.
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Neste momento, os PCs da IBM já eram viáveis comercialmente, mas o seu
sistema operacional com linhas de comando se mostrava aquém do oferecido pela
Apple. Bill Gates, fundador da Microsoft, incorporaria a ideia de ícones visuais no
Windows, o novo sistema que substituiria o MS-DOS. Jobs o acusaria de plágio.
No início do século, investir em design de interação passa a ser um grande
negócio, pois as empresas perceberam a necessidade de aparecer com destaque
entre tantas empresas e inovações tecnológicas.
Um ótimo exemplo de evolução prática do design tanto do hardware quanto
do software foi Steve Jobs. Para ele, um bom design não atendia somente a
questões estéticas, mas solucionava questões da navegação, da experiência do
usuário e também na parte comercial.
O desenvolvimento tecnológico estava relacionado com a concepção do
design e vários elementos como o formato dos computadores e até a embalagem do
produto deveriam ser levados em conta. Ele acreditava que o usuário deveria passar
por uma boa experiência ao abrir a embalagem e era fundamental que ele
identificasse rapidamente os elementos componentes e não tivesse problemas na
instalação, por isso evitava fios e costumava juntar o monitor e o hard disk em um
único invólucro.
O objetivo a alcançar era a simplicidade, isto é, retirar o computador da caixa,
ligar na tomada e começar a usá-lo. Ele acreditava que era necessário dispensar o
manual de instruções, pois uma boa disposição espacial era capaz de indicar
intuitivamente como as coisas funcionam.
Havia também uma preocupação com itens pouco abordados em modelos
anteriores como tipografia e ícones do sistema operacional. Essa questão estética
viria a ser um diferencial dos produtos Apple com seu visual minimalista. Portanto, a
simplicidade proporcionaria um uso eficiente do design em 3 aspectos: a estética, a
tecnologia e a interface.
Trabalhando de uma forma integrada, tais aspectos geraram a criação de
uma marca, isto é, os produtos da Apple possuem um diferencial na interface,
estético e tecnológico que é reconhecido pelos seus consumidores. E este
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diferencial aliado a estratégias de vendas e marketing gera um apelo comercial com
casos de sucesso como o iPod, iPhone e iPad.
Portanto, em pouco mais de três décadas, o computador deixaria de ser um
mainframe para se transformar em um objeto móvel incorporado às atividades
cotidianas.
Nesta fase, o design é um componente estratégico a fim de conseguir
competir entre tantas empresas e inovações tecnológicas. Equipes multiprofissionais
de designers e de outras categorias trabalham em projetos como sistemas
operacionais, sites e outros produtos.

4.2. Aparelhos portáteis
Por definição, consideramos por dispositivos móveis toda a tecnologia que
permite a mobilidade de seus usuários [...] Palmtops, handhelds, notebooks,
smartphones, pendrive, hard disks externos, celulares, GPS, tablets,
periféricos que funcionam sem fio: mouse, teclado, impressoras, fone de
ouvido, joysticks, etc. (SANTOS, 2013, p. 22)

Neste capítulo, os aparelhos portáteis estudados serão somente os
smartphones, pois são componentes fundamentais numa segunda fase da expansão
da internet: a era da mobilidade. Paralelo aos desktops, os dispositivos móveis
evoluíam de um equipamento que fazia ligações telefônicas para um pequeno
computador graças à expansão da rede de conexão sem fios.
Segue a seguir um breve histórico sobre a evolução do celular até os
smartphones divido em eras segundo Brian Fling (2009) no livro “Mobile design and
development”.
A partir da década de 70, paralelo aos PCs, o celular já era um equipamento
portátil que realizava chamadas telefônicas apesar de suas limitações em relação à
bateria e suas funcionalidades. Conhecido como Brick Era (Era do tijolo), este
período (1973-1988) possuía aparelhos móveis que pareciam tijolos por causa da
larga espessura da bateria embutida.
Seu uso ainda era restrito por conta do preço e da rede de conexão restrita.
Como no modelo DynaTAC8000X, a interface destes primeiros modelos era similar
aos telefones fixos: botões para efetuar a discagem.
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Figura 14 – DynaTAC8000X

À medida que a tecnologia se aprimorava, a rede
de conexão e o número de usuários aumentavam e o
preço caía. A aparência não era mais de um tijolo, mas a
partir de 1988, os aparelhos eram mais finos e longos
como uma barra de doces.

Fonte:
https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:DynaTAC8000X.jpg

Por isso, o período (1988-1998) ficou conhecido como Candy Bar Era (Era da
barra de doce). Em 1991, foi implementado na Finlândia, a rede de segunda geração
(2G). Nessa mesma época, o SMS (Short Message Service) foi incluído como uma
das funcionalidades.
Figura 15 – Motorola RAZR v3X

No início dos anos 2000, os celulares
incorporaram várias funcionalidades que iam
além da chamada telefônica e envio de texto.
Naquela época, já era possível escutar música,
tirar fotos e acessar a internet. A terceira
geração (3G) de rede de conexão estava para
ser implantada.
A interface foi aprimorada e nos displays
destes celulares já era possível visualizar fotos
Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Razr
#/media/File:Motorola_RAZR_V3x.jpg

ou jogar e no teclado foram incluídos novos
botões como as setas direcionais para uma
navegação mais completa.

Paralelamente

à

evolução

dos

celulares,

foram

surgindo

diversos

equipamentos que se assemelhavam a um smartphone, pois possuíam os seguintes
dispositivos: chamadas telefônicas, SMS, acesso a internet e câmera fotográfica
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embutida, porém possuíam diferenças no sistema operacional, tamanho da tela,
teclado de navegação e existência de WI-FI (Wireless Fidelity).

Figura 16 – Interface do iPhone

Uma

grande

mudança

na

interface

de

smartphones ocorreu em 9 de janeiro de 2007 com
o lançamento do iPhone.

Comparado com o

Blackberry ou demais aparelhos com teclados ou
botões multifuncionais, o diferencial do iPhone seria
sua

navegação

touchscreen

(multitoque)

que

transferia a interação do hardware para o software.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/
File:IOS_5_home_screen.png
O resultado foi um aparelho que mostra um teclado numérico quando se
quer digitar um número de telefone, um teclado alfabético quando se quer
escrever, além de todos os botões necessários para cada atividade
específica. E todos desaparecem enquanto a pessoa está assistindo a um
vídeo. Ao trocar o hardware por um software, a interface se tornou fluída e
flexível. (ISAACSON, 2011, p. 487)

Por causa desse salto tecnológico, o iPhone obteve um grande sucesso
comercial. No final de 2010, a Apple vendeu mais de 90 milhões de exemplares e
obteve mais da metade dos lucros totais no mercado mundial de celulares.
Empresas concorrentes como a Google viriam a desenvolver sistemas
operacionais como o Android com uma tecnologia próxima ao iOS (iPhone
Operational System) estabelecendo a navegação multitoque como padrão. A
Android Inc. iniciou suas atividades em outubro de 2003 e em 2005 foi adquirida pela
Google que tinha interesse em investir no mercado de smartphones.
A Samsung cresceria posteriormente no ramo com lançamentos de linhas
como o Galaxy com sistema Android. Google, Samsung, Apple, Sony além de outras
companhias viriam a travar uma guerra pelo domínio do crescente mercado de
smartphones.
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4.3. Internet
Não é possível imaginar no início do século, um computador desconectado da
internet, pois ele teria limitações em seu uso.
No início da década (1990), o computador era amplamente compreendido
como uma simulação de máquina de escrever, pincel ou régua para
desenho, ou seja, uma ferramenta usada na produção de conteúdo cultural
que, uma vez criado, seria armazenado e distribuído na mídia apropriada –
página impressa, filmes, impressão fotográfica, gravação eletrônica. No fim
da década, com o uso comum da internet, a imagem popular do computador
não era mais apenas de uma ferramenta, mas também de uma máquina de
mídia universal, que poderia ser usada não apenas para criar, mas para
armazenar, distribuir e acessar todas as mídias (MANOVICH, 2001, p.69
apud PRADO, 2006, p.25).

Neste capítulo, o aparecimento da internet será estudado, pois ela trouxe
mudanças fundamentais no modo como utilizamos um computador e possibilitou a
criação de uma aldeia global onde as pessoas experimentam novas formas de
comunicação e trocas de informação.
Dentro desta linha histórica, será analisada a evolução estética e das
funcionalidades de um site a partir da contribuição do design. Assim como aconteceu
com os computadores, houve momentos de pouca contribuição do design e em
outras a intervenção foi grande.
Em 1989, cientistas do CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire), entre eles Tim Berners-Lee (1990) começavam a perceber que a internet
estava conectando as universidades e os centros de pesquisa nos EUA. Porém, o
volume de produção era muito grande, e, por isso, era necessária uma estrutura que
administrasse e localizasse tantos documentos.
Antes de propor seu sistema, Berners-Lee analisou outros exemplos e a
maior parte deles era baseada em uma estrutura hierárquica tipo árvore, onde os
arquivos são organizados a partir de um diretório raiz. O problema deste modelo era
sua rigidez, pois um conteúdo deveria ficar somente em um único tronco mesmo
tendo afinidades com outros.
Berners-Lee elaborou, então, um sistema de organização baseado em um
conceito apresentado por Ted Nelson (2010) de hipertexto. Era um conceito
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parecido com o Hypercard, lançado pela Apple, que possuía o hot spot, recurso cuja
função fazia surgir uma informação encadeada caso o usuário clicasse no ícone. A
diferença era que o Hypercard não tinha conexão entre computadores.
Cada arquivo, então, poderia conter links para outros criando um fluxo mais
fluído e não hierarquizado. O formato deste arquivo poderia apresentar texto,
imagem e áudio e foram denominados como Hipermídia.
Em fevereiro de 1993, foi lançado o primeiro browser com interface gráfica, o
Mosaic. Apesar de possuir apenas 0,1% do tráfego da internet, a web começava a
atrair cada vez mais usuários em um volume crescente.
“A introdução de navegadores gráficos por volta de 1993 foi o que permitiu
que a World Wide Web – que já existia havia alguns anos – realmente decolasse.”
(BARRETO, 2008, p. 210)
Figura 17 – interface do Mosaic

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_(web_browser)#/media/File:NCSA_Mosaic.PNG

No dia 30 de abril do mesmo ano, o CERN liberou o uso da rede para domínio
público colocando a disposição um servidor e a biblioteca de tags para edição e
distribuição. Pensando no seu crescente uso, descreveram o World Wide Web ou
W3 como um sistema colaborativo independente que seguiam as seguintes regras:
- acesso irrestrito em qualquer momento e lugar;
- compatibilidade com os diversos sistemas operacionais existentes e futuros;
- inexistência de um controle central;
- atualização constante dos documentos;
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- supremacia da troca de informações em relação à autoria dos arquivos, isto
é, não haveria discussões de conceitos de direitos autorais.
Sobre este último ponto, o controle e a cobrança de direitos autorais
inviabilizaria o projeto, pois o deixaria burocrático.
Ao mesmo tempo, estavam sendo discutidos no congresso americano
projetos de privatização da internet, pois o uso comercial estava restrito pelas
normas da NSFNET, cuja empresa NSF (National Science Foundation) era
responsável por grande parte dos entroncamentos (cabeamento) dos servidores. O
uso comercial e a liberação da rede para domínio público disseminou o uso da
internet.
No Brasil, em 1988 foram estabelecidas as primeiras conexões globais de
computadores através da parceria do LNCC (Laboratório Nacional de Computação
Científica), no Rio de Janeiro, com a Universidade de Maryland (EUA), por meio da
rede BITNET (sigla de Because It’s Time Network, uma das primeiras redes de
conexão em grande escala), assim como a conexão da FAPESP (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) com o Fermilab (Fermi National
Laboratory) de Chicago (EUA).
No ano seguinte, em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) deu
início à implementação da NREN brasileira lançando, com apoio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o
projeto Rede Nacional de Pesquisa (RNP). Durante sua existência como
projeto, a rede teve sua capacidade e capilaridade ampliadas, dando um
forte apoio no surgimento de provedores comerciais de serviços de Internet.
(SAVAZONI, 2009)

