
O que é design:
20 princípios que você 

precisa conhecer

O que é design?

O que não é design?

20 Princípios de Design

Usar programas como Photoshop, Illustrator e passar horas na 
frente do computador não é design. Existem designers que 
nem mesmo utilizam o computador.
O design precisa passar alguma informação, comunicar um 
conceito. 

Transforma ideias abstratas 
e inspirações em algo con-
creto.

Simplifica conceitos com-
plexos de entender e co-
municar.

Coloca as ideias de forma 
eficiente e atrativa para o 
público.

Usa a criatividade para um 
objetivo específico e práti-
co.

“Design é projeto” - Alexandre Wollner.

Etapas do Processo de Design

Coleta de informação:
Entender as necessida-
des do projeto e da 
marca.

Pesquisa:
Pesquisar sobre o 
assunto e o mercado 
para inspiração.

Brainstorming:
Fazer diversos rascu-
nhos com ideias.

Desenvolvimento:
selecionar a melhor 
ideia para desenvolvê-
-la e refina-la.

Feedback:
Apresentar a ideia e 
receber opiniões.

Finalização:
aperfeiçoar o projeto a 
partir dos feedbacks

Essas etapas nem 
sempre são sequen-
ciais, e podem ser 
realizadas ao mesmo 
tempo ou repetidas.

ETAPAS

39% das pessoas deixam 
um site se as imagens de-
morarem para carregar.

⅔ das pessoas preferem 
um conteúdo com design 
bem trabalhado ao invés 
de uma página simples.

73% das pessoas prefe-
rem consumir um conteú-
do com um design agra-
dável.

38% das pessoas 
deixam um site se o 
layout não for atrativo.

94% das primeiras im-
pressões de um site são 
relacionadas ao design.

Para 48% das pessoas o 
design é a razão número 
1 para decidir sobre a 
credibilidade de um site.

Linha: guia o olhar e cria 
um senso de movimento.

Escala: atrai ou dispersa a 
atenção para um ponto.

Cores: trabalha diferentes 
emoções dependendo da 
paleta.

Repetição: faz um agrupa-
mento e reforça o bran-
ding.

Espaço negativo: aproveita 
o espaço "vazio" para 
passar informação.

Simetria: cria um conforto 
visual.

Transparência: cria intera-
ção entre os elementos e 
senso de movimento.

Textura: traz profundidade 
ao design.

Equilíbrio: ajusta o "peso" 
de cada elemento visual 
utilizado.

Hierarquia: agiliza a com-
preensão e sinaliza os ele-
mentos importantes.

Contraste: destaca os ele-
mentos desejados.

Grade: ajuda a alinhar os 
elementos.

Aleatoriedade: quebra de 
regras e assimetria podem 
ser favoráveis.

Movimento: traz mais vida 
ao design.

Profundidade: texturas, 
sombras e efeitos 3D.

Tipografia: diferencia o 
design pela tipografia utili-
zada.

Proximidade: aproxima 
elementos semelhantes.

Mapeamento: conecta 
informações.

Agora aqui...

Agora aqui...

Agora aqui...

Composição: proporção 
entre os elementos traz 
harmonia.

Divisão: cria pontos de 
foco indicando a relação 
entre os elementos.

Mais que um blog, um estilo de vida.
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