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RESUMO 

 

 

O Relatório Técnico Científico apresenta o resultado do estudo fruto da 

pesquisa intitulada “DESIGN, PONTO DE VISTA E PERSPECTIVAS: sobre a 

cultura do projeto, educação e atuação profissional” proposta por docentes do 

Curso de Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM. A pesquisa 

é subsidiada pelo MackPesquisa no período de 2014 a 2015.  
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1. Introdução 

… penso que o futuro, que pode ser imaginado apenas no 

presente, seja sempre uma espécie de deserto onde 

chegam apenas os destroços dos projetos maravilhosos 

pensados para o futuro. E. Sottsass  

  

No contexto histórico o design, como atividade técnica, criativa e estratégica 

desponta na segunda fase da Revolução Industrial, após 1830; quando a 

produção industrial se descentralizou da Inglaterra propiciando o crescimento das 

indústrias e modificando o meio produtivo (HOBSBAWM, 2003). Neste momento 

os designers passaram a integrar o quadro de funcionários de diferentes tipos de 

fábricas para criar produtos que eram executados por máquinas. Os pioneiros 

desta profissão tinham o desafio de combinar ideias criativas com materiais e 

técnicas de produção industrial para uma gama diversificada de produtos; e seu 

poder de se adaptar aos requisitos da produção em massa abriu caminho para os 
designers de épocas posteriores.  

 No decorrer dos séculos a evolução do design sempre esteve associada aos 

contextos econômicos, político, social e cultural da época. Atualmente a 

complexidade do sistema design é grande e abrange uma trinca de elementos 

complexos - a cultura do projeto, o ensino e o mercado de trabalho; esta equação 
é inerente a formação e atuação profissional do designer.  

 A presente proposta de estudo tem como escopo compreender o status quo 

do Design, no contexto da nossa realidade socioeconômica e cultural; e delinear 

proposições sob as futuras fronteiras do sistema design e prospectar as áreas que 
serão relevantes à atuação profissional do designer para as próximas décadas.  

 A relevância em se discutir o design diante da atual configuração do sistema 

design - compreendendo sua definição e o mapeamento de suas áreas e subáreas 

de performance -  e sua inter-relação com o ensino e a prática projetual tem o 

intuito de gerar uma contribuição condizentes com a dinâmica contemporânea e 

que possibilite nortear a construção de futuros caminhos pedagógicos, 
investigativos e profissionais na área do Design. 
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 A questão é complexa e compreende o descompasso entre elementos 

importantes à prática do design; como ilustração deste cenário destacam-se 

quatro pontos relevantes para o estudo que se delineia.  

1. A atual complexidade do sistema design;  

2. O processo produtivo e o desenvolvimento tecnológico;  

3. A questão do ensino e o dinamismo do sistema design;  

4. Atuação profissional. 

 

 

2. Objetivos 

 O estudo direcionado por quatro pontos relevantes, como ilustração do 

cenário circunscrito; considera que a compreensão pormenorizada destes 
assuntos possibilite apreender os seguintes objetivos:  

• Indicar o (s) ponto (s) de vista atual sobre a percepção do sistema 

design e sua inserção nas esferas do ensino e mercado de trabalho;  

• Mapear as inovações tecnologias e metodologias que estão 

influenciando a cultura do projeto;  

• Delinear as perspectivas sobre o futuro do sistema design quanto a 

educação e a atuação profissional do designer para as próximas 

décadas; 

• Gerar um estudo que propicie uma contribuição condizente com a 

dinâmica contemporânea e que possibilite nortear a construção de 

futuros caminhos pedagógicos, investigativos e profissionais na área 

do Design; 

• Fortalecer a área do ensino e pesquisa de Design provendo dados 

para incrementar a prática docente e o aprendizado discente de uma 

área em permanente evolução, como a do Design que aborda o 
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planejamento e desenvolvimento de projetos de objetos artificiais 

voltados às necessidades dos indivíduos e da sociedade; 

• Propiciar a produção de produtos derivados do presente estudo 

como - artigos científicos; projetos de TCC e IC com argumentos 

mais condizentes com a dinâmica contemporânea e que possam ser 

utilizados na prática docente e discente no curso de Design da UPM, 

Graduação e Pós-Graduação. 

 

 

3. Metodologia 

 De natureza qualitativa, segundo Godoy (1995, p.20), o estudo pode ser 

melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo 

ser analisado numa perspectiva integrada. Para o desenvolvimento deste 

projeto foi de extrema importância coletar informações junto a personalidades 

relevantes ao cenário do design nacional e atuantes, de alguma maneira, nas 

áreas do ensino e/ou do mercado.  

 Os procedimentos metodológicos estão agrupados em 5 atividades 

descritas a seguir: 

 Atividade 1 - Utilizando as técnicas da pesquisa documental com coleta e 

compilação da literatura - estudos, artigos científicos e publicações sobre o 

sistema design, status quo e perspectivas futuras. Destacam-se nessa etapa de 

referencial teórico, as obras dos teóricos De Fusco (2012); Trabuco (2015); 

Morace (2013); Margolin (2014); Branzi (2013); Patrocínio & Nunes (2015). O 

estudo “Diagnóstico do Design Brasileiro” de 2014 desenvolvido com a 

contribuição de pesquisadores e especialistas e publicado pelo Centro Brasil 

Design, Apex Brasil e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior; a obra expõe um levantamento do estado da arte do design brasileiro, 

com a finalidade de ampliar a compreensão sobre esta área e apontar possíveis 

caminhos para o fortalecimento do setor do design. Outro estudo intitulado “O 

futuro do design no Brasil” organizado por Silva et al (2012), aborda a questão 

do déficit entre o ensino, a pesquisa e a atuação profissional no campo do 

design brasileiro. Essas obras endossam o referencial teórico que aborda a 
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pluralidade, e a complexidade do atual sistema design em uma perspectiva 

glocal.    

 Atividade 2 - Concomitante ao levantamento e análise da literatura 

pertinente, e visando o escopo do trabalho o grupo de discentes integrantes do 

estudo realizou o levantamento, seleção e elaboração das planilhas referentes 

a amostra de personalidades relevantes ao cenário do design nacional – 

coordenadores de curso; docentes; profissionais do mercado. Atendendo à uma 

demanda dos alunos integrantes da pesquisa agregamos um novo grupo a 

amostra caracterizado por estudantes brasileiros dos cursos de graduação em 

design. Também, no decorrer dos contatos realizados para a composição da 

amostra surgiu a oportunidade de contatar algumas personalidades 

estrangeiras atuantes no campo do design estes foram agregados ao estudo, 

mas caracterizados como um grupo específico. Diante do exposto a amostra do 

estudo é caracterizada por 3 grupos de personalidades: Grupo 1 - Profissionais 

brasileiros atuantes no mercado e ou docência da área do design; Grupo 2 - 

personalidades estrangeiras atuantes no campo do design e Grupo 3 - 

estudantes brasileiros ou recém-formados dos cursos de graduação em design.  

Com a amostra demarcada e a participação de toda a equipe integrante da 

pesquisa iniciou-se, a elaboração das questões que configuram os 

questionários com formato semiestruturado (PATTON, 2001).  As questões 

direcionadas ao Grupo 1 e 2 são idênticas, apenas os formulários são diversos 

– um na língua portuguesa e outro em inglês. As questões foram elaboradas a 

partir dos quatro principais pontos que norteiam o estudo já apresentados 

acima; para cada ponto norteador foi elaborado três questões acompanhadas 

de breve citação para contextualizar o entrevistado; totalizando um questionário 

com 12 questões. O questionário direcionado ao Grupo 3 foi elaborado 

exclusivamente pelo grupo de alunos integrantes da pesquisa, contempla 

apenas os três primeiros pontos e uma questão relacionada a cada um; 

totalizando um documento com três questões. Todos esses documentos estão 

no Anexo 1 deste relatório.  

Quanto a aplicação dos questionários com a finalidade de experimentar novos 

meios que a tecnologia de hoje, nos oferece; estipulou-se, ainda no projeto de 

pesquisa, que um dos meios empregados para a aplicação do questionário, 
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além dos tradicionais canais presencial ou por escrito, seria o uso dos 

aplicativos Skype e Face Time. Tínhamos a ideia que este seria o meio mais 

eficiente e condizente com o comportamento atual da sociedade. Para nossa 

surpresa foram poucos entrevistados que escolheram os aplicativos como meio 

de resposta. A maioria optou por receber e devolver o questionário por escrito 

via e-mail.  

Indiferente ao meio usado para a resposta das questões, todos os selecionados 

da amostra foram contatados via e-mail recebendo uma carta convite para 

participar do estudo, o termo de consentimento e o próprio questionário 

(contidos no Anexo 1). Havendo interesse em participar do estudo, o convidado 

nos retornava via e-mail, assinalando a escolha no documento enviado o meio 

para aplicação do questionário. Quase todos os integrantes da amostra 

responderam o e-mail da carta convite e confirmaram sua intenção de contribuir 

com o estudo, mas efetivamente da amostra inicial concretizou um total de 29 

personalidades dos Grupos 1 e 2 e 19 alunos ou recém-formados do Grupo 3 

efetivando sua participação no estudo respondendo o questionário.   A fase de 

aplicação do questionário foi de fundamental importância para o estudo, porque 

os depoimentos coletados proporcionaram conhecimento para reflexão e 

discussão a propósito do argumento abordado.  

 Atividade 3 - Análise dos resultados obtidos pela realização das entrevistas 

com aplicação dos questionários. Esta etapa envolveu a compilação dos 

depoimentos que foram transcritos e organizados em tabelas, Anexo 2 

seguindo um alinhamento entre a questão referente e as respectivas respostas.  

 Atividade 4 - Compilação, contextualização e redação do estudo. A reunião 

de toda a documentação levantada e selecionada evidenciou e balizou pontos 

importantes para o estudo Design, ponto de vista e perspectiva e finalizando 

com o presente Relatório Técnico Científico. 
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4. Desenvolvimento  

 “O design é como o sal” é assim que o designer e professor do Politécnico de 

Milão, Francesco Trabucco (2015), nomeia um dos tópicos tratados em seu último 

livro intitulado, Design.  Segundo o autor, o sal tomado em dose justa dá sabor e 

significado as coisas, as torna agradáveis e desejáveis. 

Proprio come il sale, um pizzico di design sta bene quase 
dappertutto, e questo spiega perche il design sai così difusso, anzi 
pervasivo e trasversale... (TRABUCCO, 2015, p.13)1 

Justamente para tentar compreender a complexidade do sistema design este 

estudo demarcou alguns assuntos, que buscam sintetizar as atuais indagações e 

inquietações dos agentes envolvidos. O design, na tradição do projeto do objeto 

artificial, a atenção primeira para o usuário, o contexto, os valores éticos e 

ambientais. A tecnologia, sua aplicação para a concepção de formas e processos 

produtivos, do mecânico para o digital; inovação e controle dos processos. O 

ensino do design, os paralelos entre arte aplicada – desenho industrial; desenho 

industrial – design; o especialista, o generalista. O cotidiano da profissão, os 

diversos conteúdos compartilhados pela prática do design. Estes assuntos 

culminaram nos quatro pontos delineados a seguir; cada ponto apresenta três 

questões que conformaram o questionário/entrevista aplicado junto a amostra de 

personalidades, do Grupo 1 e Grupo 2 do presente trabalho.  

4.1 A atual complexidade do sistema design 

 Este é o primeiro ponto proeminente do estudo, a própria complexidade do 

atual sistema design. Segundo De Fusco (2012, p.27) “não existe apenas um 

design, mas tantos quantos são os campos merceológicos.2” Em sua pluralidade 

e multifacetas, o sistema design não se circunscreve apenas nas tradicionais 

categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe deste 

sistema - o design da informação, o design estratégico, design de espaço, design 

                                                
1 Assim como o sal, um toque de design vai muito bem por quase toda parte; e isto explica porque o design é tão 
difuso, de fato generalizado e transversal. (TRABUCCO, 2015, p.13 tradução nossa) 
2 A merceologia pode ser entendida como um estudo que leva em consideração a análise das características 
técnicas e comerciais de uma determinada mercadoria. Formalmente, divide-se em dois módulos: Módulo de 
Informações Técnicas e Módulo de Informações Comerciais, pelos quais se torna possível conhecer a mercadoria 
tanto técnica (sua identificação; suas características operacionais e usuais; seus insumos e matérias-
primas utilizados; entre outros), como comercialmente (nomes usuais; canais de distribuição; 
comissões; preço internacional; entre outros) N. do A. 
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social, e outros. Cada uma destas categorias abriga mais uma série de outras 

subcategorias e neste sentido o design não parece ter uma trajetória definida, 

como relatado por Silva et al. (2012, p.45),  

O design se torna cada vez mais especializado em alguns campos, 
desenvolvendo competências específicas, mas ao mesmo tempo se 
torna generalista em outras, com o aparecimento de formas híbridas 
de prática. 

Para aprofundar este ponto foram elaboradas três questões que compõem o 

primeiro bloco do questionário: 

1. Nesta situação dicotômica apontada acima conte-nos: Como o(a) senhor(a) vê 
o Design no Brasil? 

2. Que projeção o(a) senhor(a) faz para o Design brasileiro? 

3.  O(a) senhor(a) considera que a pluralidade do sistema design beneficia ou 
prejudica a compreensão, pela sociedade do que seja Design hoje? 

 

4.2  O processo produtivo e o desenvolvimento tecnológico 

 O outro ponto em destaque é o processo produtivo e o desenvolvimento 

tecnológico, um dos quesitos básicos de qualquer tipo de projeto do objeto; que 

na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  

Para o designer italiano Andrea Branzi (2012, p.106),  

... atualmente a questão da produção industrial não é mais tão 
relevante, pois existem a autoprodução, as séries limitadas, as pecas 
únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua 
qualidade técnica. Hoje, a demanda que o projeto deve atender é a 
de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade de 
reprodução.  

A tecnologia tem proporcionado progressos singulares como as impressoras 3D 

que possibilitam a produção de objetos tridimensionais; atualmente esta 

tecnologia já é utilizada em diversos segmentos como os da joalheria, do calçado, 

próteses e órteses, entre outros.  

O segundo bloco do questionário foi composto pelas seguintes questões:  
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4. De que modo a expansão do acesso a tecnologias produtivas, como a 
impressão 3D e os softwares de manipulação de imagens como os apps, podem 
impactar na atividade do design? 

5. Quais os princípios metodológicos que o(a) senhor(a) considera essenciais 
para o desenvolvimento de um projeto?  

6. De que forma a tecnologia, o computador modificou de algum modo seu 
processo projetual? 

 

4.3 A questão do ensino e o dinamismo do sistema design 

 Agregasse a esses pontos a questão do ensino, que por mais que se esforce, 

não consegue acompanhar o dinamismo do sistema design. Em 1978 a estrutura 

curricular chamada de currículo mínimo para cursos de graduação especificada  

pelo Conselho Federal de Educação - CFE; definiu a subdivisão da área de design 

em duas subáreas ou habilitações: Projeto do Produto e Programação Visual, mas 

esta resolução só foi decretada em 19873. No presente momento os cursos de 

Bacharelados em Design são pautados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

2004; há mais de dez anos. Mesmo com os esforços pontuais de cada instituição 

de ensino em design, no empenho de renovar e atualizar seus projetos 

pedagógicos e consequentemente suas composições curriculares, ainda há um 

déficit entre o que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional. Um 

dilema difícil de ser equacionado devido a própria velocidade de transformação da 

tecnologia.  

 O terceiro bloco foi ordenado pelas seguintes perguntas: 

7. Tendo em vista o perfil dos designers recém formados, o que o(a) senhor(a)  
acha que as escolas de graduação precisam suprir para formar um profissional 
apto? 

8. O(a) senhor(a)  acredita que a pesquisa científica pode contribuir com a prática 
do designer? 

9. O(a) senhor(a) identifica momentos importantes na sua formação? 

 

 

                                                
3 porém, como constatado na pesquisa Registro de Memória: 40 Anos do Curso de Desenho Industrial Mackenzie, 2012;  com 
apoio do MackPesquisa:  o Curso de Design do Mackenzie já havia incorporado essa resolução desde a sua definição, o que 
demonstra uma preocupação em estar atualizado.  
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4.4 Atuação profissional 

E por último a atuação profissional - Por sua capacidade em propor soluções 

criativas o design é um setor em ascensão, os avanços tecnológicos e 

consequentemente dos processos produtivos propiciam novas tipologias de 

objetos e consequentemente novas maneiras de interação do indivíduo, da 

sociedade com seus objetos, e neste sentido o designer se qualifica mais uma 

vez, como um agente importante da cultura material. Os designers deverão 

acentuar cada vez mais seu grau de qualificação ou da habilidade exigida para 

esses novos campos de atuação (SILVA et al., 2012). 

Este quarto bloco de questões só foi aplicado nos questionários do Grupo 1 e 

2 por se adequar a amostra de profissionais com experiência na área. As questões 

elaboradas pelos pesquisadores foram: 

10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do designer brasileiro? 

11. O que o(a) senhor(a) diria à um jovem designer que enfrenta hoje o mundo 
do trabalho? 

12. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do designer no 
Brasil? 

 

 O questionário/entrevista direcionado ao Grupo 3 - estudantes brasileiros 

ou recém-formados dos cursos de graduação em design, foi conformado pelos 

três primeiros pontos e apenas uma questão para cada um como apresentado 

a seguir. 

Complexidade do Sistema Design    

1. Diante dos diversos campos de atuação deste complexo sistema de Design; 
como você vê o futuro da profissão?  
 

Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  
2. Novas tecnologias de produção e softwares de computação gráfica vêm 
surgindo cada vez mais rápido; de que maneira você acredita que essas 
ferramentas influenciarão o método projetual?  
 
O Ensino e o Sistema Design  
3. Identifique momentos importantes na sua formação e quais os instrumentos que 
você usa para atualizar-se na área do design? 
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5. Resultados 

Visando construir o panorama do Design, ponto de vista e perspectivas, o 

procedimento inicial foi o encontro de nomes pontuais entre profissionais da área, 

docentes e coordenadores de cursos de design (conforme tabelas apresentadas 

no Anexo1) para a aplicação do questionário/entrevista. Obtivemos um total de 

29 personalidades entrevistadas e 19 alunos e/ou recém-formados oriundos de 

cursos de design.  

É importante observar que tínhamos uma expectativa que a maioria dos 

convidados optaria por responder as questões pelos meios digitais tais como 

Skype, Face Time e outros. Para nossa surpresa, apenas 15% do total das 

entrevistas efetivadas foram respondidas pelo aplicativo Skype. O restante seguiu 

o meio tradicional – os questionários foram respondidos por escrito via e-mail e 

sempre precedidos de uma introdução e explicação do pesquisador responsável 
pela aplicação do mesmo.   

As compilações de todas as respostas encontram-se no Anexo 2 deste 

documento.  A seguir apresentamos Quadro 1 que identifica as personalidades 

que participaram do estudo respondendo de forma efetiva as questões dos 

questionários/entrevista Grupo 1 e 2. 

 
Quadro1. Relação das personalidades entrevistadas Grupos 1e 2   
 
André Marcolino 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 

FEV /2015 

Ariane Daniela Cole 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E PROCESSOS 

MAR/2016 

Caio Vassão 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  

OUT//2015 
Cesar Robert Moraes de Sousa 
FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

DESIGNER JUNIOR  

AGO /2015 
 
Eduardo Côrte Real (Grupo 2) 
Portugal, EU 
FORMAÇÃO - DESIGN 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN HISTORY 

FEV/2016 
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Eduardo Barroso Neto 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI, FLORIANÓPOLIS/SC 

CONSULTOR  

AGO/2015 
 
Eugenio Weishaupt Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

MAR/2016 
 
Fernanda Jordani Barbosa Harada 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER DESIGN   

MAR/2016 
Gabriela Botelho Mager 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ PROGRAMAÇÃO VISUAL 

OCENTE/ DIRETORA GERAL DO CENTRO DE ARTES UDESC, FLORIANÓPOLIS/SC 

AGO/2015 
Giorgio Giorgi Junior 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE FAU USP 

OUT/2015 
Gustavo Curcio 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

SÓCIO-DIRETOR NA EMPRESA MAGU COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. 

JUN/2015  
Gloria Lin 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO 

GERENTE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - SOURCING 

JUN//2015 
José Carlos Pavone 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ PROJETO DO PRODUTO 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

JUN/2015 
Julio Beckhauser 
FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E DESIGN DE PRODUTO  

SURFACE DESIGNER 

MAR/2016 
Lise Capet  (Grupo 2) 
Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

DESIGN FOR PEAPLE WITH DISABILITY, DESIGN FOR DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN DISASTER 

MAR/2016 
Marcelo Silva Oliveira 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

GESTOR DE ENGENHARIA EQUIPAER; DOCENTE CURSOS DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN MACKENZIE 

01/03/2016 
Marcelo de Resende 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR 

AGO/2015 

Marcelo Teixeira 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA E URBANISMO 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO MARCELO TEIXEIRA ARCH &TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

MAR/2016 

Marcos Da Costa Braga 
FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM DESIGN;  DOCENTE CURSO DOCENTE DESIGN DA 

FAUUSP 

JUN/2015  
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Mario Fioretti 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 

JUN/2015 

 
Mauro Claro 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

 MAR/2016 

 
Milton Francisco Junior 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO DE DESIGN FAAP 

FEV/2016 
Myrna de Arruda Nascimento 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP 

OUT/2015  
 
Olavo Egydio de Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E UPM 

MAR/2016 
 
Pedro Paulo Delpino Bernades 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

AGO/2015 
 
Rastislav Ceresna (Grupo 2) 
Slovakia, EU 
FORMAÇÃO - DESIGN 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

MAR/2016 
Rafael Campoy 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL / PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 

JUL/2015 
Rodolfo Reis e Silva Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL ESDI 

DOCENTE CURSO DESIGN ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 

OUT/2015 
Sandra Nishida 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE PRODUTO 

JUN/2015 
 

 A ideia em aplicar um questionário direcionado aos alunos e/ou recém-

formados partiu do grupo de discentes que integram este estudo, porque gostariam 

de saber o que pensam seus colegas sobre os assuntos tratados. A maioria dos 

alunos que responderam as questões são estudantes do Curso de Design da UPM. 

A amostra composta por 19 alunos e /ou recém-formados no total (Quadro 2), não 

é muito significativa perto do número de alunos do próprio Curso de Design da UPM 

de aproximadamente 600 alunos. Lembramos que este quesito não fazia parte do 
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projeto inicial, mas mesmo assim decidimos manter os resultados obtidos para, quem 
sabe incentivar novas pesquisas.  

 
Quadro2. Relação dos alunos e/ou recém-formados entrevistados Grupo 3 
 
 
Aline Hisae Y.H. Baptista 
Design de Produto UPM  

Formada Dez. 2015 

mar /2016 
 
Ana Carolina Baptista Fernandes 
Design de Produto UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

mar /2016 
 
Ana Maria Trebbi Berton 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

mar/2016 
 
Arthur Comerlatti Moreira da Silva  
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar /2016 
 
Beatriz Pacola Massaro 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar /2016 
 
Carolina Aya Miyahara 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar/2016 
 
Felipe Paschoal Escatena 
Design de Produto FAAP  

Formado em 2014 

mar/2016 
 
Leticia Costa Lima Venancio 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar/2016 
 
Luiza Trindade Gonzalez 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar/2016 
 
Maíra Gouveia Alonso  
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

mar/2016 
 
Mariana Alves Correia 
Design UPM  

Cursa 2
0

 semestre 

mar/2016 
 
Michelle Chuang 
Design UPM  
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Cursa 5
0

 semestre 

mar/2016 
 
Miguel Rocha Colzani 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

mar/2016 
 
Noemi Yumi Rodriguez 
Design de Produto UPM  

Formada em 2014 

fev/2016 
 
Rafael Marques Panessa 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar/2016 
 
Renata Ribeiro Lopes 
Design de Produto UPM  

Formada em 2015 

fev/2016 
 
Ricardo Cardoso Francisco 
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

mar/2016 
 
Sabrina Souza de Farias e Vasconsellos 
Design de Produto FAAP  

Formada em 2014 

mar/2016 
 
Samuel Dong Ho Kim 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

mar/2016 
 

A partir das 29 entrevistas compiladas integralmente (Anexo 2), foi necessário 

traçar uma estrutura de organização das informações obtidas destacando 

especificamente o que é significativo a cada um dos quatro pontos objetos deste estudo.  

O material alinhado resultou na elaboração de nove quadros sinópticos (Quadro 3; 

Quadro 4; Quadro 5; Quadro 6; Quadro 7; Quadro 8; Quadro 9; Quadro 10 e Quadro 11) com 

a seleção, por parte dos pesquisadores das colocações significativas dos entrevistados 

em relação à cada um dos quatro pontos perguntados.  
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5.1 Ponto 1. A Complexidade do Sistema Design 

Quadro 3 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 1 
referentes ao Ponto 1. A Complexidade do Sistema Design 

A Complexidade do Sistema Design  Em sua pluralidade e multifacetas, o sistema design não 

circunscreve-se apenas nas tradicionais categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe 

deste sistema - o design da informação, o design estratégico, design de espaço, design social, e outros (DE FUSCO, 

2012). Cada uma destas categorias abriga mais uma série de outras subcategorias; como relatado por Silva et al. 

(2012, p.45) o design não parece ter uma trajetória definida. Ele se torna cada vez mais especializado em alguns 

campos, desenvolvendo competências específicas, mas ao mesmo tempo se torna generalista em outras, com o 

aparecimento de formas híbridas de prática. 

1.Nesta situação dicotômica apontada acima conte-nos: Como o(a) senhor(a) vê o Design 
no Brasil? 

2. Que projeção o (a) senhor (a) faz para o Design brasileiro? 

3. O(a) senhor(a) considera que a pluralidade do sistema design beneficia ou prejudica a 
compreensão, pela sociedade do que seja Design hoje? 

André 
Marcolino 

(2) ... O Design Brasileiro caminha a passos lentos a meu ver a muito 
mercado a espera de profissionais, mas o Design brasileiro não é educado 
para enfrentar os desafios de mercado tem visão confortável e curta.  

Ariane 
Daniela Cole  

 

(1) ... Assim o design adquire, cada vez mais, uma natureza transdisciplinar, 
exigindo equipes multidisciplinares para o seu desenvolvimento projetual. O 
designer, incorporado às equipes que desenvolvam pesquisas, projetos e 
inovação, tem muito a contribuir, seja no campo social ou corporativo, dada 
sua experiência em pesquisa associada a projeto 

(2) ... Se o país avançar social e economicamente temos chances de o 
corpo empresarial e industrial de nosso país, à maneira dos países 
desenvolvidos, vir a reconhecer a importância do design e do designer em 
seus quadros produtivos. 

Cesar 
Robert Moraes 

de Sousa  
  

(1) ...Entendo que o Design tenha capacidade de atuar nas áreas de 
prospecção, planejamento, implantação, entendimento, execução e análise 
de um processo (seja ele de produção, desenvolvimento de produtos, peças 
gráficas, etc). No Brasil, esse quadro ainda não se desenvolve de forma tão 
difundida e integrada. Ultimamente, temos visto cada vez mais agências 
internacionais chegarem ao Brasil (principalmente no eixo Rio-São Paulo) 
e, com isso trazem esse olhar transdisciplinar com elas. Além disso, as 
empresas e indústrias têm exigido cada vez mais dos profissionais ligados 
ao Design, fazendo com que essa área se desenvolva, cresça e seja cada 
vez mais bem vista dentro do mercado brasileiro.  
 
(2)...Cada vez mais, pessoas e empresas estão conectadas a distância, 
fazendo com que essa troca seja mais rápida e atualizada. 

Eduardo 
Barroso Neto 

 

(1) Identificado pelo mercado de modo equivocado como algo restrito a 
aparência e estilo. Pouco aproveitamento em desafios de maior 
complexidade.  
 
(2) Banalização e canibalização da atividade, devido a super oferta muito 
superior que a demanda.  
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Fernanda Jordani 
Barbosa Harada 

 

(1) O mundo hoje está cada vez mais conectado, o que propicia trocas de 
experiências, conceitos e aplicações muito importantes para o crescimento 
e amadurecimento do conceito da palavra design, o sistema design... 
... Na minha opinião, no Brasil muito já foi feito, mas ainda temos longo caminho 
a ser percorrido. As pessoas precisam mudar a forma como enxergam o design.  
 
(3) Gosto de pensar no design e suas multifacetas como o tronco de uma árvore 
e seus galhos. Quando vemos os galhos sabemos que ali existe uma árvore. 
Esta analogia facilita a compreensão de como o design e sua pluralidade pode 
ser visto em nossa sociedade.   

Gabriela 
Botelho Mager 

(1) O campo do design é desarticulado, não tem força política, não divulga 
sua atividade para a sociedade. quanto mais multifacetado e se 
apresentando de maneira diversa, pior para o reconhecimento pela 
sociedade e clientes. Por este motivo, a formação acadêmica em graduação 
deveria unificar a atividade generalista do design e suas especificidades 
serem trabalhadas como ênfases, ou disciplinas optativas em seus 
currículos.  

Giorgio 
Giorgi Junior 

(1) ... O equívoco mais pernicioso gravita em não focar a especificidade de 
cada situação. A encrenca é particularmente dramática no meio acadêmico, 
no qual, com enorme frequência, a verborragia que lhe é peculiar embaça, 
aqui e alhures, a natureza essencialmente não-verbal de cada faceta 
passível de pertencer ao território do design. No caso específico do Brasil, 
o processo atribulado derivado da tardia industrialização e a consequente 
falta de compreensão do alcance da atividade de projeto, tem-se 
encarregado de tumultuar qualquer tentativa de conquista de uma instância 
mínima de serenidade. 

Gustavo 
Curcio 

(1) ... design brasileiro que tem como principal característica a 
espontaneidade, design brasileiro é um design desprovido de elementos pré 
formados, ou com uma linha muito clara visual. Se você pega o design 
escandinavo por exemplo, é um design que de longe você já sabe o que ele 
é, de onde ele vem, de que escola ele nasceu. No Brasil não. As escolas de 
design tem diferentes origens, de base teorias etc. isso faz com que 
tenhamos diferentes linhas brasileiras, e não uma linha que de longe bata 
o olho e fale: não, esse é um design brasileiro. eu acho que essa pluralidade 
é uma coisa que define positivamente o design brasileiro. 
 
(2) ...Vejo a perspectiva do design brasileiro, como um design  que ainda 
precisa ser especializado. O brasil tem grandes designers, ai eu não vou 
nem julgar a questão do design empírico que não tem formação, nós temos 
muito e que são muito notáveis inclusive, não vou nem citar nomes pra não 
comprometer, mas o designer brasileiro 

Gloria 
Lin 

 

(1) ... vejo o mesmo – design - como um adjetivo apenas “dito” por uma 
parcela da população que “entende” o termo na sua raíz – concepção de um 
produto.  Em sua complexidade, como descrito no texto acima e em toda a 
sua abrangência é muito além do que pode ser compreendido por um país 
que ainda precisa desenvolver a sua indústria, desenvolver a sua cultura e 
uma população que pouco pode consumir –  tanto produto quanto 
informação. 

José Carlos 
Pavone 

(1) Em algumas situações de investimento reduzido criava se uma 
necessidade mais aprofundada por soluções alternativas e de baixo custo, 
o que propiciava criatividade. Porem apenas num campo muito limitado.  

(2) Cada vez mais tenho visto jovens estudantes e designers buscando 
oportunidades fora do pais. Acho impossível a coexistência de bom design 
e falta de desenvolvimento econômico.  

(3) Numa sociedade com menos desequilíbrio e mais educação, a 
pluralidade do sistema possa talvez ser mais facilmente absorvida. 
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Julio 
Beckhauser 

(1) É inevitável o surgimento de novos campos no design, afinal o mundo 
evolui, mas no Brasil tudo isto parece ser insignificante, porque no fundo 
apenas exportamos comódities, o nosso pais parece não se preocupar 
muito em exportar produtos beneficiados, de valor agregado. Não vemos o 
estimulo de incubadoras de empresas e novos negócios. O Brasil esta muito 
longe de desenvolver design, irá apenas consumir design de outros, 
infelizmente. 
 
(2) ...no Brasil, acontece alguns raros casos, mas não existe um fluxo de 
projetos comparado ao o que ocorre na matriz, ou seja, minha projeção é 
clara, projetos desenvolvidos nas matrizes e no brasil temos apenas 
fábricas, mas não um desenvolvimento bruto. Triste, afinal neste 
departamento o brasil está exportando ou expulsando muitos talentos, 
porque não exste um mercado proprio. 

 

Marcelo 
S. Oliveira     

(1) Vejo um design já estabelecido do ponto de vida profissional, porém com 
os escritórios se apropriando do maior número de áreas em função da 
sobrevivência, todos procuram fazer de tudo para poderem existir.  
 
(2) ... Ao meu ver, nós que ao mesmo tempo, temos um grande potencial 
evolutivo e criativo possuímos em nosso DNA, um desleixo para as 
questões profissionais de planejamento e gastamos nosso precioso tempo 
para criarmos justificativas que culminam no “jeitinho brasileiro”  que 
infelizmente é negativado e muito criticado no exterior. 

Marcelo 
Resende 

(1) No Brasil o design de produto está em crise profunda, tão grande que 
não vejo solução a curto ou médio prazo. A indústria que já era incipiente, 
hoje está totalmente sucateada e o que era produzido, hoje não tem 
competitividade frente aos produtos asiáticos. Por outro lado, o design 
gráfico enfrenta concorrência das facilidades tecnológicas e das agências 
de publicidade que se arvoram nos projetos gráficos. 

Marcelo 
Teixeira 

(1) Muito diferente, de outros países em que atuo, onde o design já se 
estabeleceu como ciência estratégica no desenvolvimento de bens e 
serviços e que não há questionamento quanto ao seu potencial e 
importância.  Diante dessa introdução podemos analisar que a situação do 
Design no país ainda é bem confusa mesmo para as categorias tradicionais 
que achamos estar bem estabelecidas. 

Marcos da 
Costa Braga 

 

(1) ... E essas novas áreas vem mesmo sendo ampliadas no Brasil e 
acredito que uma das causas é a o problema da desestabilização do pais. 
No memento em que você tem a transferência do parque industrial para 
países digamos com maior vantagem de custos de produção, como a china, 
o design de produto se limita, então essas novas áreas não só apresentam 
demanda, mas também tem se expandido para o mercado. A maioria delas 
é da área de serviço, se pensar em processo de outros países que se 
desenvolveram, eles diminuíram a importância da produção industrial como 
área econômica e desenvolveram justamente a área de serviços, mas o pais 
não esta estabilizado suficiente para ser um pais que tem essa economia 
calcada em serviço. Diante da estabilidade que tivemos nos últimos 15 
anos, caminhou um pouco sim para ampliar a área de serviço como uma 
área forte que gera empregos e economia.  
 
(2) O design brasileiro ja comprovou sua qualidade por causa da quantidade 
de prêmios ganhos o que significa que temos qualidade. A tendência é o 
mercado se estabilizar e continuar se abrindo para o design, a minha 
perspectiva é pra áreas de serviços que envolve, para mim, bastante o 
design gráfico, design de formação e o design thinking, o design estratégico, 
o web design, o design de games, então essas são as áreas de expansão 
brasileira pros próximos anos. 
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Milton 
Francisco 

Junior 

(1) ...O design no Brasil neste momento passa por um processo de 
reconstrução da sua prática profissional. Estamos encontrando alguns 
caminhos mais devemos nos posicionar rapidamente para não sermos 
absorvidos por outras atividades que permeiam pela nossa atividade.    
 

Myrna de 
Arruda 

Nascimento 

 

(1) ... Assim, o Design no Brasil tem interpretações várias e convenientes 
ao público que dele se utiliza para identificar um campo de atuação 
profissional, e essa compreensão depende do contexto sociocultural e do 
repertório da comunidade em questão. Ou seja, não podemos falar de uma 
“visão do design no brasil” como um todo, mas admitir sua fragmentação e 
particularidade, para cada contexto diferenciado, deste país imenso, diverso 
e desigual.  
 
(2)... a diferença cultural e demandas da população e com o trabalho em 
condições restritas de materiais e mão-de-obra, pouco especializados e , 
por vezes, carentes de soluções tecnológicas já exploradas e presentes em 
outros países. 

 

Pedro Paulo 
Delpino 

Bernades 

(1) ... Não existindo um conceito estabelecido sobre, e a compreensão de 
sua importância na vida cotidiana das pessoas normais, me parece que 
continuaremos por muito tempo ainda dando tiro no pé com egressos 
perdidos e desorientados perante o “mercado de trabalho”. 
Profissionalmente, o chamado “mercado” está absolutamente confuso 
exatamente porque a formação acadêmica permite, inclusive por 
necessidade de sobrevivência, forte banalização da atuação projetual. 
 

Rafael 
Campoy 

(1) Concomitante a isso, aposto no aumento da “confusão” – por parte da 
sociedade – do que diz respeito ao design. A alta especialização parece 
mais confundir e associar o design à estética e ao efêmero do que ao projeto 
e ao longo-prazo.  
 
(2) É necessário reposicionar o design! E essa mudança passa pelo 
mercado e pela universidade. O design no Brasil precisa (re)tomar o papel 
de protagonista, como ciência e propositor de futuro (crítico e 
transformador). O design não pode continuar como coadjuvante: design-
disso, design-daquilo... 

(3)  Prejudica. No imenso oceano da “pluralidade”, abarcam tanto designers 
e quanto um número cada vez maior de profissionais “não-designers” 
especializados em técnicas e softwares. Operar de olhos fechados um 
software de ilustração digital não faz um designer.  

Rodolfo Reis  
e Silva Capeto 

 

(1) Esse é um dos dilemas significativos na área do design: como combinar 
a visão generalista, tão tradicionalmente frutífera para o campo, com o 
necessário aprofundamento em conhecimentos técnicos e projetuais 
associados a cada linha de trabalho. Na ESDI, temos a visão do design 
como um campo integrado, no qual podem-se mapear eixos de atuação, 
fomentando, em nosso novo projeto curricular, tanto a interseção entre 
diferentes eixos como o aprofundamento em escolhas pessoais. 
 
(2) Não acho prudente fazer projeções em tempos turbulentos (ou não – 
vide Charles Eames em “design: q&a”). Será́ preciso avaliar os efeitos do 
processo de regulamentação sobre a atividade. 

(3) nosso entendimento é de que o campo do design, como campo 
específico do projeto, é integrado, e essas diferentes variedades de atuação 
fazem parte de um espectro contínuo. por outro lado, esse amplo escopo 
permite alguns aventureirismos, também por pessoas de outras áreas.  
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Sandra 
Nishida 

(1) ... o designer, na tentativa de se manter atuante, explora as 
subcategorias e insere-se em áreas vizinhas. Acho isso positivo no sentido 
de renovar os conhecimentos e encontrar novos caminhos e estabelecer 
novas fronteiras entre os campos do conhecimento. 

 

Quadro 4 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 2 
referentes ao Ponto 1. A Complexidade do Sistema Design 

Complexity of the Design System  
 
1. In this dichotomous situation indicated above, tell us: How do you see Design 
today? 
 
2. Which are your predictions for the Design field in your country? 
 
3. Do you consider that the plurality of the design system benefits or hurts the 
comprehension by society about what is Design today? 
 

Lise Capet 
Boston, USA 

 

(2) Design will keep going more digital, everything does. I don’t think design 
is doing too bad in usa because people are still producing things here. 
however I don’t think there will be job for all the product designer coming out 
of school. people will just have to recycle in graphic design/ web design .. 
other proffesion. but usa is flexible for that, and people are hired for their 
skills not for their diploma (unlike Europe where it is harder to switch career).  

Rastislav 
Ceresna 

Slovakia, EU 
 

(1) The mainstream shift from material design to non-material  

(2) … shift from material design to design in electronic media and to thinking 
design which embraces also information design and communication design. 
Of course, the things would be still produced, but the non-material design 
activity would be prevalent. 

Eduardo  
Côrte Real 

Portugal, EU 
  

(2) Dispersion and irrevelance as design. 

(3) Hurts.  

 

Síntese do Ponto 1. Contextualização e Conceituação  
 

Sobre este argumento podemos proclamar três expressões chaves: uma sobre 

a compreensão do que seja design; outra envolve um ponto que também abordamos 

neste estudo, mas tem relação direta com o assunto aqui relacionado que é a 

educação, formação e cultura; e por fim a própria natureza transdisciplinar do 

design.  

E como destaca a professora Myrna de Arruda Nascimento,  
... não podemos falar de uma “visão do design no Brasil” como um todo, 
mas admitir sua fragmentação e particularidade, para cada contexto 
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diferenciado, deste país imenso, diverso e desigual. (Entrevista 
concedida no dia 04/10/2015) 

 

No Brasil, a compreensão do que seja design depende do contexto sociocultural 

e do repertório da comunidade em questão. Por questões históricas e geográficas, a 

grande extensão do território e as diferentes influencias culturais de cada região 

propicia uma gama diversificada sobre o entendimento do de seja e para que serve o 

design e o designer. É importante ressalvar que diferente de outros países que têm 

uma cultura de projeto consolidada, a cultura e a prática do design são recentes em 

nossa história; nossa industrialização tem início na década de 50, do século XX, e os 

primeiros cursos de graduação foram criados há aproximadamente 60 anos, e em um 

primeiro momento ficaram circunscritos entre as cidades de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. Como nos relatou o designer e professor Giorgio Giorgi,  
 

No caso específico do Brasil, o processo atribulado derivado da tardia 
industrialização e a consequente falta de compreensão do alcance da 
atividade de projeto, tem-se encarregado de tumultuar qualquer 
tentativa de conquista de uma instância mínima de serenidade. 
(Entrevista concedida no dia 05/05/2015) 
   

Para a designer Gloria Lin, o design em sua complexidade e toda sua 

abrangência,   
... é muito além do que pode ser compreendido por um país que ainda 
precisa desenvolver a sua indústria, desenvolver a sua cultura e uma 
população que pouco pode consumir –  tanto produto quanto 
informação. (Entrevista concedida no dia 15/06/2015) 

 

Ainda hoje, o design é identificado pelo mercado de modo equivocado como algo 

restrito a aparência e estilo que segundo o designer Eduardo Barroso (2015), é pouco 

aproveitado em desafios de maior complexidade. O design brasileiro reflete a situação 

de nossa condição, em algumas áreas floresce e em outras retrocede; muito já foi feito, 

mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido.  Para o designer Rafael Campoy, 

o design está diluído: 
Observo um leque cada vez mais amplo de especialidades, tanto no 
mercado profissional quanto no âmbito acadêmico. Concomitante a 
isso, aposto no aumento da “confusão” – por parte da sociedade – 
do que diz respeito ao design. A alta especialização parece mais 
confundir e associar o design à estética e ao efêmero do que ao 
projeto e ao longo-prazo. (Entrevista concedida no dia 03/07/2015) 
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A confusão de fato aumenta quando observamos que não há um conceito estabelecido 

sobre, a compreensão da importância do design na vida cotidiana das pessoas; e isso 

reflete tanto no campo profissional, o mercado de trabalho, como no campo acadêmico, 

o ensino e pesquisa. Como nos relatado pelo designer Pedro Paulo Delpino Bernardes,  
... me parece que por muito tempo continuaremos dando tiro no pe 
com egressos perdidos e desorientados perante o ‘mercado de 
trabalho’. Profissionalmente o ‘mercado’ está absolutamente confuso 
exatamente porque a formação acadêmica permite inclusive por 
necessidade de sobrevivência, forte banalização da atuação 
profissional. (Entrevista concedida no dia 12/08/2015) 
 

Para o designer e atual diretor da ESDI/UERJ Rodolfo Capeto, combinar a visão 

generalista com o necessário aprofundamento em conhecimentos técnicos e 

projetuais associados a cada linha de trabalho é um dos dilemas significativos na 

área do design.  
... nosso entendimento é de que o campo do design, como campo 
específico do projeto, é integrado, e essas diferentes variedades de 
atuação fazem parte de um espectro contínuo. por outro lado, esse 
amplo escopo permite alguns aventureirismos, também por pessoas 
de outras áreas. (Entrevista concedida no dia 05/10/2015) 

 
É consenso que a pluralidade do design se dá devido as suas diferentes 

possibilidades de atuação e aplicação transdisciplinar, mas é necessário evidenciar 

que sua raiz conceitual do design, como projeto e elemento da cultura material e 

imaterial deve ser sempre sustentada. Já quanto ao caráter multifacetado do design 

há uma dualidade explicitada por um lado pelo escopo de melhor compreender e 

aprofundar as diferentes ações, mas por outro lado dificulta a compreensão do que 

é o design pela sociedade.   