Entre 1996 a 1999, a Microsoft disputou o domínio do uso de browsers com a
Netscape. Ao mesmo tempo, apareciam novas tecnologias como o CSS (Cascade
Styling Sheets), JavaScript e o HTML dinâmico. Em 1996, o CSS foi introduzido pelo
W3C (World Wide Web Consortium) a fim de ser usado na criação de layouts, pois
antes do seu aparecimento, sites eram limitados visualmente, pois o HTML foi
originalmente construído como uma linguagem de marcação com o propósito de
compartilhar artigos científicos online.
Contudo a internet expandiu para fora do mundo acadêmico e designers
gráficos começaram a procurar caminhos para melhorar a aparência dos sites
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usando elementos que não tinham função primordialmente estética como as tags
para tabelas, espaços em branco e imagens em .gif.
O tableless (sem tabelas) web design surge com o aparecimento do CSS a
fim de melhorar a acessibilidade e enfatizar a separação entre as folhas de estilo e o
conteúdo em HTML, isto é, entre recursos visuais para diagramação e o conteúdo.
Assim como ocorreu com os computadores, em um curto espaço de tempo, a
internet passou de um sistema restrito de troca de informações para militares e
pesquisadores para uma rede que conecta milhões de pessoas no mundo inteiro.
No princípio não havia uma preocupação visual na interface dos primeiros
protótipos de browsers porque não havia a capacidade de inserir muitas imagens
devido à baixa qualidade de conexão e o foco dos pesquisadores era investir mais
na funcionalidade e nos desafios tecnológicos.
A partir da criação do HTML, surgiu o conceito de hipertexto, uma linguagem
de marcação capaz de ordenar várias mídias num suporte digital. Sua estrutura
permite interatividade e dinamismo, pois ao contrário de um livro impresso, seu
conteúdo pode ser constantemente editado.
Quanto à navegação, o conceito de hyperlink apresentado por Ted Nelson
(2010) e pelo Hypercard possibilitou uma organização viável pelos usuários e se
encaixou à estrutura descentralizada dos backbones, redes de transmissão de
dados que funcionam através de vários hubs (nós de conexão). Não há um único nó
centralizador, mas vários hubs menores espalhados pelo mundo. O hipertexto se
comporta de maneira semelhante, onde não há um arquivo raiz que se ramifica, mas
vários arquivos que se conectam através de links.
Em 1995, o JavaScript é disponibilizado para os browsers e em 1996, as
especificações do CSS são publicadas no W3C permitindo mais possibilidades de
diagramação e interação. Com a popularização do uso da rede, a interface e
navegação passaram a ser um diferencial para atrair a atenção dos usuários, pois
era possível criar blogs e portais sem um conhecimento aprofundado das linguagens
de marcação e programação.
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Os

softwares

culturais

(Word,

Photoshop,

Premiere,

entre

outros)

possibilitaram a produção de mídias em diversos formatos e deu ao usuário a
capacidade de fazer seu próprio conteúdo e editar qualquer outro. Surge, então, o
prosumer, que segundo Alvin Toffler (2012), é aquele que consome e produz mídias.
É um termo derivado de prosumption, um termo da era dot-com que significava
“produção por consumidores”.
Portanto, já não há mais uma distinção clara entre emissor e receptor, pois os
usuários se conectam dentro de centros de interesses e criam conteúdos de forma
cooperativa através de uma rede de informação. Ao alcançar uma escala mundial, a
população se conectou em uma grande aldeia global.
Quando em 1954 McLuhan propunha a concepção de aldeia global,
pouquíssimas pessoas entendiam do que ele estava falando. Naquela
época, McLuhan imaginava uma dimensão de comunicação que
transformasse o planeta inteiro numa pequena aldeia. (BAIRON, 1995, p.
53).

Uma série de fatores foi combinada para que esta rede global aparecesse:
- barateamento do custo acompanhado de um aumento na capacidade de
processamento do computador;
- dispositivos móveis como os smartphones capazes de realizar funções cada
vez mais parecidas com o desktop;
- rede de conexão da internet cada vez mais rápida e em mais lugares.
O computador (desktop, notebook ou smartphone), então, foi alçado a
equipamento de comunicação de primeira necessidade ultrapassando o telefone ou
qualquer outro equipamento.
Diante de uma quantidade que crescia exponencialmente e em diferentes
formatos, era necessário que um site tivesse um visual atraente e de fácil
entendimento a fim de se destacar dos demais. Neste momento, o design se
transforma em um fator diferencial para atrair visualmente o usuário e conseguir um
bom posicionamento nos mecanismos de busca.
Uma segunda leva de empresas de tecnologia como o Google, Yahoo e
Facebook surge com o fortalecimento da internet desenvolvendo ferramentas como
mecanismos de busca, mídias sociais ou produtos associados à navegação e
interação dos usuários.
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Tais

empresas

adotaram

o

mesmo

perfil

inovador

daquelas

que

desenvolveram os primeiros computadores como a Microsoft e a Apple e
posteriormente passaram a competir com as mesmas no mercado de sistemas
operacionais e aplicativos para smartphones entre outras áreas.
Percebe-se, então, que o design digital, de produto e gráfico foram e são
ferramentas de inovação em empresas de tecnologia americanas principalmente no
Vale do Silício, Aliado a este espírito inovador, foram implantados novas formas de
gestão ligadas ao design que veremos no capítulo a seguir.
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5. Design estratégico
Paralelamente ao crescimento da participação do design na área de criação,
este se tornou também relevante na gestão de projetos graças ao aparecimento de
empresas de inovação tecnológica de softwares e hardwares que implantaram
métodos inovadores de gerenciamento.
Segundo Coutinho (2011), o design thinking é um campo que aplica aspectos
gerenciais em projetos de qualquer natureza.
Design thinking, ou pensamento do design, pertence a um campo ainda
mais amplo e estruturante do conhecimento da pós‐modernidade, o
pensamento complexo. Representa um estilo cognitivo de pensar e agir
particular, que oferece caminhos e respostas nos contextos complexos
vividos pelas organizações privadas, públicas e do terceiro setor do século
XXI. O pensamento do design evolui, portanto, de um design do “como
fazer” (produtos, marcas) para o design do “que fazer” (estratégia, gestão,
negócios). (COUTINHO, 2011 apud BRASIL. MDIC, 2014, p. 89)

Há, portanto, uma ampliação do campo de atuação.
Designers devem abordar a escala e a complexidade no nível sistêmico,
mesmo quando existam componentes individuais. Também precisam ser
capazes de antecipar os problemas e soluções, ao invés de simplesmente
resolver os problemas conhecidos. Cada vez mais, os problemas de
design são encaixados dentro de sistemas sociais, tecnológicos e
econômicos de alta complexidade e em endereços de pessoas com
variados comportamentos e experiências cognitivas, físicas e culturais. O
papel do designer é gerenciar essa complexidade, para a construção de
mensagens claras que revelem para as pessoas as diversas relações que
compõem os contextos de informação e para oferecer produtos e práticas
sustentáveis para os clientes. (BRASIL, 2014, p. 87)

Em 1991, David Kelley, Bill Moggridge e Mike Nutall fundam a IDEO 19 e
utilizam o design thinking como metodologia para a concepção de serviços,
experiências digitais e produtos como o primeiro mouse da Apple e o Palm V PDA
(Personal Digital Assistant). A empresa também se envolveu com consultoria de
gestão e design organizacional.
Ao mesmo tempo em que empresas aplicavam o design thinking em seus
processos, universidades pesquisavam sobre a matéria. Em 2005, foi criado o
Instituto de Design Hasso Plattner de Stanford também conhecido como d.school20,
uma escola com base na universidade de Stanford em cooperação com a
19
20

https://www.ideo.com/
http://dschool.stanford.edu/
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universidade de Potsdam. O instituto integra gerenciamento e negócios dentro do
ensino de engenharia e design de produto.
O conceito de design thinking surgiu por volta de 1972 quando o designer e
arquiteto Bryan Lawson (1980) pesquisou as diferenças na busca por soluções entre
estudantes de arquitetura e de ciência.
Através das experiências de Lawson, Nigel Cross (2010) concluiu que os
cientistas resolviam problemas através da análise enquanto que designers através
da síntese.
Em linhas gerais, a análise é um procedimento de pesquisa que divide em
partes o objeto estudado a fim de conhecer em detalhes seus componentes. A
síntese é o processo oposto que combina elementos a fim de formar um todo.
Em 2009, Roger L. Martin relaciona o empreendedorismo digital com o design
aplicado na gestão em seu livro “The Design of Business: Why Design Thinking is
the Next Competitive Advantage (O Design dos negócios: Porque o Design Thinking
é a Próxima Vantagem Competitiva).”
Martin (2009) divide o pensamento em dois tipos de negócios em analogia
aos conceitos de Cross. O primeiro é o pensamento analítico que é guiado pelo
processo quantitativo eliminando julgamentos e variações. Em empresas mais
tradicionais, o pensamento analítico é mais prevalente, pois é fácil de mensurar,
escalar e é mais consistente.
Por outro lado, empresas que privilegiam esta postura podem ser pouco
inovadoras, pois não conseguem mensurar os riscos de novas ideias e assim
caminham a uma estagnação guiada pelo gerenciamento de tarefas.
O outro tipo de pensamento é o intuitivo, movido pelo instinto da criatividade e
da inovação.
“O pensador de design tem uma postura que busca o desconhecido, abraça a
possibilidade de surpresa, e está confortável em vadear na complexidade não
sabendo o que está do outro lado.” (MARTIN, 2009, p. 159)
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Segue a seguir uma tabela que faz uma comparação entre o pensamento
analítico e o intuitivo proposto por Martin.
Tabela 1 – Pensamento analítico X pensamento intuitivo

pensamento analítico

pensamento intuitivo

organização do fluxo

tarefas em curso

projetos

modo de raciocínio

declarativo

generativo

natureza do estado

gerenciamento de
grandes orçamentos

resolução de problemas

atitude dominante

restrições são inimigas

restrições são desafios

propósito

provar através da indução
e dedução

saber sem fundamentação
explícita

- exploração do
conhecimento existente

- exploração de novos
conhecimentos

- dependência de dados
passados

- rejeição do passado

abordagem

objetivo

- supressão de análise
- supressão de julgamento - invenção do que poderia
- refinamento
ser
consistência de resultado

resultado que satisfaz o
objetivo

Fonte: http://insigniam.com/staging/wp-content/uploads/2013/05/Insigniam-Design.pdf

