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“Não é possível resolvermos 
problemas utilizando a mesma 
mentalidade que os criou.”

Albert Einstein





dedicatória
Realizada, Cansada, Extasiada. 

Essas são as verdadeiras adjetivações respectivamente que 

me representaram no decorrer dessa experiência tão incrível 

denominada: “Transformação Digital”.  Fato é, que esse projeto não 

apenas impactará a vida de quem o consumir, mas também de quem 

os produziu, pois posso dizer depois de finalizado que essas páginas 

me fizeram alcançar mais um degrau da minha escada profissional. 

Afinal, ser designer gráfico, não se resumiu em uma escolha de 

profissão, na verdade, foi um encontro de propósito, uma vez que 

usar da criatividade para transmitir mensagens através de um olhar 

é um sentimento mágico. Por isso, no momento que ganhei essa 

oportunidade me senti realizada, por cumprir um papel tão importante 

na vida das pessoas a partir do meu conhecimento. 

No entanto, no meio do caminho nunca pensei que seria capaz de 

finalizar esse material, pois passar esse saber de forma didática 

e compreensível através de palavras foi um desafio muito maior 

do que eu imaginava. Ocorreu nesse momento o famoso cansaço 

e verdadeiramente se não tivesse tido a força, a crença, o apoio, a 

confiança de pessoas importantes a minha volta, você não estaria 

lendo essa dedicatória. 

Dedico essas páginas a todos aqueles que usam da criatividade para 

colorir a sua vida e transformar as páginas em branco da sua história. 

Em vista disso, compartilho essa sensação de entusiasmo que sinto ao 

redigir essas palavras e deixo um pequeno spoiler:  ao terminar esse 

material você irá se transformar.
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PREFÁCIO
O tempo hoje é um ativo precioso, e a busca por conhecimento precisa 

ser resolvida de modo ágil. Os formatos tradicionais de aprendizagem 

dentro da Era da Informação já se mostram ineficientes. Quando 

observamos profissionais que trabalham nas áreas de Comunicação, 

especificamente em Marketing Digital, nota-se que as necessidades 

de aprendizagem são pontuais e que muitos saem dos bancos 

das universidades sem autonomia e inseguros com relação ao 

seu conhecimento. A criação de materiais que contribuam para 

otimização dessa demanda, mostra-se urgente. Flexibilizar o acesso 

à informação, de forma mais prática e objetiva, é um dos muitos 

desafios para o novo formato de ensino.

Foi pensando em tudo isso, que o Grupo Vitae Brasil, criou a 

Transformação Digital, uma equipe imersa e estudando afundo as 

principais áreas do Marketing Digital, para além de levar a empresa 

para o século XXI, ao comando de Luis Namura, CEO e idealizador 

do projeto, sermos juntos multiplicadores de acessibilidade do 

conhecimento adquirido ao longo de todo o ano de 2021. 

Portanto, essa é a minha primeira experiência da junção de todo o 

meu conhecimento de design e criatividade nesses moldes. 

Nesse sentido, busquei trabalhar da forma mais fácil possível a 

compreensão de vocês acerca do conceito de design e criação. Assim, 

comecei com um contexto histórico do design no intuito de fazer vocês 

mergulharem nesse mundo do conhecimento criativo. 

Depois, desenvolvi os 4 D’s do design gráfico onde mostrei, 

gradativamente passos para ser mais criativo e curar problemas 

de profissionais da área como o famoso: branco. Não deixarei 

respectivamente o que cada um significa, pois meu desejo é instigar 

sua curiosidade para fazê-lo chegar ao final. 



No entanto, posso te garantir uma coisa: seguindo cada um com 

precisão, a criatividade não será um problema para você, afinal 

a criatividade é prática, é sua vida aplicada no papel de forma 

organizada.

Boa leitura!
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INTRODUÇÃO
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O Marketing Digital é uma evolução do marketing tradicional, 

reformulado para atender as necessidades tecnológicas e se alinhar 

as novas estratégias de mercado, ele faz com que as empresas existam 

na mente e coração dos seus consumidores. 

O design gráfico dentro dessa esfera mágica tem por propósito 

cativar a atenção e estimular a venda através de estruturas visuais 

que fazem dos “criativos” verdadeiros imãs de desejo para que o 

interessado avança para um próximo nível na decisão de compra.  

Fato é que, a parte mais temida da área de criação, é a criatividade. 

O famoso branco, bloqueio criativo, falta de inspiração não será mais 

um problema quando você terminar essas próximas páginas, pois vou 

te ensinar dicas infalíveis para alavancar a sua criatividade. Ficou 

curioso (a)? Então vem comigo!





1. FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA
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o universo criativo

É impossível imaginarmos um mundo sem o design. Todos os dias, 

desde o momento que acordamos, até a hora de dormirmos, nos 

deparamos com diversas reproduções gráficas que nos transmitem 

uma mensagem. Seja no logo da pasta de dente, ou na garrafa de 

água que tomamos, cada traço propaga um significado subliminar 

definido por um design gráfico com o objetivo de impactar a todos e 

na maioria das vezes em segundos.  Pensando nisso, fica muito mais 

fácil entender a famosa expressão: “A imagem é a alma do negócio! ”, 

pois é ela que prende sua atenção. 