 
5.2  Ponto 2. O Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico 
 

Quadro 5 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 1 
referentes ao Ponto 2. O Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico 

O Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico Um dos quesitos básicos de qualquer tipo 

de projeto do objeto; que na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  Para o designer italiano Andrea 

Branzi (2012, p.106), atualmente a questão da produção industrial não é mais tão relevante, pois existem a autoprodução, as séries limitadas, 

as peças únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua qualidade técnica. Hoje, a demanda que o projeto deve atender 

é a de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade de reprodução. A tecnologia tem proporcionado progressos singulares 

como as impressoras 3D que possibilita a produção de objetos tridimensionais; esta tecnologia já é utilizada em diversos segmentos como 

os da joalheria, do calçado, próteses, entre outros.  
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4. De que modo a expansão do acesso a tecnologias produtivas, como a impressão 3D e os 
softwares de manipulação de imagens como os apps, podem impactar na atividade do 
design?  

5. Quais os princípios metodológicos que o (a) senhor(a) considera essenciais para o 
desenvolvimento de um projeto?  

6. De que forma a tecnologia, o computador modificou de algum modo seu processo 
projetual?  

André 
Marcolino 

(4) De forma Positiva toda esta revolução tecnológica sempre esteve lá no sub 
consciente ou nos desenhos futurísticos de designers ao redor do mundo, só 
vai fortalecer não há como defende o contrario pensamos o futuro e parte 
deste pensamento é criar o novo revelar nem sempre é possível preservar. 
 
(5) cada projeto uma história nova como se fosse a primeira vez, é preciso sair 
pronto pra tudo chuva, sol, neve o que vier por isso estudar em pesquisar é 
imperativo.  

Ariane 
Daniela Cole  

 

(5) Para o desenvolvimento de todo e qualquer projeto, é necessário um 
conhecimento é uma pesquisa aprofundada sobre o tipo de objeto que se 
pretende projetar, considerando seus aspectos lógicos, éticos e estéticos, em 
todo o seu ciclo de vida, conhecimentos técnicos de linguagem, de público e 
mercado, assim como aspectos econômicos, ambientais e sociais. 
 
(6) Tornou o processo de projeto mais ágil e flexível, embora mais 
programado, o que quer dizer em alguns aspectos, limitado.  

Cesar 
Robert Moraes 

de Sousa  
  

(4)... o Design talvez tenha que se adaptar novamente para adequar-se a esse 
novo momento. Uma das possibilidades de caminho para os designers de hoje 
seria trabalhar com o desenvolvimento dos programas e dos equipamentos em 
si, como as impressoras 3d, as máquinas de corte a laser, CNCs, os softwares 
que controlam esses equipamentos, etc. Outra possibilidade seria trabalharmos 
com os “inputs” desse maquinário, isto é, desenvolver os modelos 3D para 
prototipagem, fazer desenhos técnicos para adequação aos cortes 2D, etc. Por 
fim, não podemos nos esquecer que talvez a grande força do designer 
contemporâneo seja pensar o que projetar junto ao público. Com a 
aproximação da equipe de Marketing, das ferramentas de Design Thinking, de 
estudos e teorias como a Cauda Longa e a Economia Criativa, cada vez mais 
o designer é o profissional que entende a demanda de mercado e propõe uma 
solução adequada e inovadora. 
 
(6) A eficiência de projeto e a velocidade com que ideias são colocadas em 
prática ou pelo menos visualizadas com certeza foi a parte do projeto mais 
impactada pela computadorização. Outras áreas do Design também foram 
impactadas, como o atendimento e a terceirização de serviços, a forma de 
representação das ideias, o tempo e o formato das reuniões e apresentações, 
etc.  

Eduardo 
Barroso Neto 

 

(4) Do mesmo modo que a impressão 2d teve impacto no design gráfico a 
impressão 3d terá no design de produtos. De um lado a expansão da 
qualidade e de outro o surgimento de uma produção autodidata alimentado 
o mercado.   
 
(5) Identificar a demanda. Definir a oferta. 
 
(6) Multiplicação exponencial da possibilidade de gerar alternativas e 
acesso a informações.  

Fernanda Jordani 
Barbosa Harada 

 

 (4) Essa expansão apresenta uma interessante discussão de como a produção 
em série está se voltando para o plano do indivíduo. Na minha opinião, o fato 
dos usuários poderem atuar como “designers” (no sentido de criar soluções 
para suas necessidades) não os faz designers. Isso não apenas impacta na 
atividade de design, mas também na compreensão deste conceito pela 
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sociedade, além de colocar em risco a qualidade e segurança do “produto” que 
resulta desta criação. O que consequentemente traz à tona a questão, isso é 
design? 
 
(5) 1- pesquisa para compreender o “assunto” do projeto; 2- definir métodos e 
público alvo; 3- contato/pesquisa para compreender o indivíduo que fará uso 
deste projeto  e todos os stakeholders envolvidos; 4- definir o problema, abstrair 
e objetivar os possíveis subproblemas; 5- definir o objetivo e conceito do 
projeto; 6- processo criativo (muitas vezes “ativo” com a participação do 
usuário); 7- teste do protótipo com o usuário (muitas vezes com outros 
indivíduos em busca de solução universal). 
 
(6) ... Em um processo avançado de teste de solução (protótipo), a tecnologia 
dinamiza o processo de análises (tanto quantitativas como qualitativas). 
 

Gabriela 
Botelho Mager 

(4) Elas vieram a contribuir e trazer novas possibilidades projetuais. 

Giorgio 
Giorgi Junior 

(5) ... por uma questão de honestidade devo admitir que o método 
empregado num determinado projeto só é conhecido retrospectivamente, 
ou seja, ao seu final. Acredito, no máximo, na eficácia de certa estratégia 
metodológica. 

Gustavo 
Curcio 

(4) ... desenho para dominar o traço, hoje nos temos que ter a mão as 
ferramentas mais tecnologicamente avanças para que permitam dar vazão 
a nossa criatividade , que também é diferente da criatividade que se tinha 
há um tempo a atrás. 
 
(5) ... Gui Bonsiepe, que norteia minha base de pesquisa desde a minha 
iniciação cientifica, que é a questão da necessidade do usuário. O homem 
se tornou designers nas cavernas, quando a partir de uma necessidade ele 
desenvolveu um objeto. Nós vivemos numa sociedade de consumo, 
criamos as necessidades e ai essa questão de metodologia é muito 
importante  nós temos que ser pautados por uma necessidade real, não 
estou julgando se aquilo é necessário ou não, eu estou julgando o briefing 
estou julgando o propósito, e essa questão metodológica é muito 
importante. 
 

José Carlos 
Pavone 

(5) Em primeiro lugar entender qual o objetivo do produto a ser 
desenvolvido. Qual a mensagem que ele tem que passar. Entender o 
“briefing” é o primeiro passo a ser dado no inicio do desenvolvimento. 
Pesquisa é fundamental. Concorrentes e seus pontos fortes e fracos, e 
coletar o maximo de informações para que se possa entender sobre o 
produto que será desenvolvido. No meu ambiente de trabalho, a parte 
criativa quando se desenham os primeiros “temas” que definirão o caráter e 
as proporções do carro é extremamente importante e feita a exaustão. 

Julio 
Beckhauser 

(4) ... impressoras 3D sao impressionantes realmente, possibilitam muita 
autonomia no processo de design. porem muito cuidado, assim como as 
drogas nao farao um musico virar um pop star, a tecnologia tambem nao 
significa talento, ou sucesso. a tecnologia esta para nos ajudar, para tornar 
possivel tarefas muito caras e complicadas, porem se o profissional nao se 
especializar, a tecnologia vira contra ele. 
 
(6) ... o que demorava uns 10 anos para se desenvolver um carro, hoje em 
4 meses é possível desenvolver o design de um novo produto. 

Marcelo 
S. Oliveira     

(4) ... Poderemos gerar mais projetos e vendê-los virtualmente. Acho que é 
uma possibilidade a mais para ganharmos mercado. 
 
(6) Na facilidade de visitar novas configurações e a geração de desenhos 
mais precisos e detalhados. 
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Marcelo 
Resende 

(4) ... Essas tecnologias têm atividades potenciais, mas por enquanto, sua 
utilização é muito pontual, como por exemplo na medicina. 
 
(5) Muita pesquisa do Estado da Arte e rigor técnico. 
 
(6) Metodologicamente não modificou nada, mas facilitou muito as 
representações gráficas, técnicas e de apresentações, tanto bi como 
tridimensionalmente. 

Marcos da 
Costa Braga 

 

(4) ... As impressora 3D vêm na verdade atender um determinado 
seguimento, se diz muito que a 3D veio para substituir e tomar conta de 
tudo, mas não é isso ela é apenas mais uma ferramenta para atender a 
ramos específico de necessidade de produção de produto que existiam 
antes mas não tinham essa ferramenta que agiliza teste de concepção da 
forma, gastando menos tempo e menos dinheiro para testar o projeto. ... A 
concepção continua a mesma, é mental e intelectual e deve-se se adaptar 
a forma de se expressar e no processo metodológico mental, porque a 
feramente permite pular uma serie de etapas, portanto torna o processo 
intelectual mais dinâmico, não considero que a impressora vai substituir a 
produção de produtos devido ao preço etc. ela vai auxiliar no método. 
 
(6) ... Os equipamentos permitem que o designer tenha um controle maior 
sob as etapas da concepção de projeto, varias coisas ele pode controlar 
partir da ferramenta do computador e em algumas áreas diminuiu-se muito 
tempo de desenvolvimento, mas existe um problema também, o softwares 
que viabilizam a forma, acabam limitando a criatividade, porque tem 
pessoas que visualizando a solução da forma pensando no que o software 
possibilita.  

Milton 
Francisco 

Junior 

(4) Pode ser um grande beneficio não trará nenhum impacto. Os modelos 
de transformação e materialização esta sendo modificado em uma 
velocidade muito rápida.  esta lançada uma grande oportunidade temos que 
saber como utilizar este novo momento para o nosso beneficio, já perdemos 
muitas oportunidades de posicionarmos o design como agente de 
transformação. 
 

Myrna de 
Arruda 

Nascimento 
 

(4) São facilitadores e ferramentas muito competentes para auxiliar a 
produção, a distribuição e a disseminação de soluções e trocas de 
informações durante os projetos, de forma ágil, leve e eficiente, vencendo 
distâncias e barreiras tanto físicas como tecnológicas, uma vez que permite 
o acesso e a intervenção em etapas  específicas,  de forma integrada e 
compartilhada. 

Pedro Paulo 
Delpino 

Bernades 

(5) Por exemplo: quem vai desenhar/projetar uma panela tem que, 
obrigatoriamente, práticar a função cozinhar, lavar,  organizar, etc. Funções 
que darão respostas práticas ao produto...práticas e verdadeiras.   
 
(6) ... Entendo o design como o “espaço inteligente do projeto”.....a atividade 
projetual na verdade ocorre  no cérebro e na  sequência se manifesta como 
informação bi dimensional, tridimensional ou virtual.....quer ser designer, 
além de pensar  bastante, características parciais do nosso modelo, precisa 
tb desenvolver o uso das ferramentas na linha do tempo.  Uma época 
qualquer, certamente esses planos aconteceram em superfícies nada 
confortáveis, mas com muita eficiência.   

Rafael 
Campoy 

(4) ... O cerne da questão deve ser quanto ao uso/utilidade da tecnologia. 
Deve ser empregada como meio/ferramenta para o trabalho do designer, 
nunca como fim (finalidade).  

Rodolfo Reis  
e Silva Capeto 

 

(4) Todas as inovações tecnológicas, desde séculos, impactam as 
atividades projetivas e produtivas. não é diferente no mundo 
contemporâneo. o design incorpora as novas tecnologias e cria novos 
âmbitos de atuação a partir delas. 
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(5) Pesquisa (de público e de referências/melhores práticas), mapeamento 
de caminhos/hipóteses, definição da estratégia, criação, protótipo e 
desenvolvimento. O projeto precisa ter respostas para o curto-prazo 
(ambiente mercadológico) e longo-prazo (sociedade e futuro).  

 

Quadro 6 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 2 
referentes ao Ponto 2. O Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico 

Production Process and Technological Development  
 
4. How does the expansion of the access to productive Technologies, like 3D printing 
and image manipulation softwares as apps, can impact on design activity? 
 
5. What are the methodological principles that you consider essential for the 
development of a project? 
 
6. How does the computer and technology has changed your projectual processes 
and methods? 
 

Lise Capet 
Boston, USA 

 

(4) I think it is quite exciting... People can now publish their design online for 
free and have user print it. These technologies have helped the junior 
designer, or fresh out of school designers to get their ideas out on 
crowdfunding platform, and their project realized. The same way that anyone 
can now pretty much produce a professional movie. I think also having such 
an easy access to object production, and plastic forming has brought back 
an appetite for high quality material and craft, especially natural material like 
leather, wood.. That cannot be so easily worked with. People have come to 
recognize the value of things that seem more unique and that takes time to 
make. In the workplace I have not always seen the 3D printer to be such a 
great improvement in design studio, sometimes designer haves to spend 
weeks modelling different iteration of slightly different prototypes. When 
working on more basic sketch modelling would have saved them a lot of 
time. 

Rastislav 
Ceresna 

Slovakia, EU 
 

(4) 1.More people can be “designers”. 2.The designs are tailored to a user  
(designer) – the design is individualized.  3: The enforcement of regulation 
(regarding safety and environment) will become more important, as we can 
see at drone and car self-production etc. 
 
(5) 1. think as a user, think as a trader, think as a producer 
2. make a design shift from existing design (think as a designer) 
3. visualize, prototype, produce (3D print or other) 

(6) In some regards it enhanced the design process, in some regards 
restrained. As the visualization tools are “designs” of other people (e.g. 
software developers), these designs of them influence your own designs and 
your design process – I mean the what they enable and what not, what they 
hasten and what complicate. 

Eduardo  
Côrte Real 

Portugal, EU 
  

(5) Cultural immersion. Drawing skills. Historical knowledge and common 
sense. 

(6) Computers have recently become more analogical, so, in a sense, all 
went back to the senventies. However computers give me acess to data 
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bases, museums, books in a totally new dimension. Plus communications 
between team members become intrinsically digital. 

 

Síntese do Ponto 2. O Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico 
 

O design sempre foi impactado pelas transformações das tecnologias 

produtivas e se transformou, renovando suas atividades e ampliando o foco de 

atuação. No contexto histórico essas mudanças sempre contribuíram e 

proporcionaram novas possibilidades de projetos. O atual momento se delineia pela 

transição das tecnologias produtivas do meio mecânico para o meio digital e neste 

sentido essas novas técnicas são possibilidades à serem exploradas. E neste 

sentido o processo intelectual tende a ser mais dinâmico, agilizando e minimizando 

uma serie de etapas do procedimento metodológico, mas para isso não se pode 

perder o foco de que, o design é uma atividade projetual desenvolvida pelo ser 
humano e para o ser humano e as questões de produção devem ser alinhadas.  

É consenso de que o desenvolvimento tecnológico propicia a ampliação de 

mercado, o que traz inúmeros benefícios ao design. Mas como colocado pelo 

designer Rafael Campoy, 

... O cerne da questão deve ser quanto ao uso/utilidade da 
tecnologia. Deve ser empregada como meio/ferramenta para o 
trabalho do designer, nunca como finalidade. (Entrevista concedida no 
dia 03/07/2015) 

Nas palavras do professor Marcos da Costa Braga,  

...a impressora 3D veio para substituir e tomar conta de tudo, mas 
não é isso ela é apenas mais uma ferramenta para atender a ramos 
específico de necessidade de produção de produto que existiam 
antes mas não tinham essa ferramenta que agiliza teste de 
concepção da forma, gastando menos tempo e menos dinheiro para 
testar o projeto. ... A concepção continua a mesma, é mental e 
intelectual e deve-se se adaptar a forma de se expressar e no 
processo metodológico mental, porque a feramente permite pular 
uma serie de etapas, portanto torna o processo intelectual mais 
dinâmico, não considero que a impressora vai substituir a produção 
de produtos devido ao preço etc. ela vai auxiliar no método. 
(Entrevista concedida no dia 05/03/2015) 
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O professor ainda reforça que o processo de concepção continua o mesmo, 

é mental e intelectual e deve se adaptar na forma de se expressar e no processo 

metodológico. Endossando que as novas possibilidades que os avanços 

tecnológicos oferecem vão interferir diretamente na linha de conduta assumida como 

procedimento metodológico de cada projeto; como colocado pelo designer e atual 
diretor da ESDI/UERJ Rodolfo Capeto,  

Cada tipo de projeto demanda (ou faz criar) seu método próprio. Os 
antigos princípios de metodologia, boa definição do problema, 
pesquisa, foco no usuário, brainstormings, critica aos resultados, 
permanecem válidos; em todo caso, a força inventiva do designer 
muitas vezes atravessa o processo com uma nova ideia, que 
certamente deve ser sujeita aos mais duros testes antes de ser 
aplicada. (Entrevista concedida no dia 05/10/2015) 

Cada projeto requer uma linha de conduta por parte do designer que elege as 

técnicas de levantamentos, análises, experimentos mais adequados a questão 

colocada. Portanto, como já dizia Bruno Munari, não existe receita pronta e sim uma 

metodologia operacional de projeto que muitas vezes se configura concretamente 

quando se obtém a solução da questão. Este pensamento é compartilhado pelo 
designer Giorgio Giorgi,  

...com tanto tempo de janela, por uma questão de honestidade devo 
admitir que o método empregado num determinado projeto só é 
conhecido retrospectivamente, ou seja ao seu final. Acredito, no 
máximo, na eficácia de certa estratégia metodológica. (Entrevista 
concedida no dia 05/10/2015) 

Em síntese, o desenvolvimento tecnológico propicia um dinamismo no processo 

intelectual que incrementa a prática projetual e otimiza os procedimentos 
metodológicos.  

5.3  Ponto 3. O Ensino e o Sistema Design 

Quadro 7 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 1 
referentes ao Ponto 3. O Ensino e o Sistema Design 

O Ensino e o Sistema Design  

7. Tendo em vista o perfil dos designers recém formados, o que o (a) senhor(a) acha que 
as escolas de graduação precisam suprir para formar um profissional apto?  
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8. O (a) senhor(a) acredita que a pesquisa científica pode contribuir com a prática do 
designer?  

9. O(a) senhor(a)identifica momentos importantes na sua formação? 

 

Cesar 
Robert Moraes 

de Sousa  
  

(7) Entendo que o ensino de design no Brasil esteja um pouco atrasado em 
relação à forma com que somos cobrados hoje em dia, isto é, estamos 
aprendendo numa taxa que não chega nem a 50% da taxa que somos 
cobrados no meio profissional. ...Além disso, acredito muito na flexibilização 
da grade, permitindo que os alunos criem suas grades e determinem suas 
linhas de pesquisa e estudo. Vejo muitas instituições trabalhando dessa 
forma, seja a nível de graduação, extensão ou pós-graduação, formando 
profissionais especializados e diferentes entre si, fazendo com que todos 
tenham um espaço mais determinado no meio profissional.  
 
(8) Com certeza a pesquisa científica, trabalhos de IC, projetos pessoais, 
desenvolvimento de projetos, participação em concursos, iniciativas de 
startups, cursos de extensão e atualização são algumas das ferramentas 
que podem ajudar profissionais e estudantes a se desenvolverem de forma 
mais adequada, principalmente os designers. 
 
 

Eugênio 
W.Ruiz 

(8) Muito pouco no meu entendimento 

Fernanda Jordani 
Barbosa Harada 

 

(7) Um designer deve ter um alto poder de observação do mundo em torno, 
tanto para criar um olhar formal e crítico sobre as coisas, como para 
compreender as deficiências do meio construído para acolher o indivíduo, e 
criar soluções passíveis de serem reproduzidas. Quanto maior a curiosidade, 
melhor a definição dos problemas. Quanto maior a capacidade criativa, maiores 
e melhores as soluções propostas. Quanto maior o poder de empatia com os 
indivíduos/usuários mais completa a solução. Quanto maior o poder de 
observação do mundo, melhor será o designer. As escolas devem formar, 
curiosos, observadores,  detalhistas, críticos e criativos. 
 
(8) Sim. A pesquisa científica auxilia a organizar o olhar criativo e muitas vezes 
bagunçado do designer. A pesquisa científica mostra como um método bem 
delineado, um problema bem descrito, um objetivo bem definido e um conceito 
bem construído, contribuem para um projeto bem executado. 

Gabriela 
Botelho Mager 

(7) Nossos egressos costumam nos relatar a importância de disciplinas 
ligadas à gestão do design, administração, empreendedorismo para se 
posicionarem depois de formados. A fundamentação teórica sólida unida à 
prática supre a formação do aluno. 

Giorgio 
Giorgi Junior 

(8) Sem dúvida. O problema é que, entre nós, a pesquisa “científica” parece 
estar preponderantemente voltada para a produção de textos. Os territórios 
dos materiais e dos processos de produção, fontes da maioria das 
inovações ao longo da história do design, são consideradas olímpicas 
extravagâncias... 

Gustavo 
Curcio 

(8) Sem duvida, eu defenderia até que uma iniciação cientifica deveria ser 
fator obrigatório nas universidades de design, porque a gente vai muito pra 
prática antes de estudar um pouco. A prática é deliciosa, mas as coisas 
devem acontecer paralelamente e a pesquisa é fundamental. Voltando de 
novo aquelas questões metodológicas que a gente estava falando, ela é a 
base para a concepção. Eu não posso conceber se eu não tiver repertório 
e o repertório só vem por que ele é fruto da pesquisa.  

José Carlos 
Pavone 

(7) Precisam urgentemente conectar os alunos a indústria. Precisam 
também trazer profissionais experientes para palestrar e mostrar aos alunos 
o cotidiano de uma empresa que desenvolve design. 
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Marcelo 
S. Oliveira     

(8) Pode; se bem fundamentada e com vistas a aplicação prática. 

Marcelo 
Resende 

(7) O problema não é o aluno, mas o perfil dos professores que na maioria 
das vezes não são da área, não têm conhecimento do chão de fábrica e 
nem de processos construtivos. 
 
(8) Trabalhos teóricos sempre são necessários para fundamentar a atuação 
profissional. 

Marcos da 
Costa Braga 

 

(7)... O que o profissional precisa é de uma formação intelectual maior uma 
capacidade de pensar, enxergar cenários, e saber se posicionar diante 
desses cenários, ter uma visão critica, cultural e intelectual ampliada e saber 
se adaptar a situações do mercado, não é apenas domínio ferramental. 
Essa capacidade intelectual que deve ser estimulada. 
(8) Pode, desde que se faça ponte entre a pesquisa e aplicação da prática. 
a pesquisa tem crescido muito dentro do campo do design, o que é bom, 
isso significa geração de conhecimento mas tem havido poucas atividades 
nos cursos, em colocar em prática o que foi pesquisado. aplicar no projeto 
o que foi pesquisado. isso é importante, porque são poucos profissionais 
que buscam nos anais de design o que foi gerado de conhecimento e que 
ele pode aplicar no dia a dia. Então tem potencial a pesquisa para o design 
? Sim, mas por enquanto a transferência de conhecimento tem sido muito 
baixa. Mas eu acho que é por uma falta de incentivo dentro das graduações, 
de passar aos alunos a prática de buscar por conhecimento para aplicar a 
projetos. 
 
 

Mario  
Fioretti  

(7) Aproximar-se imediatamente da indústria e dos usuários, usando as 
mesmas técnicas de aproximação e investigação dos profissionais de 
mercado. 

Mauro  
Claro 

(7) Precisam incluir nos currículos uma sólica formação básica em 
programação. 

Milton 
Francisco 

Junior 

(8) Acho que será talvez a melhor saída para identificarmos os caminhos do 
ensino de design 

Myrna de 
Arruda 

Nascimento 

 

(7) Conhecimento sobre  material e sistemas produtivos visando soluções 
sustentáveis; sensibilidade perceptiva e atenção ( os alunos da graduação 
às vezes desconhecem que tem 5 sentidos, e só usam a visão , já que a 
audição está bloqueada por fones); raciocínio abstrato e lógico, visando o 
pensamento integrado e sistêmico ( gestão, projeto em equipe e co-
workers), interdisciplinar e universal. 
(8) A pesquisa científica é imprescindível para a prática profissional de uma 
área que deve atualizar-se e ampliar seus horizontes de trabalho e 
prospecção como o design ( e todas as áreas que convocam atividades de 
criação). 

Olavo 
Aranha 

(8)  Não necessariamente. Pesquisa cientifica é fundamental para o trabalho 
acadêmico. O designer tem seu foco de atuação no mercado entre os 
usuários/consumidores e os clientes (indústria). É mais importante ele saber 
fazer bons (amplos e honestos) levantamentos. Identificar as tendências (não 
só de mercado, mas da sociedade e da cultura) e aplica-los na tomada de 
decisão. 
 

Pedro Paulo 
Delpino 

Bernades 

(7) Precisam assumir o “design” como atividade projetual independente do 
objetivo a ser atingido. O design enquanto  metodologia, enquanto 
“ferramenta” para melhor entender o transito pelas fases do projeto, 
proporciona uma riqueza  de possibilidades completamente desarmada, livre 
para ajustar os vários critérios que definem o produto final, quer  seja 2d, 3d 
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ou virtual........nunca esquecendo do principal: o ser humano...em todas as 
suas versões.   
 
(9) Exatamente quanto por questões de dificuldade de entendimentos da 
grade curricular, procurei buscar respostas a  minha principal indagação: pra 
quem estarei projetando.....???   

Rafael 
Campoy 

(8) A pesquisa científica pode fornecer ao aluno diferenciais relacionados à 
contextualização dos problemas e à crítica dos projetos. 

Rodolfo Reis  
e Silva Capeto 

 

(7) ... Concomitantemente as questões especificas da atividade, um esforço 
de construção de base cultural, no mais amplo sentido, é parte importante 
da formação de designers que possam fazer diferença no mundo 
contemporâneo, especialmente tendo em vista o grande número de 
formandos a cada ano.  
(8) Pode e deve contribuir, mas esta contribuição é bastante indireta. 
Apenas muito lentamente questões tratadas em pesquisa percolam para a 
prática profissional. Mais frequentemente, identificamos pesquisas que 
apenas descrevem ou analisam aspectos da prática; são relativamente 
poucas as pesquisas que levantam proposições para a atividade prática. 

 

Quadro 8 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 2 
referentes ao Ponto 3. O Ensino e o Sistema Design 

The Teaching and Design System  
 
7. Seeing the profiles of recently graduated designers, what do you think that 
graduating schools must supply to build a professional able to get in the job market? 
 
8.  Do you believe that scientific research can contribute for designer’s practice? 
 
9.   Which were the most important moments and aspects in your graduation? 
 

Lise Capet 
Boston, USA 

 

(7) The most important is to learn to work in team. And get rid of the romantic 
vision that the designer work alone as master or a genius. Designer are 
communicator and that is their more important strength they have to be able 
to combine people vision into a creation. If they have been taught that they 
are the one master creator, they will miss great insight from the users, 
manufacturer, clients, which are the most critical for the success of a project. 
(8) Yes! 
(9) Learning to work with materials, with had to make everything we thought 
of. Having to translate our thought into materialized object (with the right 
material and weight and touch) really shaped the way we thought.   Then 
learning to observe how people use a product and test a product , was really 
fun 

Rastislav 
Ceresna 

Slovakia, EU 

(8) Very much so. All the production technologies and visualization 
technologies of today are outcomes of scientific research this or that way and 
also of engineering which is prolonged hand of science. Scientific research 
outcomes are also an inspirational source for any designer´s mind.  

Eduardo  
Côrte Real 

Portugal, EU 
  

(7) They have been very good in doing that, the dificulty lies in keeping them 
in the job market and assure that they will never need anymore to be in the 
job market because they started their own business. 
(8) Yes. 
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Síntese do Ponto 3. O Ensino e o Sistema Design  
 

Historicamente, foi no início dos anos 70 que Tomás Maldonado, ex-diretor da 

Escola de Ulm, em conjunto com teóricos italianos apresenta a primeira iniciativa de 

apoio à autonomia do Design colocando que, o designer é caracterizado como alguém 

que projeta ou desenvolve projetos, ou seja, tem conhecimento da cultura do projeto. 

Para Margolin (2014, p.18), “designers ocupam um espaço dialético entre o mundo 

que é e o mundo que poderia ser. Informados pelo passado e presente, a sua atividade 

está orientada para o futuro”. Hoje, os designers enfrentam desafios relacionados a 

valores e ética; e o mundo passa atualmente por extremas mudanças e neste sentido, 

nós designers devemos aprender a pensar o futuro de um novo modo.  

Se o mundo mudou, o ensino de design precisa mudar. Instituições de ensino 

em design mesmo com os esforços no empenho de renovar e atualizar seus projetos 

pedagógicos, da atuação do aluno como protagonista não mais como ouvinte ainda 
há um déficit entre o que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional.  

Um dilema difícil de ser equacionado devido a própria velocidade de 

transformação da tecnologia. Segundo relatado pelo designer Cesar Robert Moraes 

de Sousa,  

... o ensino de design no Brasil está um pouco atrasado em relação à 
forma com que somos cobrados hoje em dia, isto é, os alunos estão 
aprendendo numa taxa que não chega nem a 50% da taxa que somos 
cobrados no meio profissional. ...Uma forma de tentar superar os 
currículos estáticos e fragmentados é apostar na flexibilização da 
grade, permitindo que alunos criem suas composições curriculares e 
determinem suas linhas de pesquisa e estudo.  (Entrevista concedida no 
dia 17/08/2015) 

Em seu depoimento, o professor Marcos da Costa Braga observa que 

infelizmente existe uma grande parte de cursos de design que pensam em formar 

o profissional em menos tempo e com uma carga maior de ferramentas. Segundo 
Costa Braga,  

...isso em teoria faria com que o aluno fosse absorvido mais rápido 
pelo mercado, porém isso faria dele um técnico-ferramental, ele não 
será um líder de equipe, será um profissional subordinado, e que 
estaria condicionado a ficar no mercado mediante a atualização 
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técnica dos softwares, isso para mim é um grande equivoco na 
formação do designer. (Entrevista concedida no dia 05/03/2015) 

Ainda segundo o professor, falta aos cursos uma formação um pouco mais 

próxima da viabilidade de produção, domínio de matérias primas e viabilização 

econômica, uma coisa difícil de se solucionar por estar amarrada aos avanços da 

tecnologia. Para Costa Braga, a capacidade de pensar deve ser muito maior do que 
a capacidade de dominar as ferramentas. 

O que o profissional precisa é de uma formação intelectual maior 
uma capacidade de pensar, enxergar cenários, e saber se posicionar 
diante desses cenários, ter uma visão critica, cultural e intelectual 
ampliada e saber se adaptar a situações do mercado, não é apenas 
domínio ferramental. Essa capacidade intelectual que deve ser 
estimulada. (Entrevista concedida no dia 05/03/2015) 
 

Tendo em vista o grande numero de formandos em design a cada ano e 

concomitante as questões especificas da atividade, o professor Rodolfo Capeto 

declara que:  
...um esforço de construção de base cultural, no mais amplo sentido, 
é parte importante da formação de designers que possam fazer 
diferença no mundo contemporâneo, especialmente tendo. 
(Entrevista concedida no dia 05/10/2015) 
  

A última lei 9394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB coloca que:  
 

O ensino superior tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho, bem como deve estimular a criação cultural, o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, o 
incentivo ao trabalho de pesquisa e a investigação científica, com vistas 
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive, além da promoção e da divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicação do saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação. Uma das 
alternativas em busca do conhecimento é o ensino através da pesquisa, 
desenvolvendo a autonomia dos alunos, instigando-os a 
questionamentos constantes (BRASIL, 1996) 

 

A pesquisa de iniciação científica cresce nas universidades, assim como nos 

cursos de ensino de design, apesar de muitas vezes ser vista como produtora de textos 



  38 

  Relatório Técnico-Científico  

é perceptível a mudança desta visão, conforme apontado pela designer e atual diretora 

do Centro de Artes da UDESC Gabriela Botelho Mager,  
... a pesquisa científica auxilia o aluno a organizar o olhar criativo, 
desperta a atenção para a organização do método de pesquisa, assim 
como a proposta do problema além do objetivo e o conceito bem 
definido e construído; os elementos principais da pesquisa científica 
contribuem para o desenvolvimento de projetos bem executados. 
(Entrevista concedida no dia 18/08/2015) 

 

A pesquisa é uma peça chave da formação dos indivíduos, preparando-os para 

adquirir um olhar científico e indagador, a experiência com a pesquisa científica 

proporciona um processo de aprendizagem de extrema complexidade, possibilita ao 

aluno a construção da autonomia intelectual, postura crítica e desvinculação do senso 

comum. Como colocado por Gustavo Curcio, 

 
...a prática é deliciosa, mas as coisas devem acontecer paralelamente 
e a pesquisa é fundamental para o ensino de design, porque a questão 
metodológica é básica se para a concepção de projeto, não é possível 
conceber se não tiver repertório e o repertório só vem porque é fruto da 
pesquisa. (Entrevista concedida no dia 23/10/2015)  

 

Para a entrevistada, Fernanda Jordani Barbosa Harada, o designer atuante 

nesta sociedade contemporânea,   

 
...deve ter um alto poder de observação do mundo em torno, tanto para 
criar um olhar formal e crítico sobre as coisas, como para compreender 
as deficiências do meio construído para acolher o indivíduo, e criar 
soluções passíveis de serem reproduzidas. Quanto maior a curiosidade, 
melhor a definição dos problemas. Quanto maior a capacidade criativa, 
maiores e melhores as soluções propostas. Quanto maior o poder de 
empatia com os indivíduos/usuários mais completa a solução. Quanto 
maior o poder de observação do mundo, melhor será o designer. 
(Entrevista concedida no dia 11/03/2016)   

 
Talvez não seja realista acreditar que designers vão salvar o mundo, mas faz 

sentido reconhecer que o design quando práticado com consciência ética é uma das 

ferramentas mais poderosas da humanidade. “O design é processo que o ser humano 

tem usado ao longo dos tempos para desenvolver contextos necessários à sua 

sobrevivência e ao progresso” (MARGOLIN, 2014, p. 78). Certamente outra forma de 

ver o crescimento intelectual e a apreensão do conhecimento na área do design, 
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especificamente nos aspectos projetuais, como apontado por Fernanda Harada, “as 

escolas devem formar, curiosos, observadores, detalhistas, críticos e criativos”.  

 

5.4 Ponto 4. Atuação Profissional 
Quadro 9 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 1 
referentes ao Ponto 4. Atuação Profissional 

A Atuação Profissional  

10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do designer brasileiro?  

11. O que o (a) senhor(a) diria à um jovem designer que enfrenta hoje o mundo do 
trabalho?  

12. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do designer no Brasil?  

Cesar 
Robert Moraes 

de Sousa  
  

(10) Entendo o designer brasileiro como um profissional que tem um olhar 
muito abrangente e multidisciplinar, por conta de toda a bagagem cultural 
que carrega e pelo ambiente sempre multifacetado e plural em que vive. 
Acredito que essa construção espacial e cultural do povo brasileiro faça com 
que ele se torne um profissional sempre com uma grande facilidade para 
ter um olhar multidisciplinar e versátil sobre projetos e briefings. 
 
(11) Entenda muito bem as demandas do projeto, busque mais informações 
e faça pesquisas bem aprofundadas sobre os temas envolvidos no projeto, 
crie com muita ousadia e afinco, finalize com a melhor qualidade possível, 
apresente com envolvimento e paixão. 

Eduardo 
Barroso Neto 

 

(10) Pontos fortes: otimismo; pontos fracos: formação 

Fernanda Jordani 
Barbosa Harada 

 

(10) Fortes: São criativos, observadores e persistentes. Fracos: São 
preguiçosos e muitas vezes não são curiosos e não aprofundam seus 
conhecimentos para criar uma solução. Não questionam o caminho já existente 
para criar novos conceitos. 
 
(11) Seja persistente e não desista, assim como o resto do mundo, nosso país 
está mudando, e o design tem cada vez mais um importante papel nesta 
transformação. Pesquise, observe, critique o status quo, quebre paradigmas, 
converse com usuários e entapize com sua situação .Por ser uma profissão 
jovem, muitos ainda não tem plena consciência do que significa, mas mais 
importante que isso é criar algo que supra necessidades objetivas e subjetivas. 
Algo que informe, que ensine,  que instigue a crítica para que o usuário clame 
por mudanças. o design é uma ferramenta de transformação social. 

Gabriela 
Botelho Mager 

(12) Considero importante a regulamentação para que o campo profissional 
possa atuar em áreas e projetos que hoje não pode. Algumas licitações 
públicas, projetos governamentais, etc. Além disso, a regulamentação 
possibilitará um maior reconhecimento da profissão. 

Giorgio 
Giorgi Junior 

(12) A regulamentação interessa na medida em que fixa direitos, 
responsabilidades e parâmetros mínimos de remuneração. De resto, me 
incomoda um pouco o espírito fisiológico que costuma acompanhar esse 
gênero de processos. Penso que, entre nós, nada deixou de acontecer no 
território do design por falta de regulamentação profissional. 

                Gustavo        
Curcio 

(12) Essencial para que haja um reconhecimento. Essencial para que seja 
exigido um designer assinando uma peça. Dentro da industria quando você 
produz um produto de limpeza, por exemplo, obrigatoriamente você tem que 
ter um químico assinando aquele produto, porque  você não precisa de um 
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designer assinando obrigatoriamente o projeto de uma cadeira? Por que 
ninguém provou que um designer é realmente necessário para que aquela 
cadeira seja segura, confortável, eficiente como solução de projeto e essa 
regulamentação só vai ocorrer se houver uma organização, e a organização 
vem da classe, não vem do mercado. 

Gloria 
Lin 

(11) Pergunte o que o “consumidor” deseja. 

José Carlos 
Pavone 

(10) Pontos fortes: São dedicados e passionais em relação a profissão. 
Tendem a ser bastante criativos com poucos recursos. Pontos fracos: 
Tendem as vezes a ser um pouco superficiais na elaboração de conceitos 
e as vezes tendem a não acompanhar todo o processo e garantir que a 
qualidade de execução esteja sempre presente. (Baseado na minha 
experiência profissional com designers brasileiros que atuam/atuaram no 
exterior) 

Marcelo 
S. Oliveira     

(11) Trabalhe bastante e se mostre comprometido com as questões da 
empresa ou do empregador, resolva ou tente resolver mais. 

Marcelo 
Resende 

(10) Talento, cultura e informação técnica são pontos fundamentais e 
indissociáveis. 
 
(11) Talento é intrínseco; cultura e técnica são adquiridos, ou seja, estude 
muito. 

Marcos da 
Costa Braga 

 

(11) Primeiro, paciência porque muitos não vão conseguir de inicio uma boa 
colocação no mercado, hoje principalmente por causa da recessão, mesmo 
quando a recessão acabar, eu diria para ter paciência, e procurar atuar nos 
espaços que apareceram procurando ser um pouco mais plural. Não se 
restringir apenas a um nicho de mercado. Muitas vezes no inicio de profissão o 
que se abre pra nos não é exatamente aquele nicho que queríamos atuar, mas 
deve-se atuar mesmo assim. É necessário ter uma experiência profissional logo 
de imediato, isso agregara diversas coisas: como se comportar com o cliente, 
como projetar na prática, os erros e os acertos numa experiência real que 
podem ocorrer, as idas e vindas do projeto. Então deve procurar ter paciência 
e ser flexível nas oportunidades que lhe aparecem, para ganhar experiência e 
depois caminhar para a área que pretende. 
 

Mario  
Fioretti 

(11) Conheça profundamente seu cliente e seus usuários finais – são eles que 
determinarão seu sucesso ou fracasso no mercado. 

Olavo Egydio de 
Souza Aranha  

 

(12) Inócua. A profissão é indefinida, ou mal definida e está espremida entre 
três agentes mais numerosos, mais economicamente relevantes e mais 
politicamente ativos: engenheiros/arquitetos e o pessoal de marketing. Além do 
que é sabotado por uns cem número de amadores... 
 

Pedro Paulo 
Delpino 

Bernades 

(10) Não diria pontos fortes ou fracos....acho que eles estão no geral, mal 
encaminhados academicamente. Todos eles, em  questão de poucos anos 
se tornam doutores....inclusive sem desenvolver qualquer experiência 
projetual.....além de  nenhuma relação direta com as burocracias da 
atividade 
 
(11) O amadurecimento profissional, acredito que em qualquer  país, se dá com 
muita dificuldade e desafios. Muitos inesperados pela  própria ausência de 
referências durante o período de formação e outros pela própria pluralidade 
das ́reais de atuação.  Entendo que a maioria das empresas que 
adotam/empregam designers têm sua estrutura de organização pouco alinhada  
com a  atividade, portanto criando modelos próprios. Entender as reais 
necessidades da adoção de designers, passa a ser  a função primeira do 
próprio profissional.  
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Rafael 
Campoy 

(12) Extremamente positiva! Sem dúvida, representa um primeiro passo para 
mapear os territórios do design – o que é e o que não é design. Estou muito 
otimista quanto à valorização da atividade profissional ao longo dos próximos 
anos.  