Apesar da aparente oposição, Martin propõe o equilíbrio destas duas forças
(MARTIN, 2009, p. 137): “Design thinking representa o equilíbrio frutífero entre o
pensamento intuitivo e o pensamento analítico entre validade e confiabilidade.”
Portanto, as ideias inovadoras encontrariam viabilidade econômica e de
produção através de processos de validação onde projetos são verificados por
softwares que capturam dados de perfil do usuário e seus hábitos e, por isso,
validam o produto para determinado público ou objetivo.
Neste processo, a criação começa com a contemplação do mistério, avança
para um desenvolvimento da heurística baseada na experiência e finalmente é
refinada dentro de um algoritmo que pode ser reduzido em um software.
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Gráfico 1 – Pensamento analítico e intuitivo

Fonte: http://insigniam.com/staging/wp-content/uploads/2013/05/Insigniam-Design.pdf

Antes do aparecimento da internet, já era hábito das empresas fazer
pesquisas de mercado para obter informações sobre o possível comprador. Porém a
internet potencializou a captura destes dados que monitoram a navegação do
usuário.
As ideias de Martin possuem relação com o comportamento adotado por
jovens empresas de tecnologia como as encontradas no Vale do Silício que
empreenderam e empreendem utilizando ao mesmo tempo estes dois tipos de
pensamentos.
Exemplos como a Apple e a Microsoft estavam em constante experimentação
sendo pioneiros em frentes como a criação do computador pessoal e da interface
gráfica e ao mesmo tempo buscavam escalar mundialmente seus negócios.
Comparadas com as empresas tradicionais que foram criadas antes da
Revolução Digital, as novas cresceram em um espaço de tempo menor. Atualmente
tem influência mundial no mercado de tecnologia, mas que sofrem uma concorrência
de novos empreendedores que competem com as grandes investindo em inovação e
modelos disruptivos de negócios.
A fim de não ficarem obsoletas, corporações como a Microsoft, Facebook e
Google acabam comprando e incorporando as mais novas como Instagram e
Whatssapp. A inovação, portanto, é um componente estrutural no nascimento e na
manutenção destas empresas.
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Há, então, uma realidade de aplicação e conceituação do design
principalmente nos EUA, mas também na Europa e alguns países da Ásia que está
em descompasso com o mercado e a formação do design no Brasil. Nos capítulos a
seguir, a aplicação nas empresas e a formação do design nas universidades
brasileiras serão analisadas com mais detalhes.

5.1. Três tipos de design
Colaborando com o pensamento de Martin, John Maeda destaca os três tipos
de design: o design clássico, o de negócios (design thinking) e o tecnológico
(computational design).
Em linhas gerais, o design clássico envolve aspectos artísticos e campos
como arquitetura, moda, paisagismo, design da comunicação, de interiores e
industrial. O design thinking acabou de ser abordado e o computacional estuda
algoritmos e processos especialmente em aplicativos móbiles, dispositivos
conectados a internet, veículos autônomos e realidade virtual. Além desta
abordagem mais geral, Maeda destaca diferenças no processo de criação e
execução de cada design.
Tabela 2 – Existem três tipos de design. Precisamos ser específicos.

Design clássico

Design thinking

Design computacional

Há uma maneira certa de
fazer o que é perfeito,
elaborado e completo

porque a execução
ultrapassou a inovação e
a experiência importa

projetar para bilhões de
pessoas e em tempo real

A revolução industrial e
antes disso pelo menos
alguns milênios de
fermentação

A necessidade de inovar
em relação às
necessidades individuais
dos clientes requer
empatia

O impacto da lei de
Moore 21, a computação
móvel e os mais recentes
paradigmas tecnológicos

Fonte: http://venturebeat.com/2016/03/14/kpcbs-john-maeda-3-types-of-design-every-companyneeds-to-know/

21

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Moore
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Tabela 3 - Princípios de design clássico X princípios de design tecnológico

Design clássico

Design tecnológico

número de
usuários ativos

milhões

centenas de milhões

tempo necessário
para implantar o
produto

semanas a meses através de

entregue instantaneamente
na rede

canais de distribuição

a perfeição é
alcançável

sim, pois há uma versão final

não, pois está sempre
evoluindo

nível de confiança
do designer

absoluto e auto-validante

geralmente alta mas aberto a
análise e pesquisa

Fonte: http://www.kpcb.com/blog/design-in-tech-report-2016

Analisando o processo de produção de acordo com os dados das tabelas
acima, o design clássico tem um processo que se inicia a partir da premissa do
projeto: o que será feito e quais são as condições financeiras, de tempo, espaço e
outros. Tomando como exemplo um projeto de edifício, este se inicia com
informações como topografia, medidas do terreno, tipologia (residencial, comercial),
tamanho da construção, etc.
Numa segunda etapa, há a elaboração de esboços, rascunhos e desenhos a
fim de encontrar a melhor solução. A escolha da versão final leva em conta as
premissas do projeto e a experiência do arquiteto ou da sua equipe. Não há,
portanto, um processo de validação do resultado.
Por outro lado, o design tecnológico trabalha em processos de constante
validação devido a seu formato digital que permite mudanças e alterações mais
facilitadas. Pesquisa quantitativa, card sorting, teste de usabilidade, rastreamento de
navegação são algumas ferramentas que o UX designer utiliza para checar a
usabilidade de sites.
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Apesar das diferenças, Maeda enfatiza a interação entre eles. Ele cita alguns
exemplos de interação entre o clássico e o computacional como a homepage de
pesquisa da Google.
O mecanismo de pesquisa da Google envolve uma alta complexidade de
algoritmos que mostram os resultados das buscas por trás de uma simples caixa que
denota simplicidade.
Figura 18 – Interface do Google search

Fonte: http://www.holony.com/blog/5-tips-for-searching-google-effectively/

Outro exemplo de interação entre o design clássico e o computacional é o
Material Design 22 também da Google:
sintetiza os princípios clássicos de um bom design com a inovação e
possibilidade da tecnologia e ciência […] Esta experiência é um documento
vivo que será atualizado na medida em que continuamos a desenvolver os
princípios e detalhes do Material Design. (GOOGLE, 2014)

O Material Design é, portanto, um conjunto de diretrizes de uma linguagem
visual usado em todo seu conteúdo (Gmail, Google Maps, Analytics, Plus e outros).
É possível também aplicar seus elementos em qualquer outro lugar, pois ícones,
paleta de cores, layout, templates e outros componentes encontram-se disponíveis
para download.
Uma das razões para a sua criação pode ter sido a intenção de unificar a
visualização em diferentes dispositivos Android que possuem resolução e formato
distintos.

22

https://material.google.com/
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Figura 19 – Layout de uma interface de um
23
aplicativo utilizando Material Design.

A proposta da Google é, então,
tornar o Material Design uma referência
de estilo e de aplicação em outros sites
e aplicativos baseados em estudos
contínuos de usabilidade e estética feitos
por um grupo de profissionais gráficos e
digitais. O Material Design é, então, uma
solução estética a fim de suprir uma
demanda de usabilidade em diferentes

Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/9/9c/Material_Design.svg/2000pxMaterial_Design.svg.png

formatos de aparelhos.

Portanto, é possível perceber que o Google investe massivamente em design.
A figura a seguir mostra outros exemplos de frentes de pesquisa em design
realizados pelo Google: ATAP Project Ara, Creative Labs, Chrome Experiments,
entre outros.
Figura 20 – Investimento da Google em design

Fonte: http://www.kpcb.com/blog/design-in-tech-report-2016

Exemplos como esse são comuns também em outras empresas relacionadas
ao desenvolvimento de softwares ou hardwares e que investem muito em design
23

Os botões não possuem uma aparência tridimensional ou textura, os ícones são composições
simples como círculos, quadrados e retângulos e as cores não se misturam, isto é, não possuem
gradientes.
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como gestão, inovação, criação visual e interface com o usuário. Na tabela a seguir
elaborada por Maeda, temos exemplos de empresas deste ramo: Facebook, Netflix,
Apple e outros.
Tabela 4 - Fatores que contribuem para a percepção de um grande design

Talento

Desejo de
investir

Suporte do
conselho
executivo

Sabe atrair
talentos de design

Design é visto
como lucro

Facebook
Google

Inovação

Estratégia

CEO e equipe
executiva

Design
impulsiona a
inovação

Design é uma força
propulsora de produtos
estratégicos e não de uma
reflexão tardia

Apple

Apple

Apple

Apple

Google

Google

Google

Google

Facebook

Facebook

Tesla

Facebook

IBM

Square

Netflix

Square
Tesla

Square
Tesla
Fonte: http://venturebeat.com/2016/03/14/kpcbs-john-maeda-3-types-of-design-every-companyneeds-to-know/

A tabela acima divide em cinco colunas os fatores que contribuem para a
percepção de um grande design nas empresas: talento, vontade de investir, apoio
da diretoria, inovação e estratégia. Em cada coluna, Maeda lista as empresas que
mais investem neste fator.
É importante notar que estes cinco fatores demonstram a penetração do
design nas questões estratégicas das empresas. Quanto mais fatores a empresa
aplicar, maior é a relevância do design em sua gestão.
Com tantas aplicações, pode parecer difícil conseguir utilizar o design de
forma plena e equilibrada. Maeda propõe, então, algumas orientações. Ele
desmistifica, por exemplo, o uso do design clássico somente na etapa final do
projeto como um acabamento cosmético. Com o uso do design thinking na gestão é
possível planejar melhor as etapas e aproveitar o design logo no início não o
estigmatizando como custo, mas como investimento.
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Figura 21 – Design como cosmética

Fonte: http://www.slideshare.net/kleinerperkins/design-in-tech-report-2015

Maeda enfatiza, então, a ideia de reformulação do design:
- Design não é apenas sobre beleza; é sobre relevância de mercado
e resultados significativos;
- O crescimento dos designers na indústria de tecnologia exige uma
reformulação na educação;
- Designers trazem a necessidade de um pensamento e atitude
crítica na economia;
- O trabalho de pesquisa em laboratórios por décadas proporcionou o
aparecimento das startups. (MAEDA, 2016)

Nos EUA, há uma tendência cada vez maior de penetração do design em
empresas de tecnologia. 36% das 25 startups como Airbnb 24 e Pinterest 25 com
recente aporte financeiro no setor da internet de acordo com a CB Insight´s são cofundadas por designers.

24
25

https://www.airbnb.com.br/
https://br.pinterest.com/

53

Gráfico 2 - Startups co-fundadas por designers

Fonte: http://www.kpcb.com/blog/design-in-tech-report-2016

Esta informação mostra uma mudança de comportamento se compararmos
com o início do desenvolvimento dos primeiros computadores onde a equipe era
composta basicamente por engenheiros ou profissionais da área da ciência da
computação.
Em outro gráfico, Maeda reforça a influência dos designers. 21% das startups
unicórnios 26 de todos os setores têm cofundadores formados em design ou que
vieram de uma área próxima como arquitetura, música, visualização, belas artes e
artes multimídia. Algumas destas empresas são mundialmente conhecidas como
AirBnB, AVAST Software 27, Pinterest 28, Xiaomi 29 entre outros.

