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O que é 
Design de Interação?

Design de Interação é uma área profissional, uma 
sub-disciplina do Design e um processo voltado ao 
projeto das interações entre pessoas e sistemas.



Design de Interação como 
artefato



Design de Interação como redes 
sociotécnicas
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Design

Design de Interação

Design de Interface

GUI Design
Design 
Gráfico

Design de 
Produto

Design Digital

Web Design

Relação entre áreas



Diferença para 
Arquitetura da Informação

•Origens distintas (Biblioteconomia X Design)

• Informação não garante interação

• Foco em prototipação, não em documentação

• Atenção à estética

•Outras plataformas além da Web



Vantagens para as empresas

1 milhão de unidades 
vendidas em um mês

Tentando vender 
a idéia desde 2001



Vantagens para a sociedade

Microsoft 2019



Habilidades do 
Designer de Interação

•Saber como prever e influenciar o 
comportamento humano

• Programação básica

• Usabilidade



Multiplataforma

Mobile

Web Software

Games

Eletrônicos

Instalações



Multilingue

Gestual

Visual Sonora

Tátil

Olfativa

Palatal



Perfil dos nossos alunos



Rodrigo Gonzatto

•Publicidade e Propaganda

•Trabalhava com Redes 
Sociais

•Trabalha na Hi, empresa 
de produtos médicos 
hospitalares



Subbersault: legendagem colaborativa pra Mozilla Labs

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/3147
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/3147


Paolo Passeri

•Engenharia da 
Computação

•MBA

•Trabalhava na Esso

•Trabalha com Novos 
Produtos na Positivo



Positivo DigiTV



Personal Stylist: Ajuda a escolher a roupa pra sair

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/405
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/405


Ana Paula Aires

•Design de Produto

•Gerente de Design na 
CiaShop

•Empreendedora na 
eBehavior



eBcommerce - marketing baseado no comportamento

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Carlos Sarmento

•Artes Plásticas

•Ilustração

•Trabalhava como 
webdesigner

•Trabalha como designer 
instrucional no ITC



Beat The Lift Training Game
para manutenção de elevadores

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/383
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/383


 Edmarlon Semprebom 

•Design Gráfico

•Sócio do estúdio Pianofuzz

•Actionscript 3.0



Ouvido Visual: visualização de sons para surdos

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/3019
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/3019


Samille Sousa

•Comunicação - Hipermídia

•Trabalhava como redatora

•User Experience Designer, 
Mídia Digital

•Pesquisas etnográficas 
para HSBC, Magazine Luiza 
e outros



Cubezilla - vencedor do Mozilla Design Challenge 09

http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/1575
http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/1575


João Costa

•Design de Produto

•Trabalha na Fundação 
CERTI (UFSC)

•Novos produtos na área 
educacional

•Pesquisa com usuários



ProInfo: Projetor + PC para escolas públicas

http://www.gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-projetor-para-escolas-desenvolvido-no-brasil-tem-computador-integrado
http://www.gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-projetor-para-escolas-desenvolvido-no-brasil-tem-computador-integrado


Mercado no Brasil



Pesquisa IxDA no Brasil

•50% com Pós-graduação

• Formação em TI (22%), Comunicação (22%) e 
Design (42%)

• 16% ganha de 4 a 5 mil

• 17% ganha mais que 6 mil



Vaga na Locaweb

Requisitos:

• Grande experiência no desenho de aplicações web

• Interesse em fazer um produto melhor por 
completo, e não apenas a interface do usuário

• Experiência em levantamento e especificação de 
requisitos

• Experiência com pesquisas de usuário e testes de 
usabilidade e na interpretação dos resultados



Como entrar na área?

•Assine a DesInterac (900 membros)

• Conquiste seu espaço

•Desenvolva pet projects

• Esteja preparado quando a oportunidade surgir

http://groups.google.com/group/desinterac
http://groups.google.com/group/desinterac


Pós-graduação em 
Design de Interação

2 anos
1 final de semana p/ mês

Web
Mobile
Software
Hardware
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