Rodolfo Reis  
e Silva Capeto 

 

(10) Sem poder fugir ao clichê̂, o ponto forte é a adaptabilidade às 
circunstancias sempre imprevistas. Os pontos fracos são a pouca 
consistência de classe e algumas vezes a falta de uma visão menos 
imediatista e mais ampla de sua própria atuação. 
 
(11) Estude, leia, informe- se sobre todos os assuntos. Cultura, no mais amplo 
sentido, é o principal material de trabalho do designer; é o que vai habilitá-lo a 
encontrar conexões imprevistas e definir soluções inteligentes e 
surpreendentes. Procure formar uma boa rede de clientes e parceiros, e 
mantenha essa rede sempre atualizada com novos contatos (os clientes 
também envelhecem). Seja confiável e sempre cumpra o combinado, cobre 
honestamente e não transija com propostas comerciais indecorosas. 
 
(12) O tema é polêmico. Uma das justificativas importantes para a 
regulamentação é que atividades limítrofes se regulamentaram e com isto criam 
dificuldades para a certos âmbitos da atuação em design. Por outro lado, o 
design, por sua tendência a encontrar novos nichos de atuação, é dificilmente 
enquadrável em legislações burocráticas. Em nosso contexto, alguns campos 
específicos da atividade precisam da regulamentação. Penso que ela é 
necessária neste contexto presente, mas deveríamos migrar para um ambiente 
econômico-político onde ela não fosse necessária.  

Sandra 
Nishida 

(11) O que se propuser a ler, leia com profundidade: conhecimentos 
superficiais são apenas a maquiagem, não trazem o conteúdo. aperfeiçoe-
se sempre, técnica e teoricamente. Inspire-se em alguém, pergunte, 
questione, busque direcionamento para se desenvolver. Aprenda a 
trabalhar em equipe, a colaborar, a delegar. Seja comprometido e 
responsável. e tenha paciência. 

 

Quadro 10 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 2 
referentes ao Ponto 4. Atuação Profissional 

Professional performance  
 
10. Which are the strengths and weaknesses concerning designer’s work in your 
country? 
 
11. What would you say to a young designer who needs to face, nowadays, the job 
market? 
 
12. Is designer profession regulated in your country? What is your opinion about the 
profession regulation? 
 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
 

 
(10) In USA there is too many men designers, the profession is almost 
dominated by men. Design company might hire women as design 
researcher or design strategist . but not as product designer. people still 
often think it’s about cars and styling. Usa education seems very backward 
to me after my education in Europe but maybe it is just a question of taste. 
Designer often things they don’t need users or testing, that just doing internal 
testing in their design studio is enough and that’s really not true , also people 
are usually good at testing and getting feedback they will bring user at the 
very end of the design process and translate what feedback they receive 
into what they want to hear. A strength is that there is job here. 
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Rastislav 
Ceresna 

Slovakia, EU 

(11) Why on earth haven´t you become an IT specialist or a lawyer? 

Eduardo  
Côrte Real 

Portugal, EU 
  

(10) STRENGHTS: a strong cultural education and a sturdy drawing culture. 
WEAKNESSES: a blind faith in technology. 
 
(11) Quoting Saul Bass: Learn to Draw. 
 
(12) It's starting. All regulations are good if they restrict design territory to design 
as an art business.  

 

Síntese do Ponto 4. A Atuação Profissional  
 

Os pontos fortes creditados aos designers podem ser divididos em duas 

naturezas distintas, a coletiva e a individual. A natureza coletiva refere-se 

principalmente aos fatores determinantes pela cultura brasileira, marcada 

grandemente pela diversidade de referências étnicas condição esta que, talvez, 

contribua para um olhar mais plural e abrangente. Nas palavras do designer Cesar 
Robert Moraes de Sousa:  

... entendo o designer brasileiro como um profissional que tem um 
olhar muito abrangente e multidisciplinar, por conta de toda a 
bagagem cultural que carrega e pelo ambiente sempre multifacetado 
e plural em que vive. (Entrevista concedida no dia 17/08/2015) 

 
No polo oposto figuram características inerentes à personalidade deste 

profissional como otimismo e passionalidade. Curioso notar, ainda no âmbito das 

qualidades individuais, que as adversidades ao exercício da profissão e as 

contingências únicas do mercado nacional acabam por forjar características que são 

valoradas como positivas pelos entrevistados, dentre as quais pode-se destacar a 

flexibilidade, a persistência, empatia e até mesmo senso de humor. Estas 

características podem ser creditadas à outra qualidade frequentemente apontada, a 

criatividade, fruto talvez da necessidade de adaptação da prática profissional ao 

ambiente, muitas vezes pouco favorável, como aponta o designer Giorgio Giorgi 
Junior;  

... temos a nosso favor certa capacidade de improviso, fruto das 
vicissitudes da nossa condição. (Entrevista concedida no dia 
05/10/2015) 
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Por outro lado, e infelizmente, os principais pontos fracos listados são, direta 
ou indiretamente ligados à qualidade da formação dos designers. 

Ao se analisar os conselhos dados aos futuros designers percebe-se 

nitidamente um caráter motivacional ou educativo, estreitamente ligados aos 

desafios do exercício profissional que clamam por uma atitude perseverante e 

aprofundamento / especialização da educação formal do designer.  Neste sentido, 
Rafael Cardoso, em seu livro Design para um mundo complexo, assegura que:  

A verdade é que ninguém se torna um profissional de qualquer área 
apenas por ter cursado a faculdade. O sistema universitário brasileiro 
reconhece isso ao exigir que o aluno faça um estágio 
profissionalizante, ou algo que o equivalha. Mesmo assim, vigora 
uma tendência nefasta em muitas áreas – dentre as quais o design 
– de considerar que o aluno ao terminar a faculdade já é um 
“profissional formado”. Trata-se de uma distorção, responsável por 
gerar muita ansiedade e frustração desnecessárias. (CARDOSO, 
2012, p. 232) 

Por fim, no que diz respeito à opinião sobre a regulamentação da profissão, 

as respostas obtidas apontam para o quão polêmico é o tema. Aos que se 

manifestaram contrários ou indiferentes é comum o argumento de que o estado de 

coisas da profissão não seria diferente caso fosse regulamentada. Em contrapartida, 

a maioria dos entrevistados mostrou-se favorável à regulamentação, porem foram 

muito pouco os que o fizeram sem ressalvas. Fatores como um possível fisiologismo 

da representação da profissão, bem como possíveis enrijecimento das relações de 

trabalho e burocratização dos processos figuraram como condicionantes de uma 
resposta favorável.  

 
5.5 Os Pontos 1, 2 e 3 do Grupo 3 estudantes brasileiros ou recém-formados 
dos cursos de graduação em design 

Quadro 11 – Quadro sinóptico seleção das respostas mais significativas do Grupo 3 
referentes aos Pontos 1. Complexidade do Sistema Design; Ponto 2. Processo 
Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico;  Ponto 3 O Ensino e o Sistema 
Design  

Ponto 1. Complexidade do Sistema Design  
1. Diante dos diversos campos de atuação deste complexo sistema de Design; como você vê o 
futuro da profissão? 
Ponto 2. Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  
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2. Novas tecnologias de produção e softwares de computação gráfica vêm surgindo cada vez 
mais rápido; de que maneira você acredita que essas ferramentas influenciarão o método 
projetual? 
Ponto 3. O Ensino e o Sistema Design  
3. Identifique momentos importantes na sua formação e quais os instrumentos que você usa 
para atualizar-se na área do design?  

 
Aline Hisae 

Y.H. Baptista 
Designer Formada Dez. 

2015 

 
(1) O design sendo uma profissão criativa, inovadora e voltada a busca de 
melhorias e soluções de problemas não há onde o design não possa 
contribuir, isso leva as novas áreas do design como design de serviços, 
estratégico, etc. Vejo o futuro do design voltado as questões de 
sustentabilidade e ambientais, pois atualmente não há como ignorar as 
consequências da ação do homem em nosso planeta. E acredito que há a 
necessidade e o potencial para o design contribuir para a mudança de 
comportamentos de consumo, como com a venda de serviços e não de 
produtos, como a reutilização ao invés do simples descarte, etc. 
 
(2) Acredito que o método projetual sofrerá influências, pois as ferramentas 
facilitam a prototipagem, testes, etc, isso pode influenciar positivamente, pois 
teremos mais chance de testar e prever possíveis complicações nas etapas de 
criação e desenvolvimento.  
 
(3) Os momentos importantes em minha formação foram as experiências de 
projeto (metodologias – processo), e aulas sobre Teorias do Design, que foram 
importantes para conceituar o que significa o design e como o design influência 
o mundo e a vida das pessoas. 
 

 
Ana Carolina 

Baptista 
Fernandes 

Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

 
 

(1) ... A meu ver, a maioria das áreas necessita do design para se 
desenvolver, porém infelizmente não há ainda a devida valorização do 
designer e de seu trabalho, sendo atualmente uma profissão não 
reconhecida. 
 
(3) Uma das experiências mais importantes adquiridas no curso de design é a 
de observar o ser humano para projetar para ele; quando projetamos para 
resolver uma questão do dia a dia ou uma dificuldade. 
para a minha atualização em design a maior ferramenta sempre foi a internet.  

 
Ana Maria 

Trebbi Berton 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

 
 

(2) Acredito que o Designer, assim como durante outras revoluções 
tecnológicas, deve se adequar às novas tecnologias e usá-las a favor de 
seu projeto, buscando suprir as novas demandas de mercado ocasionadas 
pelo desenvolvimento dessas novas tecnologias. 
 
(3) Durante minha formação pude estudar, durante um período, design na 
itália e la pude ver o ensino em design sob o ponto de vista de outro país. 
Apesar de ser um país considerado modelo no design, achei o ensino lá 
de certa forma atrasada com relação à indústria atual. Muito dos designs 
que foram desenvolvidos lá e que foram modelos de design mundial do 
século passado, ainda é extremamente utilizado como referencia no 
ensino, dando pouca abertura para a inovação.  Desse modo pude ver que 
o ensino de design aqui no Brasil é bastante alinhado com as demandas 
atuais da indústria e com o que vem se desenvolvendo atualmente. 
Apesar disso, busco sempre ler novos artigos, revistas, matérias sobre o 
que esta sendo desenvolvido no design buscando me atualizar. 

 
Arthur 

Comerlatti 
Moreira da Silva  

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 
 

(1) Promissor, pois quanto mais áreas de atuação disponíveis para a 
profissão mais variedade de cursos e vagas de emprego gerando o 
reconhecimento da profissão. Contudo, é de extrema importância que a 
profissão seja reconhecida como algo essencial para o mundo atual. 
 
(2) Essas tecnologias se bem aplicadas e utilizadas só tende a melhorar o 
método projetual, contudo não podemos deixar de lado o conhecimento 
teórico e prático (realizados a mão).hoje em dia já é uma pratica comum 
para a finalização de algum projeto (seja ele acadêmico ou não) a criação 
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de um protótipo ou mock-up e as tecnologias e materiais de hoje em dia 
tornam muito mais fácil, prático e rápido a execução desse processo. 
 
(3) A exposição aos problemas e soluções que os professores 
proporcionam ao aluno é um método eficaz e preciso de se ensinar algo. 
Atendimentos onde os professores apresentam a proposta do projeto 
(juntamente com algumas aulas teóricas) e apenas vão orientando os 
alunos também é uma forma muito interessante de se ensinar. 
O meio que mais utilizo para me atualizar no design é a internet pois é 
muito mais rápida e, se bem utilizada, segura na obtenção de informações.  

 
Felipe Paschoal 

Escatena 
Designer FAAP  

Formado em 2014 

(3) Durante a minha formação acredito que todos os momentos de aprendizado 
foram importantes já que informação de qualquer tema é sempre importante 
independente da área de atuação. Para me atualizar costumo ler o maximo que 
eu posso sobre os assuntos que mais me interessam não necessariamente 
vinculado ao design.  

 
Leticia Costa 

Lima Venancio 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

(1) Eu vejo o futuro da profissão algo perigoso, pois o design está muito 
desvalorizado e competindo com diversas áreas, o que deixa o mercado de 
trabalho mais difícil.  

 
Maíra Gouveia 

Alonso  
Designer UPM  

Formado em 2014 
 

(1) Há muito tempo se fala que o design é a profissão do futuro. 
Considerando a projeção de futurólogos, que preveem até 50% da força 
de trabalho jovem fora do mercado de trabalho formal até 2020, 
trabalhando em projetos freelance e orbitando em diversas funções 
concomitantes, creio que o design ditará o que entendemos como 
profissão. Não obstante acredito que que o diferencial continuará vindo 
daqueles que têm tradição em pesquisa e, principalmente, recebem 
investimento em inovação. Por mais que em um futuro próximo muitos 
estejam agregados a esse sistema, isso não necessariamente quer dizer 
que as práticas estarão melhores difundidas como um todo; por mais 
democrática que esteja a cultura do design, o profissional inserido em um 
mercado que por anos esteve fechado para a importância do investimento 
na indústria criativa terá uma trajetória mais difícil do que aquele que 
vivenciará esse boom de popularidade do design em um universo que já o 
considera importante. 
 
(2) As tecnologias democratizam o projeto no sentido de que o designer 
não precisa estar inserido dentro da lógica de uma grande indústria de 
maneira a ver seu projeto criar forma, dar seus primeiros passos. Acredito 
que isso está muito relacionado com o boom do design, a expansão de 
suas possibilidades e a facilidade de trabalhar em casa. pode auxiliar em 
projetos específicos e sob demanda, mas em outros casos serve de porta 
de entrada para divulgação de projetos. Acredito que a computação gráfica 
abre as portas e facilita na criação de protótipos, permite a divulgação de 
ideias com maior precisão e facilita a “venda” de projetos, algo que 
anteriormente demandava investimentos que alguém iniciante não tinha.  
O futuro da impressão 3d é, a longo prazo, promissor, com a possibilidade 
de eliminar longas cadeias de produção no momento em que a população 
terá acesso aos arquivos de impressão em sua casa. Até lá, permitirá que 
sejam eliminadas etapas custosas de prototipagem. 
 
(3) Acredito que as etapas mais importantes da minha graduação foram as 
em que fui além do que foi proposto, participando de congressos e com as 
iniciações científicas. foi assim que consegui perceber quais eram meus 
interesses dentro do vasto campo do design. Hoje me atualizo de diversas 
maneiras, com newsletters, sites de notícias, revistas e também 
participando de eventos. O universo do design é bastante vasto e é preciso 
fazer uma seleção de campos para escolher as informações relevantes; de 
outro modo, se torna impossível acompanhar tudo.  

 
Mariana Alves 

Correia 

(1)  Acredito que sendo o design uma profissão nova, possui grande potencial 
de crescimento. Uma vez que o design está em quase todas as coisas que nos 
cercam no dia a dia, o campo para um profissional qualificado tende a 
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Design UPM  

Cursa 2
0

 semestre 
 

aumentar. O design é capaz de trazer a consciência da sustentabilidade à 
sociedade, através de projetos com esse comprometimento. Sendo assim, é a 
profissão do futuro que ganhará cada vez mais espaço no mercado de trabalho. 
 

 
Noemi Yumi 

Rodriguez 
Designer UPM  

Formada em 2014 
 

(1) Devido a grande concorrência de mercado e poucas oportunidades de 
trabalho, vejo um futuro em que se exija ainda mais uma área de 
especialização.  
 
(3) Desenvolvimento de metodologias de projeto e pesquisa. 
Utilizo da internet, palestras e eventos. 
 

 
Rafael Mrques 

Panessa 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 
 

(2) Inovação é um processo ‘’comum’’ na história do design, onde está sempre 
aparecendo novos modos de projetar, desenvolver, e ETC. Sempre que 
falamos em globalização, automaticamente ligamos a tecnologia, que são 
coisas que estão sempre seguindo em frente, evoluindo, inovando, 
descobrindo, e com certeza isso ajuda e muito no decorrer do projeto, porém, 
a essências do design, o simples fato de pegar um papel sulfite, um lápis e 
começar a criar, ainda é o melhor método e o mais rápido para mostrar uma 
ideia. 
 

 
Renata Ribeiro 

Lopes 
Design UPM  

Formada em 2015 
 

(1) É um pouco complicado dizer sobre um futuro na profissão de designer, 
é comum ver os recém formados decepcionados com a área profissional. 
Me formei como designer de produto e estou atrás de criar o meu próprio 
negócio, trabalhar na área sempre abrange outras áreas do design, como 
a parte  gráfica na maioria das vezes, e acredito que as empresas não tem 
conhecimento sobre o nosso potencial desenvolvido na graduação, nossa 
área não se limita a determinadas funções como apenas fazer desenhos 
técnicos, sabemos ir além de projetos, isso que mais me intriga, a falta de 
conhecimento do mercado em nos posicionar dentro das empresas e o que 
podemos contribuir ali dentro. Enfim, acredito que a profissão está 
conseguindo mostrar sua importância, mas ainda existe um longo caminho 
para se formar designer e já ser um profissional, diversas áreas pedem 
especializações e não fugimos disso. 
 
(2) Essas ferramentas com certeza influenciam positivamente no método 
projetual, o designer assim como outros diversos profissionais, precisa se 
manter atualizado e interessado pelas novas opções de aprimorar seu 
trabalho, torná-lo mais rápido e/ou de melhor qualidade.  

 
Ricardo 

Cardoso 
Francisco 
Designer UPM  

Formado em 2014 

 
 

 
(1) O design, por ser uma ferramenta de inovação, precisa de apoio externo 
(industrial, comercial, publicitários, etc) para se manter. Atualmente, diante das 
questões politicas que estão em alta no Brasil, o ambiente para criação e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços fica escasso. Tal cenário não 
favorece a profissão e cria muitas barreiras para o desenvolvimento da área e 
suas multiplas capacidades. Acredito que as pessoas precisam entender o que 
é o design e quais suas capacidades, pra trazer esse conhecimento para o seu 
dia a dia e parar de ver esse conhecimento apenas como arma do marketing. 
 
(2) Eu acredito que esses métodos tendem a agilizar os processos de criação 
e, quando associados à outras técnicas (desenho, prototipagem, etc) podem 
garantir que os produtos se desenvovlam com mais precisão, já que adicionam 
uma nova percepção para o produto criado e conseguem simular melhor como 
será seu uso (com realidade virtual, por exemplo).  

 
Sabrina Souza 

de Farias e 
Vasconsellos 

Design FAAP  

Formada em 2014 

 
 

 
(1) Na minha opinião ser designer é ter certos conhecimentos específicos 
como: projetuais, de produção e de sintaxe visual entre outros, para que possa 
ter uma capacitação em projetar seja um produto ou um projeto gráfico. 
Projetos esses diversas maneiras de se responder a problemas, 
questionamentos identificados como necessidade da sociedade. A cada novo 
questionamento para se gerar um conceito, o designer precisa adquirir novos 
conhecimentos para desenvolver novos projetos, com isso acaba sempre se 
desenvolvendo em diferentes áreas de conhecimento. Acredito que o 
surgimento de novas categorias e subcategorias é uma consequência da 
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constante busca por conhecimento da profissão mas que está conectado a 
formação na área industrial, gráfica, produtos e moda; apenas atuando de 
formas mais específicas de acordo com o que mais foi estudado pelo 
profissional e quais são suas competências. 
 
(3) Acredito que por mais que as tecnologias estejam tendo mudanças 
frequentes, a forma de se projetar e de pensar design não sofre tantas 
mudanças. Para se desenvolver um conceito é necessário identificar um 
problema, compreender a real questão desse problema, e com pesquisas gerar 
uma solução conceitual que irá ser a base do seu projeto. Para isso, a 
compreensão das tecnologias existentes e qual melhor se adequa ao seu 
projeto e proposta de produto é uma segunda etapa que pode ser 
responsabilidade do aluno de compreender o que é adequado para o seu 
projeto. Cabendo a instituição orientar formas de pesquisa, onde encintrar mais 
informáCoes, quais feiras visitar, e quais empresas estão sempre atualizadas.  

 
Samuel Dong 

Ho Kim 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

(2) Com o surgimento das novas tecnologias de produção e de softwares de 
computação gráfica o método projetual se tornou mais rápido e mais fácil.  

 

Síntese dos Pontos 1, 2 e 3 do Grupo 3 estudantes brasileiros ou recém-
formados dos cursos de graduação em design 
 

Neste Grupo, dedicado aos estudantes de Design ou designers recém-

formados, são analisadas as respostas às três perguntas feitas. Com base no 

resultado obtido pode-se verificar relativa diferença quanto à visão de futuro que 

os mesmos têm frente à profissão. Com exceção de um entrevistado, todos os 

estudantes mostraram-se otimistas quanto à profissão e apontaram 

prioritariamente para fatores em potencial como a valorização da classe frente à 

sociedade e empresários e maior possibilidade de atuação profissional. Arthur 
Comerlatti Moreira da Silva, aluno do 3º semestre diz: 

Promissor, pois quanto mais áreas de atuação disponíveis para a 
profissão mais variedade de cursos e vagas de emprego gerando o 
reconhecimento da profissão.  Contudo, é de extrema importância que 
a profissão seja reconhecida como algo essencial para o mundo atual. 
(Entrevista concedida no dia 03/03/2016) 

 
Não obstante ao fato de todos estudarem na mesma escola, embora em 

semestres distintos, a quase que homogeneidade dessas respostas pode, numa 

segunda análise, refletir a percepção de que a profissão de design, na atualidade, 
talvez esteja longe de uma atuação plena. 
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Diferentemente, o grupo dos recém-formados apresenta uma visão menos 

otimista, talvez mais realista, até mesmo por estar impregnada de menções ao 

momento presente, embora a pergunta tenha sido claramente formulada no 

sentido de prospecção de um cenário futuro.  Nas palavras de Ricardo Francisco 
Cardoso, formado em 2014: 

Atualmente, diante das questões politicas que estão em alta no 
Brasil, o ambiente para criação e desenvolvimento de novos produtos 
e serviços fica escasso. Tal cenário não favorece a profissão e cria 
muitas barreiras para o desenvolvimento da área e suas múltiplas 
capacidades. (Entrevista concedida no dia 03/03/2016) 
 

Ou ainda, segundo Noemi Yumi Rodriguez, formada também em 2014, fica 

claro o impacto do presente: 

Devido à grande concorrência de mercado e poucas oportunidades 
de trabalho, vejo um futuro em que se exija ainda mais uma área de 
especialização. (Entrevista concedida no dia 29/02/2016) 
 

No que diz respeito às novas tecnologias aplicadas aos processos de projeto 

em design, houve um consenso entre os dois grupos. Estudantes e recém-

formados mostraram-se entusiastas das possibilidades tecnológicas e apontaram 

para a rapidez e flexibilidade como suas principais benesses, nas palavras de 
Aline Hisae Y.H. Baptista, formada em dezembro de 2015: 

Acredito que o método projetual sofrerá influências, pois as 
ferramentas facilitam a prototipagem, testes, etc, isso pode 
influenciar positivamente, pois teremos mais chance de testar e 
prever possíveis complicações nas etapas de criação e 
desenvolvimento. (Entrevista concedida no dia 02/03/2016) 
 

Ao serem solicitados a elencar quais os principais momentos durante sua 

formação, a grata surpresa foi que tanto alunos quanto recém-formados 

apontaram para uma miríade de exemplos que podem ser divididos quanto à 

aspectos referentes ao conteúdo das disciplinas (tópicos específicos), 

processuais (metodologias de projeto), pedagógicos (diferentes didáticas 

propostas), de pesquisa (iniciação científica e eventos acadêmicos) e relacionais 
(trocas com professores e outros alunos).  



  49 

  Relatório Técnico-Científico  

Por fim, no que tange aos instrumentos utilizados para atualização de 

repertório, também não se nota diferença entre os dois grupos de respondentes, 

havendo prevalência para as plataformas on-line sobre a utilização de livros e 
revistas impressos. 

 

6. CONCLUSÃO  

A proposição do presente estudo teve como intuito compreender a atual 

configuração do sistema design expressada pela mentalidade de seus agentes, 

indivíduos que atuam efetivamente na área do design como profissional, docente, 

pesquisador e estudante. Para tanto, o estudo foi delineado por quatro pontos 

cardeais que configuram o sistema design – 1. A atual complexidade do sistema design; 

2. O processo produtivo e o desenvolvimento tecnológico; 3. A questão do ensino e o 

dinamismo do sistema design; 4. Atuação Profissional. Entendemos que a percepção 

desses pontos pelo prisma dos agentes que os vivenciam clarificam o atual estado 
da arte e prospecta futuros cenários.  

Mesmo com uma mostra não tão significativa comparada ao universo de 

profissionais que atuam na área obtivemos resultados que correspondem a 
natureza de um estudo qualitativo, que é a paridade entre as respostas obtidas.  

As personalidades que colaboraram com nosso estudo, por meio de seus 

depoimentos, propiciaram um material coesivo com os pontos indagados nos 

oferecendo condições de organizar um material condizente e norteador à perene 

construção de caminhos pedagógicos, investigativos e profissionais na área do 
Design.   

Avaliamos que o presente estudo não termina aqui; mesmo porque este é um 

estudo complexo que encontrasse em seu primeiro momento, no qual as questões 

foram explicitadas e os resultados obtidos propiciam o aprimoramento dos pontos 

levantados que certamente já refletem em nossa pratica docente, assim como 

suscitam a produção de derivados como - artigos científicos, temas para projetos 
de Iniciação Científica e Trabalhos de Conclusão de Curso. 
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ANEXO 1 

Tabela 1a. Levantamento Cursos Design no Brasil 

Tabela 1b. Levantamento Personalidades Relevantes Design nacional 

Carta convite 

Termo de Consentimento 

Questionário Grupo 1 

Questionário Grupo 2 

Questionário Grupo 3 
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MODELO -  CARTA CONVITE 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
Este contato é porque, o grupo de docentes e discentes da pesquisa DESIGN, PONTO DE 
VISTA E PERSPECTIVAS: sobre a cultura do projeto, educação e atuação 
profissional gostaria muito de poder contar com sua experiência e sabedoria como uma das 
personalidades entrevistadas para este estudo que estamos desenvolvendo na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
 
Segue em anexo o arquivo com termo de consentimento e questionário estruturado. Há várias 
maneiras de responder o questionário - podemos marcar uma hora e nos conectar por 
facetime, skype ou outro aplicativo de sua preferência que seja de audio e ou imagem e 
audio; ou você pode, ainda responder as questões por escrito e devolver o arquivo por e mail. 
Veja como é melhor. Esperamos poder contar com sua valiosa participação.  
 
Também estamos a disposição para maiores esclarecimentos, neste e-
mail: pesquisadesign2015@gmail.com 
 
Por gentileza confirme o recebimento deste e-mail. 
 
Desde já agradeço sua atenção. 
 
Att, 
 
 
Prof. Dra. Teresa Riccetti 
designer . docente  
triccetti@gmail.br 
55 11 999763822 
http://lattes.cnpq.br/3321348977363164 
 
DESIGN, PONTO DE VISTA E PERSPECTIVAS: sobre a cultura do projeto, educação e 
atuação profissional. 
 
Projeto de Pesquisa subsidiado pelo Fundo de Auxílio à pesquisa do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie - MackPesquisa. 
 
O estudo tem como escopo compreender o status quo do Design, no contexto da nossa realidade social, 
econômica e cultural. Delinear proposições sob as futuras fronteiras do sistema design e prospectar as 
áreas que serão relevantes à atuação profissional para as próximas décadas. A relevância em discutir o 
sistema design diante da atual configuração - compreendendo sua definição e o mapeamento de suas 
áreas e subáreas de performance, e a inter-relação com o ensino e a prática projetual tem por intuito 
gerar uma contribuição condizente com a dinâmica contemporânea que possibilite nortear a construção 
de futuros caminhos pedagógicos, investigativos e profissionais da área; provendo dados para 
incrementar a prática docente e o aprendizado discente de um campo em permanente evolução, como 
a do Design, que aborda o planejamento e desenvolvimento de projetos de objetos artificiais voltados às 
necessidades dos indivíduos e da sociedade. 
 
Membro integrante do projeto de pesquisa, em desenvolvimento, DESIGN, PONTO DE VISTA E 
PERSPECTIVAS: sobre a cultura do projeto, educação e atuação profissional; subsidiado pelo 
MackPesquisa. Liderado pela Prof. Dra. Teresa Maria Riccetti com a participação dos seguintes 
professores e alunos: Profa. Dra. Nara Silvia Marcondes Martins, Prof. Dr. Ivo Eduardo Pons, Prof. Dr. 
Marcelo Oliveira Profa. Me. Luís Alexandre F. Ogasawara, Profa. Grace Kishimoto, Prof. Me. Milton 
Francisco Jr, Alunos bolsistas: Gabriel Artur Donnangelo Cordeiro, Luccas Gomes de Oliveira, Marilia 
Amélia da Fonseca Lopes, Victor Ferreira Alves, Robson Willian. 
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MODELO -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) senhor(a) para participar da Pesquisa DESIGN, PONTO DE VISTA E 

PERSPECTIVA: sob a cultura do projeto, educação e atuação profissional; com fomento do 

MackPesquisa 2015 Projeto no151031 e sob a responsabilidade do pesquisador Professora 

Dra. Teresa Riccetti. O estudo tem como objetivo compreender o status quo do Design, no 

contexto da nossa realidade social, econômica e cultural. Delinear proposições sob as futuras 

fronteiras do sistema design e prospectar as áreas que serão relevantes à atuação profissional 

para as próximas décadas. A relevância em discutir o sistema design diante da atual 

configuração - compreendendo sua definição e o mapeamento de suas áreas e subáreas de 

performance, e a inter-relação com o ensino e a prática projetual. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista/questionário disponível em duas 

modalidades: a) on line por meio de aplicativos como Skype, Face Time, Messenger e/ou 

outros;  b) por escrito via arquivo enviado e devolvido por e mail.  

Diante do aceite o (a) senhor(a) estará contribuindo para nortear a construção de futuros 

caminhos pedagógicos, investigativos e profissionais do Design; provendo dados para 

incrementar a prática docente e o aprendizado discente de um campo em permanente 

evolução, que aborda o planejamento e desenvolvimento de projetos de objetos artificiais 

voltados às necessidades dos indivíduos e da sociedade. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade só será 

divulgada mediante seu consentimento; caso contrário seu nome não será eventualmente 

citado. Para qualquer outra informação o (a) senhor(a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador pelo e-mail pesquisadesign2015@gmail.com . 

 
Eu, ________________________________, RG nº ____________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito. Autorizo a referência e/ou citação de minha identidade pelo referido estudo e 
seus pesquisadores ______SIM; ______NÃO.  

 

Data: _______/_______/201_ 

 
_______________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
_______________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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MODELO	

DESIGN,	PONTO	DE	VISTA	E	PERSPECTIVAS	

sob	a	cultura	do	projeto,	educação	e	atuação	

profissional	

MackPesquisa	2015/16 

UPM	FAU	Design	

[GRUPO	1]	

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – Profissionais brasileiros da área do design atuantes no 
mercado e ou docência  

Identificação do Entrevistado 

NOME:                                           

FORMAÇÃO/ Ano: 

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

OCUPAÇÃO ATUAL: 

CIDADE:  

CONTATO: 

DATA DA ENTREVISTA: 

FORMA DA ENTREVISTA: ____Skype  ____FaceTime   _____Escrito _____Outro – Qual? ________ 

APLICADA PELO PESQUISADOR:  

	

 
Complexidade do Sistema Design Em sua pluralidade e multifacetas, o sistema design não circunscreve-se 

apenas nas tradicionais categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe deste sistema - o design 

da informação, o design estratégico, design de espaço, design social, e outros (DE FUSCO, 2012). Cada uma destas 

categorias abriga mais uma série de outras sub categorias; como relatado por Silva et al. (2012, p.45) o design não parece 

ter uma trajetória definida. Ele se torna cada vez mais especializado em alguns campos, desenvolvendo competências 

específicas, mas ao mesmo tempo se torna generalista em outras, com o aparecimento de formas híbridas de prática. 

 
1. Nesta situação dicotômica apontada acima conte-nos: Como o (a) senhor(a) vê o Design 
no Brasil? 
 

2. Que projeção o (a) senhor(a) faz para o Design brasileiro? 
 
3. O (a) senhor(a) considera que a pluralidade do sistema design beneficia ou prejudica a 
compreensão, pela sociedade do que seja Design hoje? 

 
 
Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  Um dos quesitos básicos de qualquer tipo 

de projeto do objeto; que na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  Para o designer 

italiano Andrea Branzi (2012, p.106), atualmente a questão da produção industrial não é mais tão relevante, pois existem a 

autoprodução, as séries limitadas, as pecas únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua qualidade 

técnica. Hoje, a demanda que o projeto deve atender é a de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade 

de reprodução. A tecnologia tem proporcionado progressos singulares como as impressoras 3D que possibilita a produção 

de objetos tridimensionais; esta tecnologia já é utilizada em diversos segmentos como os da joalheria, do calçado, próteses, 

entre outros.  
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4. De que modo a expansão do acesso à tecnologias produtivas, como a impressão 3D e 
os softwares de manipulação de imagens como os apps, podem impactar na atividade do 
design? 

 

5. Quais os princípios metodológicos que o (a) senhor(a) considera essenciais para o 
desenvolvimento de um projeto?  
 

6. De que forma a tecnologia, o computador modificou de algum modo seu processo 
projetual? 

 
 
O Ensino e o Sistema Design   Em 1978 a estrutura curricular de currículo mínimo para cursos de graduação especificada  

pelo Conselho Federal de Educação - CFE; definiu a subdivisão da área de design em duas subáreas ou habilitações: Projeto do Produto e 

Programação Visual, mas esta resolução só foi decretada em 1987. No presente momento os cursos de Bacharelados em Design são 

pautados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004; há exatos onze anos. Mesmo com os esforços pontuais de cada instituição de 

ensino em design, no empenho de renovar e atualizar seus projetos pedagógicos e consequentemente suas grades curriculares ainda há um 

déficit entre o que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional. Um dilema difícil de ser equacionado devido a própria velocidade 

de transformação da tecnologia.  

 
7. Tendo em vista  o perfil dos designers recém formados, o que o (a) senhor(a) acha que 
as escolas de graduação precisam suprir para formar um profissional apto? 
 

8. O (a) senhor(a) acredita que a pesquisa científica pode contribuir com a prática do 
designer? 
 

9. O(a) senhor(a)identifica momentos importantes na sua formação? 

 
 
Atuação Profissional   Por sua capacidade em propor soluções criativas o design é um setor em ascensão, os 

avanços tecnológicos e consequentemente dos processos produtivos propiciam novas tipologias de objetos e 

consequentemente novas maneiras de interação do indivíduo, da sociedade com seus objetos, e neste sentido o designer 

se qualifica mais uma vez, como um agente importante da cultura material. Os designers deverão acentuar cada vez mais 

seu grau de qualificação ou da habilidade exigida para esses novos campos de atuação (SILVA; et al., 2012). 

 
10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do designer brasileiro? 
 

11. O que o (a) senhor(a) diria à um jovem designer que enfrenta hoje o mundo do trabalho? 

 

12. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do designer no Brasil? 

 

Comentários e Observações  
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MODELO	

DESIGN,	PONTO	DE	VISTA	E	PERSPECTIVAS	

sob	a	cultura	do	projeto,	educação	e	atuação	

profissional	

MackPesquisa	2015/16 

UPM	FAU	Design	

[GRUPO 2] 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – Profissionais estrangeiros da área do design  

Identificação do Entrevistado 

 

NAME:  

PROFESSIONAL EDUCATION: 

AREA OF EXPERTISE: 

THE CURRENT OCCUPATION: 

COUNTRY:                                                                                  

CONTACT: 

INTERVIEW DATE: 

PERFORMED FOR INTERVIEW: ____Skype  ____FaceTime   _____ Writing__________ Outro – Qual? ____________ 

APPLIED BY THE RESEARCHER:  

 
Complexity System Design In its plurality and multifaceted, the system design does not limit only the traditional categories 

- industrial, graphic, product and fashion. Now, add to this orb system - information design, strategic design, space design, social design, and 

other (DE FUSCO, 2012). Each of these houses over a number of other sub categories; as reported by Silva et al. (2012, p.45) the design 

does not seem to have a defined path. It becomes increasingly specialized in some fields, developing specific skills, but at the same time 

becomes general in others, with the appearance of hybrid forms of practice. 
 
 

1. This dichotomous situation indicated above tell us: How do you see the Design today? 

 

2. Projection that you do for the Design of your country? 
 
3. Do you think that the plurality of the design system benefits or hurts the understanding 
by society than is Design Today? 

 

 
Production Process and Technology Development  One of the basic requirements of any type of object of 

the project; that in contemporary reality is released from the stigma of industrial production. For the Italian designer Andrea Branzi (2012, 

p.106), currently the issue of industrial production is no longer as relevant as there are the self-production, limited series, the only parts; 

intellectual quality of a work has more than its technical quality. Today, the demand that the project must meet is that the object in question 

must be susceptible to the possibility of reproduction. The technology has provided individuals progress as 3D printers that allows the 

production of three-dimensional objects; this technology is already used in several segments such as the jewelry, footwear, prostheses, among 

others. 
 
 

4. How to expanding access to productive technologies like 3D printing and image 
manipulation software such as apps, can impact on the design of the activity? 

 

 

5. What are the methodological principles that you consider essential for the development 
of a project? 
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6. How the technology, the computer has changed somehow your design process? 

 

 

The Teaching and the System Design  Even with the occasional efforts of each educational institution in 

design, in an effort to renew and upgrade their educational projects and consequently their curricula there is still a deficit between what is 

taught and what is needed to the work of professional. A difficult dilemma to be solved due to own speed processing technology 

 

7.  Given the profile of the newly formed designers, what do you think the graduate schools 
must meet to form a fit professional? 
 

8.  Do you believe that scientific research can contribute to the practice of the designer? 
 

9.   You identify important moments in your training? 

 

 
 
Professional performance due to its ability to propose creative solutions design is an industry on the rise, technological 

advances and consequently of production processes provide new types of objects and consequently new ways of interaction of the individual, 

society with its objects, and in this sense the designer qualifies again as an important agent of material culture. Designers should accentuate 

increasingly degree qualification or skill required for these new fields of activity (SILVA;. Et al, 2012). 
 
 

10. What are the strengths and weaknesses of the designer in your country? 

 

11. What would you say to a young designer who now faces the world of work? 
 

12. In your country Designer profession is reguamentada? What is your opinion on the 
regulation of Designer profession? 

 

 
Comments and Observations 
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MODELO	

DESIGN,	PONTO	DE	VISTA	E	PERSPECTIVAS	

sob	a	cultura	do	projeto,	educação	e	atuação	

profissional	

MackPesquisa	2015/16 

UPM	FAU	Design	

[GRUPO 3] 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – estudantes brasileiros ou recém formados dos 
cursos de graduação em design 

Identificação do Entrevistado 

NOME:  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  

CURSO:                                                                           Habilitação:                                                                     

Faz estagio ou trabalha na área?       ____SIM   ____NÃO 

CIDADE:  

CONTATO:  

DATA DA ENTREVISTA:  

	
Complexidade	do	Sistema	Design	Em	sua	pluralidade	e	multifacetas,	o	sistema	design	não	circunscreve-se	apenas	
nas	tradicionais	categorias	-	industrial,	gráfico,	produtos	e	moda.	Hoje,	agregam-se	a	orbe	deste	sistema	-	o	design	da	informação,	

o	design	estratégico,	design	de	espaço,	design	social,	e	outros	(DE	FUSCO,	2012).	Cada	uma	destas	categorias	abriga	mais	uma	

série	de	outras	sub	categorias;	como	relatado	por	Silva	et	al.	(2012,	p.45)	o	design	não	parece	ter	uma	trajetória	definida.	Ele	se	

torna	 cada	 vez	mais	 especializado	 em	 alguns	 campos,	 desenvolvendo	 competências	 específicas,	mas	 ao	mesmo	 tempo	 se	 torna	

generalista	em	outras,	com	o	aparecimento	de	formas	híbridas	de	prática. 

 
1.	Diante dos diversos campos de atuação deste complexo sistema de Design; como 
você vê o futuro da profissão?  

 
Processo	Produtivo	e	o	Desenvolvimento	Tecnológico		Um	dos	quesitos	básicos	de	qualquer	tipo	
de	projeto	do	objeto;	que	na	realidade	contemporânea	se	desprende	do	estigma	da	produção	industrial.		Para	o	designer	italiano	

Andrea	Branzi	(2012,	p.106),	atualmente	a	questão	da	produção	industrial	não	é	mais	tão	relevante,	pois	existem	a	autoprodução,	

as	séries	limitadas,	as	pecas	únicas;	a	qualidade	intelectual	de	uma	obra	conta	mais	do	que	sua	qualidade	técnica.	Hoje,	a	demanda	

que	o	projeto	deve	atender	é	a	de	que	o	objeto	em	questão	deve	ser	suscetível	à	possibilidade	de	reprodução.	A	tecnologia	tem	

proporcionado	 progressos	 singulares	 como	 as	 impressoras	 3D	 que	 possibilita	 a	 produção	 de	 objetos	 tridimensionais;	 esta	

tecnologia	já	é	utilizada	em	diversos	segmentos	como	os	da	joalheria,	do	calçado,	próteses,	entre	outros.		
 
2. Novas tecnologias de produção e softwares de computação gráfica vêm surgindo cada 
vez mais rápido; de que maneira você acredita que essas ferramentas influenciarão o 
método projetual?  

O	Ensino	e	o	Sistema	Design	Mesmo	com	os	esforços	pontuais	de	cada	instituição	de	ensino	em	design,	no	empenho	de	
renovar	e	atualizar	seus	projetos	pedagógicos	e	consequentemente	suas	grades	curriculares	ainda	há	um	déficit	entre	o	que	se	ensina	e	o	que	é	

necessário	à	atuação	do	profissional.	Um	dilema	difícil	de	ser	equacionado	devido	a	própria	velocidade	de	transformação	da	tecnologia.	 
 
3. Identifique momentos importantes na sua formação e quais os instrumentos que você 
usa para atualizar-se na área do design? 

 

 



  70 

  Relatório Técnico-Científico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Compilação das respostas Grupo 1 

Compilação das respostas Grupo 2 

Compilação das respostas Grupo 3 
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ANEXO 2 Compilação das respostas Grupo 1 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 1 
 
 
Complexidade do Sistema Design Em sua pluralidade e multifacetas, o sistema design não circunscreve-se 

apenas nas tradicionais categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe deste sistema - o design da 

informação, o design estratégico, design de espaço, design social, e outros (DE FUSCO, 2012). Cada uma destas categorias abriga 

mais uma série de outras sub categorias; como relatado por Silva et al. (2012, p.45) o design não parece ter uma trajetória definida. 