26

startups com um valuation (processo que determina o valor atual de uma empresa) igual ou acima
de um bilhão de dólares
27

https://www.avast.com/pt-br/index

28

https://br.pinterest.com/

29

http://br.mi.com/
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Figura 22 - Startups cofundadas por designers

Fonte: http://www.kpcb.com/blog/design-in-tech-report-2016

No Brasil, tais mudanças ainda não foram incorporadas nas faculdades ou
não estão completamente aplicadas nas empresas, pois estas três áreas (gráfica,
computacional e de gestão) não se conversam e o profissional é condicionado a se
concentrar em apenas um deles.
Para ilustrar a diferença em investimento na área de design entre países
como os EUA e o Brasil, o gráfico a seguir mostra a relação entre a competitividade
de um país e sua capacidade em design segundo o International Design Scoreboard
e o Global Competitiveness Index.
A baixa capacidade em design leva países como o Brasil, Uruguai e Colômbia
a apresentar pouca competitividade. Por outro lado, em países como EUA, Japão e
Singapura, a situação é inversa.
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Gráfico 3 – Desempenho dos países em competitividade e capacidade de design de acordo com o
International Design Scoreboard e o Global Competitiveness index

Fonte: http://www.cbd.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Diagnostico_Design_Brasileiro_Web.pdf

O capítulo seguinte vai abordar a realidade brasileira no campo profissional e
educacional comparando com a situação do design nos EUA.
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6. O design digital no mercado brasileiro
Depois de analisar as aplicações do design nos EUA, um comparativo será
feito com a realidade brasileira. De acordo com as premissas da introdução, os
seguintes fatores serão analisados:
1.1. Porque há uma desvalorização do designer digital?
1.2. Quais os campos de atuação do design atualmente?
Antes de responder estas perguntas, é necessário definir o setor a ser
estudado. Segundo o Diagnóstico do Design Brasileiro, o setor audiovisual:
pertence à indústria criativa e consiste em empresas de pequeno porte com
grandes equipes de design. A média de funcionários dessas empresas é de
31, enquanto a média para atuantes na equipe de design representa um
terço do número total. As equipes desse setor são formadas por designers
gráficos e de multimídia, o que está de acordo com o produto
comercializado, que são, por exemplo, filmes, propagandas, web sites.
(BRASIL, 2014, p. 37)

Os demais setores como o mobiliário, de embalagens, de calçado e têxtil são
empresas com mais de 50 funcionários sendo algumas multinacionais.

6.1. Porque há uma desvalorização do designer digital?
Levando em conta as informações do Diagnóstico do Design Brasileiro, o
setor audiovisual no Brasil apresenta, então, uma realidade distinta dos demais.
Com uma equipe enxuta, o designer audiovisual assume várias funções a fim de
contemplar todos os formatos gerando um profissional pouco qualificado em uma
área específica.
Aqui no Brasil se espera que o designer também deva conhecer, dominar e
oferecer outros serviços adicionais aos que já ofertava: [...] edição de vídeo,
gravação e edição de som, construção de animações em duas e três
dimensões, planejamento de interfaces e roteiros de navegação [...].
(CAUDURO, 1997, p. 99)

Os desdobramentos da falta de qualificação podem gerar alta rotatividade e
baixos salários.
Segundo os dados da média salarial da SINE em 2016, a média salarial do
web designer é a seguinte:
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Tabela 5 – Média salarial do web designer segundo a SINE 2016 no dia 20 de setembro de
2016

Fonte: http://www.sine.com.br/media-salarial-para-web-designer

Considerando que a maioria das empresas do setor audiovisual são
pequenas, a pesquisa salarial das empresas de pequeno porte são as mais
representativas.
Tabela 6 – Porte empresarial segundo a SINE no dia 20 de setembro de 2016

Fonte: http://www.sine.com.br/media-salarial-para-web-designer

Contrapondo a pesquisa do SINE, há o censo da ADG de 2012. Apesar do
censo a seguir não incluir o setor web, muitos designers gráficos trabalham na área
digital montando elementos do front end.
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Gráfico 4 – Média salarial do web designer no Brasil segundo a ADG

Fonte: http://www.adg.org.br/institucional/censo-adg

Dados mais precisos não foram encontrados na ABRAWEB 30 (Associação
dos Profissionais de Internet), pois ela ainda está colhendo informações, e, por isso,
seus resultados ainda não foram divulgados.
Uma última fonte de dados foram os sites da InfoJobs31 e da Manager 32 onde
foram colhidos todos os anúncios para a vaga de web designer do dia 29 de
setembro de 2016 e 06 de outubro de 2016 respectivamente. A InfoJobs e a
Manager foram escolhidos, pois somente estes forneceram todas as cinco
categorias que serão estudadas: vínculo empregatício, salário, local, escolaridade
mínima e requisitos básicos.

30

https://www.abraweb.com.br/

31

http://www.InfoJobs.com.br/

32

http://www.manager.com.br/
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Em sites como o SINE 33, Vagas.com 34 e Trampos35, muitas empresas não
preenchem o salário e põem a combinar. Anúncios de empresas que não
declaravam o salário assim como outro dado não foram incluídos.
O perfil e o tamanho das empresas que contratam são variados: prestadores
de serviços, comércio e indústrias de grande e pequeno porte, porém a função da
vaga é similar: cuidar do site institucional ou da loja virtual.
A partir dos dados coletados de 113 anúncios que podem ser vistos no final
desta pesquisa foram construídos três gráficos: escolaridade mínima, média salarial
e local de emprego.
Na escolaridade mínima, há uma diferença entre os dois sites nas categorias
ensino médio e técnico. No site da InfoJobs, há uma predominância maior em vagas
com nível técnico e no da Manager no ensino médio.
Gráfico 5 – Escolaridade mínima dos anúncios da InfoJobs

estágio
ensino médio
técnico
superior

Gráfico 6 – Escolaridade mínima dos anúncios da Manager

estágio
ensino médio
técnico
superior

33

http://www.sine.com.br/vagas-empregos/web-designer

34

https://www.vagas.com.br/vagas-de-web-designer?

35

https://twitter.com/trampos?lang=en
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Apesar da diferença de resultado, a conclusão é a mesma: muitos
profissionais atuando no mercado sem a conclusão do bacharelado.
Gráfico 7 – Média salarial dos anúncios da InfoJobs

de R$ 880,00 a R$ 1760,00
de R$ 1760,00 a R$ 2640,00
de R$ 2640,00 a R$ 3520,00
de R$ 3520,00 a R$ 4400,00
acima de R$ 4400,00
até R$ 880,00

Na média salarial da InfoJobs, mais da metade dos anúncios ofereciam
salários de até R$ 1760,00. Aproximadamente apenas 6% dos anúncios ofereciam
salários superiores a R$ 4400,00.
Gráfico 8 – Média salarial dos anúncios da Manager

até R$ 1760,00
de R$ 1760,00 a R$ 2640,00
de R$ 2640,00 a R$ 3520,00
de R$ 4400,00 a R$ 5280,00

Os dados da Manager são parecidos com o da InfoJobs com mais da metade
dos salários inferiores a R$ 1760,00 e uma faixa estreita de salários acima de R$
4000,00. Não foram encontrados anúncios com salários inferiores a R$880,00.
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Gráfico 9 – Local de emprego dos anúncios da InfoJobs

SP
RS
RJ
PR
CE

A maioria dos anúncios da InfoJobs são para vagas no estado de São Paulo,
principalmente na capital.
Gráfico 10 – Local de emprego dos anúncios da Manager
SP
RS
RJ
PR
SE
MG
SC

O mesmo comportamento se repete no site da Manager com a predominância
de empregos em SP.

6.2. Conclusões sobre desvalorização financeira
Analisando todas as fontes de variação salarial, é possível concluir que os
dados da SINE apresentam uma média salarial mais alta do que da ADG, da
InfoJobs e da Manager. Isso ocorre, pois os valores da SINE podem apresentar uma
distorção, pois são feitas a partir de uma média considerando a pretensão salarial
que não é o valor real, mas um valor presumido geralmente maior do que a aplicada.
Apesar do censo da ADG ser de 2012, ela tem relevância, pois os dados
foram colhidos a partir das respostas de 2614 profissionais no site. Além disso, a
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ADG fornece uma informação adicional que é a distribuição salarial entre as regiões
geográficas do Brasil e a proporção das faixas salariais.
Apesar da amostragem pequena (113 anúncios), os sites da InfoJobs e da
Manager mostram salários reais e fornecem outras informações como vínculo
empregatício, escolaridade mínima, entre outros.
Na avaliação geográfica, há uma percepção clara da desproporção entre o
restante do país e a região sudeste que oferece a maioria das vagas e as melhores
oportunidades financeiras. Além dos dados da ADG, o site da InfoJobs e da
Manager e o Diagnóstico do Design Brasileiro (BRASIL. MDIC, 2014) ressaltam a
predominância de oportunidades no sudeste, principalmente em São Paulo, capital.
Na avaliação salarial, segundo a ADG, as faixas salariais mais baixas como a
categoria F (menos de R$ 850,00) representa uma fatia de 15% e a E (entre R$
850,00 e R$ 1500,00) é de 25%. Portanto, 40% dos profissionais recebem uma
remuneração de até R$ 1500,00.
Nesta categoria, os anúncios no InfoJobs e na Manager apresentam um valor
maior de 63% da InfoJobs e 62,5% da Manager com profissionais recebendo até
dois salários mínimos (R$ 1760,00).
Gráfico 11 – Comparação das médias salariais da ADG, InfoJobs e Manager com o salário mínimo
60
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A categoria de web designers que trabalham com esta faixa salarial mais
baixa são aqueles que não executam funções criativas e são responsáveis por trocar
imagens e textos de forma repetitiva e em grande quantidade em portais e sites de
alta rotatividade de conteúdo como lojas virtuais. Tal tipo de função exige um
conhecimento básico em edição de imagens, vídeos e em linguagens para a
internet.
Figura 23 – Exemplo de anúncio de vagas na InfoJobs

Fonte: http://www.InfoJobs.com.br/empregos.aspx?Palabra=web%20designer

Em sites de empregos como o InfoJobs e Manager, há muitas ofertas deste
tipo onde a exigência de escolaridade é a partir do segundo grau até estudante de
graduação. O nível hierárquico é operacional, técnico ou estágio, porém o grau de
exigência no conhecimento em softwares é alto envolvendo softwares gráficos, de
modelagem 3D e de web.
Em relação ao vínculo empregatício, o Diagnóstico do Design Brasileiro
conclui que há uma predominância de freelancers no setor audiovisual:
O setor Audiovisual [...] utiliza em grande peso o recurso de designers
freelancers. O uso de designers freelancers pode ser uma indicação da
capacidade limitada das equipes de design das empresas em lidar com
diferentes demandas. (BRASIL, 2014, p. 34)
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Atualmente, além de sites de vagas como o InfoJobs e o Manager, há outros
especializados em vagas temporárias ou freelancers: GetNinjas 36, Trampos
Freelas 37, Busca Freelas 38, Prolancer39, 99 Freelas 40, etc.
O aparecimento de empregos temporários se fortaleceu com a formação da
comunidade global através da internet que recruta e contrata profissionais
geralmente jovens de diversos países para trabalharem remotamente. Pelo fato de
ser temporário, não há um vínculo empregatício formal, mas gera oportunidades de
trabalho fora do país.
Muitos designers optam por trabalhar nesta modalidade, ao invés de
registrar uma empresa. Também conhecidos por freelancers, ou “frilas”, os
designers que escolhem essa forma de atuação prestam serviços sem a
possibilidade de emitir nota fiscal. (BRASIL, 2014, p. 64)

Apesar do aumento de oportunidades, há, porém, uma situação de
instabilidade e alta rotatividade na carreira devido à falta de planejamento dos
contratantes.
“O uso de designers freelancers [...] pode ainda ser um indicativo de falta de
planejamento quando freelancers são chamados para o cumprimento de demandas
repentinas.” (BRASIL, 2014, p. 34)
E a contratação terceirizada predomina na maioria das empresas brasileiras.
“Apenas 52% das empresas contratam designers de forma profissional, como
consultores externos ou em departamentos de design.” (BRASIL, 2014, p. 57)
Esta conjuntura ajuda a explicar, então, a hipótese inicial apresentada na
introdução em relação à precariedade e desvalorização da categoria.
Cria-se, então, um círculo vicioso para este profissional. Pelo fato de serem
pequenas,

as

empresas

contratam

profissionais

temporários

sem

vínculo

empregatício e/ou com baixa qualificação, mas que dominem o maior número de
36

https://www.getninjas.com.br/

37

https://twitter.com/tramposfreelas

38

http://www.buscafreela.com.br/

39

http://www.prolancer.com.br/

40

https://www.99freelas.com.br/
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softwares. Mas por causa da baixa qualificação, as empresas não têm interesse em
oferecer melhores condições de trabalho e nem bons salários.

