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o que não É

DESIGN?



AquI TuDo É

DESIGN!



DeSIGn 
DE MODA



DeSIGn 
DE PRODUTO



DeSIGn 
GRÁFICO



O QUE É
DeSIGn GráfIco?

Design gráfico é projetar 
linguagens.

Ou seja, pensar detalhadamente 
como comunicar não só de 
forma eficiente, como também 
inteligível e estética, gerando 
uma melhor experiência nesta 
relação.



HASTE DESIGN
apresenta



José é 
administrador, 
possui uma 
empresa há cerca 
de um ano.

Ana está 
querendo montar 

o seu próprio 
negócio, uma loja.



penSAnDo
EM DESIGN

José nunca pensou em design. 
Mas nos últimos tempos todo 
mundo tem perguntado se 
ele tem site, cartão de visitas, 
catálogo de produtos, etc. Ele 
nunca precisou de nada disso, 
mas será que agora isso é 
mesmo necessário?



penSAnDo
EM DESIGN

Quando pensar em Design?

 » Melhorar a comunicação e 
posicionamento da empresa;

 » Necessidade de Divulgação ou 
Promoção;

 » Necessidade de inserir a 
empresa em novos meios de 
comunicação.



penSAnDo
EM DESIGN

cuIDADo!

Ao pensar na necessidade do design, pode-se 
cair nas seguintes armadilhas:

 » O design sozinho não vai fazer milagres, ele 
precisa estar alinhado a estratégia geral da 
empresa

 » Por outro lado, ignorar o design atualmente 
vai deixar sua empresa atrasada perante a 
concorrência ou deixar a impressão de que falta 
profissionalismo. A simples implementação do 
design não é mais um diferencial.



onDe o DeSIGn
SE APLICA

Ana quer começar seu negócio 
com força total. Quer que 
o design esteja presente 
desde a fachada da loja até a 
personalização de suas redes 
sociais. Mas, no meio desta 
confusão, por onde começar?



cuIDADo!

Ao aplicar o design, pode-se cair nas seguintes 
armadilhas:

 » A empresa pode não ter condições de começar 
com tudo, deve-se optar pelo essêncial

 » O design não deve ser visto como um custo, e 
sim um investimento, que pode ser feito aos 
poucos.

 » É necessário haver consistência, senão a 
imagem da empresa ficará fragmentada, sem 
gerar identificação. 

onDe o DeSIGn
SE APLICA



Principais aplicações

 » Identidade Visual - a base da 
comunicação da empresa

 » Site - principal canal de 
comunicação digital

 » Divulgação ou promoção - 
chegar até o público e vender o 
produto ou serviço

prIncIpAIS
ÁREAS



 » Identidade Visual - a base da comunicação da empresa

A marca da empresa 
é composta não só 
pelo sinal gráfico que 
a representa, como por 
todos os elementos 
que compõem a 
sua personalidade 
e expressam a sua 
essência. 

prIncIpAIS
ÁREAS



 » Site - principal canal de comunicação digital

É a principal, mas 
não a única, forma 
de comunicação via 
internet.

Tem a vantagem de 
permitir a participação 
direta do público, 
principalmente junto 
as redes sociais.

prIncIpAIS
ÁREAS



 » Divulgação ou promoção - chegar até o público e vender 
o produto ou serviço

O design atua no desenvolvimento 
de uma comunicação mais direta, 
com a função de não só dizer, mas 
convencer.

prIncIpAIS
ÁREAS



 » Divulgação ou promoção - chegar até o público e vender 
o produto ou serviço

prIncIpAIS
ÁREAS



 » Divulgação ou promoção - chegar até o público e vender 
o produto ou serviço

prIncIpAIS
ÁREAS



 » Divulgação ou promoção - chegar até o público e vender 
o produto ou serviço

prIncIpAIS
ÁREAS



Com um bom design os 
benefícios podem ser:

 » Melhor comunicação com 
o público

 » Redução de custos

 » Melhor organização

 » Identificação com a 
empresa

reSulTADoS e 
CONSEQUÊNCIAS



EXEMPLOS DE
cASoS

Abelman Cursos e Treinamentos



EXEMPLOS DE
cASoS

IMA - Instituto de Medicina Avançada



MUITO OBRIGADO!

contato@hastedesign.com.br 
www.hastedesign.com.br 
@hastedesign