Ele se torna cada vez mais especializado em alguns campos, desenvolvendo competências específicas, mas ao mesmo tempo se 

torna generalista em outras, com o aparecimento de formas híbridas de prática. 
 
1.Nesta situação dicotômica apontada acima conte-nos: Como o(a) senhor(a) 
vê o Design no Brasil?  
 
2. Que projeção o  (a) senhor (a) faz para o Design brasileiro? 
 
3. O(a) senhor(a) considera que a pluralidade do sistema design beneficia ou 
prejudica a compreensão, pela sociedade do que seja Design hoje? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 1 

 
André Marcolino 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIO 
07/02/2015 

 
Vejo como uma profissão em evolução em um processo de 
aprimoramento contínuo, o Design quando feito por 
profissionais sérios isto significa que no mínimo um década 
para vivencias a realidade de mercado afim de práticar teorias 
aprendidas em sala de aula que nem sempre consegue 
reproduzir o ambiente de pressão e estresse imposto pela 
dinâmica do mundo coorporativo e capitalista.  
 

 
Ariane Daniela Cole 

FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 
20/03/2016 

 
O design, de matriz humanista e criativa, voltada para atender 
a demandas objetivas e subjetivas dos seres, adquiriu, com o 
desenvolvimento da sociedade e da tecnologia, um caráter 
mais complexo e paradigmático. A complexidade que se 
apresenta nas diversas atividades e produtos humanos 
contemporâneos, muitas vezes produz novas necessidades, 
ressonâncias e desdobramentos, que se refletem nas 
especialidades do designer. Objetos complexos, tais como 
interfaces digitais, produtos que dependam de conhecimentos 
especializados de outras áreas, como da engenharia, da física, 
da química, da sociologia ou psicologia, demandam 
conhecimentos especializados para o seu desenvolvimento 
projetual.  Assim o design adquire, cada vez mais, uma 
natureza transdisciplinar, exigindo equipes multidisciplinares 
para o seu desenvolvimento projetual. O designer, incorporado 
às equipes que desenvolvam pesquisas e  projetos e inovação, 
tem muito a contribuir, seja no campo social ou corporativo, 
dada sua experiência em pesquisa associada a projeto. 
 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
05/10/2015 

Entrevista em áudio ver anexo 3  Transcrição  
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Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

DESIGNER JUNIOR  
17/08/2015 

 
Entendo o Design como uma área de forte impacto social e 
empresarial. Dessa forma, é lógico e interessante ver como 
essa área tem se infiltrado cada vez mais em outras frentes, 
como engenharia, administração, planejamento, etc. Entendo 
que o Design tenha capacidade de atuar nas áreas de 
prospecção, planejamento, implantação, entendimento, 
execução e análise de um processo (seja ele de produção, 
desenvolvimento de produtos, peças gráficas, etc). No Brasil, 
esse quadro ainda não se desenvolve de forma tão difundida 
e integrada. Ultimamente, temos visto cada vez mais agências 
internacionais chegarem ao Brasil (principalmente no eixo Rio-
São Paulo) e, com isso trazem esse olhar transdisciplinar com 
elas. Além disso, as empresas e indústrias têm exigido cada 
vez mais dos profissionais ligados ao Design, fazendo com que 
essa área se desenvolva, cresça e seja cada vez mais bem 
vista dentro do mercado brasileiro.  

 
Eduardo Barroso 

Neto 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Identificado pelo mercado de modo equivocado como algo 
restrito a aparência e estilo. Pouco aproveitamento em 
desafios de maior complexidade. 
 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
21/03/2016 

 

 
Sem rumo, perdeu a origem das necessidades industriais. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
11/03/2016 

 
O mundo hoje está cada vez mais conectado, o que propicia 
trocas de experiências, conceitos e aplicações muito 
importantes para o crescimento e amadurecimento do conceito 
da palavra design, o sistema design. Eu acredito que a 
pluralidade do sentido da palavra “design” se dá portanto, 
devido as suas inúmeras possibilidades de aplicações. Logo, 
estas “multifacetas” surgem para melhor compreender e 
aprofundar estas diferentes aplicações, embora todas com a 
mesma “raiz conceitual”, design. Na minha opinião, no Brasil 
muito já foi feito, mas ainda temos longo caminho a ser 
percorrido. As pessoas precisam mudar a forma como 
enxergam o design. 
 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 
 

 

 

 

 
O campo do design é desarticulado, não tem força política, não 
divulga sua atividade para a sociedade. Quanto mais 
multifacetado e se apresentando de maneira diversa, pior para 
o reconhecimento pela sociedade e clientes. Por este motivo, 
a formação acadêmica em graduação deveria unificar a 
atividade generalista do design e suas especificidades serem 
trabalhadas como ênfases, ou disciplinas optativas em seus 
currículos. Abriria a possibilidade de aprofundamento em lato 
sensu para cada uma das vertentes apontadas na citação 
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18/08/2015 
acima. Para os alunos em formação, apresentar todas as 
facetas da profissão é interessante para que ele possa 
descobrir suas potencialidades e quão sistêmica é a profissão. 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

 

05/10/2015 

 
O termo “design” parece ter sido capturado pelo radar da 
massa a partir de meados da década de 80. Como costuma 
acontecer nas situações acentuadamente estratificadas em 
termos de repertório, o pipocar de questões pertinentes 
passou a conviver com uma enxurrada de diluições e 
frequentes Distorções. Contudo, o problema a meu ver não é 
esse. O equívoco mais pernicioso gravita em não focar a 
especificidade de cada situação. A encrenca é particularmente 
dramática no meio acadêmico, no qual, com enorme 
frequência, a verborragia que lhe é peculiar embaça, aqui e 
alhures, a natureza essencialmente não-verbal de cada faceta 
passível de pertencer ao território do design. No caso 
específico do Brasil, o processo atribulado derivado da tardia 
industrialização e a consequente falta de compreensão do 
alcance da atividade de projeto, tem-se encarregado de 
tumultuar qualquer tentativa de conquista de uma instância 
mínima de serenidade. 
 

 
 
 

Gustavo Curcio 
 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10/2015 

Pensei um pouco  sobre essa resposta e penso o seguinte, o 
design no brasil, falando no sentido amplo mas focando no 
design de objeto, como todas as grandes áreas de pesquisas 
no brasil sofre com a falta de recursos e as vezes essa falta de 
recursos que nos motiva a ter soluções geniais e soluções que 
são únicas no mundo, porque nossas limitações são muito 
especificas. O brasil enquanto pais um desenvolvimento, é um 
pais que tem  muitos paradoxos nos seguintes sentidos: nos  
temos centros de excelência em pesquisa tem que 
profissionais incríveis, mas não temos meio de prototipagem, 
meios de  viabilizar projetos como outros países tem. Na 
verdade esse “gaps" de tecnologia  eles nos fazem  
desenvolver alternativas como designers, para solucionar 
problemas, então eu acho  que essa é uma grande virtude do 
design brasileiro e extende a outros campos. Assim como 
design outras áreas  ou outras ciências sociais aplicadas 
também se usam o gap como oportunidade é um fator 
importante, é uma ferramenta para a genialidade do design 
brasileiro que tem como principal característica a 
espontaneidade,  design brasileiro é um design desprovido de 
elementos pré formados, ou com uma linha muito clara visual. 
Se você pega o design escandinavo por exemplo, é um design 
que de longe vc ja sabe o que ele é, de onde ele vem, de que 
escola ele nasceu. No brasil não, as escolas de design tem 
diferentes origens, de base teorias etc. isso faz com que 
tenhamos diferentes linhas brasileiras, e não uma linha que de 
longe bata o olho e fale: não, esse é um design brasileiro. eu 
acho que essa pluralidade é uma coisa que define 
positivamente o design brasileiro. 
 

 
Gloria Lin 
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FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 

 
 

 

 

 

 

 

15/06/2015 

Eu enxergo 2 aspectos o design no brasil. O primeiro, como o 
mensageiro, berço de talentosos designers e comunicadores, 
independente da classe social – artistas de grandes obras aos 
grafiteiros. Dispensa exemplos pois sabemos os nomes dos 
vários designers reconhecidos no país e no exterior. é pulsante 
e viva. porém, sob outro aspecto, como receptor dessa 
mensagem, vejo o mesmo – design - como um adjetivo apenas 
“dito” por uma parcela da população que “entende”o termo na 
sua raíz – concepção de um produto.  Em sua complexidade, 
como descrito no texto acima e em toda a sua abrangência é 
muito além do que pode ser compreendido por um país que 
ainda precisa desenvolver a sua indústria, desenvolver a sua 
cultura e uma população que pouco pode consumir –  tanto 
produto quanto informação.  
 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Difícil expressar minha opinião sobre o Design no Brasil, pois 
vivo há dez anos no exterior. Na época que trabalhei no Brasil 
percebi logo cedo que a situação econômica dos pais sempre 
refletia diretamente na redução ou falta completa de “budget” 
para o desenvolvimento. Em algumas situações de 
investimento reduzido criava se uma necessidade mais 
aprofundada por soluções alternativas e de baixo custo, o que 
propiciava criatividade. Porem apenas num campo muito 
limitado. 
 

 
Julio Beckhauser 

 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
É inevitável o surgimento de novos campos no design, afinal o 
mundo evolui, mas no brasil tudo isto parece ser insignificante, 
porque no fundo apenas exportamos comódities, o nosso pais 
parece não se preocupar muito em exportar produtos 
beneficiados, de valor agregado. Não vemos o estimulo de 
incubadoras de empresas e novos negócios. O Brasil esta 
muito longe de desenvolver design, ira apenas consumir 
design de outros, infelizmente. 
 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Vejo um design já estabelecido do ponto de vida profissional, 
porém com os escritórios se apropriando do maior número de 
áreas em função da sobrevivência, todos procuram fazer de 
tudo para poderem existir.  

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
 

 
Design sob meu ponto de vista não tem nada de dicotômico, é 
simplesmente de produto ou gráfico, e só tem sentido se 
realizado de forma seriada para atender o maior número de 
usuário, ou seja, design autoral de produção artesanal não é 
design é arte aplicada. No Brasil o design de produto está em 
crise profunda, tão grande que não vejo solução a curto ou 
médio prazo. A indústria que já era incipiente, hoje está 
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16/08/2015 

totalmente sucateada e o que era produzido, hoje não tem 
competitividade frente aos produtos asiáticos. Por outro lado, 
o design gráfico enfrenta concorrência das facilidades 
tecnológicas e das agências de publicidade que se arvoram 
nos projetos gráficos. 
 

 
 

Marcelo Teixeira 
 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/03/2016 

A meu ver a questão do Design no Brasil é ainda embrionária, 
retardando ainda mais seu estabelecimento e compreensão 
com a banalização do tema, quando utilizado de forma um 
pouco criteriosa para a  “confecção de bolos, sobrancelhas e 
cabelos”. O fato é que há muito trabalho a ser feito. Para toda 
proposta de desenvolvimento há uma fase inicial que podemos 
chamar de “fase catequética” onde os profissionais tem que 
investir um tempo razoável, provando a importância e 
apresentando o grande potencial da ciência bem como os 
benefícios que dela se extrai, única e exclusivamente para 
convencimento do interlocutor. Muito diferente, de outros 
países em que atuo, onde o design já se estabeleceu como 
ciência estratégica no desenvolvimentos de bens e serviços e 
que não há questionamento quanto ao seu potencial e 
importância.  Diante dessa introdução podemos analisar  que 
a situação do Design no País ainda é bem confusa mesmo 
para as categorias tradicionais que achamos estar bem 
estabelecidas. Na prática mesmo dentro de grandes 
corporações onde o “Design” teoricamente é conhecido sob a 
ótica processual, há uma conflito do ponto de vista 
organizacional, de onde ele deve estar localizado, se 
subordinado ao departamento de engenharia ou ao 
departamento de Marketing. Salvo em raras exceções, onde 
ele tem estrutura autônoma com o mesmo poder de decisão 
que as demais áreas da empresa e dessa forma ele ensaia de 
forma tímida, uma atuação estratégica na corporação.    Já nas 
pequenas e médias empresas o design ainda é visto 
infelizmente como supérfluo sendo utilizado em raras 
exceções, para maquiar os feitos já definidos pela engenharia. 
Com a falta de oportunidade nas corporações (industrias e 
empresas) percebemos uma ascensão do “Design Autoral” 
que também tem dificuldades em se estabelecer pois ainda 
está preso na criação e representação do objeto “desenho e 
produção” desconhecendo as demais fases do “business” 
(custos, estrutura organizacional, burocracia e etc) tornando 
impraticável o relacionamento corporativo. Em suma 
precisamos atuar de forma mais efetiva e profissional, 
refinando o repertório, desenvolvendo a cultura coorporativa, 
fortalecendo as bases clássicas do Design para ai sim 
fomentarmos discussões estratégicas e por sua vez 
ramificarmos a atuação do Designer nas as diversas áreas do 
conhecimento.   Temos que elevar o nível do diálogo com os 
“Produtores” para encantar os “Consumidores”. 
 

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

 
No brasil esta acontecendo essas super áreas como esta 
apresentando aqui a questão. O design de estratégia esta 
sendo discutido e e realmente existem casos comprovados de 
empresas que estão utilizando essa concepção, o design 
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FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/08/2015 
 

thinking é uma área que se expandiu via marketing de fato, o 
design de espaço é antigo a nomenclatura que é nova porque 
a área de arquitetura já vinha utilizando isso e o design social 
vem sendo debatido conforme vem surgindo. E essas novas 
áreas vem mesmo sendo ampliadas no brasil e acredito que 
uma das causas é a o problema da desestabilização do pais. 
No memento em que você tem a transferência do parque 
industrial para países digamos com maior vantagem de custos 
de produção, como a china, o design de produto se limita, 
então essas novas áreas não só apresentam demanda, mas 
também tem se expandido para o mercado. A maioria delas é 
da área de serviço, se pensar em processo de outros países 
que se desenvolveram, eles diminuíram a importância da 
produção industrial como área econômica e desenvolveram 
justamente a área de serviços, mas o pais não esta 
estabilizado suficiente para ser um pais que tem essa 
economia calcada em serviço. Diante da estabilidade que 
tivemos nos últimos 15 anos, caminhou um pouco sim para 
ampliar a área de serviço como uma área forte que gera 
empregos e economia. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 

  
 

 

 

02/06/2015 

 
O design no Brasil adapta-se ao ambiente, como acontece em 
qualquer outra região do mundo. quanto mais ele é necessário 
e utilizado para resolver problemas, mais assume contornos 
regionais. algumas variações tem sido bem utilizadas no pais, 
como web design e design de serviços, enquanto outras 
perdem espaço e relevância em função de movimentos 
globais, como o design de produtos, que recebe um tratamento 
cada vez mais global. 
 

 
Mauro Claro 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
O design está longe de ser o auxiliar na vida cotidiana como 
deveria no Brasil. Está ausente de inúmeras situações onde 
seria imprescindível. Veja-se a situação da sinalização e no 
ambiente urbano, por exemplo, apenas para citar uma.  

 
 

Milton Francisco 
Junior 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No inicio desta atividade profissional no brasil os seu caminhos 
estava bem definido e seus objetivo muito bem traçado.  as 
alterações nos modelos econômicos, industriais e sociais nos 
últimos 40 anos desencadeou um processo de reflexão e 
questionamento sobre esta atividade.  É muito positivo este 
processo de amadurecimento, é o momento para pensarmos 
sobre qual será a nossa real função e colaboração para o 
processo do desenvolvimento e crescimento cultural, 
econômico e social. A PERGUNTA FOI MUITO OBJETIVA 
ACHO QUE TAMBEM DEVO SER OBJETIVO,  O DESIGN NO 
BRASIL NESTE MOMENTO PASSA POR UM PROCESSO 
DE RECONSTRUÇÃO DA SUA PRÁTICA PROFISSIONAL, 
estamos encontrando alguns caminhos mais devemos nos 
posicionar rapidamente para não sermos absorvidos por 
outras atividades que permeiam pela nossa atividade.    
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09/03/2016  
 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  
 

 

 

 

 

 

 

04/10/2015 

 
No Brasil há ainda uma espécie de tabu ou equívoco em 
associar o design a aparência ou aspecto plástico de um 
determinado produto, portanto, as novas categorias acima 
mencionadas como decorrentes de demandas 
contemporâneas pela especialização são reconhecidas 
apenas dentro de um contexto restrito. Assim, o Design no 
Brasil tem interpretações várias e convenientes ao público que 
dele se utiliza para identificar um campo de atuação 
profissional, e essa compreensão depende do contexto 
sociocultural e do repertório da comunidade em questão. Ou 
seja, não podemos falar de uma “visão do design no brasil” 
como um todo, mas admitir sua fragmentação e 
particularidade, para cada contexto diferenciado, deste país 
imenso , diverso e desigual. 
 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
05/03/2016 

 
O design brasileiro reflete a situação de nossa situação: em 
algumas áreas floresce em outras retrocede. Automobilismo, 
mobiliário, vestuário, web, luminotécnica são áreas onde a 
indústria e o design se desenvolvem. No sentido vertical, 
atende-se também as possibilidades de nosso mercado; 
automobislístico por exemplo tem nossa melhor expressão nos 
segmentos populares. 
 

 
Pedro Paulo Delpino 

Bernades 
 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
 

 

 

12/08/2015 
 

 
Com referência a formação acadêmica, acho desde sempre 
bastante comprometida. Não existindo um conceito 
estabelecido sobre, e a compreensão de sua importância na 
vida cotidiana das pessoas normais, me parece que  
continuaremos por muito tempo ainda dando tiro no pé com 
egressos perdidos e desorientados perante o “mercado de  
trabalho”. Profissionalmente, o chamado “mercado” está 
absolutamente confuso exatamente pq a formação acadêmica 
permite, inclusive por necessidade de sobrevivência, forte 
banalização da atuação projetual. 
 

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
03/07/2015 

 

 
Diluído. Observo um leque cada vez mais amplo de 
especialidades, tanto no mercado (profissional) quanto no 
âmbito acadêmico. Concomitante a isso, aposto no aumento 
da “confusão” – por parte da sociedade – do que diz respeito 
ao design. A alta especialização parece mais confundir e 
associar o design à estética e ao efêmero do que ao projeto e 
ao longo-prazo. 
 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 

 
Esse é um dos dilemas significativos na área do design: como 
combinar a visão generalista, tão tradicionalmente frutífera 
para o campo, com o necessário aprofundamento em 
conhecimentos técnicos e projetuais associados a cada linha 
de trabalho. Na ESDI, temos a visão do design como um 
campo integrado, no qual podem-se mapear eixos de atuação, 
fomentando, em nosso novo projeto curricular, tanto a 
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05/10/2015 
 

interseção entre diferentes eixos como o aprofundamento em 
escolhas pessoais.  

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 
 

 
Vejo o design – me refiro especialmente ao de produtos -  
subvalorizado. Talvez pela incompreensão do que abrange o 
design no desenvolvimento de produtos, e pela facilidade em 
se copiar. Isso não é novo. E o designer, na tentativa de se 
manter atuante, explora as subcategorias e insere-se em áreas 
vizinhas. Acho isso positivo no sentido de renovar os 
conhecimentos e encontrar novos caminhos e estabelecer 
novas fronteiras entre os campos do conhecimento.  
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 2 
 
Complexidade do Sistema Design Em sua pluralidade e multifacetas, o sistema design não circunscreve-se 

apenas nas tradicionais categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe deste sistema - o design da 

informação, o design estratégico, design de espaço, design social, e outros (DE FUSCO, 2012). Cada uma destas categorias abriga 

mais uma série de outras sub categorias; como relatado por Silva et al. (2012, p.45) o design não parece ter uma trajetória definida. 

Ele se torna cada vez mais especializado em alguns campos, desenvolvendo competências específicas, mas ao mesmo tempo se 

torna generalista em outras, com o aparecimento de formas híbridas de prática. 
 
1.Nesta situação dicotômica apontada acima conte-nos: Como o(a) senhor(a) vê o 
Design no Brasil?  
 
2. Que projeção o  (a) senhor (a) faz para o Design brasileiro? 
 
3. O(a) senhor(a) considera que a pluralidade do sistema design beneficia ou 
prejudica a compreensão, pela sociedade do que seja Design hoje? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 2 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/02/2015 

 
O Design Brasileiro precisa ser revelado por uma lente 
menos midiática, e mais despida  de glamour é preciso 
escrever livros e conteúdos por Designers, mas 
especialmente por não designers para dar a precisa 
medida aos feitos realizados. A falsa ideia de supremacia 
do design como salvado é o próprio declínio da profissão 
como industrial Design, mas quando observamos o 
fenômeno do design e suas variantes podemos observar 
que é uma profissão concedida para abandonar padrões 
e absorver novos conhecimentos ela é a única que tem 
esta velocidade de adaptação.  O Design Brasileiro 
caminha a passos lentos a meu ver a muito mercado a 
espera de profissionais, mas o Design brasileiro não é 
educado para enfrentar os desafios de mercado. tem 
visão confortável e curta. 
 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Se o país avançar social e economicamente temos 
chances de o corpo empresarial e industrial de nosso 
país, à maneira dos países desenvolvidos, vir a 
reconhecer a importância do design e do designer em 
seus quadros produtivos.  

Caio Vassão 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  

 

 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

 
Vejo o Brasil trilhando um caminho muito interessante no 
que diz respeito a design. Temos cada vez mais 
profissionais engajados numa relação e num âmbito de 
projeto mundial, temos vivenciado um forte intercâmbio 
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DESIGNER JUNIOR  

 
de profissionais tanto para fins de estudo como para fins 
de trabalho, estamos ganhando espaço nas melhores 
faculdades e empresas ao redor do mundo. Dessa forma, 
acredito que seremos capazes de nos recuperarmos de 
um atraso histórico pelo fato de termos iniciado o 
processo de colonização, industrialização e 
desenvolvimento, sempre muito depois de outros países. 
Além disso, acredito que a globalização seja um processo 
que ajude de forma bem intensa o Brasil a integrar-se no 
Design internacional com maior eficiência e velocidade. 
Cada vez mais, pessoas e empresas estão conectadas a 
distância, fazendo com que essa troca seja mais rápida e 
atualizada. 
 

 
Eduardo Barroso 

Neto 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
 

09/08/2015 

 

 
Banalização e canibalização da atividade, devido a super 
oferta muito superior que a demanda. 
 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Nenhuma, pois o País se encontra sem rumo. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

 

 

 

 

 

11/03/2016 

 
Hoje no brasil, assim como em grande parte do mundo os 
profissionais da área do design estão voltados para 
técnicas empáticas para a mais acurada compreensão do 
usuário. Este enfoque busca aperfeiçoar o projeto e suprir 
demandas objetivas e subjetivas de seu usuário. Eu 
acredito que o design, assim como a arte, tem carater  
didático. desta forma,  qualquer indivíduo quando faz uso 
de uma boa solução aprende a olhar para o mundo de 
outra forma,  e a cobrar cada vez mais melhores projetos.  
O design brasileiro, assim como qualquer outro tem este 
poder transformador na sua sociedade. 
 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 
 

 
Não vamos modificar a situação atual se continuarmos a 
agir da mesma maneira. Ou criamos uma profissão e área 
de conhecimento  fortalecida ou nunca seremos 
reconhecidos. 
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18/08/2015  
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 

 

 
A meu ver, a própria pertinência de se falar em design 
brasileiro está diretamente vinculada à parcela da 
população com  efetivo acesso aos produtos a ela 
(supostamente) destinada. Caso contrário, em vez de 
design “para” brasileiros teremos apenas design feito 
“por” projetistas brasileiros. 
 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA  
 

 
Acho que temos ai, grandíssimas possibilidades de 
expansão. Em primeiro lugar estamos engatinhando 
ainda, nessa questão da regulamentação da profissão, 
isso é um ponto fundamental para que a gente tenha 
reconhecimento internacional, para você ter uma ideia, eu 
entrei na graduação no ano de 2001 nessa época a USP, 
que é talvez o maior centro de pesquisa do pais, não tinha 
um curso de design. Por outro lado você tinha centros, 
como o Mackenzie por exemplo, que foram pioneiros no 
curso de design e ai ja estavam numa alçada de voo 
completamente diferente porque antes disso o design 
aqui no brasil era atrelado a formação do arquiteto, o que 
não deixa de ser bom, você forma um profissional que é 
capaz de projetar da cidade a um objeto, mas numa 
sociedade e num mercado cada vez mais especializado, 
o designer que é específico e tem um domínio específico 
de um determinado tipo de projeto. Ele certamente vai ter 
mais capacidade técnica pra desenvolver isso. Acho que 
o designer brasileiro tem exatamente essa característica 
de conseguir ir do macro pro micro em uma facilidade 
muito grande até por causa dessa formação, mas isso em 
determinados momentos, não é exatamente  bom, porque 
você não tem a especificidade que você precisa. Vejo a 
perspectiva do design brasileiro, como um design  que 
ainda precisa ser especializado. O brasil tem grandes 
designers, ai eu não vou nem julgar a questão do design 
empírico que não tem formação, nós temos muito e que 
são muito notáveis inclusive, não vou nem citar nomes 
pra não comprometer, mas o designer brasileiro  ele 
geralmente projeta de luminária a cadeira, de cadeira a 
ponto de ônibus de porto de ônibus a cadeira de trem, 
isso não é exatamente bom, não sei se é bom a palavra, 
mas isso não é exatamente ortodoxo, vamos dizer assim 
porque os grandes designers mundiais eles tem uma 
linha. Por exemplo, vou citar um designer brasileiro, 
Sérgio Rodrigues,  se tornou notável pelas cadeiras que 
ele fez. Ele têm N peças no portfólio, dele mas ele se 
tornou notável pela expertise em cadeiras. A gente fala 
pouco, por exemplo, do mobiliário do Niemeyer, porque 
no mobiliário do Niemeyer embora ele seja um mobiliário 
plasticamente muito bonito, ele em termos de adaptação 
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ergonometria, ja não é aquela maravilha. A mesma coisa 
vale pro Le corbusier que não é brasileiro, mas enfim, 
teve uma passagem pelo brasil, então eu acho que posso 
fazer esse paralelo. Acredito que o designer que tem um 
desenvolvimento específico com um determinado nicho, 
ele vai ter um êxito maior, é isso que eu sinto falta no 
design brasileiro em geral e nos designers brasileiros. 
Isso pode ser uma perspectiva que seja aprimorada 
nesse sentido mas também não é uma regra. 
 

Gloria Lin 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 

 
 

 

 

 

 

 

15/06/2015 

 
Gosto de pensar no design do brasil como sendo escrito, 
desenhado, moldado em um papel todo branco. diferente 
de outros países, como a china onde moro atualmente, 
cuja história começa com algo escrito pelo governo, pela 
tradição ou pelos próprios limites de pensamento (dentro 
da caixa) ou pelo quanto ele vai valer financeiramente 
(sim, super capitalista!). culturamente e 
constitucionalmente, o brasileiro é total livre e se “o 
design não parece ter uma trajetória definida” então 
temos todo o potencial de exploração. acho que a história 
que o país se encontra hoje serve como uma ferramenta 
bastante útil para o surgimento de novas formas de 
design, mais acessível para quem realmente precisa do 
design como o parte da solução aos problemas que 
enfrentam diariamente. 
 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Em relação ao Design de Produto, área em que trabalho, 
projeto um futuro desanimador. Cada vez mais tenho 
visto jovens estudantes e designers buscando 
oportunidades fora do pais. Acho impossível a 
coexistência de bom design e falta de desenvolvimento 
econômico 
 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como atuo do setor automotivo, nao me sinto gabaritado 
para fazer projecoes em outras areas do design, contudo 
falarei somente a respeito do desgin automotivo. temos 
empresas automotivas atuando no brasil, mas com o 
mundo cada vez mais globalizado, os produtos tambem 
tendem a ser, ou seja, raramente se desenvolve um 
produto específico para cada mercado, como viamos no 
passado, apos a crise da GM em 2008 isto ficou muito 
mais evidente, quando empresas orientais como as 
japonesas e coreanas, ja faziam um produto global. 
Inevitavelmente existe algumas alterações para atender 
cada mercado (para atender a cultura ou limitação tecnica 
de processos de produção), mas não se muda o visual do 
produto, a aparência, no brasil chamamos isso de 
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11/03/2016 

tropicalização, e é somente isso que se faz em território 
nacional, raramente se desenvolve um carro do zero ai 
no brasil, acontece alguns raros casos, mas não existe 
um fluxo de projetos comparado ao o que ocorre na 
matriz, ou seja, minha projeção é clara, projetos 
desenvolvidos nas matrizes e no brasil temos apenas 
fábricas, mas não um desenvolvimento bruto. Triste, 
afinal neste departamento o brasil está exportando ou 
expulsando muitos talentos, porque não exste um 
mercado proprio. 
 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
01/03/2016 

 
Me parece que se soubermos beber na fonte da 
estratégia e gestão, podemos nos inserir mais e mais em 
projetos mais marginais do design, menos ortodoxos, 
desbravando outros tipos de aplicação, assim como as 
experiências internacionais. Se as outras áreas do 
conhecimento souber o que fazemos, eremos mais 
campo para nossas ideias e soluções. 
 

 
Marcelo de 

Resende 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Para reverter essa situação é necessária uma forte 
decisão política de investimento pesado em educação, 
através de bolsas, intercâmbio etc, em uma perspectiva 
inversa do que é realizado hoje, onde se investe na 
quantidade (mais de 700 escolas) em detrimento da 
qualidade. Esperamos  ainda, que a nova geração de 
empresários seja menos míope. 
 

 
 

Marcelo Teixeira 
 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
O Design Brasileiro tem muito potencial, e conquistará 
patamares altíssimos de reconhecimento no futuro. 
Passamos por essas dificuldades e desafios por se tratar 
de uma nova área do conhecimento que busca 
profissionalização e adesão dos empresários que ainda 
não conhecerem seu potencial de alavancar seu negócio 
orientados pelos processos de Design. Desde 2007 em 
minhas andanças,  venho pesquisando o potencial do 
Design Brasileiro bem como o fator Brasilidade que nos 
diferencia do restante do mundo. Ao contrário do que 
muitos pensam pecamos pelo excesso e não pela falta de 
cultura, advinda da fusão entre negros, índios e 
europeus. Atuamos com destreza desenvolvendo 
produtos, ambientes e serviços tanto para segmentos de 
baixa tecnologia quanto nos de alta tecnologia. Uma série 
de renomados profissionais expõem seus produtos no 
mundo ao lado de grandes referencias do Design e não 
perdem nada no quesito qualidade, inovação e bom 
humor. Evoluímos muito em pesquisas e processos 
bebendo em fontes hora antes inimagináveis. Ao meu 
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ver, nós que ao mesmo tempo, temos um grande 
potencial evolutivo e criativo possuímos em nosso DNA, 
um desleixo para as questões profissionais de 
planejamento e gastamos nosso precioso tempo para 
criarmos justificativas que culminam no “jeitinho 
brasileiro”  que infelizmente é negativado e muito criticado 
no exterior. No momento que encararmos os desafios 
com seriedade e demonstrarmos profissionalismo no que 
tange o vencer as barreiras do “Brazilian Way” seremos 
uma nação forte e  competitiva no Design. 
 

 
Marcos Da Costa 

Braga 
 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  
 

 

 
Eu não vejo se reverter não, vai continuar tendo um 
mercado pro designer que trabalha com uma pequena 
produção e pequenas empresas. São poucas as 
empresas brasileiras que estão com uma produção 
industrial de larga escala por causa desse macro cenário 
que eu falei, então vai continuar restrito, a maior parte 
continua com objetos e mobiliários e essa expansão de 
serviços é o que vai sustentar essa atuação brasileira 
pelo menos nos próximos 5 anos. O design brasileiro ja 
comprovou sua qualidade por causa da quantidade de 
prêmios ganhos o que significa que temos qualidade. A 
tendência é o mercado se estabilizar e continuar se 
abrindo para o design, a minha perspectiva é pra áreas 
de serviços que envolve, para mim, bastante o design 
gráfico, design de formação e o design thinking, o design 
estratégico, o web design, o design de games, então 
essas são as áreas de expansão brasileira pros próximos 
anos. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 

  
 

 

 

02/06/2015 

 
imagino que algumas especializações se tornarão cada 
vez mais populares, compreensíveis e valorizadas pelo 
mercado, como disciplinas capazes de resolver 
problemas com velocidade e eficácia, a um custo muito 
aceitável. design de serviços, web design, business 
design e design estratégico, de forma geral, tem 
perspectivas muito promissoras no país, na minha 
opinião. 
 

 
Mauro Claro 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Qualquer área do conhecimento - design, medicina, 
arquitetura, etc - só auxilia na difusão de seus benefícios 
a partir de políticas públicas consistendes. Temos visto 
um progresso nesse sentido. 
 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

 
Temos que tomar uma decisão e posicionar qual é a 
nossa função real, ter o conhecimento de tudo pode levar 
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FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 
 

 

a ser um profissional que não conhece bem nada. Esta 
postura parece pessimista temos que ficarmos atentos, 
pois já, existem vários cursos como arquitetura, 
engenharia, administração que já tem disciplinas de 
design.   
 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  
 

 

 
Há uma geração de profissionais que aos poucos se 
afirma no MERCADO NACIONAL e internacional, de 
forma mais evidente em iniciativas empreendedoras. Se 
a indústria nacional ( e outras oportunidades vinculadas à 
produção de bens e sua distribuição) não abrir espaço, e 
confiar no potencial dos jovens cuja formação tem sido 
aprimorada e atualizada nas últimas décadas, as 
projeções não são otimistas. Porém, se considerarmos 
algum investimento externo e as demandas que a 
globalização criou em oportunidades de trabalho sem 
limites territoriais, o design brasileiro tem contribuições 
significativas para dar a processos de desenvolvimento e 
projeto, em virtude da familiaridade que nossos 
profissionais tem com a diversidade de mercados, a 
diferença cultural e demandas da população e com o 
trabalho em condições restritas de materiais e mão-de-
obra, pouco especializados e , por vezes, carentes de 
soluções tecnológicas já exploradas e presentes em 
outros países. 
 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
05/03/2016 

 
Se a tendência de concentração da produção industrial na 
China continuar, e a produção intelectual se concentrar na 
Europa e nos Estados Unidos o design nacional talvez ficará 
em um nicho de nossa cultura, em idiossincrasias do mercado. 

 
Pedro Paulo Delpino 

Bernades 
 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
 

 

 

12/08/2015 
 

 
.Não consigo fazer nenhuma explicitamente. o 
consumerismo dominará mais ainda a vida das pessoas 
e elas, bem  naturalmente, estarão achando muito bom 
uma grande quantidade de artefatos colocados a 
disposição em completa  ilusão ̀s reais necessidades do 
dia a dia. esse fenômeno ocorre numa velocidade muito 
grande e as gerações já estão  bastante desinformadas e 
transtornadas sem a mínima noção da realidade 
 

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

 
É necessário reposicionar o design! E essa mudança 
passa pelo mercado e pela universidade. O design no 
Brasil precisa (re)tomar o papel de protagonista, como 
ciência e propositor de futuro (crítico e transformador). O 
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DOCENTE CURSO DESIGN 
03/07/2015 

 

design não pode continuar como coadjuvante: design-
disso, design-daquilo... 
 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 

 

 
Não acho prudente fazer projeções em tempos 
turbulentos (ou não – vide charles eames em “design: 
q&a”). será preciso avaliar os efeitos do processo de 
regulamentação sobre a atividade. 
 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 
 

 
Nossa economia de altos e baixos coloca o profissional 
do design na constante busca por novas atuações, por 
um espaço, visto que poucas empresas investem em 
equipes de design, e as que o fazem estão sujeitas às 
oscilações da economia. o profissional autônomo, o dono 
da pequena agência, vai continuar se adaptando. 
Aqueles que conseguirem encontrar nichos para sua 
atuação vão continuar na área. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 3 
 
Complexidade do Sistema Design Em sua pluralidade e multifacetas, o sistema design não circunscreve-se 

apenas nas tradicionais categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe deste sistema - o design da 

informação, o design estratégico, design de espaço, design social, e outros (DE FUSCO, 2012). Cada uma destas categorias abriga 

mais uma série de outras sub categorias; como relatado por Silva et al. (2012, p.45) o design não parece ter uma trajetória definida. 

Ele se torna cada vez mais especializado em alguns campos, desenvolvendo competências específicas, mas ao mesmo tempo se 

torna generalista em outras, com o aparecimento de formas híbridas de prática. 
 
1.Nesta situação dicotômica apontada acima conte-nos: Como o(a) senhor(a) vê o 
Design no Brasil?  
 
2. Que projeção o  (a) senhor (a) faz para o Design brasileiro? 
 
3. O(a) senhor(a) considera que a pluralidade do sistema design beneficia ou 
prejudica a compreensão, pela sociedade do que seja Design hoje? 
 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 3 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
 
 

 

 

 

 

07/02/2015 

 
Na minha experiência entendo que beneficia, e cada vez mais 
fortalece não todos os candidatos a designer mas todos 
aqueles que entende que a responsabilidade exige alto preço 
de dedicação com estudo, pesquisas e dedicação continua 
unindo prática e teoria é um processo sem fim. Sim a 
pluralidade é o sobre nome do design e isso se traduz em 
beneficio quando se entende que não há limites nesta 
profissão, ou você se desenvolve evolui mesmo em outras 
áreas vejo amigos migrando e levando a metodologia para 
outras profissões e fazendo disto uma arma secreta. 
 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
20/03/2016 

 
Independentemente da visão que a sociedade guarda do 
designer, penso que este profissional, dada sua formação, é 
uma peça chave para o desenvolvimento social, cultural e 
afetivo da sociedade, o que se reverte também para o 
desenvolvimento econômico. Penso também que é necessária 
a regulamentação da profissão do designer para que a 
sociedade tenha uma melhor compreensão deste jovem 
campo do conhecimento. 
 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  

 

 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

 
Se por um lado a complexidade torna o objeto de estudo mais 
distante do público, por outro, ela é capaz de fazer com que 
este mesmo objeto se infiltre cada vez mais na sociedade. A 
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FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 

 

complexidade pode ser entendida como um conjunto de 
simplicidades, que se torna de complexo entendimento apenas 
pelo volume. Com isso, num primeiro olhar, mais distraído ou 
superficial, teríamos um distanciamento da área Design frente 
ao público (seja ele consumidor, de estudo ou de 
desenvolvimento).No entanto, por outro lado, esse conjunto de 
simplicidades facilita o engajamento de pessoas com esses 
“braços” (que chamamos de sub-áreas), que são mais simples 
que o todo, por exemplo: cursos de curta duração sobre 
tipografia, cursos de extensão sobre design estratégico, cursos 
superiores de design gráfico, de moda, de produto, multimídia, 
inúmeros cursos de pós-graduação com branding, estratégia 
de marca, etc. Com isso, a complexidade é capaz de tornar o 
conjunto mais distante e de difícil entendimento para o público 
envolvido no sistema, contudo, também torna mais palatável a 
experimentação nas sub-áreas e faz com que a segmentação 
seja mais clara e objetiva. 
 

 
Eduardo Barroso 

Neto 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
O que banaliza são os resultados midiatizados das três áreas 
tradicionais do design gráfico, industrial e interiores. A 
pluralidade acrescenta valor à atividade mas ainda não 
consegue repercutir. 
 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 
 

 
Prejudica em muito, pois não existe compreensão definida do 
que seja industrial design na sua essência. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

 

 

 

 

 

11/03/2016 

 
Gosto de pensar no design e suas multifacetas como o tronco 
de uma árvore e seus galhos. Quando vemos os galhos 
sabemos que ali existe uma árvore. Esta analogia facilita a 
compreensão de como o design e sua pluralidade pode ser 
visto em nossa sociedade.  Não sei se o idivíduo tem 
consciência deste conceito, mas gosto de pensar que quanto 
mais presente na vida das pessoas, mais estas passam a 
conectar e compreender que existe um “algo por tras” de uma 
sinalização compreensível, de um bom serviço ou  de um 
sapato confortável. Assim como disse antes, o design ensina. 
O design melhora a vida das pessoas mesmo que elas disso 
não tomem consciência. 
 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL  
DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 
Prejudica. 
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18/08/2015 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

 

 

 

 

05/10/2015 

 
Difícil precisar, já que a compreensão de algo é um processo 
bastante dinâmico. em linhas perigosamente gerais, a 
complexidade tende a dificultar a compreensão, mas a 
diversidade permite contemplar particularidades, o que, em 
princípio, poderia favorecer a apreensão e, eventualmente, a 
posterior compreensão. Novamente, a meu ver o divisor de 
águas está em tentar deixar tão claro quanto possível onde 
existe projeto e onde não. 
 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Ai já é um pouco do ponto que eu ja estava discutindo, eu acho 
que prejudica, ao mesmo tempo essa pluralidade tem atingido 
as camadas mais populares brasileiras, como jamais se viu 
antes, nos estamos vendo uma popularização do design  
inclusive o design esta sendo usado como moeda de 
agregação de valor hoje, você tem, vou usar o exemplo do 
campo da moda, você tem um Herchcovitch assinando coleção 
da C&A isso significa o que , vender a peça barata na C&A 
com um rotulo de design qualificado. Isso só está caminhando 
graças a velocidade da informação e a mídia que evolui muito 
nesses últimos anos, então vou te dar um exemplo no 
mobiliário que é minha área de pesquisa,  quando você 
perguntava para uma pessoa ate a década de 90 qual era o 
seu ideal de sofá, qual seu sonho de sofá, é o sofá que a classe 
A consumia 20 anos antes, porque vc tinha uma herança meio 
colonial ainda disso, primeiro lugar da patroa dar o móvel 
antigo para os funcionários, em segundo lugar porque não 
existia velocidade de informação, então ele não sabia 
exatamente o que a classe a estava consumindo então 
demorava para chegar nas camadas mais baixas. No sentido 
da própria rede de varejo, por exemplo, as casas Bahia 
demoravam pra produzir um sofá que estava no salão de 
Milão. Hoje o sofá que vende nas casas Bahia é quase igual 
ao sofá que você encontra na Breton. porque se tem a internet 
e o cara sabe o que aconteceu no salão de móveis de Milão 
em tempo real, e ele quer aquilo, não estamos falando de 
qualidade de matéria prima, mas estamos falando de estética, 
então eu acho que essa pluralidade, ela é essencial e ela é… 
tem dois lados, tem um lado muito positivo que é o lado do 
acesso a informação, mas ao mesmo tempo ela tem o 
problema de esbarrar no problema da qualidade, pq pra você 
chegar no design da peça e viabiliza-la, você não usa a matéria 
prima ideal ou adapta a realidade da industria ao projeto. outro 
exemplo, o brasil tem um problema serio da produção  seriada 
de moveis populares, nos usamos, chapas de MDF, de OSB  
enfim, de todo esse tipo de coisas que são chapas que exigem 
uma ferragem especificas pra elas ao mesmo tempo a gente 
não investe na ferragem que deveria ser ideal para esse tipo 
de chapa, e ai a gente fala, olha o móvel não tem a qualidade 
que deveria porque está usando uma chapa de MDF, e não é 
por causa disso, é porque a ferragem que esta sendo usada 
não é a ferragem que um MDF exige, para que tenha 
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durabilidade que ele precisa, e ai eu acho que o problema de 
tentar adaptar um desenho de padrão estético final a uma 
industria q não esta adaptada a isso, ao contrario da industria 
que produz para o alto padrão. acho que tem esse problema, 
mas eu vejo esses dois lados, o lado positivo e tem um lado 
negativo. o lado positivo é a democratização desse gosto pelo 
design, que aconteceu, na minha opinião, graças a mídia, e 
graças a industria e as marcas que perceberam que poderiam 
usar isso como instrumento de marketing, falar que o Marcelo 
Rosembaum assinou uma linha de moveis para a tok stok , se 
você falasse 20 anos atras, ninguém sabia quem era o 
designer  ninguém sabia quem era o fabricante  você chegava 
e vendia, entendeu ? era um móvel que estava na vitrine, então 
acho que isso é uma questão que esta em mudança mas acho 
que define bem  ai essa questão da pluralidade.  