6.3. Quais os campos de atuação do design atualmente?
No capítulo anterior, foram analisadas as novas aplicações do design em
gestão, estratégia e negócios defendido por Martin e Maeda nos EUA e países da
Europa.
Nesta etapa, além das condições de vínculo empregatício e financeira do
profissional, é necessário analisar o nível de aplicação do design nas empresas no
Brasil. A ferramenta escolhida para esta tarefa é a escada de gestão de design.
A Escada de gestão de design (KOOTSTRA, 2009) é uma ferramenta que
mede a penetração do design em empresas e foi desenvolvido pelo Centro de
Design da Dinamarca e depois adaptado pelo programa DME (Design Management
Europe). Esta ferramenta divide em quatro níveis o perfil de gestão de design.
DM1: O design é usado de maneira esporádica e descontinuada com pouco
conhecimento disponível do setor. Os resultados tendem a ser inconsistentes e o
planejamento é imprevisível.
DM2: O design não é reconhecido como ferramenta para a inovação de
produtos. A empresa contrata um designer para cuidar do aspecto gráfico como a
identidade visual ou da embalagem sem nenhuma colaboração em outros
departamentos.
DM3: Há um departamento ou funcionários responsáveis pela gestão do
design que atuam na área e também na gestão de empresas. Atuam de forma ativa
e permanente no desenvolvimento de novos produtos.
DM4: As empresas investem em estratégias focadas em design a fim de obter
um diferencial nos negócios.
Segundo dados do Diagnóstico do Design Brasileiro (BRASIL, 2014),
observa-se a seguinte distribuição no panorama brasileiro: 28,5% no nível DM1, 31%

66

no nível DM2, 26% no nível DM3 e 14,5% no DM4. Porém esta amostra apresentou
algumas distorções, pois:
Um ponto importante é que a pesquisa foi divulgada com o título "Pesquisa
de Design e Inovação", pelo que, provavelmente, apenas as empresas que
estão envolvidas com design ou que tiveram um recente envolvimento com
o setor estariam dispostas a responder. [...] Além disso, durante a análise
das 266 empresas, identificou‐ se que todas já estiveram em contato com
atividades de design pelo menos uma vez. Com esse cenário, a distribuição
tende a colocar as empresas nos níveis mais altos da Escada. (BRASIL,
2014, p. 24)

A fim de obter uma análise mais precisa, optou-se por comparar estes dados
com uma amostra de países da Europa entre 2008 e 2009 realizada pelo programa
Admire em parceria com a Comissão Europeia. A amostra europeia é similar à
brasileira, pois conta com 206 empresas e possui similaridades nas condições da
condução da pesquisa.
Tabela 7 – Comparação da distribuição de amostras do Brasil com a Europa

Fonte: http://www.cbd.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Diagnostico_Design_Brasileiro_Web.pdf

O resultado desta comparação afirma que:
“A tabela acima mostra uma maior concentração de empresas europeias no
nível DM3 em comparação com a amostra do Brasil, que por sua vez apresenta
maior concentração nos dois primeiros níveis.” (BRASIL, 2014, p. 24)
E conclui que:
Após análise dessa tabela de comparação entre amostras muito similares
de Brasil e Europa, conclui‐se que, no Brasil, o design não está sendo
utilizado em todo o seu potencial de maneira integrada às funções da
empresa. (BRASIL, 2014, p. 24)

Assim como ocorre com a falta de valorização financeira e de função do
designer digital, é necessário também uma aplicação mais efetiva do design nos
níveis DM3 e DM4, isto é, uma atuação mais ativa na gestão do desenvolvimento de
novos produtos e em novas estratégias de negócios.
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Portanto, quando pensamos em campos de atuação do design no Brasil, há
ainda uma falta de visão e investimento do design em questões de gestão e
estratégia.
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7. O design na educação
Depois de uma análise quanto ao comportamento do mercado, é necessário
pesquisar também a formação acadêmica destes profissionais a fim de verificar se
há deficiências que prejudiquem a entrada deles no mercado de trabalho.
Atualmente existem inúmeros cursos de design que se ramificam em diversas áreas
como o digital, thinking, de interiores, gráfico, de produto entre outros.

Tabela 8 – Lista de cursos de design no Brasil

Instituição

Modalidades de curso

UFRGS
(Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul)

graduação (3975 horas)

USP (Universidade
de São Paulo)

graduação (2700h em média)

Abordagem do curso
design de produto
design visual
design
comunicação visual
design

UFRJ (Universidade
Federal do Rio de
Janeiro)

graduação (2400h em média)

UFMG (Universidade
Federal de Minas
Gerais)

graduação (2700 horas)

design

graduação (2700 horas)

design

curso livre (16h em média)

design thinking

graduação (48 meses)

design digital

graduação (48 meses)

design de animação

graduação (48 meses)

design de games

graduação (48 meses)

design gráfico

tecnólogo (24 meses)

design de interiores

tecnólogo (24 meses)

design de animação

ESPM (Escola
Superior de
Propaganda e
Marketing)

desenho industrial –
projeto de produto

Anhembi Morumbi
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softwares culturais e
linguagens web

curso livre (30h em média)

animações e web games
curso técnico (176h em média)

Ilustrações, imagens e
publicações digitais

SENAC

curso técnico (800h em média)

técnico em comunicação
visual
técnico em multimídia

PUC Rio

graduação (48 meses)

design mídia digital

IED (Instituto
Europeu de Design)

graduação (2000 horas)

Impacta

curso livre (30h em média)

softwares culturais41 e
linguagens web 42

DRC

curso livre (40h em média)

softwares culturais e
linguagens web

Alura 43 (cursos on
line)

curso livre (10 a 32 horas)

softwares culturais e
linguagens web

design gráfico e digital
design de produto

produção audiovisual
design de produto
Melies

curso técnico (1920 horas)

design gráfico
jogos digitais
animação 2D

FIAP

curso livre (10 horas)

design thinking

IED (Instituto
Europeu de Design)

curso livre (36 horas)

design thinking

Há também várias modalidades como cursos livres, especializações, técnicos,
pós-graduações concentradas na região sudeste principalmente em São Paulo,

41

Softwares culturais: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Premiere, After Effects,
3DS Max, AutoCAD, Sketch Up, Maya, Rhinoceros, Zbrush, Revit Arquitetura, Pro Tools, Cinema 4D,
entre outros
42

Linguagens web: Bootstrap, CSS3, HTML5, JavaScript, entre outros

43

https://www.alura.com.br/
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porém há cursos a distância que facilitam o acesso de alunos em regiões mais
remotas.
A lista acima foi uma pequena amostra da diversidade de cursos em design
no Brasil, pois segundo o ranking da Folha só em bacharelado, há 136 cursos no
país. Diante de tantas ofertas, os cursos analisados nesta pesquisa serão aqueles
que servem de requisito mínimo para a entrada no mercado de trabalho.
Segundo o censo da ADG 2012, 32% dos profissionais de design gráfico no
Brasil não são graduados (autodidatas, estudantes de cursos técnicos, de
graduação e profissionalizantes) e 48% possuem graduação completa.
Nos anúncios da InfoJobs e da Manager, aproximadamente 50% das vagas
pedem como requisito mínimo o segundo grau ou o técnico e os outros 50% a
graduação completa.
Gráfico 12 – Qual a formação do designer gráfico brasileiro?

Fonte: http://www.adg.org.br/institucional/censo-adg
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Por isso, dentro deste amplo universo, optou-se como objeto de pesquisa
pelos cursos livres e técnicos e os de bacharelado em design gráfico, digital e de
produto que são os requisitos acadêmicos para a entrada no mercado de trabalho.

7.1. Cursos de bacharelado
Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado
e Licenciatura publicado pelo MEC (Ministério da Educação), o bacharel em design
“exige conhecimento e domínio de produtos e materiais, assim como de aspectos
históricos, traços culturais e a potencialidade tecnológica das unidades produtivas”
(BRASIL, 2010, p. 28)
Os temas abordados na sua formação são:
desenho, computação gráfica, história da arte e do design, teorias do
design, métodos e técnicas de projetos; meios de representação,
comunicação e informação; ergonomia; materiais e processos de
fabricação; gestão; comunicação visual; semiótica; psicologia; fotografia;
ilustração; interfaces; tecnologias da informação e comunicação; ética e
meio ambiente; relações ciência, tecnologia e sociedade. (BRASIL, 2010, p.
28)

Nota-se uma formação ampla que aborda áreas do design como o digital e
gráfico, artes correlatas como fotografia e ilustração, disciplinas específicas como
psicologia, semiótica e estudo em gestão.
A fim de aprofundar no assunto, foram analisadas as disciplinas do currículo
dos cinco melhores cursos de design no Brasil segundo o Ranking Universitário
Folha 2016: design visual na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul),
design na USP (Universidade de São Paulo), comunicação visual na UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), design na UFMG (Universidade Federal
de Minas Gerais) e design na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).
O Ranking da Folha foi escolhido, pois ele avalia os seguintes critérios:
aprovação pelo MEC, avaliação do mercado, qualidade de ensino, relevância do
ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e quantidade de
professores doutores ou mestres.
A partir dos títulos, as disciplinas foram divididas em grupos de afinidades
como design, engenharia, arquitetura, humanidades (sociologia, antropologia), artes
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correlatas (cinema, fotografia), psicologia do consumo (marketing) entre outros.
Algumas faculdades já apresentavam as disciplinas em grupos e esta composição
foi mantida. A lista completa da grade curricular de todas as faculdades encontra-se
no anexo desta pesquisa.
No estudo dos cinco melhores cursos, notam-se abordagens distintas na
estrutura curricular, pois as diretrizes apresentadas pelo MEC não são específicas
permitindo uma liberdade na elaboração.
O que há em comum são poucas disciplinas voltadas para a estratégia,
gestão e inovação. A USP possui uma matéria sobre gestão de projetos em design,
a UFRJ tem planejamento e processos gráficos, a UFMG possui uma sobre
empreendedorismo e viabilidade do produto e a ESPM sobre design estratégico.
Na UFRGS, o conteúdo programático é amplo com disciplinas de línguas
(inglês, francês e alemão) além de matérias como antropologia, programação, física
e uma sobre empreendedorismo e inovação. Sobre processos produtivos, há cinco
disciplinas como administração de produto e de preço, planejamento e controle da
produção entre outros.
Gráfico 13 – Disciplinas de design visual da UFRGS

design de produto
engenharia
arquitetura
artes correlatas
línguas
matemática e cálculo
humanidades
administração e marketing
física
projetos
programação visual
design digital