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Acho que a sociedade, em geral, não precisa compreender o 
design. o sistema design precisa funcionar em sua pluralidade 
e envolvê-la sem desejar ser compreendida. 
 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Acho que prejudica a compreensão, e penso que isso não 
tenha muita relevância numa sociedade em que a educação 
seja extremamente ruim. Numa sociedade com menos 
desequilíbrio e mais educação, a pluralidade do sistema possa 
talvez ser mais facilmente absorvida.  

 
Julio Beckhauser 

 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
Com toda a certeza prejudica a compreensão. na cultura 
brasileira já existe um grande complexo de inferioridade, 
qualquer palavra em inglês costuma ter forte sentido de status,  
por isso tantas marcas estrangeiras, nomes de loja em 
shoppings e até nomes de crianças impronunciáveis em nossa 
Lógica nacional. Como o termo Design não foi traduzido, e 
acredito que não tenha que ser, pois teríamos mais 
dificuldades ainda em estipular um nome para cada nova área 
do design, seria mais adequado e desejável evoluirmos, 
melhorarmos como sociedade. Com a pluralidade do design e 
este cenário nacional, é deprimente ver também a aparição 
dos “cakes design” e “design de sombrancelha”, enfim, 
deplorável, este tipo de fenômeno, torna cada vez mais difícil 
a compreensão da sociedade brasileira, em um seminário da 
semana no design de 2008, no Mam do Rio de janeiro, vi uma 
palestra de um senhor que contava como a Inglaterra obteve 
sucesso ao criar um ministério de tecnologia, inovação e 
design, apos a segunda grande guerra, isto ajudou a 
reconstruir as cidades bombardeadas, e a reestruturar as 
empresas e negócios com muito mais estratégia e êxito, e 
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dentre um dos setores deste ministério, existia um 
departamento “anti-terrorismo no design”, ou seja, seria 
expressamente proibido termos e utilizações desta palavra 
aleatoriamente, como é feito no Brasil. Agora falar disso por 
aqui parece utopia, ja que não temos nem a profissão 
regulamentada não é mesmo ? 
 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Acho que a pluralidade vem de uma maturidade do próprio 
mercado, ao mesmo tempo que dilui a percepção do conceito 
de design , ela reforça a palavra e a profissão como uma 
ocupação. 
 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
 

 

 
 
Confunde, vulgariza e torna a atividade menor. 

 
 

Marcelo Teixeira 
 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
Em termos essa pluralidade beneficia por trazer a tona, mesmo 
que de forma míope, o termo Design fazendo soar mais 
próximo aos ouvidos e dessa forma gerando investigação por 
parte do consumidor.  Porém a reboque ela conclama a nós 
profissionais a desenvolver um trabalho esclarecedor de base 
para que conceitos sejam difundidos de forma correta e que tal 
ciência seja estabelecida sem olhares de desconfiança 
 

 
Marcos Da Costa 

Braga 
 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Pode parecer um pouco contraditório mas primeiro, essa 
pluralidade beneficia os designers, porém torna-se confuso 
para a população em geral entender quem é esse profissional. 
O mercado ainda vê o profissional setorizado, ou seja, o 
designer de games, o designer de mobiliário, o gráfico, e não 
um único profissional designer que pode atual em todas essas 
área. O entendimento da categoria de design como uma 
categoria única, é muito difícil, porque são atuações muito 
dispares. O que leva as pessoas a entender isso é continuar 
buscando pela visão do artista, um artista estético das formas 
etc. Nessa imensa visão de ser artista entra problemas de 
compreensão da qualidade técnica desse profissional, o 
mercado quando pensa dessa maneira, não valoriza a 
remuneração do profissional ou deixa de saber corretamente 
que atribuições ele deveria ter, então pode  acontecer como 
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acontece em alguns setores, sublocar a função do designer, 
ou seja, fazendo com que ele entre no final da cadeia de 
produção como se ele fizesse parte apenas da parte estética 
do produto, o que não deveria acontecer porque o design 
acontece no processo. ainda ocorre quando é um designer 
gráfico que atua apenas na estética por exemplo de um 
website. A pluralidade tem um lado negativo e em parte é culpa 
do designer que não atua no esclarecimento de sua profissão, 
então existe sim um prejuízo para a compreensão do 
profissional, mas por outro lado expande mercado 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 

 
 

02/06/2015 

 
Quanto mais o design thinking, como conceito de pensamento 
de design, for aplicado a diversas atividades, mais os bons 
profissionais terão espaço para compartilhar e oferecer 
soluções a um número maior de beneficiários. Portanto acho 
que a pluralidade tende a beneficiar o conceito de design como 
um todo. 
 

 
Mauro Claro 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Acho que facilita por aproxima a profissão de uma imagem de 
"faz tudo, o que me parece muito interessante numa cultura 
cada vez mais integradora. 
 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 
 

 

 
O meu posicionamento anterior já responde a sua pergunta. 
Acho que estamos deixando de sermos objetivos para 
definirmos qual a nossa real função neste processo.  A 
pluralidade prejudica a compreensão de nossa função. 
 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  
 

 

 
Sinceramente, prejudica. Seria mais interessante discutir a 
abrangência do termo a partir de uma definição mais precisa 
do termo ( associando-o a “ projeto”, por exemplo), e 
relacionando-o a exemplos, do que insistir na profusão de 
termos e recortes que se propõem para o sistema, e que 
parecem não ter fim ( e nem “um fim” que não seja a 
imprecisão, mistificando a área e o campo de  atuação do  
profissional). 
 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
05/03/2016 

 
A sociedade não precisa entender o que é design. Design deve 
entender a sociedade, seus desejos e aspirações. O design 
apenas ______de forma física a cultura. O design reflete sobre 
o futuro, especula sobre onde e como a cultura florescerá, e 
promove este acontecimento na esfera do que é físico, 
material. Não é uma questão tão egocêntrica.  

 
Pedro Paulo Delpino 

Bernades 

 
O discurso DESIGN é usado como peça de ilusão. Ele prega 
ilusão para as pessoas ao invés de deixa-las numa condição 
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FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
12/08/2015 

de conforto perante o mundo, adotando os pontos positivos: 
função/design que deveriam ser invisíveis na relação 
forma/função/produção/custo. 
 

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
03/07/2015 

 

 
Prejudica. No imenso oceano da “pluralidade”, abarcam tanto 
designers e quanto um número cada vez maior de profissionais 
“não-designers” especializados em técnicas e softwares. 
Operar de olhos fechados um software de ilustração digital não 
faz um designer. 
 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
De certo modo, prejudica. no entanto, esta compreensão já era 
difícil quando o campo do design era mais simples, menos 
facetado. nosso entendimento é de que o campo do design, 
como campo específico do projeto, é integrado, e essas 
diferentes variedades de atuação fazem parte de um espectro 
contínuo. por outro lado, esse amplo escopo permite alguns 
aventureirismos, também por pessoas de outras áreas. 
 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 
 

 
Prejudica, pois não existe um entendimento primeiro do que é 
design, e segundo de sua abrangência. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 4 
 
Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  Um dos quesitos básicos de qualquer 

tipo de projeto do objeto; que na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  Para o designer italiano 

Andrea Branzi (2012, p.106), atualmente a questão da produção industrial não é mais tão relevante, pois existem a autoprodução, as 

séries limitadas, as peças únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua qualidade técnica. Hoje, a demanda que 

o projeto deve atender é a de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade de reprodução. A tecnologia tem 

proporcionado progressos singulares como as impressoras 3D que possibilita a produção de objetos tridimensionais; esta tecnologia 

já é utilizada em diversos segmentos como os da joalheria, do calçado, próteses, entre outros.  
 
4. De que modo a expansão do acesso à tecnologias produtivas, como a 
impressão 3D e os softwares de manipulação de imagens como os apps, 
podem impactar na atividade do design? 
 
5. Quais os princípios metodológicos que o (a) senhor(a) considera essenciais para o 
desenvolvimento de um projeto? 
 
6. De que forma a tecnologia, o computador modificou de algum modo seu processo 
projetual? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 4 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
De forma Positiva toda esta revolução tecnológica sempre 
esteve lá no sub consciente ou nos desenhos futurísticos de 
designers ao redor do mundo,  só vai fortalecer não há como 
defende o contrario pensamos o futuro e parte deste 
pensamento é criar o novo revelar nem sempre é possível 
preservar. 
 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Tais inovações tecnológicas e ferramentas produtivas, 
ampliaram e continuam ampliando o campo do design, abrindo 
ao designer o acesso aos meios de produção e 
proporcionando a este profissional uma maior autonomia.   
 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
A cada momento da história que passamos e onde tecnologias 
novas surgiram, o design foi impactado e se transformou, 
renovando suas atividades principais e mudando seu foco 
principal de atuação. Percebe-se isso desde os primórdios, 
quando o homem passou a desenvolver ferramentas e não 
apenas a usar aquelas disponíveis (lembrando que nessa 
época nem se imaginava a palavra Design). Nesse momento 
da história, o Design teria sido responsável pelo 
desenvolvimento das ferramentas, não apenas pela estratégia 
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de como utilizaá-las.Num segundo momento, poderíamos 
notar essa transformação durante a primeira revolução 
industrial, quando o design teve de se adequar a um novo 
momento produtivo e a novas “regras” de trabalho e que 
impactavam os projetos desenvolvidos.Após a segunda 
revolução industrial esse fato decorre novamente, quando 
observamos a mudança na aplicação de materiais e a 
qualidade dos produtos, que agora tinham um ciclo de vida 
maior, uma resistência mais adequada e um acabamento mais 
refinado.Dessa forma, com esse novo acesso a tecnologias e 
com esse novo momento onde a distribuição dessas 
ferramentas e técnicas produtivas se dá de forma mais difusa, 
o Design talvez tenha que se adaptar novamente para 
adequar-se a esse novo momento. Uma das possibilidades de 
caminho para os designers de hoje seria trabalhar com o 
desenvolvimento dos programas e dos equipamentos em si, 
como as impressoras 3d, as máquinas de corte a laser, CNCs, 
os softwares que controlam esses equipamentos, etc. Outra 
possibilidade seria trabalharmos com os “inputs” desse 
maquinário, isto é, desenvolver os modelos 3D para 
prototipagem, fazer desenhos técnicos para adequação aos 
cortes 2D, etc. Por fim, não podemos nos esquecer que talvez 
a grande força do designer contemporâneo seja pensar o que 
projetar junto ao público. Com a aproximação da equipe de 
Marketing, das ferramentas de Design Thinking, de estudos e 
teorias como a Cauda Longa e a Economia Criativa, cada vez 
mais o designer é o profissional que entende a demanda de 
mercado e propõe uma solução adequada e inovadora 
 

 
Eduardo Barroso 

Neto 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Do mesmo modo que a impressão 2d teve impacto no design 
gráfico a impressão 3d terá no design de produtos. De um lado 
a expansão da qualidade e de outro o surgimento de uma 
produção autodidata alimentado o mercado.   
 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
No âmbito industrial, são bem vindas para ajudar o processo 
de definição da engenharia do objeto, pesquisa de mercado, 
etc. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

 
Essa expansão apresenta uma interessante discussão de 
como a produção em série está se voltando para o plano do 
indivíduo. Na minha opinião, o fato dos usuários poderem atuar 
como “designers” (no sentido de criar soluções para suas 
necessidades) não os faz designers. Isso não apenas impacta 
na atividade de design, mas também na compreensão deste 
conceito pela sociedade, além de colocar em risco a qualidade 
e segurança do “produto” que resulta desta  criação. O que 
consequentemente traz à tona a questão, isso é design? 
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Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Elas vieram a contribuir e trazer novas possibilidades 
projetuais. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10/2015 

 
Em primeiro lugar, é preciso considerar que profissionais como 
Andrea Branzi transitam por vias demasiadamente próximas 
do artesanato (e até mesmo da arte), o que pode contaminar a 
subsequente reflexão (ou seja, desconfio que Branzi esteja 
legislando em causa própria...). Depois, vale lembrar que o 
foco da revolução industrial mecânica é a mecanização da 
produção. A produção serializada, com todas as suas 
consequências, é fruto do arco de possibilidades (e limites) que 
o estágio da técnica efetivamente disponibilizou a cada 
momento do percurso. Com tais ressalvas, talvez seja 
prematuro dizer que a produção mecanizada foi superada. 
Pelo que me consta, o estágio eletroeletrônico da revolução 
industrial só faz exacerbar o vetor da produção mecanizada, 
transformando a iminência de massivo desemprego num 
flagelo para o qual ainda não temos perspectiva de 
equacionamento. Nesse sentido, entendo as tais novas 
técnicas como possibilidades a serem exploradas, como 
aconteceu, por exemplo, com a curvatura da madeira 
compensada ou com a injeção de polímeros. O que pode 
ocorrer é a profusão de designers empreendedores, ou seja, o 
estilhaçamento das fontes de produção de especialidades (já 
que, por uma questão de custo, a produção acessível à massa 
deverá continuar correndo em uma raia própria). uma 
esperança de encaminhamento para certo excesso na oferta 
de designers... 
 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Isso é uma questão muito interessante, eu sou de um geração 
que pegou exatamente a inserção do Autocad na vida dos 
arquitetos, vou estender pros designers e a inserção da 
impressora 3d e tudo isso. Quando começou essa onda de 
Autocad muita gente falou que limitaria o processo criativo do 
arquiteto e do designer porque ele não tem a prancheta livre a 
mão, não tem a liberdade a espontaneidade do traço a mão, 
eu acho que isso é uma grande bobeira, e isso vale pra 
impressoras 3d e para todas as ferramentas que nos usamos 
hoje. Antigamente você tinha que ter aula de desenho para 
dominar o traço, hoje nos temos que ter a mão as ferramentas 
mais tecnologicamente avanças para que permitam dar vazão 
a nossa criatividade , que também é diferente da criatividade 
que se tinha há um tempo a atrás. Agora um grande erro que 
a gente tem que ficar bastante atento, como designers é que o 
designer domine essas ferramentas e domine amplamente a 
capacidade de uso de uma impressora 3d por exemplo, porque 
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se a impressora 3d se tornar um fator limitante ai sim ela é 
prejudicial para o resultado final do projeto. Por exemplo, eu 
não vou fazer a curva X no encosto da cadeira porque essa 
impressora não consegue ler tal coisa. Eu acho que nesse 
caso, o que deve-se fazer, e isso vale para a formação dos 
curso etc. é se difundir o conhecimento total do uso das 
ferramentas porque se não, elas se transformam em fatores 
limitadores e ai sim é perigoso. Eu pelo contrario acho que 
todos esses mecanismos, principalmente a impressora 3d, são 
maravilhosos, é impressionante você poder ver um modelo 
daquilo que você concebeu em poucos minutos sem a 
limitação de um laboratório. Outro elemento que deve ser 
colocado em jogo, com a impressora 3D nos temos que tomar 
cuidado porque a gente perde totalmente a sensação do tato 
dos diferentes materiais que podemos empregar nos objetos, 
é necessário que se tenha um conhecimento amplo dos tipos 
de materiais que estão disponíveis para um determinado tipo 
de projeto, se não, eu vou na lei do mais fácil  e obvio, faço 
com plástico injetado faço com coisas moldáveis que são muito 
mais fácies do que trabalhar por exemplo, com madeira 
laminada ou trabalhar com aço e com materiais que devem ser 
adaptados a determinada forma, e não um fluido ou um 
polímero qualquer que possa se sujeitar a uma forma que 
quiser diante de uma forma, então isso, eu acho que o Autocad 
não eliminou a necessidade  do modelo, e a impressora 3d 
também não eliminou, só que ela incluiu uma etapa muito boa 
ai no meio da coisa, que é visualizar o pré projeto numa 
tridimensionalidade que nessa fase ainda não levaria para um 
laboratório. 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Todos são instrumentos úteis ao processo de entendimento e 
assimilação do objeto ou projeto.  por meio dessas simulações 
é possível enxergar e analisar pontos de melhoria ou de ênfase 
impactando positivamente no desenvolvimento do design, 
independente de sua exclusividade ou não. 
 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Penso que o acesso a novas tecnologias seja algo sempre 
positivo. Impressao 3D e algo muito utilizado hoje em dia por 
exemplo em fases preliminares de desenvolvimento de 
produto, devido a rapidez e teoricamente baixo custo para a 
“impressao” das partes. Softwares de manipulacao de imagens 
para telefones (apps) nada tem a ver com design na minha 
opiniao. Mas o uso de softwares profissionais como Painter e 
Photoshop são imprecindiveis para quem quer trabalhar com 
design independente da area. 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
impressoras 3D sao impressionantes realmente, possibilitam 
muita autonomia no processo de design. porem muito cuidado, 
assim como as drogas nao farao um musico virar um pop star, 
a tecnologia tambem nao significa talento, ou sucesso. a 
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11/03/2016 

tecnologia esta para nos ajudar, para tornar possivel tarefas 
muito caras e complicadas, porem se o profissional nao se 
especializar, a tecnologia vira contra ele, pois ira revelar a falta 
de conhecimento e teorias por tras da ciencia. acho 
maravilhosa toda nova tecnologia, mas tambem sempre tenho 
muito receio quando se populariza algo, no Brasil temos um 
concorrente do design conhecido como “micreiro” pessoa sem 
formacao que opera um computador e se entitula capaz de 
executar servicos de design, é isso, a tecnologia permite esse 
outro lado também, a banalizacao, que nao contribui em nada 
ao setor, Nao raramente preciso fazer coisas esquisitas no 
meu trabalho somente para provar que aquilo nao iria 
funcionar, ou seja, a tecnologia em excesso, torna o 
profissional preguicoso, sem capacidade de adquirir uma 
consciencia espacial ao projetar, honerando pessoas, espaco 
e tempo. 
 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Poderemos gerar mais projetos e vendê-los virtualmente . 
Acho que é uma possibilidade a mais para ganharmos 
mercado. 
 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Essas tecnologias têm atividades potenciais, mas por 
enquanto, sua utilização é muito pontual, como por exemplo 
na medicina. 
 

 
Marcelo Teixeira 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 
 

 

 
Para os profissionais que passaram pela forma tradicional de 
projetar o advento de tecnologias auxiliam no refino e 
detalhamento das informações, bem como na agilidade dos 
desenvolvimentos sem alterar o partido. Já para os estudantes 
que não vivenciaram o processo tradicional de projetar o 
advento da tecnologia pode limitar a concepção pois se eu não 
domino o software ele  altera meu partido de desenvolvimento. 
Um exemplo é se o  “selling point” desse projeto é uma curva 
harmônica porém eu não aprendi o comando “spline”, eu  
abandono o partido  e o resolvo com uma série de linhas 
chanfradas, uma pena! .. 
 

 
Marcos Da Costa 

Braga 
 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

 
Ampliação de mercado, quanto aos aplicativos o que ocorre é 
no impacto na metodologia de projeto, ao meu ver algumas 
adaptações nas etapas clássicas de projeto devem ser feitas, 
mas o que eu tenho visto de prático é ampliar novas 
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MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  
 

 

possibilidade de serviços para o designer. As impressora 3D 
vêm na verdade atender um determinado seguimento, se diz 
muito que a 3D veio para substituir e tomar conta de tudo, mas 
não é isso ela é apenas mais uma ferramenta para atender a 
ramos específico de necessidade de produção de produto que 
existiam antes mas não tinham essa ferramenta que agiliza 
teste de concepção da forma, gastando menos tempo e menos 
dinheiro para testar o projeto. Ela vem impactar novamente, 
como aconteceu com a computação gráfica nos anos noventa 
no brasil, o método isso sim. Vem possibilitar uma resposta 
mais rápida de eu testar uma forma. A concepção continua a 
mesma, é mental e intelectual e deve-se se adaptar a forma de 
se expressar e no processo metodológico mental, porque a 
feramente permite pular uma serie de etapas, portanto torna o 
processo intelectual mais dinâmico, não considero que a 
impressora vai substituir a produção de produtos devido ao 
preço etc. ela vai auxiliar no método. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 

  
 

 

 

02/06/2015 

 
As tecnologias produtivas podem reproduzir em maior número 
e com menor custo uma quantidade grande de bons ou maus 
trabalhos de design. O profissional que os projeta é que deverá 
ser responsável pela qualidade de sua execução. O trabalho 
do profissional não termina, na minha opinião, na entrega do 
projeto, mas sim na garantia da qualidade de execução do 
produto ou serviço final. 
 

 
Mauro Claro 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Aparentemente muito positivo, porém me parece que ainda 
estamos muito no início desse cenário, de modo que ainda não 
é possível compreender todas as suas possibilidades e 
eventuais. 
 

Milton Francisco 
Junior 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
Pode ser um grande beneficio não trará nenhum impacto. Os 
modelos de transformação e materialização esta sendo 
modificado em uma velocidade muito rápida.  esta lançada 
uma grande oportunidade temos que saber como utilizar este 
novo momento para o nosso beneficio, já perdemos muitas 
oportunidades de posicionarmos o design como agente de 
transformação. 
 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
São facilitadores e ferramentas muito competentes para 
auxiliar a produção, a distribuição e a disseminação de 
soluções e trocas de informações durante os projetos, de 
forma ágil, leve e eficiente, vencendo distâncias e barreiras 
tanto físicas como tecnológicas, uma vez que permite o acesso 
e a intervenção em etapas  específicas,  de forma integrada e 
compartilhada. 
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Olavo Egydio de 
Souza Aranha  

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
05/03/2016 

Isto não é questionável; chama-se materialismo histórico. Toda 
bibliografia que trata de estudos de caso de produtos reflete 
isso. Seja “alta” tecnologia, seja “baixa”. Acho que o problema 
maior seja o acesso ao mercado consumidor assim como as 
referencias dos modelos de aspiração.  

 
Pedro Paulo Delpino 

Bernades 
 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
O design e uma atividade projetual desenvolvida pelo ser 
humano e para o ser humano. as questões de produção devem  
ser alinhadas como os desafios das indústrias e não o que 
ocorre há tempos. a indústria se beneficia mais do que o  
usuário no final do processo.   
 

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
03/07/2015 

 

 
Entendo que a tecnologia (acesso e especialização) traz 
inúmeros benefícios ao design. O cerne da questão deve ser 
quanto ao uso/utilidade da tecnologia. Deve ser empregada 
como meio/ferramenta para o trabalho do designer, nunca 
como fim (finalidade). 
 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Todas as inovações tecnológicas, desde séculos, impactam as 
atividades projetivas e produtivas. não é diferente no mundo 
contemporâneo. o design incorpora as novas tecnologias e cria 
novos âmbitos de atuação a partir delas. 
 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
Podem auxiliar, assim como quaisquer ferramentas que 
possibilitem uma rápida visualização 2D ou 3D de um objeto 
idealizado 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 5 
 
Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  Um dos quesitos básicos de qualquer 

tipo de projeto do objeto; que na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  Para o designer italiano 

Andrea Branzi (2012, p.106), atualmente a questão da produção industrial não é mais tão relevante, pois existem a autoprodução, as 

séries limitadas, as peças únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua qualidade técnica. Hoje, a demanda que 

o projeto deve atender é a de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade de reprodução. A tecnologia tem 

proporcionado progressos singulares como as impressoras 3D que possibilita a produção de objetos tridimensionais; esta tecnologia 

já é utilizada em diversos segmentos como os da joalheria, do calçado, próteses, entre outros.  
 
4. De que modo a expansão do acesso à tecnologias produtivas, como a impressão 
3D e os softwares de manipulação de imagens como os apps, podem impactar na 
atividade do design? 
 
5. Quais os princípios metodológicos que o (a) senhor(a) considera essenciais 
para o desenvolvimento de um projeto? 
 
6. De que forma a tecnologia, o computador modificou de algum modo seu processo 
projetual? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 5 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Todos os quais pudermos acessar, esta é a grande mágica não 
há receita ao menos trabalho assim a 22 anos e tem dado 
muito resultado, cada projeto um história nova como se fosse 
a primeira vez, é preciso sair pronto pra tudo chuva, sol, neve 
o que vier por isso estudar em pesquisar é imperativo. 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Para o desenvolvimento de todo e qualquer projeto, é 
necessário um conhecimento é uma pesquisa aprofundada 
sobre o tipo de objeto que se pretende projetar, considerando 
seus aspectos lógicos, éticos e estéticos, em todo o seu ciclo 
de vida, conhecimentos técnicos de linguagem, de público e 
mercado, assim como aspectos econômicos, ambientais e 
sociais. 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 

 
Entendo que, para um projeto sólido e bem desenvolvido, nos 
tempos em que vivemos, seja essencial um bom entendimento 
da proposta e da demanda. Dessa forma, julgo ser necessário 
que pesquisas qualitativas sejam feitas junto a usuários, para 
tanto, trazer as técnicas de empatia do Design Thinking. Além 
disso, entender a complexidade do projeto é algo fundamental, 
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17/08/2015 portanto, necessário trabalharmos técnicas como a taxonomia 
e abstração em níveis do projeto. Para o desenvolvimento de 
uma nova proposta, acredito que o processo criativo deva 
sempre buscar ser ousado e inovador, trabalhando com 
ferramentas de desenho e ilustração que possibilitem isso e 
usar o estado da arte mais avançado que se tem como base. 
Por fim, usar de forma intensa as técnicas de prototipagem 
disponíveis hoje, sejam impressão 3D, corte, extrusão, 
modelagem, etc. 

 
Eduardo Barroso 

Neto 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Identificar a demanda. Definir a oferta. 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Só utilizo o processo do autor Mike Baxter, da editora Edgard 
Blucher Ltda. O resto é modismo didático.  
Outro autor interessante é Stephen R. Rosenthal (mc graw hill) 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

 
1- pesquisa para compreender o “assunto” do projeto 
2- definir métodos e público alvo 
3- contato/pesquisa para compreender o indivíduo que fará 
uso deste projeto  e todos os stakeholders envolvidos 
4- definir o problema, abstrair e objetivar os possíveis 
subproblemas 
5- definir o objetivo e conceito do projeto 
6- processo criativo (muitas vezes “ativo” com a participação 
do usuário) 
7- teste do protótipo com o usuário (muitas vezes com outros 
indivíduos em busca de solução universal) 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Uma fase de pesquisa aprofundada, com muita informação 
(mercado, cliente, produção, referências, significados...)  é a 
base para a construção do conceito e do cenário que o projeto 
será inserido. A parte criativa necessita de um período de 
maturação para que as ideias sejam aprofundadas e saiam do 
“lugar comum”. Depois, um cuidado e acompanhamento da 
fase de execução. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
Com tanto tempo de janela, por uma questão de honestidade 
devo admitir que o método empregado num determinado 
projeto só é conhecido retrospectivamente, ou seja, ao seu 
final. Acredito, no máximo, na eficácia de certa estratégia 
metodológica. No que diz respeito à minha limitadíssima 
experiência, tendo a privilegiar a investigação a partir dos 
materiais e processos de produção disponíveis numa situação 
concreta. Cabe, aqui, a ressalva de que, infelizmente, não me 
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foi dada a oportunidade de projetar para mais do que algumas 
centenas ou poucos milhares de destinatários. 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Eu acho que ai eu vou citar, Gui Bonsiepe, que norteia minha 
base de pesquisa desde a minha iniciação cientifica, que é a 
questão da necessidade do usuário. O homem se tornou 
designers nas cavernas, quando a partir de uma necessidade 
ele desenvolveu um objeto. Nós vivemos numa sociedade de 
consumo, criamos as necessidades e ai essa questão de 
metodologia é muito importante  nós temos que ser pautados 
por uma necessidade real, não estou julgando se aquilo é 
necessário ou não, eu estou julgando o briefing estou julgando 
o propósito, e essa questão metodológica é muito importante. 
Em segundo lugar, depois de definir o que esta sendo pedido, 
é a busca pela referencia, "nessa vida nada se cria, tudo se 
copia", mais ou menos, mas tem uma verdade nisso,  tem 
verdade de que , eu tenho que buscar o que o mercado já 
oferece dentro desse nicho, tenho que buscar o que já foi feito 
até hoje dentro desse nicho. E eu tenho que  buscar numa fase 
3 quais são os   defeitos desses objetos que ja suprem as 
necessidades  ou uma necessidade parecida , no mercado e 
ai partir dai com  base na necessidade do cliente, na pesquisa 
de repertório e no defeito que esse repertório apresenta, ai sim 
propor uma solução. Então esse caminho metodológico acho 
que é sacramental, não pode ser alterado, inclusive a ordem 
disso porque, eu só sei buscar referencias, depois de saber o 
que o cliente quer e se, aí é uma coisa que nos designer temos 
uma falha muito grande, nós temos que questionar o cliente 
não podemos ser passivos diante do briefing que foi passado, 
porque geralmente esse briefing é insuficiente e você precisa 
de mais informações, mais insumos pra saber inclusive em 
relação a linha do cliente, o que ele espera, o que ele já fez, o 
que eu não posso fazer. Essas as três fases são essenciais 
para partir para concepção. Citando alguns teóricos Carlo 
Vezzoli e Ezio Mazini. Professor Ezio Mazini , que fala que todo 
projeto deve ter em sua  concepção, ja a previsão do ciclo de 
uso e descarte, que ai entra a parte sustentável que hoje é 
indispensável. Vezzoli fala q isso deve estar presente na 
concepção isso vai definir as diretrizes do projeto 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Considero ter como princípio pensar no objetivo do projeto e 
para quem ou qual finalidade ele deve atender. Acho que o 
processo evolutivo se torna mais simples quando se sabe 
aonde se quer chegar, independente do método utilizado. 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

 
Em primeiro lugar entender qual o objetivo do produto a ser 
desenvolvido. Qual a mensagem que ele tem que passar. 
Entender o “briefing” é o primeiro passo a ser dado no inicio do 
desenvolvimento. Pesquisa é fundamental. Concorrentes e 
seus pontos fortes e fracos, e coletar o maximo de informações 
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DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

para que se possa entender sobre o produto que será 
desenvolvido. No meu ambiente de trabalho, a parte criativa 
quando se desenham os primeiros “temas” que definirão o 
caráter e as proporções do carro é extremamente importante e 
feita a exaustão. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
Bom, acho que Bruno Munari e outros são especialistas nesse 
tema, entendo que apartir dos problemas que o mundo 
enfrenta e enfrentara, exigira algumas mudanças radicais no 
modelo metodológico de desenvolvimento de projetos, ou seja, 
sempre produzimos para o homem, e o design sempre foi 
industrial, daqui em diante, deveremos produzir para o mundo. 
teremos que desenvolver um critério muito forte para ir contra 
a obsolescência programada, segundo o livro “haverá a idade 
das coisas leves” neste último seculo decuplicamos o numero 
de objetos ao nosso redor, mas isso não significou em nada 
um aumento no nível de felicidade do ser humano, ou em 
algum beneficio ao planeta... então, o design ate agora, não 
passa de mais um coadjuvante como tantas outras profissões 
que irão apenas se preocupar em vender, vender e criar mais 
e mais produtos. a pergunta daqui pra frente, será o que o 
mundo precisa, e não o que o ser humano quer, e ai sim eu 
vejo muita possibilidades de design regional, o design 
vernácula, o design sustentável, mas ate chegar ai, nao será o 
design o único protagonista desta mudança, atribuo cada vez 
mais a politica e ao sistema econômico, enquanto nao 
erradicarmos a miséria humana, será impossível o 
desenvolvimento sustentável. enquanto isso, temos 90% das 
aves tem um pedaço de plástico no estomago, e isso nao foi 
considerado em nenhuma metodologia de projeto, ou seja, 
toda ação tem uma reação, e quando criamos um produto, não 
temos real noção das possíveis reações que este terá em sua 
vida útil e principalmente no descarte. 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Aqueles que garantam a correta observação do uso , que 
abordem métodos e ferramentas que auxiliem a encontrar 
soluções mais certeiras para um produto proposto e que 
incitem e possibilitem a inovação. 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Muita pesquisa do Estado da Arte e rigor técnico. 

 
Marcelo Teixeira 

 

 
Para o desenvolvimento de um projeto, considero como 
princípios metodológicos essenciais:  a Pesquisa e coleta de 
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FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

informações,  a Análise dos Dados, a identificação de 
oportunidades após o mapeamento dos dados e  somente 
após essa rodada inicia-se a forma clássica de projetar ( 
desenhos, ilustrações mock-ups e etc).   

 
Marcos Da Costa 

Braga 
 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  
 

 

 
Sem resposta 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
 

02/06/2015 

 
A metodologia clássica funciona bem: problema, auditoria, 
investigação, alternativas, protótipos e experimentos, sempre 
focados no usuário final e na necessidade do fabricante. 

 
Mauro Claro 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Intelectualmente: Fundamentação teórica e justificativa 
ideológica. Tecnicamente: identificação do problema a ser 
superado pela via no projeto e da programação da reprodução 
(escala) 
 

Milton Francisco 
Junior 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
O meu princípio é identificar o problema e depois desmembrar 
na análise e compreensão para propor soluções.  é importante 
no processo utilizar metodologias que foram desenvolvidas 
pelos profissionais de Administração, Marketing e Engenharia.   

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
(Re) conhecimento da demanda e do perfil do usuário ( ou 
mesmo do contexto e demanda que o produto pretende 
atender); conscientização do desempenho e potencial do 
material em função do conhecimento dos métodos produtivos 
disponíveis para transformá-lo; coerência estrutural, formal e 
funcional do produto em função das condições de sua 
produção e dos pressupostos sustentáveis que deve atender. 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

 
Briefing, pesquisa, levantamento, experimentação e testes. 
Validação e registros. 
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DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 
 

 
Pedro Paulo Delpino 

Bernades 
 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
 
Por exemplo: quem vai desenhar/projetar uma panela 
tem que, obrigatoriamente, práticar a função cozinhar, 
lavar,  organizar, etc. Funções que darão respostas 
práticas ao produto...práticas e verdadeiras.   

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
 

03/07/2015 

 
Pesquisa (de público e de referências/melhores práticas), 
mapeamento de caminhos/hipóteses, definição da estratégia, 
criação, protótipo e desenvolvimento. O projeto precisa ter 
respostas para o curto-prazo (ambiente mercadológico) e 
longo-prazo (sociedade e futuro). 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Cada tipo de projeto demanda (ou faz criar) seu método 
próprio. os antigos princípios de metodologia, boa definição do 
problema, pesquisa, foco no usuário, brainstormings, critica 
aos resultados, permanecem validos. em todo caso, a forca 
inventiva do designer muitas vezes atravessa o processo com 
uma nova ideia, que certamente deve ser sujeita aos mais 
duros testes antes de ser aplicada. 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
A pesquisa prévia, análise da concorrência e prototipagem. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 6 
 
 
Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  Um dos quesitos básicos de qualquer 

tipo de projeto do objeto; que na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  Para o designer italiano 

Andrea Branzi (2012, p.106), atualmente a questão da produção industrial não é mais tão relevante, pois existem a autoprodução, as 

séries limitadas, as peças únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua qualidade técnica. Hoje, a demanda que 

o projeto deve atender é a de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade de reprodução. A tecnologia tem 

proporcionado progressos singulares como as impressoras 3D que possibilita a produção de objetos tridimensionais; esta tecnologia 

já é utilizada em diversos segmentos como os da joalheria, do calçado, próteses, entre outros.  
 
4. De que modo a expansão do acesso à tecnologias produtivas, como a impressão 
3D e os softwares de manipulação de imagens como os apps, podem impactar na 
atividade do design? 
 
5. Quais os princípios metodológicos que o (a) senhor(a) considera essenciais para o 
desenvolvimento de um projeto? 
 
6. De que forma a tecnologia, o computador modificou de algum modo seu 
processo projetual? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 6 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Muito facilitou todo o processo agora é mais veloz... uma 
delicia uma loucura controlada é como correr em um carro de 
corrida, apesar de atingir velocidades incríveis existe normas 
de segurança para garantir a integridade do piloto e 
passageiros. 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Tornou o processo de projeto mais ágil e flexível, embora mais 
programado, o que quer dizer em alguns aspectos, limitado. A 
título de exemplo trago as questões cromáticas, os softwares 
digitais oferecem uma gama de cores mais limitada da 
oferecida pela manipulação física de pigmentos. 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
A eficiência de projeto e a velocidade com que ideias são 
colocadas em prática ou pelo menos visualizadas com certeza 
foi a parte do projeto mais impactada pela computadorização. 
Outras áreas do Design também foram impactadas, como o 
atendimento e a terceirização de serviços, a forma de 
representação das ideias, o tempo e o format das reuniões e 
apresentações, etc. 
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Eduardo Barroso 
Neto 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
 
Multiplicação exponencial da possibilidade de gerar 
alternativas e acesso a informações 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Agilizou muito o processo de desenvolvimento no que diz 
comunicação das interfaces e precisão do processo. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

 
Aprimorou a coleta de dados de pesquisa e com o usuário.  
Facilitou a visualizar a informação resultante da pesquisa. No 
projeto de produto, permite melhor desenvolvimento e 
produção de protótipos. Em um processo avançado de teste 
de solução (protótipo), a tecnologia dinamiza o processo de 
análises (tanto quantitativas como qualitativas). 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Tornou mais ágil, com maiores possibilidades criativas para o 
projeto. O que antes levávamos uma semana para finalizar 
uma arte final, hoje fechamos o arquivo em poucas horas. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
Em linhas gerais, costumo fazer coro com McLuhan, para 
quem “o meio é a mensagem”. Nesse sentido, projetar através 
de ferramentas digitais é diferente de usar outros meios de 
representação. De qualquer modo, por questões mencionadas 
na resposta anterior, utilizo preponderantemente modelos 
tridimensionais de estudo (em escala reduzida) e modelos de 
teste (escala real). Portanto, o computador entra em cena, 
preponderantemente, Antes (na pesquisa de referências, via 
internet) e depois (no detalhamento do projeto). 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Modificou muito, outro perigo que a tecnologia nos coloca, é 
de não partir do zero. A gente parte geralmente de um arquivo 
pronto, ou algo que a gente sabe que pode aproveitar de outra 
peça. isso é ruim  na verdade quando você tinha a prancheta 
livre, vc sempre começava de uma folha em branco, agora o “ 
save as” é um problema. No meu caso eu me esforço pra 
tentar, mesmo pelos meio digitais, conceber as peças com 
base nos parâmetros que eu te falei anteriormente. De uma 
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certa forma, a tecnologia mudou sim o método de projeto e eu 
tenho que constantemente trabalhar para que não seja um fato 
limitador e sim um fator que agregue uma melhora, ai isso 
entra de novo na capacitação da ferramenta, nós temos que 
dominar. Sempre que entra uma versão nova dos softwares a 
gente fica meio perdido e isso é complicado mas ao mesmo 
tempo não podemos ser resistentes as novas versões 
certamente  isso vai alterar novamente o meu jeito de 
conceber, mas as ferramentas vão melhorando também e vão 
se adaptando a realidade, mas acredito sim que mudou o 
método. 
 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Não consigo enxergar um ponto ou marco no meu processo 
porque a tecnologia simplesmente “aconteceu” e continua 
“acontecendo” todos os dias. Simplesmente surgindo e de tão 
acostumada à ele, vou atualizando as versões... 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Modificou muito em relação ao tempo gasto para se 
desenvolver propostas de design. Também o nível de realismo 
necessário para visualizar as ideias, possibilitando assim uma 
discussão mais abrangente com representantes de outros 
departamentos, que não necessariamente tenham facilidade 
para entender a representação de um “sketch” mais 
simplificado. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
Minha profissão esta estritamente ligada ao computador, sou 
um modelador virtual, ou um escultor digital. entendo que isto 
tenha mudado bastante o processo de projetar um produto. 
sem o computador nao haveria a minha profissão, estaríamos 
construindo carros apenas nos modelos físicos, o que 
demorava uns 10 anos para se desenvolver um carro, hoje em 
4 meses é possível desenvolver o design de um novo produto. 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Na facilidade de visitar novas configurações e a geração de 
desenhos mais precisos e detalhados. 
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Marcelo de 
Resende 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

Metodologicamente não modificou nada, mas facilitou 
muito as representações gráficas, técnicas e de 
apresentações, tanto bi como tridimensionalmente. 

 
Marcelo Teixeira 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
Definitivamente a tecnologia impactou nosso processo de ver 
e pensar o mundo. Ela tornou mais ágil o processo de 
representação, pesquisa e estruturação de um projeto. No meu 
caso felizmente passei pela forma clássica do projetar a mão, 
vivenciando todas as fases do desenvolvimento que culminaria 
na experimentação física dos objetos. Com o advento da 
máquina abriu ainda mais as possibilidades de refino e a busca 
da exatidão e perfeição no detalhamento do projeto. Porém 
mesmo com essa “parafernália encantadora”  os encaro como 
“ferramentas eletrônicas” que não fazem milagre sendo 
imputadas a partir do ideário iniciado pela mão.  Embora esteja 
imerso nesse aparato tecnológico, uma série de sketchs feitas 
a mão, orientam todo o processo que será modelado em 
software 3D e que gerará mock-ups físicos e protótipos 

 
Marcos Da Costa 

Braga 
 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  
 

 

 
Sim, eu vivi a geração que se adaptou a computação gráfica 
nos anos 90. Se você pegar por exemplo a dissertação de 
mestrado da Suzana Valadares, 1995 que estuda o impacto da 
computação gráfica no design gráfico vc vai ver que impactou 
na forma de queima de etapas mas não na forma de raciocínio. 
Além de impactar a equipe de projeto, com funções técnicas e 
manuais, a equipe foi diminuída. Os equipamentos permitem 
que o designer tenha um controle maior sob as etapas da 
concepção de projeto, varias coisas ele pode controlar partir 
da ferramenta do computador e em algumas áreas diminuiu-se 
muito tempo de desenvolvimento, mas existe um problema 
também, o softwares que viabilizam a forma, acabam limitando 
a criatividade, porque tem pessoas que visualizando a solução 
da forma pensando no que o software possibilita. Por isso tem 
havido grande incentivo em vários cursos de design, na USP 
por exemplo, a primeira iniciação de ideias acontece a partir 
do lápis e do papel, porque vc fica livre em associação de 
ideias e formas para gerar caminhos de solução, e depois 
disso, você vai pro computador. 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
02/06/2015 

 
Tornando-o mais rápido e previsível. 