Como o curso de design da USP é oriundo da faculdade da arquitetura, notase a influência da arquitetura e engenharia nas disciplinas. Há aulas sobre projeto de
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arquitetura, habitação, cultura, projeto urbano entre outros. Em engenharia, há
geometria projetiva, modelos tridimensionais, etc.
Gráfico 14 – Disciplinas de design da USP

design
engenharia
arquitetura

Dentro da Escola de Belas Artes, o curso de design da UFRJ tem foco em
design gráfico, digital e artes e, por isso, há aulas sobre fotografia, tecnologias de
artes gráficas, mídia digital, etc.
Gráfico 15 – Disciplinas de comunicação visual da UFRJ

design gráfico
design digital
design
artes correlatas

Assim como a USP, a UFMG encontra-se atrelada à escola de arquitetura
com uma quantidade significativa de aulas de arquitetura e engenharia como
conforto ambiental, acústica, iluminação, comunicação visual do edifício e da cidade,
resistência dos materiais, sistemas estruturais, etc.
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Gráfico 16 – Disciplinas de design da UFMG

design
engenharia
arquitetura
humanidades
administração e marketing
projetos
artes correlatas

A ESPM tem uma ênfase em marketing justamente por ter um curso de
marketing como referência e, por isso, há disciplinas sobre branding, psicologia do
consumo entre outros.
Gráfico 17 – Disciplinas de design da ESPM
design
design digital
artes correlatas
projetos
humanidades
administração e marketing
exatas
estágio

Apesar das diferenças de foco e abordagem, as cinco faculdades investem
mais no processo de formação artística e tecnológica do que em princípios de
gestão e inovação e processos de validação.
Fazendo um comparativo com a proposta de Maeda, há, portanto, pouca
ênfase em design thinking, pois segundo ele, é necessário um equilíbrio entre as
três forças (gráfico, computacional e de gestão).
Outro dado importante a ser analisado é a quantidade de cursos oferecidos.
Se compararmos com o tamanho da população, há uma baixa quantidade de
formandos em design.
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Em 2012, havia 13600 graduados em design de faculdades e universidades
brasileiras. O número é grande e significativo. No entanto, relativamente, se
comparado aos outros países, é uma figura muito baixa considerando a
população do Brasil. Em números relativos, temos 69 graduados por milhão
de habitantes. (BRASIL, 2014, p. 46)

Segundo o Ranking de universidades da Folha 2016, há uma grande
concentração destas instituições em SP com 39 das 136 pesquisadas.
O dado acima ajuda a explicar a grande quantidade de anúncios com estágio
ou formação técnica como requisito mínimo devido à falta de profissionais com
bacharelado para preencher vagas. Porém, este tipo de profissional tem baixa
qualificação e sua atividade está focada nas habilidades em manusear softwares
gráficos.

7.2. Cursos técnicos e profissionalizantes
Em design digital e gráfico, há inúmeros cursos de capacitação em softwares
como o Photoshop, Illustrator, Dreamweaver e outros. Escolas como DRC, Impacta
e Alura oferecem diversos cursos de curta duração (de 10 a 40 horas) que habilitam
o aluno a ser proficiente em diversas ferramentas, porém não são de formação.
Levando em consideração os anúncios da InfoJobs, Manager e o censo da
ADG, estes cursos servem como porta de entrada para o mercado de trabalho sem a
necessidade da graduação na área de design, pois alguns anúncios apresentam
como exigência mínima o nível técnico. Segundo Dijon de Moraes, esse padrão leva
a uma má formação do profissional.
A inovação, no âmbito do design, depende muito do talento e da capacidade
dos designers em prever cenários futuros e novos mercados. Isso não se
encontra por meio das ferramentas tecnológicas que são função meio e, por
isso mesmo, não devem ser mais importantes que uma formação sólida dos
profissionais. (BRASIL, 2014, p. 93)

Como consequência, a ênfase no conhecimento e ensino de ferramentas
tecnológicas leva a uma depreciação da profissão.
Essa realidade, do ensino com ênfase nos meios e ferramentas
tecnológicas (computadores, programas, softwares, multimídia, hipermídia,
etc), fez com que surgisse a aparência da atividade de design como uma
disciplina fácil de ser praticada e até mesmo de caráter “improvisatório”.
(BRASIL, 2014, p. 93)

E, por isso, Moraes sugere uma reformulação do ensino.
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“As escolas devem rever seus conteúdos curriculares e inserir mais
disciplinas do âmbito sócio-artístico-cultural de caráter analíticos e reflexivos, ao
invés dos de cunhos tecnicistas e objetivos.” (BRASIL, 2014, p. 93)
Há ainda outra categoria de cursos livres ou de formação que são os de
design thinking que são voltados para um público mais amplo independente da
formação e são de curta duração (aproximadamente 24 horas).
O conteúdo destes cursos abordam processos de validação como
prototipagem e de inovação utilizando brainstorm e outras técnicas, porém não há
uma associação entre o design gráfico e tecnológico.
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8. Conclusões
Há, portanto, duas realidades distintas da aplicação do design: uma nos EUA
e outra no Brasil. Nos EUA, o método de refinamento de projetos sugerido por Martin
(2009) é amplamente aplicado pelas empresas como as do Vale do Silício que
investem no equilíbrio entre inovação e validação. Neste panorama, o design é um
investimento aplicado desde o início do projeto que traz vantagens competitivas.
De forma crescente, o design tem demonstrado ser essencial no meio
empresarial em consequência do aumento da competitividade mundial, o
que o torna uma forte vantagem, não pela simples adição da estética, mas
pela capacidade de desenvolvimento e implantação de projetos complexos.
Existe ainda maior vantagem quando a empresa incorpora o design na sua
estratégia desde o início da concepção dos produtos à sua fabricação,
passando por todas as fases de desenvolvimento. (BRASIL, 2014, p. 54)

As empresas de tecnologia americanas principalmente as do Vale do Silício
são exemplos práticos da aplicação da inovação com a validação. A criatividade de
projetos como o carro autônomo não guiado por humanos, viagens comerciais para
o espaço e outras ideias que parecem ter saído de filmes de ficção científica
aparentam ser viáveis atualmente graças ao processo de validação contínua.
Há, então, procedimentos híbridos entre o pensamento convergente baseado
na heurística e aplicado em gestão e o divergente que é o processo de criação que
pode ser artístico ou tecnológico. Apesar da aparente oposição, tais procedimentos
podem ser complementares.
No pensamento divergente, através da imaginação artística ou tecnológica,
criam-se protótipos, rascunhos, esboços utilizando ferramentas como o brainstorm a
fim de explorar todas as possibilidades de arranjos e ideias.
No convergente, essas possibilidades são validadas através de testes
constantes feitas por algoritmos e do feedback 44 dos clientes. Neste processo de
tentativa e erro, inúmeras versões são testadas até o projeto mostrar-se viável
economicamente e ter capacidade de implantação. É importante ressaltar que a
primeira hipótese é frequentemente bem diferente da última.

44
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Tal processo tem similaridades com as ideias de Martin que começa com a
contemplação do mistério e da imaginação, avança para um desenvolvimento da
heurística baseada na experiência e finalmente é refinada dentro de um algoritmo
que pode ser reduzido em um software.
Neste contexto, é possível pensar, portanto, em projeções futuristas como nos
filmes de ficção científica.
No futuro próximo, eles irão projetar o centro de seu próprio ser – sua
própria mente e seu próprio corpo. Eles farão projetos de braços para
substituir as muitas lesões de digitação oriundas de seus “BlackBerrys”
ou do uso acentuado do mouse do computador. Eles projetarão seus
olhos para que possam ver mais facilmente as minúsculas telas de seus
celulares. [...] Pois bem, eles projetarão tudo que está fora de seu corpo e
de sua mente para dentro de seu corpo e de sua própria mente. (MAEDA,
2013 apud BRASIL, 2014, p. 97)

Nesta cultura de inovação, o designer, portanto, passa a assumir funções
mais estratégicas.
Nessa conjuntura dinâmica, o contexto de atuação do designer está
progredindo em direção a uma perspectiva sistêmica. Há uma série de
tendências sociais e mercadológicas que incitam mudanças na maneira de
atuação dos profissionais da área de design. Entre estas, destacam‐se:
- Amplitude e profundidade: estudo e prática multidisciplinar e
metadisciplinar.
- Escopo expandido: escala e complexidade em problemas do design.
(BRASIL, 2014, p. 112)

Como foi visto nos capítulos acima, esta cultura de inovação iniciou-se tanto
nas empresas de tecnologia quanto nos meios acadêmicos, pois ambos estavam
intimamente conectados. Pesquisadores e institutos acadêmicos desenvolviam
pesquisas que culminaram no aparecimento do computador e da internet e
encontraram investimento e aplicação prática quando estas inovações tornaram-se
viáveis economicamente.
Em seus estágios iniciais não havia a contribuição do designer, pois os
grupos eram dominados por engenheiros, matemáticos e profissionais da ciência da
computação.
Quando os computadores e a internet alcançaram um uso comercial, as
contribuições de profissionais como Steve Jobs na Apple e de Larry Page na Google
transformaram o design em um diferencial para as empresas com aplicações que
iam além do aspecto visual, mas também na usabilidade, inovação e gestão.
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Porém no Brasil, o design encontra-se em outro patamar.
Do ponto de vista do ambiente político‐institucional percebe‐se na descrição
das Agendas Estratégicas Setoriais do Plano Brasil Maior, que o design é
dissociado da inovação em vários tópicos, indo contra teorias que conectam
intimamente os dois conceitos e comprovando argumentos que apontam
que no Brasil a interação entre design, inovação e tecnologia ainda é muito
frágil. (BRASIL, 2014, p. 199)
O panorama da oferta de recursos e mecanismos de apoio técnico e
gerencial para a inovação e para o design no Brasil se apresenta em
crescimento, entretanto, especificamente para design, as ofertas ainda são
reduzidas. Visualiza‐se que o incentivo à inovação é, em muitos casos,
passível de utilização pela área de design. Tendo em vista esse cenário,
compete aos interessados em mecanismos de apoio e recursos financeiros
em design investigar minuciosamente a viabilidade de ofertas para a área
em estratégias genéricas de estímulo à inovação. (BRASIL, 2014, p. 199)

A dissociação do design com gestão e inovação começa logo na sua
formação passando pela sua inserção no mercado de trabalho. É necessário
quebrar o círculo vicioso existente já na formação do profissional, onde há uma
formação gráfica e computacional desacompanhada de processos de validação e de
disciplinas como inovação e gestão.
Além disso, um fator mais agravante é o da falta de profissionais no mercado
de trabalho devido ao baixo número de formandos em relação a população total.
Sem a exigência de uma graduação na área, as empresas buscam profissionais
proficientes em softwares culturais a fim de preencher vagas que não executam
funções criativas.
Por estas razões, o mercado de trabalho encontra-se em um círculo vicioso
de precariedade de condições de trabalho com baixos salários, sem vínculo
empregatício, pois há uma baixa exigência no mercado que pede profissionais de
nível técnico, profissionalizante, estagiários ou cursando o nível médio.
Num balanço geral, é necessário mudar a mentalidade sobre a função do
design em todos os agentes como os professores, formadores, profissionais e
empresas contratantes. Nesta nova concepção, o designer pode contribuir na
estratégia da empresa e apresentar ideias economicamente interessantes ao invés
de produzir apenas peças gráficas e digitais.
Como ferramenta de estratégia, é necessário um novo olhar pelas empresas
em investir em experimentação através do design, algo que demanda recursos,
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profissionais e tempo e acima de tudo envolve perdas que podem ser minimizadas
com o processo de validação. Apesar dos riscos, os resultados podem ser
compensadores como pode verificado nas empresas do Vale do Silício.
Segundo Aguillar Selhorst, é preciso um olhar de negócio em design:
É necessária a preparação de um olhar de viabilidade às ideias e não
apenas o olhar criativo e técnico. Ao estimularem-se apenas os aspectos
criativos e técnicos (sob o ponto de vista das ferramentas de design),
esquece-se do olhar “de negócio” aos problemas que tentamos solucionar.
O efeito disso é um afastamento gradual da essência da disciplina “design”
– que antes de tudo é uma disciplina de solução de problemas, sejam esses
problemas técnicos, comerciais, industriais, branding, usabilidade, etc.
(BRASIL, 2014, p. 94)
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Harvard Business Review. Fonte:
https://hbr.org/resources/images/covers/BR1509_500.png
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Lista de currículos das melhores universidades de design segundo
o ranking da Folha 2016
Currículo das disciplinas de design visual na UFRGS
Fonte:
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=524
Artes correlatas:
- Seminário de cinema
- Laboratório de fotografia I e II
- Linguagem visual do teatro
- Práticas fotográficas aplicadas ao
design
- Seminários de história da arte clássica
- Produção editorial em artes
- Design, identidade cultural e artesanato
Línguas:
- Alemão instrumental I e II
- Italiano instrumental I e II
- Espanhol instrumental I e II
- Língua brasileira de sinais (libras)
- Francês instrumental I e II
- Inglês instrumental I e II
Matemática e cálculo:
- Estatística básica I
- Cálculo diferencial e integral I e II
- Vetores e geometria analítica
- Geometria descritiva para designers
Arquitetura:
- Arquitetura de interiores I e II
- Acústica aplicada
- Iluminação
- Desenho geométrico para designers
- Desenho técnico aplicado ao design I e
II
- Análise e representação da forma I e II
- Introdução ao design
- Prática integrada de criação I e II
- Design cenográfico
- Mobiliário e comunicação visual urbana
- Estudos analíticos e representação do
corpo humano
- Ergonomia aplicada ao design I e II

Design de produto:
- Administração de produto e de preço
- Seleção de materiais A
- Organização da produção
- Planejamento e controle da produção
- Processos discretos de produção
- Design de embalagem I e II
- Seminário em design I
- Design contemporâneo: teoria e
história
- Gestão de desenvolvimento de projetos
- Teoria e história do design I e II
- Design instrucional
Humanidades:
- Sociologia da cultura
- Antropologia – introdução
- Antropologia I - teoria antropológica
- Semiótica
- Instituições de direito e direito de
propriedade industrial e intelectual
Administração e marketing:
- Administração de marketing
- Marketing digital
- Introdução ao marketing
- Pesquisa de marketing
- Administração do composto
comunicação
- Empreendedorismo e inovação
- Comportamento do
comprador/consumidor
Promoção de vendas
Projetos:
- Metodologia de projeto
- Estratégias generativas de projeto I e II
- Projeto integrado I e II
- Oficina de modelos e protótipos I e II
- Organização da prática profissional em
design
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Programação visual:
- Projeto visual I, II, III e IV
- Processos de produção gráfica
- Produção audiovisual
- Estudos tipográficos
- Sistemas gráfico-digitais I e II
- Laboratório de projetos audiovisuais
- Mídia audiovisual
- Teorias da imagem
- Trabalho de conclusão de curso em
design visual I e II
- Estágio supervisionado em design
visual
Informática:
- Introdução à informática
- Introdução à programação
Design digital:
- Computação gráfica I e II: design do
produto
- Design de interfaces digitais
- Design de superfície I e II
- Laboratório de modelagem e ambiência
digital
- Mídia sonora
- Sistemas de produção multimídia

Engenharia:
- Eco design
- Ciência e tecnologia dos materiais
- Gestão ambiental
- Materiais e processos para design
visual
- Gerência da qualidade
- Controle dimensional B
- Gestão tecnológica
- Biônica
- Cibernética
- Materiais e processos I, II e III
- Mecânica
- Mecânica aplicada
- Sistemas estruturais aplicados
- Resistência dos materiais A
- Robótica
Psicologia:
- Psicologia da comunicação
- Psicologia social I
Física:
- Física design

Currículo das disciplinas de design na USP
Fonte: http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/design/disciplinas/index.html
Design:
- Fundamentos Sociais do Design
- Historia do Design I e III
- Introdução às práticas audiovisual
- Projeto Visual III e IV - Mídia Impressa
- Projeto Visual VI - Interfaces Digitais
- Linguagem Visual - Desenho e Gravura
- Produção Gráfica
- Tecnologia da Cor em Design
- Design de Embalagem
- Usabilidade e Desempenho
- Meios de Representação I
- Legislação, normas e ética profissional
- Gestão de Projetos em Design
- História das Artes e de suas técnicas

Engenharia:
- Modelos Tridimensionais
- Projeto e Engenharia do Produto I e IV
- Materiais e Processos de Produção I, II,
III e IV
- Tecnologia de Computação Gráfica
- Design e Programação de Games
- Desenho Paramétrico e Fabricação
Digital
- Geometria Projetiva
- Fundamentos da Computação I e II
- Projeto e Engenharia do Produto II e III
Arquitetura:
- Projeto de Arquitetura
- Projeto de Produto I - Habitação
- Projeto de Produto IV - Trabalho
- Projeto de Produto VII - Edifício
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- Projeto Visual VIII - Ambiente/Cidade
- Introdução à Arte e Arquitetura I
- Cultura Urbana e Contemporaneidade
- Projeto Urbano
- Ergonomia I e II
- Design, Ambiente e sustentabilidade

I

Currículo das disciplinas de comunicação visual Design na UFRJ
Fonte: http://www.eba.ufrj.br/index.php/graduacao/cursos
Design digital:
- Gráfica Tridimensional
- Laboratório Mídia Digital I e II
- Mídia Digital I e II
- Lab de Experimentação Digital
- Oficina Gráfica Digital
Artes correlatas:
- Fotografia
- Laboratório de Fotografia
Design:
- Design e Gênese A, B, I e II
- Design e Marketing
- Design e Prática Profissional

Design gráfico:
- Planejamento e Processos Gráficos
- Projeto de Design Gráfico I e II
- Laboratório Design Gráfico II
- Laboratório de Design Gráfico I
- Lab de Experimentação da Forma
- Tecnologias Artes Gráficas
- Teoria do Design I, II e III
- Metodologia de Pesquisa em CVD
- Metodologia e Percepção Visual
- Modelo Vivo - CVD
- Monog. Proj. Grad. com Vis. Design
- Oficina Básica CVD
- Design e Representação Bidimensional
- Lab de Processos Gráficos
- Desenho I e II - CVD
- Laboratório de Graduação

Currículo das disciplinas de design na UFMG
Fonte: https://www2.ufmg.br/design/design2/Apresentacao2/AtividadesAcademicas/Disciplinas/Disciplinas
Humanidades:
- Ética, Legislação e Propriedade
Intelectual
- Filosofia e Metodologia das Ciências
Sociais
- Sociedade e Cultura
- Estudos Socioeconômicos da Indústria
Brasileira
- Arte e Sociedade
- Análise Crítica da Arte
- Estética
Administração e marketing:
- Gestão do Conhecimento
- Viabilidade do Produto
- Marketing e Comércio
- Empreendedorismo

Projetos:
- TCC : Trabalho de Conclusão de Curso
I e II
- Introdução à Oficina
- Oficina I, II e III
- Oficina de Percurso I e II
- Oficina Integrada
- Noções de Gestão da Produção
- Normas e Avaliação da Conformidade
- OCC : Oficina de Conclusão de Curso I
e II
- Projeto Integrado
- Estágio Curricular Supervisionado I e II
Artes correlatas:
- Fotografia
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Design:
- Cor, Forma e Composição
- Desenho Técnico I e II
- Design I, II e III
- Design de Percurso I e II
- Design e Arquitetura
- Design e Linguagem
- Design e Teoria do Objeto
- Design, Infraestrutura Urbana e Meio
Ambiente
- Eco design e Meio Ambiente
- Noções de Design
- Introdução ao Design
- Metodologia do Design I e II
- Ergonomia Visual
- Modelamento Gráfico
- Teoria e História do Design Gráfico
- Tópicos em Design
- Tópicos em Design Gráfico I, II e III
- Produção Gráfica
- Representação Técnica

Arquitetura:
- Conforto Ambiental - Acústica
- Conforto Ambiental - Iluminação
- Conforto Ambiental - Térmico
- Comunicação Visual do Edifício e da
Cidade
- Ergonomia do Produto
- Acessibilidade e Ergonomia do
Trabalho
Engenharia:
- Resistência dos Materiais Aplicada ao
Design
- Sistemas Estruturais Aplicados ao
Design
- Análise Estrutural Aplicada ao Design
- Biônica
- Materiais e Processo de Fabricação
- Estatística e Análise de Experimentos

Currículo das disciplinas de design na ESPM
Fonte: http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/dsg_2016-1.pdf
Projetos:
- Projeto Inicial
- Projeto II (Identidade)
- Projeto III (Cultura e Informação)
- Projeto IV (Mundo Virtual)
- Projeto V (Lúdico)
- Projeto VI (Ambiental)
- Projeto VII A/PGD (Livre)
- Projeto VII B/PGD II
Humanidades:
- Filosofia
- Antropologia
- História da Arte
- Ética e Legislação
- Comunicação e Linguagem I e II
Design digital:
- Módulo Web Design
- Módulo Imagem Eletrônica 3D
- Módulo Arte e Tecnologia
- Módulo English Seminars
- Módulo Computação Gráfica
- Imagem em movimento
- Módulo Representação II

Design:
- Semiótica Aplicada ao Design
- Design Comparado
- História do Design 4
- Produção Gráfica
- Módulo Tipografia
- Módulo Cor e Percepção
- Módulo Design de Embalagens
- Ergonomia
- Módulo Representação I
- Fundamentos de Gráfica
- Linguagem Visual
Administração e marketing:
- Marketing I, II, III e IV
- Módulo Temas Repertoriais em Design
e Marketing
- Psicologia do Consumo
- Branding
- Design Estratégico
Exatas:
- Fundamentos de Economia
- Finanças I, II e III
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Artes correlatas:
- Fotografia