 
Mauro Claro 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Não sou projetista. 
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Milton Francisco 
Junior 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

O computador é uma ótima ferramenta que alterou a dinâmica 
do processo, tornando ágeis as etapas e melhorou a qualidade 
na identificação das proporções, composição da forma e a 
materialização do produto.    

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
O computador, quando usado de forma aleatória, dissimula a 
realidade e gera noções equivocadas sobre desempenho, 
condições de uso e manipulação do produto, bem como 
espacialidades pouco plausíveis, nas quais o produto é 
percebido e reconhecido de forma fictícia. Por outro lado, há 
que se render a uma série de benefícios e oportunidades 
inauguradas e  adquiridas com o uso do computador, como a 
tradução de informação para máquinas precisas e 
automáticas, como é o caso de usinagem 3D, e outros 
processos de transformação material. O computador 
compatibiliza informações, replica dados em vários sistemas 
para gerar informações sobre desempenho, resistência, 
usabilidade, etc. facilitando o procedimento de projeto e os 
testes de alternativas, gerados em todos os processos de 
projeto em design, seja qual for a especificidade. 
 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 

 
O computador aumentou a capacidade de experimentação, 
tanto quanto a qualidade quanto a quantidade de hipóteses 
podem ser testadas com muito menos custos e mais rapidez. 
Desde organogramas, fluxogramas, diagramas, quanto 
aspectos técnicos e formais por meio de modelagens 
eletrônicas. Mas tudo isso é mais do mesmo. 
A diferença que me parece mais relevante é quanto a obtenção 
de novos acessos à informação por meio de round sourcing / 
algoritmos / matemática estatisitca de grandes multidões de 
opiniões e dados.  
Da mesma forma e numa escala artesanal qualquer indivíduo 
consegue acessar uma população muito maior por meio das 
mídias sociais; posso entrevistar uma pessoa no Japão hoje 
em tempo real, em verificar como as pessoas se expressaram 
ontem, na semana, no mês, no ano passado. 
   

 
 

Pedro Paulo Delpino 
Bernades 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Entendo o design como o “espaço inteligente do projeto”.....a 
atividade projetual na verdade ocorre  no cérebro e na  
sequência se manifesta como informação bi dimensional, 
tridimensional ou virtual.....quer ser designer, além de pensar  
bastante, características parciais do nosso modelo, precisa tb 
desenvolver o uso das ferramentas na linha do tempo.  Uma 
época qq, certamente esses planos aconteceram em 
superfícies nada confortáveis, mas com muita eficiência.   

 
Rafael Campoy 

 

 
Nesse ponto, considero a internet como uma revolução de 
acesso à informação. A tecnologia é parte essencial para a 
etapa de pesquisas, protótipo e desenvolvimento. 
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FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
 

03/07/2015 
 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Iniciei o uso de computadores em minha atividade de design 
muito cedo, em 1982. Portanto, acompanhei a evolução 
desses equipamentos, e sua aplicação, muito proximamente. 
Meu processo projetual foi evoluindo e se desenvolvendo em 
conjunto com essas tecnologias. Muitas vezes elas nos 
oferecem soluções interessantes. No entanto não acho que 
sejam o mais significativo. O pensamento, a solução 
surpreendente, são ainda resultado das sinapses humanas. 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
Acelerou o processo, pois armazena conteúdos que podem ser 
transformados e reutilizados no cotidiano de projetos, e as 
ferramentas 3D estão a cada dia mais completas. Mas o 
pensamento e conhecimento teórico seguem imprescindíveis, 
e o desenho, o gestual na definição de formas também. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 7 
 
O Ensino e o Sistema Design   Em 1978 a estrutura curricular de currículo mínimo para cursos de graduação 

especificada  pelo Conselho Federal de Educação - CFE; definiu a subdivisão da área de design em duas subáreas ou habilitações: 

Projeto do Produto e Programação Visual, mas esta resolução só foi decretada em 1987. No presente momento os cursos de 

Bacharelados em Design são pautados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004; há exatos onze anos. Mesmo com os esforços 

pontuais de cada instituição de ensino em design, no empenho de renovar e atualizar seus projetos pedagógicos e consequentemente 

suas grades curriculares ainda há um déficit entre o que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional. Um dilema difícil de 

ser equacionado devido a própria velocidade de transformação da tecnologia.  
 
7. Tendo em vista o perfil dos designers recém formados, o que o (a) senhor(a) 
acha que as escolas de graduação precisam suprir para formar um 
profissional apto? 
 
8. O (a) senhor(a) acredita que a pesquisa científica pode contribuir com a prática do 
designer? 
 
9. O(a) senhor(a)identifica momentos importantes na sua formação? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 7 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Formação e postura empresarial disciplinar, conscientizar 
da importância desta escolha para o impacto sócio 
econômico. seria igual a um médico alta 
responsabilidade. laboratórios tecnológicos tem que ser 
uma escola de prática construtivista. 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Um bom designer deve ter amplo conhecimento de caráter 
artístico, cultural, acadêmico, assim como conhecimentos de 
ordem social, econômica técnica, tecnológica, fabril e 
ambiental. 
 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
Tenho vivenciado um pouco a rotina e o desenvolvimento de 
alunos de algumas faculdades de São Paulo e, sempre que 
posso, atualizo meu conhecimento sobre outras instituições 
nacionais ou internacionais. Entendo que o ensino de design 
no Brasil esteja um pouco atrasado em relação à forma com 
que somos cobrados hoje em dia, isto é, estamos aprendendo 
numa taxa que não chega nem a 50% da taxa que somos 
cobrados no meio profissional. Talvez, uma grande saída para 
isso seja aproximar as empresas e agências da faculdade, 
para que o aluno tenha cada vez mais a vivência do meio 
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profissional ainda no âmbito acadêmico. Fazer projetos em 
parceria, usar briefings reais e trabalhar com atendimentos 
junto a profissionais podem ser caminhos interessantes. Além 
disso, acredito muito na flexibilização da grade, permitindo que 
os alunos criem suas grades e determinem suas linhas de 
pesquisa e estudo. Vejo muitas instituições trabalhando dessa 
forma, seja a nível de graduação, extensão ou pós-graduação, 
formando profissionais especializados e diferentes entre si, 
fazendo com que todos tenham um espaço mais determinado 
no meio profissional. 

 
 

Eduardo Barroso 
Neto 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Entenderem que não são transmissoras de conhecimentos 
mas promotoras do  desenvolvimento de talentos. 
 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Voltar a grade anterior e acrescentar as novas tecnologias. 
Passar o curso para 05 anos. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

 
Um designer deve ter um alto poder de observação do mundo 
em torno, tanto para criar um olhar formal e crítico sobre as 
coisas, como para compreender as deficiências do meio 
construído para acolher o indivíduo, e criar soluções passíveis 
de serem reproduzidas. Quanto maior a curiosidade, melhor a 
definição dos problemas.Quanto maior a capacidade criativa, 
maiores e melhores as soluções propostas. Quanto maior o 
poder de empatia com os indivíduos/usuários mais completa a 
solução.Quanto maior o poder de observação do mundo, 
melhor será o designer. As escolas devem formar, curiosos, 
observadores,  detalhistas, críticos e criativos. 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Essa questão é complicada de ser respondida...qual seria o 
perfil dos recem formados do Brasil? Posso falar de minha 
universidade e região. Na UDESC, como temos uma entrada 
de 20 alunos de DG e 20 alunos de DI por ano, conseguimos 
uma formação com qualidade pela proximidade de alunos e 
professores. Um acompanhamento semelhante a um processo 
de coaching. Sei de cursos que tem disciplinas com 70 alunos 
ou mais que torna inviável uma orientação do professor a cada 
aluno. Nossos egressos costumam nos relatar a importância 
de disciplinas ligadas à gestão do design, administração, 
empreendedorismo para se posicionarem depois de formados. 
A fundamentação teórica sólida unida à prática supre a 
formação do aluno. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 

 
Gostaria de ter a oportunidade de lecionar em um curso 
centrado numa sequência de exercícios de projeto, cada qual 
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FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

atrelado a um público e um contexto produtivo concretos. As 
especificidades correlatas e consideradas pertinentes seriam 
desenvolvidas sempre no âmbito de tais projetos (ou seja, não 
seria possível desenvolver uma disciplina como um fim em si 
mesma...). Nesse sentido, em 4 anos seria possível 
desenvolver 14 projetos bimestrais somados a um TCC 
semestral. Seria, necessariamente, um curso de caráter 
panorâmico e interdisciplinar. Apenas no trabalho de 
graduação seria possível flertar com o cerne de uma futura 
especialização. 
 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Olha, hoje a gente fala muito de geração Y, já se fala muito 
inclusive em outras gerações, o que define essa geração Y é 
a questão do imediatismo, e ai entra uma questão que eu acho 
que as escolas tem um grande desafio, que a é passar para 
esse alunos exatamente  a questão da metodologia da 
concepção de projeto. Nós não podemos pular etapas e 
geralmente a geração Y quer pular etapas, seja na concepção 
do projeto, seja na trajetória da carreira, seja em qualquer 
coisa. Acho que o grande desafio da escola, é trabalhar 
gradativamente, o passo a passo de tudo isso, não é possível 
chegar um protótipo sem passar por uma serie de pesquisas e 
informações que devem ser discutidas antes, e nesse caso é 
fundamental, e a escola tem esse papel a discussão não só 
entre aluno e professor, mas também entre os próprios 
colegas, sobre projeto. A gente fala muito de trabalho em 
grupo, o trabalho em grupo na concepção ele é muito 
importante porque você junta pessoas desde a etapa inicial 
para conceber todo um projeto, mas ele limita a capacidade de 
desenvolvimento de alguns alunos, porque você tem sempre 
um aluno que se sobressai no sentido da criatividade ou do 
start mas que não é exatamente  um bom finalizador, e então 
você acabe limitando o potencial de um aluno em detrimento 
aos outros. Seria viável instituir a concepção do projeto 
individualmente mas jogar esse projeto na discussão entre os 
colegas e os professores não depois que ele esta terminado 
mas durante o desenvolvimento porque o Gustavo pode 
contribuir no projeto do Victor e o Victor por contribuir no 
projeto do Gustavo, mas não só depois da fase da avaliação, 
como a gente costuma fazer, durante o processo. Porque a 
gente tem dois tipos de trabalho, ou o trabalho individual que 
vai la pro mural depois que está pronto pra todo mundo 
comentar, ou o trabalho em grupo que todo mundo concebe 
junto, não temos esse meio termo, a gente não tem essa troca 
durante o processo. Veja uma coisa que na pós graduação é 
comum e na graduação não, é os orientadores reunir seus 
orientando em seminários ao longo  da pesquisa. Exemplo, eu 
comecei a fazer meu doutorado agora e tem um aluno de 
mestrado que é da mesma orientadora que eu, no meio das 
pesquisas, no meio dos processos ocorrem esses seminários, 
não depois que eu for defender minha tese, porque  o meu 
colega pode estar fazendo uma coisa muita parecida comigo e 
ele pode me ajudar, pode contribuir no processo e não no final,  
não numa critica, mas num construção, acho isso um fator 
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fundamental. Acredito que isso falta na graduação. Tem que 
ser feito um trabalho numa fase individual, mas esse trabalho 
não deve ser criticado depois que ele está terminado, deve ser 
criticado ao longo desse processo de concepção porque a 
escola não têm o objetivo de reprovar, tem objetivo de 
construir, é diferente, nessa fase que o aluno tem que ter essa 
troca, porque depois na vida profissional é mais difícil e essas 
lacunas não são preenchidas e se forem elas serão ser 
preenchidas na marra, depois é muito mais difícil. 
 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Eu sou de uma geração em que o mais importante era se 
formar empregada e ter estabilidade. as ambições mudam de 
acordo com as gerações e as necessidades da sociedade 
também. acho que as escolas precisam suprir no que há falta 
e portanto ela deve perguntar à sociedade o que ela anseia: 
qual profissional apto a gerar design e beneficiar o meio fará 
falta daqui há uns 4 a 5 anos? 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Precisam urgentemente conectar os alunos a indústria. 
Precisam também trazer profissionais experientes para 
palestrar e mostrar aos alunos o cotidiano de uma empresa 
que desenvolve design. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
Para formar um profissional apto, nao é apenas função da 
escola. ok a escola precisa estar atualizada ao mercado que 
muda constantemente, isso demanda nao ser tão ortodoxo, 
como uma escola de direito ou de engenharia, mas também 
sabemos a deficiência do MEC em oficializar as mudanças e 
regulamentar tudo. porem a pergunta é, o que é ser apto ? apto 
a que ? então nos deparamos com um panorama complexo... 
para estar apto para a indústria automotiva por exemplo, 
deveria-se primeiro ter cursado alguma universidade 
especializada no assunto, e nao temos no Brasil, em seguida, 
para ter uma universidade especializada neste setor, 
deveríamos ter um mercado muito forte no pais, o que nao 
acontece, nao temos... então..., temos essas mesmas 
perguntas para os tantos setores em que o design é atuante. 
Contudo, se tivéssemos uma escola alinhada com o MEC 
(caso funcionasse como deveria) e com um cenário otimista de 
mercado, mesmo assim acredito que nao seria suficiente para 
tornar apto um designer em formação, porque designer é perfil, 
ele ira para escola unicamente para melhorar suas técnicas e 
aprender outras novas.., mas o perfil ele já deve ter formado. 
é como uma analogia com educação..., isso é papel da família, 
e nao da escola... a escola passa conhecimentos e 
oportunidades... agora estar apto, motivado e preparado isso 
é papel do individuo. 
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Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Suprir a crítica de um modo geral e o gosto pelo propor e fazer 
em uma maneira bem ampla, sem entrar em programas. 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
O problema não é o aluno, mas o perfil dos professores que na 
maioria das vezes não são da área, não têm conhecimento do 
chão de fábrica e nem de processos construtivos. 

 
Marcelo Teixeira 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
Ao meu ver as escolas de graduação precisam se aproximar 
da indústria, seja ela qual tamanho for,  para que os alunos 
tenham uma experiência de imersão profissional no processo 
de design aplicado ao desenvolvimento de coisas reais e em 
contra partida a universidade poderá auxiliar no processo de 
divulgação da importância do design no mundo dos negócios. 

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Aí entra outro problema de duas dimensões diferentes 
deveríamos perguntar : apto a que ? existem infelizmente uma 
grande parte de cursos de desenho industrial que pensam em 
formar o profissional em menos tempo e com uma carga maior 
de ferramenta, isso na teoria, faria com que o cara fosse 
absorvido mais rápido pelo mercado, porém isso faria dele um 
técnico-ferramental, não vai ser líder da equipe vai ser um 
profissional subordinado, e que estaria condicionado a ficar no 
mercado mediante a atualização técnica dos software, isso pra 
mim é um grande equivoco na formação do designer. O que o 
profissional precisa é de uma formação intelectual maior uma 
capacidade de pensar, enxergar cenários, e saber se 
posicionar diante desses cenários, ter uma visão critica, 
cultural e intelectual ampliada e saber se adaptar a situações 
do mercado, não é apenas domínio ferramental. Essa 
capacidade intelectual que deve ser estimulada. Falta em 
todos os cursos, uma formação um pouco mais próxima da 
viabilidade de fabricação, domínio de matéria primas e 
viabilização econômica, que é uma coisa difícil de solucionar 
porque depende-se do avanço da tecnologia. O que eu vejo é 
que para ser apto é a capacidade de pensar deve ser 
desenvolvida, ou seja, capacidade de pensar deve ser muito 
maior do que a capacidade de dominar as ferramentas 

  



  119 

  Relatório Técnico-Científico  

Mario Fioretti 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
02/06/2015 

Aproximar-se imediatamente da indústria e dos usuários, 
usando as mesmas técnicas de aproximação e investigação 
dos profissionais de mercado. 

 
Mauro Claro 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Precisam incluir nos currículos uma sólica formação básica em 
programação. 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
Decidir qual será o caminho que a instituição irá seguir, qual 
será a formação que você proporcionará para este aluno.  Esta 
resposta é muito difícil e estratégica para cada instituição. 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
Conhecimento sobre  material e sistemas produtivos visando 
soluções sustentáveis; sensibilidade perceptiva e atenção ( os 
alunos da graduação às vezes desconhecem que tem 5 
sentidos, e só usam a visão , já que a audição está bloqueada 
por fones); raciocínio abstrato e lógico, visando o pensamento 
integrado e sistêmico ( gestão, projeto em equipe e co-
workers), interdisciplinar e universal. 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 

 
O que precisa saber um designer para tomar decisões 
projetuais? 
 
INFO (Briefing projeto específico)  ____ 
  Designer ____Materiais e processos; estética (amplo senso); 
Ser humano __ Formação 
INFO____ (Especificações do produto) 
 
 

 
 

Pedro Paulo Delpino 
Bernades 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Precisam assumir o “design” como atividade projetual 
independente do objetivo a ser atingido. O design enquanto  
metodologia, enquanto “ferramenta” para melhor entender o 
transito pelas fases do projeto, proporciona uma riqueza  de 
possibilidades completamente desarmada, livre para ajustar os 
vários critérios que definem o produto final, quer  seja 2d, 3d 
ou virtual........nunca esquecendo do principal: o ser 
humano...em todas as suas versões.   

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 

 
Design é projeto. E o projeto de design possui etapas, da 
pesquisa inicial e entendimento do problema, aos 
estudos/protótipos e projeto finalizado. Isso não muda, apesar 
da especialização. Ou melhor, não deveria mudar. Por isso, 
considero urgente que os cursos de design possuam 
disciplinas integradas de projeto, em detrimento da excessiva 
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03/07/2015 
carga horária para disciplinas relacionadas a 
softwares/ferramentas. Nesse caso, aula de software deveria 
ser opcional, de acordo com o direcionamento que o aluno 
pretende dar à atividade profissional. Há, sem dúvida, uma 
carência de conceito, historia e repertório sociocultural 
(referências e crítica) para o aluno recém-formado. Em tempo: 
defendo com entusiasmo que o aluno de design precisa antes 
compreender/analisar melhor o tempo e o espaço em que vive 
– assim como os desafios desses cenários para o futuro – do 
que dominar os softwares x, y ou z. 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Concomitantemente as questões especificas da atividade, um 
esforço de construção de base cultural, no mais amplo sentido, 
é parte importante da formação de designers que possam fazer 
diferença no mundo contemporâneo, especialmente tendo em 
vista o grande número de formandos a cada ano. 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
O tempo que os estudantes de design passam em sala de aula, 
os conteúdos apresentados, são pinceladas, apenas a ponta 
do iceberg de conhecimentos que podem ser explorados e 
absorvidos. cabe às escolas estimularem os alunos na busca, 
na imersão e no uso das informações. E mesmo assim, será 
um grande desafio, pois a nova geração poderia ser 
(generalizada) de geração “pipoca de micro ondas”, é prática 
e imediatista. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 8 
 
O Ensino e o Sistema Design   Em 1978 a estrutura curricular de currículo mínimo para cursos de graduação 

especificada  pelo Conselho Federal de Educação - CFE; definiu a subdivisão da área de design em duas subáreas ou habilitações: 

Projeto do Produto e Programação Visual, mas esta resolução só foi decretada em 1987. No presente momento os cursos de 

Bacharelados em Design são pautados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004; há exatos onze anos. Mesmo com os esforços 

pontuais de cada instituição de ensino em design, no empenho de renovar e atualizar seus projetos pedagógicos e consequentemente 

suas grades curriculares ainda há um déficit entre o que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional. Um dilema difícil de 

ser equacionado devido a própria velocidade de transformação da tecnologia.  
 
7. Tendo em vista o perfil dos designers recém formados, o que o (a) senhor(a) acha 
que as escolas de graduação precisam suprir para formar um profissional apto? 
 
8. O (a) senhor(a) acredita que a pesquisa científica pode contribuir com a 
prática do designer? 
 
9. O(a) senhor(a)identifica momentos importantes na sua formação? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 8 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Sem duvida esta é de fundamental importância para tira-lo do 
achismos e das teoria vazias, existe muita urgência neste 
ponto pesquisas, sim ! 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Certamente, pois a pesquisa é uma prática fundamental da 
atividade do designer. 
 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
Com certeza a pesquisa científica, trabalhos de IC, projetos 
pessoais, desenvolvimento de projetos, participação em 
concursos, iniciativas de startups, cursos de extensão e 
atualização são algumas das ferramentas que podem ajudar 
profissionais e estudantes a se desenvolverem de forma mais 
adequada, principalmente os designers. 

 
Eduardo Barroso 

Neto 
 

 
Definindo parâmetros de comparação 
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FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Muito pouco no meu entendimento. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

11/03/2016 

 
Sim. A pesquisa científica auxilia a organizar o olhar criativo e 
muitas vezes bagunçado do designer. A pesquisa científica 
mostra como um método bem delineado, um problema bem 
descrito, um objetivo bem definido e um conceito bem 
construído, contribuem para um projeto bem executado. 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Sim, acredito que a pesquisa traz a teoria à nossa prática e o 
campo de conhecimento se fortalece. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
Sem dúvida. O problema é que, entre nós, a pesquisa 
“científica” parece estar preponderantemente voltada para a 
produção de textos. Os territórios dos materiais e dos 
processos de produção, fontes da maioria das inovações ao 
longo da história do design, são consideradas olímpicas 
extravagâncias... 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Sem duvida, eu defenderia até que uma iniciação cientifica 
deveria ser fator obrigatório nas universidades de design, 
porque a gente vai muito pra prática antes de estudar um 
pouco. A prática é deliciosa, mas as coisas devem acontecer 
paralelamente  e a pesquisa é fundamental. Voltando de novo 
aquelas questões metodológicas que a gente estava falando, 
ela é a base para a concepção. Eu não posso conceber se eu 
não tiver repertório e o repertório só vem por que ele é fruto da 
pesquisa. Hoje nos vivemos uma época da informação 
superficial, tudo a gente sabe muito pouco de tudo. Certamente 
existe um tema que cada um dos alunos tem certa afinidade 
se ele for buscar a fundo esse tema ele vai aprender a  
pesquisar e isso é a base para qualquer profissão não só para 
o design, mas ele só vai pode conceber se tiver essa base  
teórica muito bem fundamentada, e essa base teórica só vem 
por meio da pesquisa. Então a minha opinião é que as escolas 
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de design deveriam tem um semestre obrigatório de incaico 
cientifica, de aplicação da metodologia do ensino. Não adianta 
depois o cara chega la pra fazer um tcc e ele não sabe nem 
como deve ser apresentado um tcc ele vai aprender no último 
semestre?  Não, tem que aprender la no comecinho para que 
todos os trabalhos dele sejam desenvolvidos com um 
parâmetro de pesquisa que seja coerente com as normas e 
com os processos que muitos teóricos ja ralaram bastante para 
conceber e para nos deixar como legado. 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Sim, claro! ciência é tecnologia e se não por este motivo, 
aonde estaríamos? não há como disassociar pesquisa 
científica da prática do designer. um gera o outro. 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Acredito que sim, especialmente no que se refere a novos 
materiais e novas fontes de energia alternativa. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 
11/03/2016 

 
Sim, acredito que isto seja importante para todos os setores. 
mas se me perguntasse como a pesquisa cientifica pode 
contribuir..., eu nao saberia responder.... (acho que respondi 
igual a gloria pires) hahahaha. 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Pode se bem fundamentada e com vistas a aplicação prática. 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Trabalhos teóricos sempre são necessários para fundamentar 
a atuação profissional. 
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Marcelo Teixeira 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
Sem dúvida nenhuma! Acredito que a pesquisa é o ponto de 
partida para qualquer desenvolvimento maduro e consistente 
e o aluno deve se engajar no inicio do curso para criar o habito 
pois a pesquisa é o cerne do desenvolvimento.    

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Pode, desde que se faça ponte entre a pesquisa e aplicação 
da prática. a pesquisa tem crescido muito dentro do campo do 
design, o que é bom, isso significa geração de conhecimento 
mas tem havido poucas atividades nos cursos, em colocar em 
prática o que foi pesquisado. aplicar no projeto o que foi 
pesquisado. isso é importante, porque são poucos 
profissionais que buscam nos anais de design o que foi gerado 
de conhecimento e que ele pode aplicar no dia a dia. Então 
tem potencial a pesquisa para o design ? Sim, mas por 
enquanto a transferência de conhecimento tem sido muito 
baixa. Mas eu acho que é por uma falta de incentivo dentro das 
graduações, de passar aos alunos a prática de buscar por 
conhecimento para aplicar a projetos. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
02/06/2015 

 
Sim, tanto do ponto de vista tecnológico quanto prático. 

 
Mauro Claro 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Sim. Acredito que a área de conhecimento deve buscar 
procedimentos de pesquisa que lhe sejam úteis, particulares e 
apropriados às suas necessidades. 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
Acho que será talvez a melhor saída para identificarmos os 
caminhos do ensino de design 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
A pesquisa científica é imprescindível para a prática 
profissional de uma área que deve atualizar-se e ampliar seus 
horizontes de trabalho e prospecção como o design ( e todas 
as áreas que convocam atividades de criação). 
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Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 

 
Não necessariamente. Pesquisa cientifica é fundamental para 
o trabalho acadêmico. O designer tem seu foco de atuação no 
mercado entre os usuários/consumidores e os clientes 
(indústria). É mais importante ele saber fazer bons (amplos e 
honestos) levantamentos. Identificar as tendências (não só de 
mercado, mas da sociedade e da cultura) e aplica-los na 
tomada de decisão. 
 
 

 
 

Pedro Paulo Delpino 
Bernades 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Claro...toda pesquisa e fundamental. Ela permite dar recursos 
de entendimento ̀s variáveis para todas as  classificações de 
projetos, quer sejam inclusive do ponto de vista material, 
tecnológico, metodológico, psicológico e  outros tantos ogicos 
existentes. 

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
 

03/07/2015 

 
Sem dúvida. A pesquisa científica pode fornecer ao aluno 
diferenciais relacionados à contextualização dos problemas e 
à crítica dos projetos. 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Pode e deve contribuir, mas esta contribuição é bastante 
indireta. Apenas muito lentamente questões tratadas em 
pesquisa percolam para a prática profissional. Mais 
frequentemente, identificamos pesquisas que apenas 
descrevem ou analisam aspectos da prática; são relativamente 
poucas as pesquisas que levantam proposições para a 
atividade prática. 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
Sim, pois aprofunda-se nos conteúdos. Acho que 
principalmente entre os jovens de hoje, que são práticos e 
imediatistas, a pesquisa mostra uma profundidade nos 
assuntos que, do contrário, seriam apenas uma varredura 
superficial de conteúdo. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 9 
 
O Ensino e o Sistema Design   Em 1978 a estrutura curricular de currículo mínimo para cursos de graduação 

especificada  pelo Conselho Federal de Educação - CFE; definiu a subdivisão da área de design em duas subáreas ou habilitações: 

Projeto do Produto e Programação Visual, mas esta resolução só foi decretada em 1987. No presente momento os cursos de 

Bacharelados em Design são pautados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004; há exatos onze anos. Mesmo com os esforços 

pontuais de cada instituição de ensino em design, no empenho de renovar e atualizar seus projetos pedagógicos e consequentemente 

suas grades curriculares ainda há um déficit entre o que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional. Um dilema difícil de 

ser equacionado devido a própria velocidade de transformação da tecnologia.  
 
7. Tendo em vista o perfil dos designers recém formados, o que o (a) senhor(a) acha 
que as escolas de graduação precisam suprir para formar um profissional apto? 
 
8. O (a) senhor(a) acredita que a pesquisa científica pode contribuir com a prática do 
designer? 
 
9. O(a) senhor(a)identifica momentos importantes na sua formação? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 9 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Sim meus professores 80% eram profissionais de mercado as 
explicações de teoria e prática eram em grande parte  casos 
reais. 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
A atividade artística, acadêmica e a pesquisa se mostraram 
grandes ferramentas para o meu processo de formação. 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
Acredito em 6 momentos fundamentais na minha formação 
acadêmica e profissional: 1 – primeiro semestre de projeto de 
produto: a oportunidade de ter uma aula dedicada a projeto de 
produto no primeiro semestre no IED já foi, com certeza, um 
divisor de águas que marcou o início da faculdade. O IED tem 
uma característica muito própria de faculdade ligada ao 
mercado e ao meio profissional, com isso, o primeiro semestre 
foi fundamental para esse entendimento desde o início. Além 
disso, ter aula com um profissional tão capacitado e com tanta 
bagagem profissional e acadêmica como o Marcelo Oliveira 
foi, com certeza, a cereja do bolo. 2 – participação no concurso 
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Casas Bahia: Já no primeiro semestre visualizei a 
possibilidade de participar do Concurso Casas Bahia e, a 
convite e com a assessoria do Marcelo Oliveira, decidi assumir 
a empreitada. Ainda tateando muito do projeto de produto, 
buscando aprender conforme aplicava as técnicas e 
ferramentas, enviei o projeto no final do meu primeiro semestre 
e fui premiado como melhor projeto da categoria cozinha 
daquela edição do concurso, ratificando muitos aprendizados 
ao longo do processo. 3 – participação no projeto em parceria 
com a Fila: Já no segundo semestre, fui convidado pelo 
Marcos Batista a participar de um projeto que seria 
desenvolvido por 2 meses junto à Fila (de materiais esportivos) 
e acredito que foi a primeira grande vivência profissional e de 
projeto que tive, com participação ativa na parte de pesquisa, 
criação e finalização de projeto. Por fim, além dos inúmeros 
aprendizados de ferramentas, acho que foi fundamental o 
contato com clientes em reuniões e apresentações. 4 – 
participação no Desafio de Design Odebrecht Braskem: No 
final do terceiro semestre do IED, fui convidado pelo Alexandre 
Santilli (coordenador de Design de Produto na época) a 
participar de um período de 4 meses de estágio na Mais 
Packing para desenvolvimento de um projeto junto com a 
Odebrecht e Braskem. Durante o período de estágio na 
agência, fui capaz de consolidar todo o aprendizado da 
faculdade até então e aprender muitas novas ferramentas e 
técnicas de projeto. Sob a coordenação do Alessandro 
Camara, posso dizer que esse foi o período mais importante 
para minha formação profissional. Ao fim do projeto, a equipe 
do IED foi premiada com o melhor projeto do Desafio de 
Design. 5 – projeto final de graduação: Meu projeto final do IED 
com certeza foi o período que tive o maior desenvolvimento 
acadêmico e pessoal que tive, aprendendo a gerenciar meu 
tempo, coordenar minhas atividades, implantar minhas ideias 
e desenvolver conceitos que estivessem ligados aos meus 
maiores interesses e valores. 6 – Estagiário e Designer Junior 
na Mais Packing: Ainda no último semestre de Design de 
Produto no IED, fui convidado a voltar a trabalhar na Mais 
Packing, dessa vez como estagiário da agência e ligado a 
todos os projetos e ao cotidiano no Studio. Durante esse 
período de três meses de estágio, participei de projetos junto 
à CSN, Braskem, Pepsico e outros clientes. Assim que terminei 
a faculdade, fui efetivado e estou há mais de um ano atuando 
como Designer Junior na agência, tive a oportunidade de 
coordenar as seis equipes do Desafio 2 e as seis do Desafio 
3, gerenciar esses projetos, desenvolver a parte de 
comunicação do Desafio, além de muitos projetos de peças 
gráficas e planejamento estratégico com oturos clientes. Uma 
etapa que consolidou tudo aquilo que aprendi até então e que 
me inseriu no meio profissional de forma madura e incisiva. 

 
 

Eduardo Barroso 
Neto 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 
O primeiro dia, o primeiro mês, o primeiro projeto, o primeiro 
erro, o primeiro premio... os primeiros mestres 
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COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Sim, tudo que tenho devo ao Industrial Design, empregos, 
cargos de direção e reconhecimento pessoal por parte do 
mercado de trabalho. Mais de 600 produtos criados, duas 
premiações entre outras. 
 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

 
Sim. Desde minha graduação até meu doutorado, tive 
momentos importantes que contribuíram para meu 
amadurecimento na profissão. No primeiro, para a descoberta 
da profissão, sua aplicação e minha atuação na sociedade 
onde estou inserida. E o último, como esta atuação pode ser 
plena, seguindo os conceitos aprendidos, e compreendendo 
sua pluralidade inserida no contexto e mundo atual. 
 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
O que mais me recordo na universidade, são as aulas e 
momentos ligados ao mercado, quando os professores 
abordavam projetos reais. minha formação foi de cunho 
prático, não tínhamos muita teoria naquela época, o que me 
fez buscar especialização logo depois de formada. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
Mais do que momentos, pessoas. Num rápido e precário 
retrospecto: as aulas de Teixeira Coelho na graduação; todo o 
corpo docente do mestrado, na PUC-SP (Haroldo de campos, 
boris schnaiderman, hans Joachim Köelreutter, entre tantos 
outros) ; o convívio com Décio Pignatari e Lucrécia ferrara, por 
mais de uma década na FAUUSP mas, antes, na PUC-SP; os 
18 anos de parceria projetual com Fabio Falanghe; Ernesto 
Gismondi, capo da Artemide; os colegas com os quais tenho 
dividido disciplinas de projeto nos últimos 15 anos, tanto na 
FAUUSP, quanto na FACAMP e no SENAC-SP; muitos  dos 
mais de 3 mil alunos com os quais me foi dado conviver. 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Olha, eu acho que sim. Em todos os campos nós somos 
inspirados por exemplos, por isso é o papel fundamental do 
professor. Ter um professor, que é professor e ao mesmo 
tempo está no mercado, é fundamental porque se você tem um 
cara que é só catedrático ou um cara que é só de mercado, o 
catedrático não vai saber o qe=ue ta acontecendo fora dos 
limites da universidade e o cara que está só no mercado não 
vai saber a didática necessária para passa o conteúdo pro 
aluno. O melhor  pianista não é o melhor professor de piano. 
O melhor designer não é o melhor professor de design, a 
mesma coisa. Eu to falando isso porque você perguntou dos 
pontos importantes. Eu acho que é fundamental identificar 
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entre seus professores, os seus exemplos, você quer ser igual 
a quem ? Uma coisa que me admirava muito eram professores 
que eram notáveis na sua profissão  como projetistas e eram 
notáveis na sua profissão acadêmica, esses pra mim eram os 
melhores professores. porque um só acadêmico ou um só no 
mercado eles não resolviam pra mim essa equação e ai foi 
fundamental colar nesses professores, colar nesses exemplos 
que surgiram no meio do caminho. Então eu acho que esse é 
um ponto fundamental, e outro ponto fundamental foi desde o 
terceiro semestre da faculdade fazer IC. E ai você perguntou 
pra mim o que foi importante, a formação metodologia da 
pesquisa como a base de tudo. Não atoa eu fui bolsista de IC 
desde o terceiro semestre e depois engatei mestrado e 
doutorado direto porque isso foi uma coisa que pra mim era 
práticamente inerente a trajetória de produção. Para mim era 
tão necessário quanto a produção. Agora acabei de defender 
meu doutorado, e meu objetivo é entrar em algum universidade 
para continuar isso, porque eu acho que a universidade é onde 
brota novidade. Se a gente não tiver contato com os jovens ou 
com quem ta produzindo  conhecimento novo, dinâmica nova 
para as novas gerações ai você acaba  com o elo da cadeia 
que alimenta todo esse potencial criativo. Estar só no mercado 
não adianta e estar so na universidade também não, então eu 
acho que isso foi fundamental, a ponte saudável entre a 
universidade e o mercado. 
 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Penso muito sobre esta questão e muitas vezes almejei uma 
vida acadêmica mais complexa, profunda e enraizada, como 
vemos nas escolas de medicina ou engenharia, onde há 
grupos de trabalhos, pesquisas científicas e outras atividades. 
acho que me faltaram momentos como estes, o qual pudesse 
“estudar” com profundidade tópicos como “design 
social”...infelizmente, não identifico momentos importantes. 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Sim, meu primeiro estagio foi fundamental para entender a 
dinâmica de um estúdio de design e o que eu necessitava 
aprimorar e aprender como designer. Depois minha ida para o 
exterior há 10 anos foi um ponto muito marcante, pois fatores 
culturais e sociais passaram a  influenciar a maneira como eu 
trabalhava e me relacionava com meus colegas de trabalho. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

 
Sim muitos. o primeiro foi quando prestes a me formar na 
minha primeira graduação de design gráfico, eu desesperado 
nao sabia o que fazer, e muito menos me sentia preparado 
para qualquer atuação profissional na área, mesmo já tendo 
carteira assinada uns 5 anos antes de começar a universidade. 
Depois de 6 anos quando estava concluindo a segunda 
graduação de projeto de produto, senti a mesma coisa.... 
hahahaha, acredito que porque a área que desejava era 
especifica e nao muito assistida na universidade... enfim, 
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11/03/2016 mesmo com as duas graduações, eu fiz inúmeros cursos 
particulares por conta própria, porque era impossível ser 
competitivo só com o que a universidade passava, era 
necessário falar com profissionais da área. Antes de me 
formar... um rapaz brincou com uma pergunta: Julio, você ira 
se formar? se formatar? ou se informar? e achei aquilo tão 
profundo, que fiquei com a ultima opção, e acredito que isso 
nunca acabará, sei que terei que me informar sempre nesta 
profissão... nao é como um advogado ou engenheiro que 
trabalha com conceitos que para serem quebrados levam-se 
décadas, séculos... mas os momentos mais importantes, foram 
os 3 anos de tentativa do concurso talento Volkswagen, era tão 
angustiante e extenuante passar por aquilo, o tipo de 
experiência que a gente só valoriza muito tempo depois, 
porque foi muito amargo tentar tantas vezes e nunca ter tido 
êxito, hoje sou muito grato por este destino. mas foi uma época 
de muitas batalhas internas, minha mãe tinha acabado de ficar 
doente e paraplégica... foi uma fase pesada... mas cresci 
muito, um período que me preparou para muitos outros. outra 
experiência boa foi de ter cursado a faculdade um pouco tarde, 
comecei com 24 anos, e acredito que isto me deu mais 
maturidade, enquanto muitos alunos em fase adolescente 
rebelde só queriam bagunça, eu ficava só trocando ideia com 
os professores, e isso fez toda a diferença, consegui ate bons 
empregos por causa destes contatos, e além de aprender com 
as experiências dos mestres era muito legal saber da opinião 
pessoal deles, muitas vezes aquilo que nao podia ser dito em 
aula. isso me fez transformar professores em amigos, 
parceiros... e foi tão bacana, que um dia sonho em ser 
professor, nobre profissão! 
 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
O estágio e depois o início do trabalho profissional em empresa 
de grande porte, vivência sem igual. As grandes corporações 
nos mostram uma organização e ditam procedimentos de 
hierarquização e correspondência que nos ensinam como e 
nos ajudam a pensar tempos e métodos para o dia a dia. 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Minha formação (1966) foi mais artística. A formação técnica 
se deu nos 50 anos trabalhando junto à indústria. 

 
Marcelo Teixeira 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

 
Durante minha formação pude vivenciar a importância da 
pesquisa cientifica desde o primeiro semestre de meu curso, 
ao longo da faculdade, publiquei uma série de artigos no brasil 
e exterior desenvolvendo assim meu senso crítico, capacidade 
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CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

de sintetizar os problemas e de criar uma linguagem de 
desenvolvimento de projetos.  Outro momento importante foi a 
minha participação e envolvimento com a indústria, fiz uma 
série de estágios em industrias de ponta (Johnson & Johnson, 
Embraer, entre outras) onde consegui participar e acompanhar 
projetos complexos observando os desafios e contratempos 
em todas as fases. Foi muito rico e complementar ao meu 
processo de aquisição do conhecimento iniciado na 
universidade 
 

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Na formação, evidentemente as disciplina de projetos foram 
importante, disciplinas teorias também foram como historia, 
disciplinas voltas para reflexões e conhecimento culturas 
também foram importantes. A formação em mestrado foi um 
ponto importante que foi em antropologia e  a formação em 
historia no doutorado, onde pude pesquisar a profissão no 
brasil e como ela se desenvolveu no cenário brasileiro, 
pesquisa que busquei fora da área do design. Outras áreas do 
conhecimento ajudaram a compreender o design inserido na 
sociedade. 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
02/06/2015 

 
A escola me deu apenas uma vaga ideia do que seria a 
profissão que realmente encontrei no campo de trabalho. Mas 
isso foi há mais de 30 anos atrás. 

 
Mauro Claro 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Educação do olhar (estético) e consideração holística da 
profissão de pesquisador em design e arquitetura/urbanismo. 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
Sim, todos foram importantes cada um deles foram pensados 
de forma estratégica para criar uma identidade profissional. 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
(desculpe, mas não entendi a pergunta. Posso respondê-la 
posteriormente se me esclarecerem o foco desta). 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

 
Sim! 
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DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 
 

 
Pedro Paulo Delpino 

Bernades 
 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Exatamente quanto por questões de dificuldade de 
entendimentos  da grade curricular, procurei buscar respostas 
a  minha principal indagação: pra quem estarei 
projetando.....???   

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
 

03/07/2015 

 
Claramente. Sobretudo àqueles ligados às disciplinas de viés 
conceitual e de projeto. 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
A formação de um designer se dá parcialmente no campo 
acadêmico e parcialmente na sua própria atividade. Em 
particular, um designer “se educa”: esta formação jamais 
termina, mas é preciso sempre buscar novas informações de 
todas as fontes. Assim foi minha trajetória desde formado pela 
esdi em 1980. Previamente ao ensino superior, no entanto, fiz 
um curso preparatório focado em design, ministrado no centro 
design, de Roberto Eppinghaus, o qual me deu uma base 
importante, particularmente em historia do design. 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
Sim, alguns professores de alto nível de conhecimento foram 
mentores na minha formação. na fase inicial, a ênfase no 
conhecimento teórico-prático de composição e Gestalt me foi 
apresentada, e embora eu não tenha assimilado de imediato, 
sua  relevância revelou-se durante as práticas de projeto nos 
anos que se seguiram até hoje. Acredito na importância dos 
processos e conhecimentos técnico-produtivos, mas algo 
intrínseco ao design é a combinação forma e função no seu 
resultado (objeto) final. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 10 
 
Atuação Profissional   Por sua capacidade em propor soluções criativas o design é um setor em ascensão, os avanços 

tecnológicos e consequentemente dos processos produtivos propiciam novas tipologias de objetos e consequentemente novas 

maneiras de interação do indivíduo, da sociedade com seus objetos, e neste sentido o designer se qualifica mais uma vez, como um 

agente importante da cultura material. Os designers deverão acentuar cada vez mais seu grau de qualificação ou da habilidade exigida 

para esses novos campos de atuação (SILVA; et al., 2012). 

 
10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do designer brasileiro? 
 
11. O que o (a) senhor(a) diria à um jovem designer que enfrenta hoje o mundo do 
trabalho? 
 
12. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do designer no Brasil? 

 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 10 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Não necessariamente vejo uma migração para área de TI  o 
que talvez crie uma demanda por desmaterializar as coisas, 
mas sempre  haverá o industrial design  esta é mãe de todas 
as variantes com os pés no chão. 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
O design brasileiro, assim como a arte, tem fortes raízes no 
modernismo e tem se mostrado muito criativo, com 
reconhecimento internacional de alguns de nossos designers. 
Todavia a falta de regulamentação da profissão  fragiliza a 
atividade do designer e sua produção. 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
Entendo o designer brasileiro como um profissional que tem 
um olhar muito abrangente e multidisciplinar, por conta de toda 
a bagagem cultural que carrega e pelo ambiente sempre 
multifacetado e plural em que vive. Acredito que essa 
construção espacial e cultural do povo brasileiro faça com que 
ele se torne um profissional sempre com uma grande facilidade 
para ter um olhar multidisciplinar e versátil sobre projetos e 
briefings. 

 
 

 
Pontos fortes: otimismo; pontos fracos: formação 
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Eduardo Barroso 
Neto 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Alguns designers reconhecidos no mercado externo, é um 
ponto forte. 
Nos pontos fracos, temos escolas de Design fracas, sem 
objetivos específicos. Poucos professores com vasta 
experiência profissionais reais na indústria. Muita teoria e 
pouca prática.  
 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
11/03/2016 

 
Fortes: São criativos, observadores e persistentes. Fracos: 
São preguiçosos e muitas vezes não são curiosos e não 
aprofundam seus conhecimentos para criar uma solução. Não 
questionam o caminho já existente para criar novos conceitos. 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Pontos fortes: criatividade, jogo de cintura, observação das 
necessidades humanas. pontos fracos: falta de planejamento, 
falta de articulação com pares, falta de valorização das 
associações profissionais, 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
Entre nós, quando se fala em design “alemão” ou “italiano”, 
pouca atenção costuma ser dada ao papel organizador das 
políticas específicas desenvolvidas em tais países, cada qual 
a seu tempo, bem como do papel estratégico desempenhado 
por elas na inserção global desses mesmos países. Na 
contramão, sequer temos uma política industrial que mereça 
tal nome... Nesse sentido, prefiro falar em “design feito por 
brasileiros”. Estes, temos a nosso favor certa capacidade de 
improviso, fruto das vicissitudes da nossa condição.  Contra, 
porém, temos a fraca formação (e o consequente 
empobrecimento do relativo debate), e o descompasso em 
relação ao atual estágio da revolução industrial, tanto em 
termos técnicos quanto sociais. 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Os pontos fracos é as vezes a falta de busca por repertório, a 
falta de busca do que já tem. As vezes você ta reinventando a 
roda. O ponto forte é que eu acho que o designer brasileiro tem 
um potencial criativo que é essencial  para essa profissão, no 
sentido de que ele tem um senso aguçado para ter um radar 
de mundo. Se você perguntar pra um norte americano o que 
se faz no brasil ele não sabe responder porque la fora cada um 
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é fechado muito no seu mundo. O designer brasileiro não, eu 
acho até que é por essa necessidade de buscar uma raiz, 
buscar uma identidade ele necessariamente tem uma ânsia 
por conhecer o do outro e isso é a nossa maior qualidade. Nós 
temos um pouquinho de cada canto, um pouco de cada lado, 
e é ai que o designer brasileiro ganha dos outros nesse 
sentido. Se ao mesmo tempo ele tem essa janela aberta para 
o mundo, e as vezes isso gera um comodismo por buscar a 
origem e o repertório necessário para conceber determinado 
projeto específico, então ao mesmo tempo que ele peca por 
não pesquisar o suficiente todas as soluções que já foram 
esgotadas por determinado briefing ele tem uma radar 
aguçado para conhecer e absorver as tendências do mundo 
inteiro então acho que essa dicotomia que faz ser fascinante 
esse profissional brasilei 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Acho que estar no brasil é um ponto forte para o designer. 
como comentei, o brasileiro tem toda a liberdade e potencial 
para desenvolver design e ter melindre do que pode surgir 
quando usarem todo o potencial é talvez uma fraquezas desse 
designer. 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Pontos fortes: São dedicados e passionais em relação a 
profissão. Tendem a ser bastante criativos com poucos 
recursos. Pontos fracos: Tendem as vezes a ser um pouco 
superficiais na elaboração de conceitos e as vezes tendem a 
não acompanhar todo o processo e garantir que a qualidade 
de execução esteja sempre presente. (Baseado na minha 
experiência profissional com designers brasileiros que 
atuam/atuaram no exterior) 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
o ponto fraco do designer brasileiro, é o de ser brasileiro... 
hahaha brincadeira..., mas estou falando desse jeitinho 
brasileiro, nesta profissão exige muito primor, muita 
espacialização, e na nossa cultura existe muita gambiarra, 
muito improviso, então sempre a sujeira embaixo do tapete 
uma hora aparece, e existe um conflito nessa postura no perfil 
dos designers, alguns são profundos especialistas 
(pouquíssimos) e a maioria relaxados e preguiçosos (que na 
maioria das vezes confundem designer com artista). agora o 
ponto forte do designer brasileiro, é também o fato dele ser 
brasileiro, porque no brasil pra você dar certo em qualquer 
coisa, primeiro você terá de ser um super herói, e isso tbm é 
um pouco típico do brasileiro, ser guerreiro, criativo, porque a 
situação forca a isso, por exemplo, o brasileiro é visto como 
um bom trabalhador na Alemanha esforçado e dedicado, mas 
também nao somos os únicos, os russos, os coreanos e muitos 
outros também são. 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 

 
O amadorismo de alguns profissionais que pensam que podem 
e na verdade não podem! 
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FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 
 

Marcelo de 
Resende 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Talento, cultura e informação técnica são pontos fundamentais 
e indissociáveis. 
 

 
 

Marcelo Teixeira 
 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
Os Pontos Fracos são: 01. Repertório limitado,  além de falta 
de interesse em conhecer e se aprofundar nas questões do 
mundo do design. 02. Desconhecimento de ferramentas, 
métodos e processos utilizados pelos designers no mundo 
para elevar o nível do tema e por sua vez manter uma relação 
sinérgica com as demais áreas do conhecimento, envolvidas 
no processo de desenvolvimento. 03. Falta da “cultura de 
pesquisa estratégica” que orienta e norteia um bom projeto. 04. 
Se achar o “DEUSIGNER”  querendo desenvolver coisas 
sozinho de forma isolada, limitando o processo a forma 
clássica  e sem profundidade... Produzir mais do mesmo! 05. 
Não ter noção de seu grande potencial criativo e de absorção 
de informações para geração de soluções. Os Pontos Fortes 
são: 01. Grande potencial criativo e base na experimentação 
de ideias. 02. Capacidade de Improvisação produzindo mais 
com menos recheado de muito bom humor. 03. Capacidade de 
trafegar em diversas áreas do conhecimento, produzir coisas 
maduras e ainda ter coragem e persistência de inseri-las no 
mercado mundial sendo muito casos bem aceita.  
 

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Ponto fraco, segmentando um pouco, no produto, é o fraco é a 
falta de conhecimento de matéria prima, viabilização 
econômica e viabilização de fabricação. No design gráfico a 
atualização dos softwares não segue o ritmo da graduação, a 
graduação não consegue seguir os avanços tecnológicos.  
Os pontos fortes  seriam a capacidade de projeto mostrando 
como o designer cresceu, mas também nas premiações que 
tem conseguido no exterior, os pontos fortes ainda são 
projetais, e os que estão se fortalecendo, é o papel social do 
design, que auxilia nas variáveis carências do povo brasileiro. 
cumprir um papel ético e material da sociedade. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
02/06/2015 

 
Fortes: flexibilidade e capacidade de se adaptar ao ambiente. 
Fracos: preparo acadêmico e dificuldade de ser mais 
conceitual e estratégico. 
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Mauro Claro 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Não sei opinar. 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
O ponto forte é o seu repertório amplo proveniente da nossa 
cultura e nossa grande fraqueza é o imediatismo a pressa em 
resolver sem pesquisa de qualidade. 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
Fortes: riqueza nas investigações materiais e técnicas 
manuais para a manipulação de matéria prima; inspiração em 
contextos culturais diversos (A  dimensão do país ajuda 
nisso);soluções criativas e a presença de “humor e ironia” com 
sutileza, nos projetos. Fracos : emprego de estereótipos, 
associados a aparência dos produtos; pouca investigação para 
enfrentar a concorrência; preconceito sobre a necessidade de 
conhecimentos técnicos de áreas tradicionais como física, 
química e matemática, para projetar com competência;  
discurso afetado para construir uma aura de especialidade em 
torno de projetos de produtos banais e pouco conscientes , 
desenvolvidos para um mercado viciado e fútil. 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 

 
Os designers brasileiros sofrem com o atraso da produção 
industrial nacional; continuamos com enorme dependência da 
cultura industrial americana/europeia. O volume da produção 
está direcionado ao publico com baixo poder aquisitivo e o 
referencial manten-se na produção (por importação) 
estrangeira. Lados positivos são a criatividade, o pensamento 
heterodoxo e a perseverança.  
 

 
 

Pedro Paulo Delpino 
Bernades 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Não diria pontos fortes ou fracos....acho que eles estão no 
geral, mal encaminhados academicamente. Todos eles, em  
questão de poucos anos se tornam doutores....inclusive sem 
desenvolver qualquer experiência projetual.....além de  
nenhuma relação direta com as burocracias da atividade 

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
 

03/07/2015 

 
Temos e “somos acesso” a diferentes culturas e expressões – 
o Brasil é um continente. Entretanto, nos falta profundidade. 
Não sei em que momento passamos a adotar apenas as 
“manchetes” para conduzir nosso trabalho. Essa prática não é 
de design – nem dos designers. O designer brasileiro precisa 
ser mais crítico e comprometido com o futuro. 
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Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Sem poder fugir ao clichê̂, o ponto forte é a adaptabilidade às 
circunstancias sempre imprevistas. Os pontos fracos são a 
pouca consistência de classe e algumas vezes a falta de uma 
visão menos imediatista e mais ampla de sua própria atuação. 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
Não sei dizer. Não seria certo generalizar. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 11 
 
Atuação Profissional   Por sua capacidade em propor soluções criativas o design é um setor em ascensão, os avanços 

tecnológicos e consequentemente dos processos produtivos propiciam novas tipologias de objetos e consequentemente novas 

maneiras de interação do indivíduo, da sociedade com seus objetos, e neste sentido o designer se qualifica mais uma vez, como um 

agente importante da cultura material. Os designers deverão acentuar cada vez mais seu grau de qualificação ou da habilidade exigida 

para esses novos campos de atuação (SILVA; et al., 2012). 

 
10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do designer brasileiro? 
 
11. O que o (a) senhor(a) diria à um jovem designer que enfrenta hoje o mundo 
do trabalho? 
 
12. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do designer no Brasil? 
  
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 11 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Você é um carvão se polir muito com força e devoção talvez 
vamos descobrir um diamante único de valor inestimável ! o 
outro caminho não perder tempo não comece, desista já e seja 
feliz em outra coisa. 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
Diria para desenvolverão espírito empreendedor, mas antes, 
na medida do possível,  ter uma experiência profissional em 
empresa ou escritório consolidado. 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
“Entre de cabeça, abrace tudo o que puder e faça com 
qualidade tudo aquilo que você pegar como responsabilidade. 
Dedique-se ao máximo cada dia da sua vida, pois isso vai valer 
a pena para você como profissional, para seus clientes, para 
os usuários de seus projetos, para o mundo que ganhará 
soluções melhores e, por fim, para você como pessoa. 
Entenda muito bem as demandas do projeto, busque mais 
informações e faça pesquisas bem aprofundadas sobre os 
temas envolvidos no projeto, crie com muita ousadia e afinco, 
finalize com a melhor qualidade possível, apresente com 
envolvimento e paixão. Essa é, na minha opinião, a receita 
para o sucesso no Design.” 
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Eduardo Barroso 

Neto 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

Seja o melhor ou mude de profissão 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Procurar estudar em escolas que tenham vocação para as 
técnicas de engenharia e de mercado. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

 
Seja persistente e não desista, assim como o resto do mundo, 
nosso país está mudando, e o design tem cada vez mais um 
importante papel nesta transformação. Pesquise, observe, 
critique o status quo, quebre paradigmas, converse com 
usuários e entapize com sua situação .Por ser uma profissão 
jovem, muitos ainda não tem plena consciência do que 
significa, mas mais importante que isso é criar algo que supra 
necessidades objetivas e subjetivas. Algo que informe, que 
ensine,  que instigue a crítica para que o usuário clame por 
mudanças. o design é uma ferramenta de transformação 
social. 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Os primeiros anos de formado, concentre-se em buscar o 
máximo de experiências profissionais ricas e diversas. faça 
sempre um pouco mais do que te pedem, não se preocupe que 
o reconhecimento e a boa remuneração são consequências de 
sua dedicação e boas ideias. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
Por tudo o que foi escrito acima, boa sorte... 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Eu diria q tem espaço pra todo mundo, o design é a mais ampla 
das ciências sociais aplicadas eu ouso dizer isso, porque tudo 
é design !  Para todo projeto é necessário um  designer, só que 
em muitos casos, e é ai que gera o medo e a insegurança, essa 
etapa do designer é cortada dos processos produtivos até 
porque tem um preço  e não da pra ficar sem uma área de 
engenharia numa empresa mas teoricamente as empresas 
acham que podem cortar o design, e ai cabe a nós o 
fortalecimento da nossa área, o reconhecimento da profissão 
como uma profissão especifica, da mesma forma que os 
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arquitetos conquistaram por exemplo um desmembramento do 
CREA, nós temos que conquistar uma regulamentação da 
profissão. Mas isso só se consegue com uma sinergia entre as 
escolas de design e entre os principais designers brasileiro. E 
é esse o desafio, o desafio pro novo designer, é ter a 
consciência da importância da sua atuação na cadeia 
produtiva de um objeto. Nós temos que ser indispensáveis e 
como vamos vencer isso ?  Esse é o desafio para as novas 
gerações, provar que o designer, consegue diminuir custos 
pela capacidade dele a partir do momento que ele consegue 
conceber um móvel dentro de uma chapa de x por x quando a 
chapa ate ontem tinha  2x esse cara vai conseguir ser 
reconhecido como um elo  importante na cadeia, porque ele é 
o cara que vai fazer o produto ter o menor uso de material 
prima o menor custo de produção,  ele é o cara que vai 
conseguir reduzir os impactos ambientais quando esse projeto 
for descartado. Quer dizer ele vai ter que provar  com a 
capacidade projetual dele que ele aumenta a eficiência da 
cadeia produtiva. Mostre que você é capaz  de aumentar a 
eficiência da cadeia produtiva  e dos ciclos de produção e  
concepção do produto. 
 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Pergunte o que o “consumidor”deseja. 

 
José Carlos Pavone 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

 
Mantenha-se informado e desenhe todos os dias. O desenho 
ainda é a ferramenta mais importante entre o cérebro e o 
papel. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
Dedique-se muito, e quando achar que é o suficiente, faca o 
dobro... depois disso, digo boa sorte. 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

 
Trabalhe bastante e se mostre comprometido com as questões 
da empresa ou do empregador, resolva ou tente resolver mais. 
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FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

O jovem de hoje não é engajado em sua maioria é meio” 
morno”. 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Talento é intrínseco; cultura e técnica são adquiridos, ou seja, 
estude muito. 

 
Marcelo Teixeira 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

 
Boa sorte colega! Você é um estrategista e não um fazedor de 
desenhos! 

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Primeiro, paciência porque muitos não vão conseguir de inicio 
uma boa colocação no mercado, hoje principalmente por 
causa da recessão, mesmo quando a recessão acabar, eu diria 
para ter paciência, e procurar atuar nos espaços que 
apareceram procurando ser um pouco mais plural. Não se 
restringir apenas a um nicho de mercado. Muitas vezes no 
inicio de profissão o que se abre pra nos não é exatamente 
aquele nicho que queríamos atuar, mas deve-se atuar mesmo 
assim. É necessário ter uma experiência profissional logo de 
imediato, isso agregara diversas coisas: como se comportar 
com o cliente, como projetar na prática, os erros e os acertos 
numa experiência real que podem ocorrer, as idas e vindas do 
projeto. Então deve procurar ter paciência e ser flexível nas 
oportunidades que lhe aparecem, para ganhar experiência e 
depois caminhar para a área que pretende. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 
02/06/2015 

 
Conheça profundamente seu cliente e seus usuários finais – 
são eles que determinarão seu sucesso ou fracasso no 
mercado. 

 
Mauro Claro 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM  
09/03/2016 

 
A construção de um método próprio de optação projetual que 
inclua uma reflexão acerca do papel somar do designer. 
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Milton Francisco 
Junior 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

Que estes jovens continuem acreditando que ser designer é a 
melhor atividade que escolheram para atuarem. tracem uma 
estratégia e identifiquem qual o seu maior potencial. 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
Seja tenaz, amplie seu repertório frequentemente explorando 
várias frentes e fontes; fique atento e atualize suas referências  
, procurando conhecer ( ou expandir seu conhecimento sobre) 
:  sistemas e novas ferramentas para representação e 
comunicação/ disseminação de informação ;  materiais e 
processos inovadores; os anseios do ser humano e da 
sociedade futura, afinal,  è para eles que você projeta e são 
eles que justificam sua  atividade profissional. 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 

 
A competição esta muito intensa e internacionalizada. Há mais 
reconhecimento portanto há mais oportunidades. Reflita sobre 
as aptidões, suas ambições e as oportunidades que a nossa 
cultura e economia oferecem. Faca uma análise realista e 
invista seus esforços intensamente. Atualize-se sempre.  
 

 
 

Pedro Paulo Delpino 
Bernades 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
O amadurecimento profissional, acredito que em qualquer  
país, se dá com muita dificuldade e desafios. Muitos 
inesperados pela  própria ausência de referências durante o 
período de formação e outros pela própria pluralidade das ́reais 
de atuação.  Entendo que a maioria das empresas que 
adotam/empregam designers têm sua estrutura de 
organização pouco alinhada  com a  atividade, portanto criando 
modelos próprios. Entender as reais necessidades da adoção 
de designers, passa a ser  a função primeira do próprio 
profissional.  
    

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIG 
03/07/2015 

 
Que leia, que experimente e, se possível, viaje. Que leia duas, 
três vezes o mesmo tempo e discuta. Que experimente fazer o 
que nunca fez, ou que faça diferente o que sempre fez. E que 
viaje, mas não para o mesmo lugar. Amplo repertório e senso 
crítico são vitais para um designer. 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

 
Estude, leia, informe- se sobre todos os assuntos. Cultura, no 
mais amplo sentido, é o principal material de trabalho do 
designer; é o que vai habilitá-lo a encontrar conexões 
imprevistas e definir soluções inteligentes e surpreendentes. 
Procure formar uma boa rede de clientes e parceiros, e 
mantenha essa rede sempre atualizada com novos contatos 
(os clientes também envelhecem). Seja confiável e sempre 
cumpra o combinado, cobre honestamente e não transija com 
propostas comerciais indecorosas. 
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Sandra Nishida 
 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

O que se propuser a ler, leia com profundidade: conhecimentos 
superficiais são apenas a maquiagem, não trazem o conteúdo. 
aperfeiçoe-se sempre, técnica e teoricamente. Inspire-se em 
alguém, pergunte, questione, busque direcionamento para se 
desenvolver. Aprenda a trabalhar em equipe, a colaborar, a 
delegar. Seja comprometido e responsável. e tenha paciência. 
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Compilação Respostas GRUPO 1_Resposta 12 
 
Atuação Profissional   Por sua capacidade em propor soluções criativas o design é um setor em ascensão, os avanços 

tecnológicos e consequentemente dos processos produtivos propiciam novas tipologias de objetos e consequentemente novas 

maneiras de interação do indivíduo, da sociedade com seus objetos, e neste sentido o designer se qualifica mais uma vez, como um 

agente importante da cultura material. Os designers deverão acentuar cada vez mais seu grau de qualificação ou da habilidade exigida 

para esses novos campos de atuação (SILVA; et al., 2012). 

 
10. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do designer brasileiro? 
 
11. O que o (a) senhor(a) diria à um jovem designer que enfrenta hoje o mundo do 
trabalho? 
 
12. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão do designer no 
Brasil? 

 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 12 

 
André Marcolino 

 
FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DIRETOR  EMPRESA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 

 
07/02/2015 

 
Boa sorte colega! Você é um estrategista e não um fazedor de 
desenhos! 
 
Considero esta pesquisa uma das melhores que já participei 
para o tema seguramente, especialmente pensando que o 
mais importante é saber perguntar do que responder, neste 
caso foi bom participar. 
 

 
Ariane Daniela Cole 

 
FORMAÇÃO - ARQUITETURA 

 

DOCENTE UPM ENSINO E PESQUISA 

EM DESIGN, ARTE, LINGUAGENS E 

PROCESSOS 

 

 
É lamentável a falta de visão estratégica de nossos 
governantes que ao vetar a regulamentação da profissão do 
designer, revelou a incapacidade de compreender a 
importante contribuição da classe para o desenvolvimento do 
país. 

 
Caio Vassão 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

ENSINO E PESQUISA  
 

05/10/2015 
 

 
 

 
Cesar Robert 

Moraes de Sousa 
 

FORMAÇÃO – DESIGN DE PRODUTO 

 

DESIGNER JUNIOR  

 
17/08/2015 

 
Assim como explorei em outras respostas, acredito que a 
regulamentação da profissão de Designer no Brasil seja um 
tema de muita complexidade e que depende de certos pontos 
de vista. Vale lembrar que qualquer projeto de design 
contempla um desenvolvedor, um comprador, um cliente, um 
usuário e um fornecedor, pelo menos. Dessa forma, devemos 
pensar esse tema sob esses diversos olhares.Por um lado, 
acredito que a regulamentação seja importante por questões 
de segurança, responsabilidade, fidelidade e, principalmente, 
ética e respeito. Se tivermos em mente que a concorrência 
entre agências e autônomos é algo que acontece, que ela seja 
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leal e sob o código de ética vigente. Além disso, que seja um 
trabalho valorizado e bem visto, para tanto, precisamos 
determinar o que é o estado da arte brasileiro, deevmos ter um 
caminho trilhado, precisamos saber quem são os reconhecidos 
no mercado hoje, quais as indicações de outras empresas e, 
com certeza, a regulamentação vem para ajudar tudo isso. 
Além desses fatores, a jornada de trabalho, o regime de 
trabalho, os sistemas de gestão, devem estar de acordo com 
um estatuto e com um sindicato, coisas que a regulamentação 
também tende a nos trazer de benefícios.Contudo, devemos 
também ter em mente que o Design é uma área ligada à 
criatividade e inovação. Com isso, pertencemos a um cenário 
nada rígido nem corporativo, o que faz com que nossa área 
não se enquadre a leis tradicionais e travadas como as que 
temos hoje. Essa é a minha maior preocupação sobre esse 
assunto, que a regulamentação traga uma realidade muito 
rígida e nada adequada ao nosso mundo e aos nossos 
métodos de trabalho. 
 
Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa da 
instituição pela iniciativa de se pensar o ensino do design, 
entender o que algumas pessoas envolvidas com esse tema 
acham sobre o nosso cotidiano e quais os possíveis caminhos 
para melhorias. Acredito que esse pensamento, essa forma de 
encarar o tema seja fundamental para o desenvolvimento de 
melhorias no sistema de ensino e trabalho. Gostaria também 
de parabenizar a atitude dos envolvidos no projeto e a 
elaboração desse questionário, que com certeza serve de 
baliza para muitas diretrizes de continuidade e entendimento 
do cenário em questão. Por fim, me coloco à disposição para 
futuras conversas pessoalmente ou por outros meios. Será um 
prazer contribuir para o melhor futuro da nossa área e para a 
formação de profissionais cada vez mais competentes e 
engajados. 
 

 
 

Eduardo Barroso 
Neto 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  
09/08/2015 

 
Não faz mais diferença  (Foi respondida no breve período em que a profissão foi 

regulamentada) 

 
Eugenio Weishaupt 

Ruiz  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 
 

21/03/2016 

 
Nenhuma, não faz e nunca fez falta para os talentosos. 

 
Fernanda Jordani 

Barbosa Harada 
 

 
Pode auxiliar na atuação e profissionalização dos serviços 
realizados pelo designer. 
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FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

 

DESIGN INCLUSIVO/ HUMAN CENTER 

DESIGN   
 

 

 

11/03/2016 

Esta pesquisa tem grande importância para a profissão. E sua 
divulgação amplia o entendimento das pluralidades e 
magnitudes deste conceito, tão presente em nossas vidas. 

 
Gabriela Botelho 

Mager 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

DOCENTE/ DIRETORA GERAL DO 

CENTRO DE ARTES UDESC, 

FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 
Considero importante a regulamentação para que o campo 
profissional possa atuar em áreas e projetos que hoje não 
pode. Algumas licitações públicas, projetos governamentais, 
etc. Além disso, a regulamentação possibilitará um maior 
reconhecimento da profissão. 

 
 

Giorgio Giorgi Junior 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

ILUMINAÇÃO E ENSINO/ DOCENTE 

FAU USP 
 

05/10/2015 

 
A regulamentação interessa na medida em que fixa direitos, 
responsabilidades e parâmetros mínimos de remuneração. De 
resto, me incomoda um pouco o espírito fisiológico que 
costuma acompanhar esse gênero de processos. Penso que, 
entre nós, nada deixou de acontecer no território do design por 
falta de regulamentação profissional. 

 
Gustavo Curcio 

 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

 

 
Essencial para que haja um reconhecimento. Essencial para 
que seja exigido um designer assinando uma peça. Dentro da 
industria quando você produz um produto de limpeza, por 
exemplo, obrigatoriamente você tem que ter um químico 
assinando aquele produto, porque  você não precisa de um 
designer assinando obrigatoriamente o projeto de uma 
cadeira? Por que ninguém provou que um designer é 
realmente necessário para que aquela cadeira seja segura, 
confortável, eficiente como solução de projeto e essa 
regulamentação só vai ocorrer se houver uma organização, e 
a organização vem da classe, não vem do mercado. O 
mercado não quer por mais um implico na cadeia produtiva, 
não quer por mais um elo, e também nós temos que saber a 
diferença clara entre os profissionais. Tem muito engenheiro 
mecânico substituindo designer, tem muito arquiteto 
substituindo designer. Nós temos que saber exatamente o que 
é esse espaço nosso. Óbvio que há um intersecção, mas saber 
o limite dela e garantir que somos insubstituíveis  e que somos 
indispensáveis na cadeia produtiva de qualquer produto. 
 

 
Gloria Lin 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DE PRODUTO 

 

GERENTE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - 

SOURCING 
 

15/06/2015 

 
Achei que já fosse regulamentada... 
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José Carlos Pavone 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL/ 

PROJETO DO PRODUTO 

 

EXTERIOR DESIGN CHIEF  

DESIGN CENTER CALIFORNIA/ 

VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 

 
01/06/2015 

Não tenho opinião formada por estar atuando fora do Brasil 
desde 2004. 

 
 

Julio Beckhauser 
 

FORMAÇÃO – DESIGN GRAFICO E 

DESIGN DE PRODUTO  

 

SURFACE DESIGNER 

 

 
 

11/03/2016 

 
Sinceramente, nao entendo essa pergunta, e nao entendo 
porque e como acontece isso no Brasil. Se existe inúmeros 
cursos de design no Brasil, como que a profissão nao é 
reconhecida? mas nao me entra na cabeça de jeito nenhum 
uma coisa destas. será que quem define essas coisas lá no 
congresso, ou sei lá aonde, nao tem um carro?, um celular? 
nao sabe o que é design? Só quer produzir comódities mesmo 
ne? então se nao entendo a pergunta, eu nao sei como 
responder, me desculpe. estou tentando trabalhar em algum 
lugar onde esta pergunta nao precise ser feita. vamos ver .... 
 
Antes de tudo peco desculpas pelos inúmeros erros de 
acentuação, afinal este teclado alemão nao tem realmente 
alguns caracteres. Existem problemas também em algumas 
citações, em que eu nao coloquei a bibliografia do livro  “haverá 
a idade das coisas leves” de maneira correta, e nao lembro o 
nome do senhor no congresso que também mencionei, (me 
diga se tenho mais tempo, que eu pesquisarei melhor e 
colocarei, dará mais embasamento aos argumentos) e por fim, 
peco desculpas se o teor de minhas respostas estão muito 
esperançosas ou negativas, mas realmente se nao estivesse 
desanimado com o nosso cenário nacional, eu nao teria 
buscado por oportunidades fora do nosso pais. E por fim, muito 
obrigado por lembrar de mim, gosto muito de participar, gosto 
muito do Mackenzie, e do ambiente acadêmico, e contem 
sempre comigo para o que precisarem. Muito obrigado 

 
Marcelo Silva 

Oliveira 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

GESTOR DE ENGENHARIA 

EQUIPAER; DOCENTE CURSOS 

DESIGN UPM E FAUUSP 

COORDENADOR DO CURSO DESIGN 

MACKENZIE 
 

01/03/2016 

 
Um ponto importantíssimo mas não imprescindível como 
muitos veem. 

 
Marcelo de 

Resende 
 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Regulamentação só tem sentido se a prática profissional 
provocar risco de morte ou ferimento ao usuário, fora isso o 
mercado seleciona o profissional. 
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Marcelo Teixeira 
 

FORMAÇÃO – ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

CREATIVE DIRECTOR STUDIO 

MARCELO TEIXEIRA ARCH 

&TRANSPORTATION; 

DOCENTE CURSOS DESIGN UPM; 

PÓS-GRADUAÇÃO FAAP SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 

 

Acho bacana pois formaliza perante a sociedade uma 
importante profissão que está presente apoiando todas as 
áreas do conhecimento 

 
 

Marcos Da Costa 
Braga 

 

FORMAÇÃO - DESENHO INDUSTRIAL  

 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL DA 

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDOS EM 

DESIGN;  DOCENTE CURSO DESIGN 

DA FAUUSP  

 

 
Apesar de ser polemico eu sou a favor, tem coisas que são 
exageradas que foram inclusive tiradas do projeto que foram 
aprovado pelo senado. Aquilo que chamamos como design, 
atingem outros profissionais por outro lado há diversas coisas 
que a regulamentação facilita a atividade do profissional. Por 
exemplo para um designer com sua firma participar de uma 
licitação pública ele não pode se inscrever como uma empresa 
de design, tem que se inscrever como uma empresa de 
comunicação, de publicidade, de outra coisa qualquer e isso 
prejudica como reconhecimento da própria profissão diante da 
sociedade. Há várias questões legais de impostos registros em 
ministérios etc que seriam facilitados com a regulamentação 
da profissão, com certeza. Eu não vejo a regulamentação, 
como uma reserva de mercado, o projeto atual não garante 
reserva de mercado, mas possibilita o reconhecimento oficial 
num nível que facilita a atividade econômica do designer, atuar 
junto ao poder publico. Para mim expande pra quem vai se 
graduar em design, sem prejudicar outros profissionais. A 
regulamentação da profissão como já disse em alguns fóruns, 
auxilia muito mais o designer de objeto, o designer de produto, 
porque há realmente vários tipos de produto ,que precisam 
para chegar no mercado, passar por um profissional 
especializado porque traz certos perigos de uso a população. 
Se a gente pegar certas áreas como o design gráfico, isso não 
é tão necessário. Existe áreas de atuação do design gráfico, 
que existe diretores de arte da área de publicidade e outros 
profissionais. Nesse caso a regulamentação deveria ser 
flexível nessas áreas, mas se você pensar em algumas 
situações do design gráfico onde a excelência da comunicação 
visual pode prejudicar um usuário como nas bulas de remédio, 
a regulamentação pode ajudar nesse item. Então a 
regulamentação profissional ao meu ver não só facilita a 
expansão da atuação profissional, isso não se trata de 
defender uma reserva de mercado em todas as instancias, 
mas tem esse lado de garantir que determinados objetos ou 
sistema de comunicação que atinge a qualidade de vida do 
usuário, passe por um profissional especializado e isso eu vejo 
como ponto positivo. 
 

 
Mario Fioretti 

 

FORMAÇÃO – DESIGN INDUSTRIAL 

DIRETOR DE DESIGN E INOVAÇÃO 

 
Sem Resposta 
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02/06/2015 
 

Mauro Claro 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

DOCENTE CURSO DESIGN UPM 

  
09/03/2016 

 
Não deveria ser voltada à reserva do mercado de trabalho. 
Porém não acompanho a discussão suficientemente de perto 
para dar opinião mais detalhada. 

 
Milton Francisco 

Junior 
 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

 

DOCENTE E COORDENADOR CURSO 

DE DESIGN FAAP 

 

 
Eu seria contra a regulamentação mediante a uma única 
alternativa que todas as profissões não fossem 
regulamentada. Como muitas profissões foram protegendo 
regulamentando a sua atividade acho justo que a 
regulamentação aconteça também para o designer 

 
 

Myrna de Arruda 
Nascimento 

 
FORMAÇÃO – ARQUITETURA 

 

ENSINO E PESQUISA; 

DOCENTE CURSO DESIGN FAUUSP  

 

 
Bem, respondo o questionário já com a regulamentação 
aprovada...Eu nunca defendi esta regulamentação porque 
entendia que ela limitava e discriminava a atuação do designer. 
Veremos... 

 
Olavo Egydio de 

Souza Aranha  
FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL  

 

DOCENTE CURSO DESIGN FAAP E 

UPM 
 

05/03/2016 

 
Inócua. A profissão é indefinida, ou mal definida e está 
espremida entre três agentes mais numerosos, mais 
economicamente relevantes e mais politicamente ativos: 
engenheiros/arquitetos e o pessoal de marketing. Além do que 
é sabotado por uns cem número de amadores... 
 

 
 

Pedro Paulo Delpino 
Bernades 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ COMUNICAÇÃO  VISUAL 

 

COORDENADOR / FUNDADOR LBDI 

CONSULTOR  

 

 
Assunto polêmico: hoje entendo que a regulamentação 
profissional pode ser mais uma dificuldade...... Orgãos da  
administração não têm conceituada a atividade, os 
empresários não entendem a amplitude das possibilidades de 
atuação,  e os próprios designers se confundem entre os de 
formação acadêmica e outros, inclusive muito competentes, 
que atuam  com interesses próprios de domínio......uma 
encrenca!    

 
Rafael Campoy 

 

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

/ PROGRAMAÇÃO  VISUAL 

CONSULTOR DESIGN E BRANDING; 

DOCENTE CURSO DESIGN 
03/07/2015 

 
Extremamente positiva! Sem dúvida, representa um primeiro 
passo para mapear os territórios do design – o que é e o que 
não é design. Estou muito otimista quanto à valorização da 
atividade profissional ao longo dos próximos anos. 
 
 
 
 
 

 
Rodolfo Reis e Silva 

Capeto 

 
O tema é polêmico. Uma das justificativas importantes para a 
regulamentação é que atividades limítrofes se regulamentaram 



  151 

  Relatório Técnico-Científico  

FORMAÇÃO – DESENHO INDUSTRIAL 

ESDI 

 

DOCENTE CURSO DESIGN 

ESDI/UERJ; 

DIRETOR DA ESDI/UERJ RJ 
 

05/10/2015 

e com isto criam dificuldades para a certos âmbitos da atuação 
em design. Por outro lado, o design, por sua tendência a 
encontrar novos nichos de atuação, é dificilmente enquadrável 
em legislações burocráticas. Em nosso contexto, alguns 
campos específicos da atividade precisam da regulamentação. 
Penso que ela é necessária neste contexto presente, mas 
deveríamos migrar para um ambiente econômico-político onde 
ela não fosse necessária. 
 

 
Sandra Nishida 

 

FORMAÇÃO – DESENHO 

INDUSTRIAL/ PROJETO DE PRODUTO  

 

RETAIL, GERENTE DE DESIGN DE 

PRODUTO 
 

24/06/2015 

 
Importante para que encontremos proteção da classe. 
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ANEXO 2 Compilação das respostas Grupo 2 
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Compilação Respostas GRUPO 2_Resposta 1 
 
Complexity of the Design System In its plurality and multifaceted, design system 
does not circumscribes only in traditional categories - industrial, graphic, product and 
fashion. Today, in addition to the system sphere, it can be seen areas as information 
design, strategic design, space design, social design, and others (DE FUSCO, 2012). 
Each one of these categories embraces a number of subcategories; as reported by 
Silva et al. (2012, p.45), design does not seem to have a determined path. It has 
become increasingly specialized in some fields, developing specific skills, but at the 
same time, it turns into generalist in others, with the emergence of hybrid forms of 
practice. 
 
1. In this dichotomous situation indicated above, tell us: How do you see Design 
today? 
 
2. Which are your predictions for the Design field in your country? 
 
3. Do you consider that the plurality of the design system benefits or hurts the 
comprehension by society about what is Design today? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 1 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
 

FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 
16/03/2016 

 
it’s a quite trendy word. 
 
É uma palavra que está muito na moda. 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

11/03/2016 

 
The mainstream shift from material design to non-material. 
 
A predominante transformação do design material para o não  
material. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

10/02/2016 

 
Yes 
 
Sim 
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Compilação Respostas GRUPO 2_Resposta 2 
 
Complexity of the Design System In its plurality and multifaceted, design system 
does not circumscribes only in traditional categories - industrial, graphic, product and 
fashion. Today, in addition to the system sphere, it can be seen areas as information 
design, strategic design, space design, social design, and others (DE FUSCO, 2012). 
Each one of these categories embraces a number of subcategories; as reported by 
Silva et al. (2012, p.45), design does not seem to have a determined path. It has 
become increasingly specialized in some fields, developing specific skills, but at the 
same time, it turns into generalist in others, with the emergence of hybrid forms of 
practice. 
 
1. In this dichotomous situation indicated above, tell us: How do you see Design today? 
 
2. Which are your predictions for the Design field in your country? 
 
3. Do you consider that the plurality of the design system benefits or hurts the 
comprehension by society about what is Design today? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 2 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
Design will keep going more digital, everything does. I don’t 
think design is doing too bad in usa because people are still 
producing things here. however I don’t think there will be job for 
all the product designer coming out of school. people will just 
have to recycle in graphic design/ web design .. other 
proffesion. but usa is flexible for that, and people are hired for 
their skills not for their diploma (unlike Europe where it is harder 
to switch career). 
 
 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
… shift from material design to design in electronic media and 
to thinking design which embraces also information design and 
communication design. Of course, the things would be still 
produced, but the non-material design activity would be 
prevalent. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
Dispersion and irrevelance as design. 
 
Dispersão e irrelevância como o design. 
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Compilação Respostas GRUPO 2_Resposta 3 
 
Complexity of the Design System In its plurality and multifaceted, design system 
does not circumscribes only in traditional categories - industrial, graphic, product and 
fashion. Today, in addition to the system sphere, it can be seen areas as information 
design, strategic design, space design, social design, and others (DE FUSCO, 2012). 
Each one of these categories embraces a number of subcategories; as reported by 
Silva et al. (2012, p.45), design does not seem to have a determined path. It has 
become increasingly specialized in some fields, developing specific skills, but at the 
same time, it turns into generalist in others, with the emergence of hybrid forms of 
practice. 
 
1. In this dichotomous situation indicated above, tell us: How do you see Design today? 
 
2. Which are your predictions for the Design field in your country? 
 
3. Do you consider that the plurality of the design system benefits or hurts the 
comprehension by society about what is Design today? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 3 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
Yes and no. It benefit design because everyone now see the 
benefit of design and people try to bring design in every sector 
and workplace, that is good because it brings design to new 
field were it wasn’t before and opens up for new exciting 
collaboration. Maybe it hurt design because there is the 
common belief with the spread of “design thinking” theories and 
books that everyone can become a designer and that you just 
need to think like a designer to become one. That is not quite 
true and people are disapointed with the result when applying 
design thinking simplified method without the design education 
to make it useful. 
 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
I think as for the society (broadly) it does not matter to them 
what design is and what is not. They just need things and 
services which are of some design. It matters only to 
theoreticians and to some designers. But obviously, the more 
complexity and plurality, the less comprehension what it really 
is. In the same time, the whole world with all the stuff is a one 
big design if you want. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
Hurts 
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Compilação Respostas GRUPO 2_Resposta 4 
 
Production Process and Technological Development One of the basic 
requirements for any way of object development; that in current reality it is 
separated from the stigma of industrial production. For the Italian designer 
Andrea Branzi (2012, p.106), currently, the issue of industrial production is not 
so relevant anymore, due to the existence of self-production, limited series, the 
only pieces; A project’s intellectual quality is more important than its technical 
quality. Today, the demand a project must attend is that the object in question 
must be susceptible to the reproduction possibility. The technology has 
provided individual progress as 3D printers which allow the production of three-
dimensional objects; this technology is already used in several segments such 
as jewelry, footwear, prostheses, among others. 
 
4. How does the expansion of the access to productive Technologies, like 3D 
printing and image manipulation softwares as apps, can impact on design 
activity? 
 