Estágio:
- Estágio Supervisionado I
- Estágio Supervisionado II
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Tabela de anúncios da InfoJobs e Manager
Na categoria requisitos básicos, os dados foram divididos em oito categorias
de diferentes tipos de softwares, linguagens de programação, marcação ou
marketing conforme descrito na tabela a seguir.
Tabela – categorias dos requisitos básicos
graf – Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator e similares em diagramação de
conteúdo impresso ou manipulação de imagens
web – Adobe Dreamweaver ou outros que editem conteúdo em HTML, CSS e
demais linguagens de marcação.
áudio – Sound Forge, Fruity Loops e similares
Office - pacote Office (Word, Excel, Outlook e Power Point)
3d – 3DMax, Maya, Rhinoceros, AutoCad e similares
marketing – Facebook, Twitter, Instagram e similares
programação – JavaScript, jQuery, Java e similares
vídeo – Premiere, After Effects e similares

Tabela – anúncios do InfoJobs para a vaga de webdesigner no dia 29/09/2016
salário

local

escolaridade
mínima

requisitos básicos

1

725

RS

estágio

graf e office

2

800

SP

estágio

graf

3

1050

RJ

ensino médio

graf e prog

4

1100

SP

ensino médio

graf e office

5

1100

SP

técnico

graf e 3d

6

1200

SP

superior

graf, vídeo e áudio

7

1200

SP

técnico

graf e prog

8

1250

SP

técnico

graf e 3d

9

1300

SP

técnico

graf e office

10

1300

SP

estágio

graf

11

1500

PR

superior

graf

12

1500

RJ

técnico

graf e office
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13

1500

RS

superior

graf e marketing

14

1500

SP

superior

graf e prog

15

1500

SP

técnico

graf e prog

16

1500

SP

superior

graf e impresso

17

1500

SP

estágio

graf

18

1550

SP

técnico

graf

19

1600

SP

técnico

graf e office

20

1650

SP

superior

graf, prog e office

21

1700

SP

ensino médio

graf, 3d e prog

22

1850

PR

superior

graf e marketing

23

2000

SP

técnico

graf

24

2000

RS

técnico

prog e marketing

25

2050

RJ

superior

graf

26

2250

PR

ensino médio

graf

27

2250

SP

técnico

graf e office

28

2500

CE

superior

graf

29

2900

SP

superior

graf e prog

30

3000

SP

técnico

graf

31

3500

PR

superior

graf,e animação

32

4250

SP

superior

graf e prog

33

4500

SP

superior

graf e prog

Fonte: http://www.InfoJobs.com.br/empregos.aspx?Palabra=web%20designer

Tabela – anúncios da Manager para a vaga de webdesigner no dia 06/10/2016
salário

local

escolaridade
mínima

requisitos básicos

1

900

SP

ensino médio

graf e marketing

2

950

MG

ensino médio

graf e marketing

3

1000

SP

estágio

graf

4

1000

RJ

estágio

graf

5

1000

RJ

superior

graf

6

1000

SP

superior

graf

7

1000

SP

superior

graf
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8

1000

RS

ensino médio

graf, video e marketing

9

1200

SP

ensino médio

graf

10

1300

SP

superior

graf e marketing

11

1400

MG

ensino médio

graf

12

1500

SP

ensino médio

graf

13

1500

RJ

ensino médio

graf e marketing

14

1500

SP

técnico

graf, prog e marketing

15

1500

SP

técnico

graf e vídeo

16

1500

SP

ensino médio

graf e marketing

17

1500

RJ

ensino médio

graf e adm

18

1500

SP

superior

graf, prog e marketing

19

1500

SP

superior

graf e marketing

20

1500

PR

ensino médio

graf e prog

21

1500

SP

ensino médio

graf e prog

22

1500

SP

ensino médio

graf

23

1500

SP

superior

graf

24

1500

SP

ensino médio

marketing e prog

25

1500

SP

ensino médio

graf e marketing

26

1500

SE

ensino médio

graf e marketing

27

1500

MG

superior

prog e marketing

28

1500

SC

superior

prog

29

1500

SP

superior

prog

30

1500

PR

ensino médio

graf

31

1500

SC

superior

prog

32

1500

DF

ensino médio

prog

33

1500

SP

ensino médio

marketing

34

1500

SP

ensino médio

prog e marketing

35

1500

SP

ensino médio

graf

36

1500

SP

ensino médio

graf

37

1500

SP

ensino médio

graf

38

1500

SP

superior

graf

39

1500

SP

superior

graf

40

1500

SP

ensino médio

web e prog

41

1500

SP

ensino médio

graf
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42

1500

DF

superior

graf e marketing

43

1500

SP

ensino médio

video e prog

44

1500

PR

ensino médio

marketing

45

1500

SP

superior

graf e marketing

46

1500

SP

ensino médio

marketing

47

1500

SP

ensino médio

graf

48

1700

SP

técnico

graf

49

1750

RJ

superior

graf e marketing

50

1760

MG

ensino médio

graf

51

2000

SP

superior

graf

52

2000

SP

técnico

graf, marketing e vídeo

53

2000

RS

superior

graf e marketing

54

2000

SP

estágio

graf

55

2000

SP

técnico

graf, prog e marketing

56

2000

SP

ensino médio

graf e marketing

57

2500

DF

superior

graf

58

2500

SP

superior

graf

59

2500

SP

superior

marketing

60

2500

PR

ensino médio

graf

61

2500

SP

ensino médio

graf e marketing

62

2500

SP

superior

marketing

63

2500

SP

ensino médio

marketing

64

2500

SP

ensino médio

graf

65

2500

SP

ensino médio

graf e marketing

66

2500

SP

superior

animações

67

2500

RJ

ensino médio

graf

68

2600

SP

ensino médio

graf

69

2700

SP

estágio

graf

70

3000

SP

estágio

graf e prog

71

3500

PR

superior

graf

72

3500

SP

superior

graf

73

3500

SP

ensino médio

graf e prog

74

3500

PR

superior

marketing

75

3500

SP

ensino médio

graf e marketing
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76

3500

PR

ensino médio

prog

77

4500

SP

superior

graf e prog

78

4500

SP

superior

graf

79

4500

SP

superior

graf

80

5500

SP

superior

graf

Fonte: http://www.manager.com.br/empregos-web-designer
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Glossário
Algoritmo - É uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas,
cada uma das quais devendo ser executadas mecânica ou eletronicamente em um
intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Um algoritmo não
representa, necessariamente, um programa de computador, e sim os passos
necessários para realizar uma tarefa.

45

Browser – Navegador que habilita seus usuários a interagirem com documentos
HTML.

46

Desktop – É o termo internacionalmente usado para se referir aos computadores de
mesa que têm tudo separado (mouse, teclado, impressora) em oposição aos
computadores portáteis.

47

Freelancer - Profissional autônomo
Front end – Em ciência da computação, o front end é responsável por coletar os
dados de entrada do usuário.
Hard disk – É a parte do computador onde são armazenados os dados.

48

Hardware - Segundo Silberschatz (2008), hardware é a unidade central de
processamento, à memória e aos dispositivos de entrada e saída. Dispositivos
físicos e equipamentos fazem parte do hardware.
Hyperlink ou link – Segundo Ted Nelson, é uma referência de dado que o usuário
pode seguir usando um clique.

49

Internet – Por definição, a internet comporta sistemas distintos como e-mails, VOIP
(Voice over IP), serviços p2p1 e o próprio world wide web.
A internet é a rede das redes de computador, uma infraestrutura de
cabos que conecta os computadores numa escala global, de modo
45

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo. Acesso em 14 de jul. de 2015

46

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web. Acesso em 14 de jul. de 2015

47

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_trabalho. Acesso em 14 de jul. de 2015

48

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido. Acesso em 14 de jul. de 2015

49

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink. Acesso em 14 de jul. de 2015
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que cada computador possa se conectar com outro que também
esteja conectado nesta rede. (STOLFI, 2010, p. 47)

Linguagem de marcação – Conjunto de códigos aplicados a fim de adicionar
informações particulares a um texto ou a um dado. O CSS, XML (Extensible markup
language) e o HTML são exemplos de linguagens de marcação. 50
Linguagem de programação – Método padronizado de regras sintáticas e
semânticas usado para comunicar instruções para um computador. 51
Mainframe

–

Computador

de

grande

porte

processamento de um volume enorme de informações.

dedicado

normalmente

ao

52

Microprocessador – Circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada
de decisão de um computador. Um microprocessador incorpora as funções de uma
unidade central de computador (CPU) em um único circuito integrado. É um
dispositivo multifuncional programável que aceita dados digitais como entrada e
processa de acordo com as instruções armazenadas em sua memória e fornece
dados como saída. 53
Notebook – Ou laptop é um computador portátil.

54

Prompt – Interpretadores de comando usados para tomar as ações efetivas
conforme a orientação do usuário através de comunicação textual. 55
Rasterização ou mapeamento de bits/bitmaping – Na computação gráfica, uma
imagem raster é uma estrutura de pontos de dados de matriz representada por uma
grade retangular de pixels ou pontos de cor visível através de um monitor, papel, ou
outro meio de display. As imagens raster são armazenadas em arquivos de imagem
com formatos variados. 56
50

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 14 de jul.
de 2015
51

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 14 de jul.
de 2015
52

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainframe. Acesso em 14 de jul. de 2015

53

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador. Acesso em 14 de jul. de 2015

54

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Laptop. Acesso em 14 de jul. de 2015

55

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpretador_de_comandos. Acesso em 14 de jul. de 2015

56

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics. Acesso em 14 de jul. de 2015
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Script – Linguagens de programação executadas do interior de programas e/ou de
outras linguagens de programação, não se restringindo a esses ambientes. 57
Smartphone – Telemóvel que combina recursos com computadores pessoais.

58

Software - Programas de computador que executam tarefas como editor de imagens
associado a um sistema operacional e responsável por toda a interação dos usuários
com os computadores modernos.
Startups – Empresa recém criada, ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de
mercados. Essas empresas, normalmente de base tecnológica, possuem espírito
empreendedor e uma constante busca por um modelo de negócio inovador. Este
modelo de negócios é a maneira como a startup gera valor, ou seja, como
transforma seu trabalho em dinheiro. 59
Tag - São estruturas de linguagem de marcação contendo instruções, tendo uma
marca de início e outra de fim para que o navegador possa renderizar uma página. 60
Tecnologia – É um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a
aplicação deste conhecimento através de sua transformação no uso de ferramentas,
processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. 61
Web browser – É um software que trabalha com recursos de informação na rede.
Um recurso de informação é identificado por uma URL/URI (Uniform Resource
Identifier) e pode ser uma página web, imagem, vídeos ou outro formato. 62
World wide web – Conhecida como rede ou WWW, segundo a Wikipédia, é um
sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na
internet. É comum achar que a internet e o www são a mesma coisa, porém
entende-se que o www é uma parte integrante da internet. 63
57
58
59

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script. Acesso em 14 de jul. de 2015
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone. Acesso em 14 de jul. de 2015
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Startup. Acesso em 14 de jul. de 2015

60

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tag_(linguagens_de_marca%C3%A7%C3%A3o). Acesso em 14
de jul. de 2015
61

Fonte: https://www.pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia. Acesso em 14 de jul. de 2015

62

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser. Acesso em 14 de jul. de 2015
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. Acesso em 14 de jul. de 2015

63
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