5. What are the methodological principles that you consider essential for the 
development of a project? 
 
6. How does the computer and technology has changed your projectual processes and 
methods? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 4 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
I think it is quite exciting, because designer can by-pass a lot of 
difficulties encountered in the past during the production of an 
object (cost of fabrication of a mold, need for huge production 
numbers secured before the production). People can now 
publish their design online for free and have user print it. These 
technologies have helped the junior designer, or fresh out of 
school designers to get their ideas out on crowdfunding 
platform, and their project realized. The same way that anyone 
can now pretty much produce a professional movie. I think also 
having such an easy access to object production, and plastic 
forming has brought back an appetite for high quality material 
and craft, especially natural material like leather, wood.. That 
cannot be so easily worked with. People have come to 
recognize the value of things that seem more unique and that 
takes time to make. In the workplace I have not always seen 
the 3D printer to be such a great improvement in design studio, 
sometimes designer haves to spend weeks modelling different 
iteration of slightly different prototypes. When working on more 
basic sketch modelling would have saved them a lot of time. 
There is also a great intelligence in the hand that is often 
missed when starting by 3D printing, the scale might be off, you 
don’t really know when it is comfortable to handle .. ecc. 3d 
printed is not only revolutionary in the field of design but it is 
really impacting every field. I saw this great example yesterday 
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about DIY dentistry made be a student: 
http://amosdudley.com/weblog/Ortho 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
1. More people can be “designers”. 2.The designs are tailored 
to a user  (designer) – the design is individualized.  3: The 
enforcement of regulation (regarding safety and environment) 
will become more important, as we can see at drone and car 
self-production etc. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
According to Branzi if productive technologies substitute 
intelectual activity, the design activity will cease to be a design 
activity and become a mere reproductive activity. 
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Production Process and Technological Development One of the basic 
requirements for any way of object development; that in current reality it is 
separated from the stigma of industrial production. For the Italian designer 
Andrea Branzi (2012, p.106), currently, the issue of industrial production is not 
so relevant anymore, due to the existence of self-production, limited series, the 
only pieces; A project’s intellectual quality is more important than its technical 
quality. Today, the demand a project must attend is that the object in question 
must be susceptible to the reproduction possibility. The technology has 
provided individual progress as 3D printers which allow the production of three-
dimensional objects; this technology is already used in several segments such 
as jewelry, footwear, prostheses, among others. 
 
4. How does the expansion of the access to productive Technologies, like 3D printing 
and image manipulation softwares as apps, can impact on design activity? 
 
5. What are the methodological principles that you consider essential for the 
development of a project? 
 
6. How does the computer and technology has changed your projectual processes and 
methods? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 5 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
Not sure I understand the question. I think asking the user for 
feedback and observing them and listening to their need and 
make that the priority number one in your project is very 
important 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
1. think as a user, think as a trader, think as a producer 
2. make a design shift from existing design (think as a 
designer) 
3. visualize, prototype, produce (3D print or other) 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
Cultural immersion. Drawing skills. Historical knowledge and 
common sense. 
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Production Process and Technological Development One of the basic 
requirements for any way of object development; that in current reality it is 
separated from the stigma of industrial production. For the Italian designer 
Andrea Branzi (2012, p.106), currently, the issue of industrial production is not 
so relevant anymore, due to the existence of self-production, limited series, the 
only pieces; A project’s intellectual quality is more important than its technical 
quality. Today, the demand a project must attend is that the object in question 
must be susceptible to the reproduction possibility. The technology has 
provided individual progress as 3D printers which allow the production of three-
dimensional objects; this technology is already used in several segments such 
as jewelry, footwear, prostheses, among others. 
 
4. How does the expansion of the access to productive Technologies, like 3D printing 
and image manipulation softwares as apps, can impact on design activity? 
 
5. What are the methodological principles that you consider essential for the 
development of a project? 
 
6. How does the computer and technology has changed your projectual 
processes and methods? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 6 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
I miss the workshop. Getting my hand dirty. I spend too 
much time writing email not enough talking and listening 
to people. 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
In some regards it enhanced the design process, in some 
regards restrained. As the visualization tools are “designs” 
of other people (e.g. software developers), these designs 
of them influence your own designs and your design 
process – I mean the what they enable and what not, what 
they hasten and what complicate. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
Computers have recently become more analogical, so, in 
a sense, all went back to the senventies. However 
computers give me acess to data bases, museums, books 
in a totally new dimension. Plus communications between 
team members become intrinsically digital. 
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The Teaching and Design System Even with the puctual efforts coming from each 
Design educational institution, in a commitment to renew and upgrade their 
educational projects and consequently, their plans of study, It still exists a deficit 
between what is taught and what is needed for the professional performance. A difficult 
dilemma to be solved due to the speed of the technological changes. 
 
7. Seeing the profiles of recently graduated designers, what do you think that 
graduating schools must supply to build a professional able to get in the job 
market? 
 
8.  Do you believe that scientific research can contribute for designer’s practice? 
 
9.   Which were the most important moments and aspects in your graduation? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 7 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
The most important is to learn to work in team. And get rid of 
the romantic vision that the designer work alone as master or a 
genius. Designer are communicator and that is their more 
important strength they have to be able to combine people 
vision into a creation. If they have been taught that they are the 
one master creator, they will miss great insight from the users, 
manufacturer, clients, which are the most critical for the 
success of a project. 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
Teach to and exercise the thinking as a designer, user, trader 
and producer. Do not teach production and design tools very 
much – the students should know them and be familiar with 
them from the undergraduate study. Regarding emerging 
techniques and technologies student should perform a self-
study as these are new to their teachers, too. However teaching 
the “thinking” is not an easy task and not many teachers are 
perceived as leaders or coaches if you like, in this area. 
Very important is an intense and regular cooperation with 
production firms and design agencies (traders), so that the 
students learn how it works in real life. 
 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
They have been very good in doing that, the dificulty lies in 
keeping them in the job market and assure that they will never 
need anymore to be in the job market because they started 
their own business. 

 

 

 



  161 

  Relatório Técnico-Científico  

Compilação Respostas GRUPO 2_Resposta 8 
 
The Teaching and Design System Even with the puctual efforts coming from each 
Design educational institution, in a commitment to renew and upgrade their 
educational projects and consequently, their plans of study, It still exists a deficit 
between what is taught and what is needed for the professional performance. A difficult 
dilemma to be solved due to the speed of the technological changes. 
 
7. Seeing the profiles of recently graduated designers, what do you think that graduating 
schools must supply to build a professional able to get in the job market? 
 
8.  Do you believe that scientific research can contribute for designer’s practice? 
 
9.   Which were the most important moments and aspects in your graduation? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 8 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
Yes 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
Very much so. All the production technologies and visualization 
technologies of today are outcomes of scientific research this 
or that way and also of engineering which is prolonged hand of 
science. Scientific research outcomes are also an inspirational 
source for any designer´s mind. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
Yes 
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The Teaching and Design System Even with the puctual efforts coming from each 
Design educational institution, in a commitment to renew and upgrade their 
educational projects and consequently, their plans of study, It still exists a deficit 
between what is taught and what is needed for the professional performance. A difficult 
dilemma to be solved due to the speed of the technological changes. 
 
7. Seeing the profiles of recently graduated designers, what do you think that graduating 
schools must supply to build a professional able to get in the job market? 
 
8.  Do you believe that scientific research can contribute for designer’s practice? 
 
9.   Which were the most important moments and aspects in your graduation? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 9 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
Learning to work with materials, with had to make everything 
we thought of. Having to translate our thought into materialized 
object (with the right material and weight and touch ) really 
shaped the way we thought.   Then learning to observe how 
people use a product and test a product , was really fun. 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
The cooperation with the production company on design of their 
new product. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
NA 
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Professional performance due to its ability to propound creative solutions, design is 
an industry on the rise, technological advances and consequently, from production 
processes, new kinds of objects are provided, and as a consequence, new ways of 
interaction of the individual emerge, as the society with its objects, and in this sense, 
the designer qualifies him or herself again as an important agent of material culture. 
Designers should apprimorate him or her qualification degree or skill required for these 
new fields of activity (SILVA;. Et al, 2012). 
 
10. Which are the strengths and weaknesses concerning designer’s work in your 
country? 
 
11. What would you say to a young designer who needs to face, nowadays, the job 
market? 
 
12. Is designer profession regulated in your country? What is your opinion about the 
profession regulation ? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 10 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
In USA there is too many men designers, the profession is 
almost dominated by men. Design company might hire women 
as design researcher or design strategist . but not as product 
designer. people still often think it’s about cars and styling. Usa 
education seems very backward to me after my education in 
Europe but maybe it is just a question of taste. Designer often 
things they don’t need users or testing, that just doing internal 
testing in their design studio is enough and that’s really not true 
, also people are usually good at testing and getting feedback 
they will bring user at the very end of the design process and 
translate what feedback they receive into what they want to 
hear. A strength is that there is job here. 
 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
It´s very individual. The biggest weakness however seems to 
me lack of good traders with design, lack of design agencies. 
Would you send some to us? 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
STRENGHTS: a strong cultural education and a sturdy drawing 
culture. WEAKNESSES: a blind faith in technology. 
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Professional performance due to its ability to propound creative solutions, design is 
an industry on the rise, technological advances and consequently, from production 
processes, new kinds of objects are provided, and as a consequence, new ways of 
interaction of the individual emerge, as the society with its objects, and in this sense, 
the designer qualifies him or herself again as an important agent of material culture. 
Designers should apprimorate him or her qualification degree or skill required for these 
new fields of activity (SILVA;. Et al, 2012). 
 
10. Which are the strengths and weaknesses concerning designer’s work in your 
country? 
 
11. What would you say to a young designer who needs to face, nowadays, the 
job market? 
 
12. Is designer profession regulated in your country? What is your opinion about the 
profession regulation ? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 11 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
If they want to do a job they love and that make sense for them 
they will have to be ready to travel far from where they live. if 
they want to stay , keep their expectation low about the job. (it 
depends where they live I guess but I had to leave Europe 
where my family is to pursue the job I love. the more creative 
job are not always the more fun and ofetn not the more 
meaningful. 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
Why on earth haven´t you become an IT specialist or a lawyer? 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
Quoting Saul Bass: Learn to Draw 
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Professional performance due to its ability to propound creative solutions, design is 
an industry on the rise, technological advances and consequently, from production 
processes, new kinds of objects are provided, and as a consequence, new ways of 
interaction of the individual emerge, as the society with its objects, and in this sense, 
the designer qualifies him or herself again as an important agent of material culture. 
Designers should apprimorate him or her qualification degree or skill required for these 
new fields of activity (SILVA;. Et al, 2012). 
 
10. Which are the strengths and weaknesses concerning designer’s work in your 
country? 
 
11. What would you say to a young designer who needs to face, nowadays, the job 
market? 
 
12. Is designer profession regulated in your country? What is your opinion about 
the profession regulation? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 12 

 
Lise Capet 

Boston, USA 
FORMAÇÃO –INDUSTRIAL DESIGN 

 

DESIGN FOR PEAPLE WITH 

DISABILITY, DESIGN FOR 

DEVLOPEMENT AND HUMANITARIAN 

DISASTER 

 
16/03/2016 

 
I think everyone can claim to be a designer, who don’t need a 
diploma. 

 
Rastislav Ceresna 

Slovakia, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

INDUSTRIAL DESIGNER FREELANCER 

 

11/03/2016 

 

 
No, it isn´t. It can´t be regulated, because there are new 
emerging technologies where everyone can be a designer with 
products made. The regulated should and could be only the 
products or better: range of use of these products from safety 
reasons and environmental reasons. 

 
Eduardo Côrte Real 

Portugal, EU 
 

FORMAÇÃO - DESIGN 

 

DOCENTE IADE, DESIGN, DESIGN 

HISTORY 

 

10/02/2016 

 
It's starting. All regulations are good if they restrict design 
territory to design as an art business. 
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Compilação Respostas GRUPO 3_Resposta 1 
 
Complexidade do Sistema Design Em sua pluralidade e multifacetas, o sistema design não circunscreve-se apenas 

nas tradicionais categorias - industrial, gráfico, produtos e moda. Hoje, agregam-se a orbe deste sistema - o design da informação, o 

design estratégico, design de espaço, design social, e outros (DE FUSCO, 2012). Cada uma destas categorias abriga mais uma série 

de outras sub categorias; como relatado por Silva et al. (2012, p.45) o design não parece ter uma trajetória definida. Ele se torna cada 

vez mais especializado em alguns campos, desenvolvendo competências específicas, mas ao mesmo tempo se torna generalista em 

outras, com o aparecimento de formas híbridas de prática. 
 
1. Diante dos diversos campos de atuação deste complexo sistema de Design; como 
você vê o futuro da profissão? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 1 

 
Aline Hisae Y.H. 

Baptista 
Design de Produto UPM  

Formada Dez. 2015 

02/03/2016 
 

 
O design sendo uma profissão criativa, inovadora e voltada a 
busca de melhorias e soluções de problemas não há onde o 
design não possa contribuir, isso leva as novas áreas do 
design como design de serviços, estratégico, etc. Vejo o futuro 
do design voltado as questões de sustentabilidade e 
ambientais, pois atualmente não há como ignorar as 
consequências da ação do homem em nosso planeta. E 
acredito que há a necessidade e o potencial para o design 
contribuir para a mudança de comportamentos de consumo, 
como com a venda de serviços e não de produtos, como a 
reutilização ao invés do simples descarte, etc. 

 
Ana Carolina 

Baptista Fernandes 
Design de Produto UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Vejo um futuro amplo para o design, levando em conta que 
suas áreas estão se multiplicando e novas funções estão 
sendo criadas em campos em que não imaginávamos. 
Todas as outras profissões conseguirão se conectar ao design, 
e não só isso: procurarão a forma de pensamento design como 
meio de melhora ao planejamento e organização de ideias.  
 

 
Ana Maria Trebbi 

Berton 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
A meu ver, a maioria das áreas necessita do design para se 
desenvolver, porém infelizmente não há ainda a devida 
valorização do designer e de seu trabalho, sendo 
atualmente uma profissão não reconhecida. 
Como mencionado acima, o design vem se tornando cada 
vez mais especializado em alguns campos, acredito que 
isso fara com que a profissão seja mais bem reconhecida, 
e apenas designers formados e especializados poderão 
atuar no mercado.  
 

 
Arthur Comerlatti 
Moreira da Silva  

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
Promissor, pois quanto mais áreas de atuação disponíveis 
para a profissão mais variedade de cursos e vagas de emprego 
gerando o reconhecimento da profissão.  
Contudo, é de extrema importância que a profissão seja 
reconhecida como algo essencial para o mundo atual.  
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Beatriz Pacola 
Massaro 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

04/03/2016 
 

Vejo no futuro o Design e os profissionais sendo mais 
reconhecidos, acho que a área continuará competitiva visto 
sua diversidade e o grande número profissionais.  

 
Carolina Aya 

Miyahara 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
Vejo a profissão com ainda mais áreas de atuação, pois 
acho que mesmo com infinitas engenharias, ciências, 
teorias, matemáticas para solucionar problemas que nossa 
sociedade cria e encara todos os dias, o jeito de pensar, 
com criatividade e praticidade, do designer para resolver 
problemas é muito peculiar e muitas vezes consegue ser o 
jeito mais rápido para alcançar tal solução. O próprio design 
thinking é uma técnica, vinda do design, para “pensar em 
grupo” que está sendo muito aplicada, hoje em dia, em 
empresas de todas as áreas.  

 
Felipe Paschoal 

Escatena 
Design de Produto FAAP  

Formado em 2014 

14/03/2016 
 

 
Acredito em um futuro promissor mas muito complicado para a 
profissão, vendo o constante aumento na disseminação do 
profissional tanto no meio comum como no empresarial que já 
não está vendo muito saída a não ser entender do que se trata 
e incorporar em suas empresas em contrapartida a não 
regularização faz com que se tenho muita oferta de 
profissionais não capacitados, os termos “design” ou 
“designer” usados em qualquer situação mas eu realmente 
acredito que a maior dificuldade é fazer com que o público 
entenda que design não é apenas estética.  
 

 
Leticia Costa Lima 

Venancio 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

02/03/2016 
 

 
Eu vejo o futuro da profissão algo perigoso, pois o design está 
muito desvalorizado e competindo com diversas áreas, o que 
deixa o mercado de trabalho mais difícil. 

 
Luiza Trindade 

Gonzalez 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

02/03/2016 
 

 
Apesar do próprio sistema em que vivemos hoje estar 
evitando a produção de mais bens, a profissão de design 
está sempre se reinventando, não contribuindo somente 
para a produção de objetos e bens materiais, mas sim para 
o progresso dos meios de comunicação, tecnológico e 
humanitário, assim, futuramente acredito que esta profissão 
será cada vez mais valorizada. 
 

 
Maíra Gouveia 

Alonso  
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

01/03/2016 

 
Há muito tempo se fala que o design é a profissão do futuro. 
Considerando a projeção de futurólogos, que preveem até 
50% da força de trabalho jovem fora do mercado de trabalho 
formal até 2020, trabalhando em projetos freelance e 
orbitando em diversas funções concomitantes, creio que o 
design ditará o que entendemos como profissão. Não 
obstante acredito que que o diferencial continuará vindo 
daqueles que têm tradição em pesquisa e, principalmente, 
recebem investimento em inovação. Por mais que em um 
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futuro próximo muitos estejam agregados a esse sistema, 
isso não necessariamente quer dizer que as práticas 
estarão melhores difundidas como um todo; por mais 
democrática que esteja a cultura do design, o profissional 
inserido em um mercado que por anos esteve fechado para 
a importância do investimento na indústria criativa terá uma 
trajetória mais difícil do que aquele que vivenciará esse 
boom de popularidade do design em um universo que já o 
considera importante.  
 

 
Mariana Alves 

Correia 
Design UPM  

Cursa 2
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Acredito que sendo o design uma profissão nova, possui 
grande potencial de crescimento. Uma vez que o design 
está em quase todas as coisas que nos cercam no dia a dia, 
o campo para um profissional qualificado tende a aumentar. 
O design é capaz de trazer a consciência da 
sustentabilidade à sociedade, através de projetos com esse 
comprometimento. Sendo assim, é a profissão do futuro que 
ganhará cada vez mais espaço no mercado de trabalho. 
 

 
Michelle Chuang 

Design UPM  

Cursa 5
0

 semestre 

05/03/2016 
 

 
Acredito que no futuro, o designer estará mais presente nas 
diversas áreas do mercado de trabalho. Não só pela 
necessidade de se entender o design, mas pelas aplicações e 
diferenças que o mesmo traz para determinado projeto. 
 

 
Miguel Rocha 

Colzani 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Espero que as Universidades deem mais atenção aos 
cursos de design, com mais poder de divulgação para que 
assim o Design em geral ganhe mais visibilidade, assim o 
profissional poderá ter os direitos que são dados às outras 
profissões. 
Também vejo o designer como professor, criador de 
possibilidades e como essa será a profissão do futuro. O 
Design thinking e o ensinamento deste para os não 
designers. 
 

 
Noemi Yumi 

Rodriguez 
Design de Produto UPM  

Formada em 2014 

29/02/2016 
 

 
Devido a grande concorrência de mercado e poucas 
oportunidades de trabalho, vejo um futuro em que se exija 
ainda mais uma área de especialização.  
 

 
Rafael Mrques 

Panessa 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

04/03/2016 
 

 
Acredito que o design se tornará cada vez mais presente nas 
empresas, sendo de forma gráfica ou de produto. Fora do 
Brasil já é mais comum, entender e compreender o que um 
designer faz, e como é importante investir em design para 
obter mais sucesso com seu produto. Já Brasil, ainda se 
desconhece o designer como profissional de extrema 
importância, talvez pelo pouco investimento na área e 
desinteresse dos mesmos. 
 

  



  170 

  Relatório Técnico-Científico  

Renata Ribeiro 
Lopes 

Design de Produto UPM  

Formada em 2015 

29/02/2016 
 

É um pouco complicado dizer sobre um futuro na profissão 
de designer, é comum ver os recém formados 
decepcionados com a área profissional. Me formei como 
designer de produto e estou atrás de criar o meu próprio 
negócio, trabalhar na área sempre abrange outras áreas do 
design, como a parte  gráfica na maioria das vezes, e 
acredito que as empresas não tem conhecimento sobre o 
nosso potencial desenvolvido na graduação, nossa área 
não se limita a determinadas funções como apenas fazer 
desenhos técnicos, sabemos ir além de projetos, isso que 
mais me intriga, a falta de conhecimento do mercado em 
nos posicionar dentro das empresas e o que podemos 
contribuir ali dentro. Enfim, acredito que a profissão está 
conseguindo mostrar sua importância, mas ainda existe um 
longo caminho para se formar designer e já ser um 
profissional, diversas áreas pedem especializações e não 
fugimos disso. 
 

 
Ricardo Cardoso 

Francisco 
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

03/03/2016 

 
O design, por ser uma ferramenta de inovação, precisa de 
apoio externo (industrial, comercial, publicitários, etc) para se 
manter. Atualmente, diante das questões politicas que estão 
em alta no Brasil, o ambiente para criação e desenvolvimento 
de novos produtos e serviços fica escasso. Tal cenário não 
favorece a profissão e cria muitas barreiras para o 
desenvolvimento da área e suas multiplas capacidades. 
Acredito que as pessoas precisam entender o que é o design 
e quais suas capacidades, pra trazer esse conhecimento para 
o seu dia a dia e parar de ver esse conhecimento apenas como 
arma do marketing. 
 

 
Sabrina Souza de 

Farias e 
Vasconsellos 

Design de Produto FAAP  

Formada em 2014 

04/03/2016 
 

 
Na minha opinião ser designer é ter certos conhecimentos 
específicos como: projetuais, de produção e de sintaxe visual 
entre outros, para que possa ter uma capacitação em projetar 
seja um produto ou um projeto gráfico. Projetos esses diversas 
maneiras de se responder a problemas, questionamentos 
identificados como necessidade da sociedade. A cada novo 
questionamento para se gerar um conceito, o designer precisa 
adquirir novos conhecimentos para desenvolver novos 
projetos, com isso acaba sempre se desenvolvendo em 
diferentes áreas de conhecimento. Acredito que o surgimento 
de novas categorias e subcategorias é uma consequência da 
constante busca por conhecimento da profissão mas que está 
conectado a formação na área industrial, gráfica, produtos e 
moda; apenas atuando de formas mais específicas de acordo 
com o que mais foi estudado pelo profissional e quais são suas 
competências.  

Samuel Dong Ho 
Kim 

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
Esta profissão tem um futuro promissor, mas em um futuro não 
tão próximo, pois é possível perceber que o Design está 
crescendo, mas que não é muito bem compreendida pela 
sociedade nem muito valorizada. 
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Compilação Respostas GRUPO 3_Resposta 2 
 
Processo Produtivo e o Desenvolvimento Tecnológico  Um dos quesitos básicos de qualquer 

tipo de projeto do objeto; que na realidade contemporânea se desprende do estigma da produção industrial.  Para o designer italiano 

Andrea Branzi (2012, p.106), atualmente a questão da produção industrial não é mais tão relevante, pois existem a autoprodução, as 

séries limitadas, as pecas únicas; a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua qualidade técnica. Hoje, a demanda 

que o projeto deve atender é a de que o objeto em questão deve ser suscetível à possibilidade de reprodução. A tecnologia tem 

proporcionado progressos singulares como as impressoras 3D que possibilita a produção de objetos tridimensionais; esta tecnologia 

já é utilizada em diversos segmentos como os da joalheria, do calçado, próteses, entre outros.  
 
2. Novas tecnologias de produção e softwares de computação gráfica vêm 
surgindo cada vez mais rápido; de que maneira você acredita que essas 
ferramentas influenciarão o método projetual?  

 
Entrevistado 

 
Respostas questão 2 

 
Aline Hisae Y.H. 

Baptista 
Design de Produto UPM  

Formada Dez. 2015 

02/03/2016 
 

 
Com as novas ferramentas, muitos métodos de Design 
anteriores se tornarão obsoletos (continuarão existindo para 
fins artísticos, como por exemplo: coloração ou modelagem 
manual).  Acredito que o método projetual sofrerá influências, 
pois as ferramentas facilitam a prototipagem, testes, etc, isso 
pode influenciar positivamente, pois teremos mais chance de 
testar e prever possíveis complicações nas etapas de criação 
e desenvolvimento.  
A facilidade pode levar à acomodação do designer ao 
conseguir com facilidade ter um resultado com aspecto de 
finalizado, podendo ter pulado direto para etapas de 
finalização, esquecendo-se de etapas de conceituação, 
pesquisa, verificação, fases que não deveriam ser ignoradas, 
nem descartadas devido as novas tecnologias. 
 

 
Ana Carolina 

Baptista Fernandes 
Design de Produto UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
A tecnologia abre mais possibilidades ao design não só na 
parte de produção de produtos, mas também na área 
gráfica, onde novos aplicativos te auxiliam usando a ideia 
de design thinking, a organizar suas ideias para um projeto 
Ou possibilita que , com o exemplo dos dias atuais, uma 
revista não precise ser impressa e pode ser lida 
virtualmente pelas pessoas pelos ipads e Tablets, tirando 
um impacto no ambiente. 
 

 
Ana Maria Trebbi 

Berton 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
Acredito que o Designer, assim como durante outras 
revoluções tecnológicas, deve se adequar às novas 
tecnologias e usá-las a favor de seu projeto, buscando 
suprir as novas demandas de mercado ocasionadas pelo 
desenvolvimento dessas novas tecnologias.  

 
Arthur Comerlatti 
Moreira da Silva  

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

 
Essas tecnologias se bem aplicadas e utilizadas só tende 
a melhorar o método projetual, contudo não podemos 
deixar de lado o conhecimento teórico e prático (realizados 
a mão). 
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03/03/2016 
 

hoje em dia já é uma prática comum para a finalização de 
algum projeto (seja ele acadêmico ou não) a criação de 
um protótipo ou mock-up e as tecnologias e materiais de 
hoje em dia tornam muito mais fácil, prático e rápido a 
execução desse processo. 
 

Beatriz Pacola 
Massaro 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Acredito que elas já influenciam e continuarão tendo um 
grande impacto na profissão, porém, é importante que o 
profissional não esqueça o método antigo (fazer no papel) 
e sempre que possível realizar testes. 

 
Carolina Aya 

Miyahara 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
Acredito que essas ferramentas influenciarão na 
velocidade do método projetual. os projetos ficarão mais 
dinâmicos, mecanizados e precisos, até aumentariam o 
número de soluções possíveis para um mesmo problema. 
haveria menos limites no processo criativo. porém, penso 
também na possibilidade dos projetos ficarem muito 
dependentes da tecnologia e, por sua vez, da energia, 
vinda de recursos naturais, que usamos hoje, o que seria 
um ponto negativo, pois não sabemos ao certo quanto 
dano o Planeta terra, na retirada desses recursos.  
 

 
Felipe Paschoal 

Escatena 
Design de Produto FAAP  

Formado em 2014 

14/03/2016 
 

 
Como citado acima se tratam de ferramentas, acredito que 
novas tecnologias que facilitem e tornem possivel a 
concretização de projetos que muitas vezes não eram 
possiveis por limitações de produção, mas não acho que elas 
devem influenciar no processo de desenvolvimento de 
projetos 

 
Leticia Costa Lima 

Venancio 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

02/03/2016 
 

 
Essas ferramentas são boas para facilitar e agilizar processos 
de produção, os avanços tecnológicos deixaram os projetos 
de design com melhor qualidade e mais rápidos de fazer. 

 
Luiza Trindade 

Gonzalez 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

02/03/2016 
 

 
As tecnologias de produção e os softwares de computação 
gráfica contribuem para a agilidade do processo criativo  e 
dos meios de produção, bem como contribuem para que 
os designers  compartilhem de maneira mais rápida seu 
trabalho. 
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Maíra Gouveia 

Alonso  
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

01/03/2016 

 
As tecnologias democratizam o projeto no sentido de que 
o designer não precisa estar inserido dentro da lógica de 
uma grande indústria de maneira a ver seu projeto criar 
forma, dar seus primeiros passos. acredito que isso está 
muito relacionado com o boom do design, a expansão de 
suas possibilidades e a facilidade de trabalhar em casa. 
pode auxiliar em projetos expecíficos e sob demanda, mas 
em outros casos serve de porta de entrada para 
divulgação de projetos. acredito que a computação gráfica 
abre as portas e facilita na criação de prototipos, permite a 
divulgação de ideias com maior precisão e facilita a 
“venda” de projetos, algo que anteriormente demandava 
investimentos que alguém iniciante não tinha.  
O futuro da impressão 3d é, a longo prazo, promissor, com 
a possibilidade de eliminar longas cadeias de produção no 
momento em que a população terá acesso aos arquivos de 
impressão em sua casa. Até lá, permitirá que sejam 
eliminadas etapas custosas de prototipagem. 
 

 
Mariana Alves 

Correia 
Design UPM  

Cursa 2
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Acredito que as novas ferramentas tecnológicas são o 
futuro do projeto. A tecnologia, hoje, nas mãos dos 
designers tem sido grande aliada na prática projetual, pois 
permitem uma espécie de “aceleração” nas etapas de 
projeto. Isso porque já é possível prever como será um 
produto, por exemplo, modelando em um software. Cada 
vez mais, será cobrado dos novos profissionais formados, 
conhecimento e afinidade com as novas tecnologias.  
 

 
Michelle Chuang 

Design UPM  

Cursa 5
0

 semestre 

05/03/2016 
 

 
Acredito que essas ferramentas influenciarão de modo 
benéfico nos projetos, pois poderá ser implantado de forma 
mais eficiente para a população/cliente. 
 

 
Miguel Rocha 

Colzani 
Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Hoje, o que você desenhava e planejava no papel e depois 
digitalizava, é feito direto no computador. Impressoras e 
3D e máquinas de corte a laser evoluindo a cada mês, 
realidade virtual e projeções holográficas, criam infinitas 
possibilidades quanto a produtos, comunicação, na 
maneira como você projeta e simula até mesmo 
tecnologias futuras. Você projeta uma moto, e ele está ali 
na sua frente pronta pra alterações a um toque de 
distância, e isso se aplica a diversas, senão a todas as 
áreas do design. 
 

 
Noemi Yumi 

Rodriguez 
Design de Produto UPM  

Formada em 2014 

29/02/2016 
 

 
Acredito que, devido às novas e eficientes tecnologias de 
produção, o designer terá mais liberdade para desenvolver 
produtos pois não teriam limitações em sua execução. 
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Rafael Marques 
Panessa 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

04/03/2016 
 

 
Inovação é um processo ‘’comum’’ na história do design, 
onde está sempre aparecendo novos modos de projetar, 
desenvolver, e ETC. Sempre que falamos em globalização, 
automaticamente ligamos a tecnologia, que são coisas que 
estão sempre seguindo em frente, evoluindo, inovando, 
descobrindo, e com certeza isso ajuda e muito no decorrer do 
projeto, porém, a essências do design, o simples fato de 
pegar um papel sulfite, um lápis e começar a criar, ainda é o 
melhor método e o mais rápido para mostrar uma ideia. 
 

 
Renata Ribeiro 

Lopes 
Design de Produto UPM  

Formada em 2015 

29/02/2016 
 

 
Essas ferramentas com certeza influenciam positivamente 
no método projetual, o designer assim como outros 
diversos profissionais, precisa se manter atualizado e 
interessado pelas novas opções de aprimorar seu 
trabalho, torná-lo mais rápido e/ou de melhor qualidade. 
 

 
Ricardo Cardoso 

Francisco 
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

03/03/2016 
 

 
Eu acredito que esses métodos tendem a agilizar os 
processos de criação e, quando associados à outras técnicas 
(desenho, prototipagem, etc) podem garantir que os produtos 
se desenvolvam com mais precisão, já que adicionam uma 
nova percepção para o produto criado e conseguem simular 
melhor como será seu uso (com realidade virtual, por 
exemplo). 
 

 
Sabrina Souza de 

Farias e 
Vasconsellos 

Design de Produto FAAP  

Formada em 2014 

04/03/2016 
 

 
Pensar em produção industrial é um fator muito importante na 
hora de projetar não só por se pensar em questão como 
redução de custos, hora maquina, hora homem, melhor 
aproveitamento de materiais, mas principalmente como o 
projeto deve ser feito de acordo com seu processo de 
produção. Acredito ue por mais que novas formas de 
produção possam ser mais rápidas e mais baratas mas ainda 
assim o designer deve ter em mente que existe uma forma de 
se projetar para esse processo. 
Podemos usar como exemplo um projeto de impresso 
pensado paa uma impressão digital, não seguirá o mesmo 
processo que uma impressão offset, por mais que seja o 
mesmo projeto, a mesma ideia; e por sua vez não terão e a 
mesma qualidade. 
Com isso em mente, acredito que novas tecnologias apenas 
acrescentam novas formas de projetar, e que ;e uma escolha 
do designer qual o processo dará mais qualidade. 
 

 
Samuel Dong Ho 

Kim 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

03/03/2016 
 

 
Com o surgimento das novas tecnologias de produção e de 
softwares de computação gráfica o método projetual se 
tornou mais rápido e mais fácil. 
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Compilação Respostas GRUPO 3_Resposta 2 

 
O Ensino e o Sistema Design Mesmo com os esforços pontuais de cada instituição de ensino em design, no 

empenho de renovar e atualizar seus projetos pedagógicos e consequentemente suas grades curriculares ainda há um déficit entre o 

que se ensina e o que é necessário à atuação do profissional. Um dilema difícil de ser equacionado devido a própria velocidade de 

transformação da tecnologia.  
 
3. Identifique momentos importantes na sua formação e quais os instrumentos que 
você usa para atualizar-se na área do design? 
 
 
Entrevistado 

 
Respostas questão 3 

 
Aline Hisae Y.H. 

Baptista 
 

Design de Produto UPM  

Formada Dez. 2015 

 

02/03/2016 
 

 
Os momentos importantes em minha formação foram as 
experiências de projeto (metodologias – processo), e aulas 
sobre Teorias do Design, que foram importantes para 
conceituar o que significa o design e como o design influência 
o mundo e a vida das pessoas. Utilizo muito o Pinterest em 
momentos de pesquisa para algum projeto que esteja sendo 
desenvolvido. Possuo meu portfólio no Behance e por lá 
visualizo também o trabalho de outros designers. O Facebook 
é a ferramenta que mais utilizo no dia a dia, e aproveito esta 
rede social para seguir páginas sobre design, blogs, e 
escritórios de design, empresas que valorizam o design, e 
grupos.  

 
Ana Carolina 

Baptista Fernandes 
Design de Produto UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

04/03/2016 

 
Uma das experiências mais importantes adquiridas no curso 
de design é a de observar o ser humano para projetar para 
ele; quando projetamos para resolver uma questão do dia a 
dia ou uma dificuldade. 
para a minha atualização em design a maior ferramenta 
sempre foi a internet.  

 
Ana Maria Trebbi 

Berton 
 

Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

 

03/03/2016 
 

 
Durante minha formação pude estudar, durante um 
período, design na itália e la pude ver o ensino em design 
sob o ponto de vista de outro país. Apesar de ser um país 
considerado modelo no design, achei o ensino lá de certa 
forma atrasada com relação à indústria atual. Muito dos 
designs que foram desenvolvidos lá e que foram modelos 
de design mundial do século passado, ainda é 
extremamente utilizado como referencia no ensino, dando 
pouca abertura para a inovação.  Desse modo pude ver 
que o ensino de design aqui no Brasil é bastante alinhado 
com as demandas atuais da indústria e com o que vem se 
desenvolvendo atualmente. 
Apesar disso, busco sempre ler novos artigos, revistas, 
matérias sobre o que esta sendo desenvolvido no design 
buscando me atualizar.  
 



  176 

  Relatório Técnico-Científico  

 
Arthur Comerlatti 
Moreira da Silva  

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

03/03/2016 
 

 
A exposição aos problemas e soluções que os professores 
proporcionam ao aluno é um método eficaz e preciso de se 
ensinar algo. Atendimentos onde os professores 
apresentam a proposta do projeto (juntamente com 
algumas aulas teóricas) e apenas vão orientando os 
alunos também é uma forma muito interessante de se 
ensinar. 
O meio que mais utilizo para me atualizar no design é a 
internet pois é muito mais rápida e, se bem utilizada, 
segura na obtenção de informações. 

 
Beatriz Pacola 

Massaro 
 

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

04/03/2016 
 

 
Procuro me atualizar pesquisando em meios digitais e em 
livros. 
 
 

 
Carolina Aya 

Miyahara 
 

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

03/03/2016 
 

 
Ainda estou no meio do curso, mas acredito que os 
momentos importantes na minha formação são quando 
adquirimos bagagem intelectual o suficiente para 
convencer um leigo de que seu projeto é viável, simples, 
eficiente e imprescindível para solucionar algum problema 
específico.  
Uso a internet e livros recomendados pelos professores 
para me atualizar na área. 
 

 
Felipe Paschoal 

Escatena 
 

Design de Produto FAAP  

Formado em 2014 

 

14/03/2016 
 

 
Durante a minha formação acredito que todos os momentos 
de aprendizado foram importantes já que informação de 
qualquer tema é sempre importante independente da área de 
atuação. Para me atualizar costumo ler o maximo que eu 
posso sobre os assuntos que mais me interessam não 
necessariamente vinculado ao design.  
 

 
Leticia Costa Lima 

Venancio 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

02/03/2016 
 

 
Softwares, sites na internet, blogs, livros, palestras e 
conversas com professores e alunos veteranos. 

 
Luiza Trindade 

Gonzalez 
 

Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

02/03/2016 
 

 
Os momentos mais importantes na minha formação foram 
as palestras na semana viver metrópole, pois tais 
palestras foram um dos meios de me atualizar na área do 
design, porque tive a oportunidade de ouvir profissionais 
da área, sobre os novos ramos de atuação desta 
profissão, e o que está acontecendo no mercado de 
trabalho em meio a crise. 
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Mais importante do que procurar por si só nos meios de 
comunicação sobre a área do design é conversar com 
pessoas já experientes. 
 

 
Maíra Gouveia 

Alonso  
Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

 

01/03/2016 

 
Acredito que as etapas mais importantes da minha 
graduação foram as em que fui além do que foi proposto, 
participando de congressos e com as iniciações 
científicas. foi assim que consegui perceber quais eram 
meus interesses dentro do vasto campo do design. Hoje 
me atualizo de diversas maneiras, com newsletters, sites 
de notícias, revistas e também participando de eventos. O 
universo do design é bastante vasto e é preciso fazer uma 
seleção de campos para escolher as informações 
relevantes; de outro modo, se torna impossível 
acompanhar tudo. 
 

 
Mariana Alves 

Correia 
 

Design UPM  

Cursa 2
0

 semestre 

 

04/03/2016 
 

 
Na minha formação, julgo importantes momentos como as 
disciplinas de projeto e ferramentas (uso de softwares e 
materiais). Isso porque são elementos fundamentais para 
a área. para me atualizar no campo do design, procuro 
estar atenta à eventos, palestras e exposições que são 
muito interessantes para mim. Procuro também procurar 
referências tanto bibliográficas quanto visuais passadas 
pelos professores em sala de aula. 
 

 
Michelle Chuang 

 
Design UPM  

Cursa 5
0

 semestre 

 

05/03/2016 
 

 
Alguns dos momentos importantes na formação foram a 
entrada para a universidade, o entendimento da metodologia 
de projeto, o convívio em um ambiente de ensino com 
professores especialistas em diversas áreas do design e os 
aprendizados sobre variados assuntos. 
os instrumentos que eu uso para me atualizar variam desde 
pesquisas, livros, revistas e conversas dentro da faculdade 
até nas mídias sociais. 
 

 
Miguel Rocha 

Colzani 
 

Design UPM  

Cursa 7
0

 semestre 

 

04/03/2016 
 

 
Sinto falta de aulas práticas de desenho e materiais, e 
também de programas, que fazem grande parte da minha 
formação. Creio que um não existe sem o outro, devem 
andar sempre juntos. Quem entende apenas do digital, 
tem dificuldade de botar projetos em prática, e por outro 
lado o experiente no analógico não consegue correr atrás 
da velocidade do processo tecnológico, sendo assim 
dificulta o ingresso e permanência no mercado. Embora a 
internet seja um grande aliado, pra mim ela não suficiente, 
nem todos são autodidatas e conseguem se apropriar de 
todas as ferramentas que ela oferece. 
 

 
Noemi Yumi 

Rodriguez 
Design de Produto UPM  

Formada em 2014 

 
Desenvolvimento de metodologias de projeto e pesquisa. 
Utilizo da internet, palestras e eventos. 
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29/02/2016 
 
 

Rafael Marques 
Panessa 

 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

04/03/2016 
 

 
As matérias de projeto, devem ser uma das mais importantes 
para minha formação, e acredito que sempre ir atrás de 
cursos, intercâmbios e iniciação cientifica, são maneiras de 
evoluir e se atualizar na área em que atuo. 
 

 
Renata Ribeiro 

Lopes 
 

Design de Produto UPM  

Formada em 2015 

 

29/02/2016 
 

 
Assim como diversas profissões, precisamos nos atualizar 
constantemente, existe diversos cursos no mercado 
mostrando as novas demandas, os novos produtos que 
nos ajudarão na profissão, novas áreas de pesquisa e 
atuação, etc. Na nossa formação, nesse sentido, tivemos 
importantes aulas que nos introduziram aos programas 
digitais mais usados. Acredito que em qualquer 
graduação, estudamos o básico, damos o primeiro passo, 
depois vem a parte da especialização, ver qual área nos 
interessou mais e nos aprofundar, escolher por onde 
seguir. Me atualizo na área sempre procurando quais as 
novidades no mercado e na produção e sem me afastar de 
outros profissionais da área, que também estão atrás do 
novo para se especializar. 
 

 
Ricardo Cardoso 

Francisco 
 

Design de Produto UPM  

Formado em 2014 

 

03/03/2016 
 

 
O curso do mackenzie me preparou pois mostrou muito 
superficialmente áreas muito diferentes dentro do design, 
sempre tentando ligar os pontos e fazendo compreender 
quais as reais necessidades de um produto, e – mais do que 
os aspectos construtivos - qual seu impacto no mercado e no 
dia a dia dos usuários; atualmente eu me atualizo através de 
blogs ligados à inovação, arquitetura, design e publicidade. 
Casualmente eu procuro no Pinterest alguns projetos mais 
específicos. 
 

 
Sabrina Souza de 

Farias e 
Vasconsellos 

 
Design de Produto FAAP  

Formada em 2014 

 

04/03/2016 
 

 
Acredito que por mais que as tecnologias estejam tendo 
mudanças frequentes, a forma de se projetar e de pensar 
design não sofre tantas mudanças. Para se desenvolver um 
conceito é necessário identificar um problema, compreender 
a real questão desse problema, e com pesquisas gerar uma 
solução conceitual que irá ser a base do seu projeto. Para 
isso, a compreensão das tecnologias existentes e qual 
melhor se adequa ao seu projeto e proposta de produto é 
uma segunda etapa que pode ser responsabilidade do aluno 
de compreender o que é adequado para o seu projeto. 
Cabendo a instituição orientar formas de pesquisa, onde 
encintrar mais informáCoes, quais feiras visitar, e quais 
empresas estão sempre atualizadas. 
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Samuel Dong Ho 
Kim 

 
Design UPM  

Cursa 3
0

 semestre 

 

03/03/2016 
 

Alguns momentos importantes na minha formação foram 
aulas de empreendedorismo, oficinas optativas aprender a 
fazer uma boa pesquisa, painéis semânticos, levantamentos 
etnográficos briefings e etc. E instrumentos usados seriam os 
softwares da Adobe e Autodesk e o velho e bom papel, lápis 
e borracha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