Afinal, seja em uma revista, um post no feed das suas redes sociais, 

cartaz, outdoor, site ou em uma embalagem de produto, nenhum 

deles cumpririam a função de despertar o interesse do público sem 

o designer gráfico por trás, ninguém vende sem ser “fisgado” por 

uma boa “arte”. Todos nós somos impactados primeiro pela imagem, 

também conhecida como criativo.

Então, para dar início ao entendimento desse universo criativo, o 

primeiro passo é compreender o micro, a mensagem existente em 

cada conceito no intuito de captarmos o macro, ou seja, os quatro 

passos que você irá aprender depois.

 Vamos começar?!

O QUE É DESIGN GRÁFICO?

A palavra design mesmo sendo natural da língua inglesa, possui a 

etimologia descendida do latim “designare ”, que expressa o sentido 

de desígnio (ideia) e desenho (imagem), logo significa transformar 

a representação mental em símbolos. Já a palavra gráfico possui 
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a origem grega “graphein” que indica o ato de escrever, descrever, 

transpor. Assim, historicamente o termo gráfico vem da ação de 

imprimir textos e ilustrações que envolvem processos como litografia, 

serigrafia, xilografia e diversos outros métodos de representação. 

A junção dessas nomenclaturas vai além do ato da impressão gráfica 

de conteúdos estampados. Na realidade, podemos dizer que grande 

parte do que você vê, ou toca é design gráfico, pois basicamente tudo 

ao seu redor possui uma identidade visual, ou seja, além de exalar 

criatividade a profissão tem por objetivo trazer soluções cotidianas 

tangíveis, ou intangíveis com propósito de transmitir uma informação 

e sentido para o mundo.

Nesse momento, já é possível perceber que designer gráfico não é 

uma simples arte feita no Photoshop, né!? Posso adiantar que nem 

todos podem ser design gráfico, mas todos conseguem ver o mundo 

como um. Então, continue lendo até o final e se permita transformar 

a sua visão sobre essa profissão tão rica que vai muito além da parte 

estética.

CONTEXTO HISTÓRICO

Nesse momento, vamos falar um pouco de história. Pois, é claro que o 

design não nasceu do nada, uma vez que é a partir do conhecimento 

do passado que podemos entender o presente e repensar o futuro.

Bom, para começar, a ideia de que o design gráfico nasceu com o 

advento do mundo digital é equivocada. Apesar dessa nomenclatura 

estar em constante evolução, a ideia de criação gráfica surgiu antes 

mesmo do surgimento da palavra design. 

Na medida que o homem primitivo começou a desenvolver estratégia 

de sobrevivência, caça, ferramentas, alimentos, moradia, eles trataram 

também de criar uma forma de registrar os seus feitos e de comunicar-
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se. Assim, o fato do homem durante a pré-história representar suas 

ideias e acontecimentos através de símbolos, instintivamente eles já 

estavam atuando como designers. 

No século XV a XIX, o design gráfico que conhecemos se consolidou por 

meio de oficinas tipográficas nas produções de livros na Europa. Os 

tipógrafos e profissionais da época já exerciam funções executadas 

até hoje pelos designers como: diagramação, planejamento de 

atividades e ilustrações.

 Já que uma parte do acabamento dessa produção era feita 

manualmente. Passado um tempo, com o início da revolução 

industrial no século XIX, a mecanização substituiu a larga produção 

individual para apenas um profissional: o designer  gráfico. Além 

disso, com a intensa demanda de produção e um extenso mercado 

consumidor, a mão de obra gráfica tornou-se uma estratégia de 

mercado para diferenciar os rótulos, e embalagens dos novos 

produtos industrializados na época o que fez com que ela se perpetua 

até os dias de hoje. 

Imagem Pixabay: Petróglifo - Arte rupestre
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Efetivamente a primeira indústria gráfica só foi concebida entre 1830 e 

1890, possibilitando à população o acesso às produções gráficas. Isso 

juntamente com iniciativas educacionais da época que deu o início à 

Era da Informação. 

Seguindo a linha cronológica, outro período de grande influência 

foi as vanguardas europeias como o cubismo, futurismo, dadaísmo, 

expressionismo e o construtivismo que no século XX ganharam 

destaques e propiciaram a consolidação do design gráfico moderno 

na sociedade, pois o movimento vanguardista utilizava o design 

como forma de expressão, já que ele estava ligado a indústria, e 

contrapunham o modelo tradicional da época.  Assim, pode-se afirmar 

que a Revolução Industrial serviu para mostrar a funcionalidade do 

design e a estética sofreu influência do período vanguardista que 

contribuiu para seu enraizamento. 

Nesse período modernista, no entanto, o design ganhou um destaque 

substancial pelo papel importantíssimo em movimentos políticos da 

época como a Revolução Russa como arma de propagandas da URSS 

(União Soviética), já que grande parte da população era analfabeta, 

dessa forma, o design gráfico nesse período foi considerado um 

idioma universal, pois foi a única forma de transmitir a mensagem 

dos panfletos, cartazes, jornais distribuídos pela cidade eram através 

da arte gráfica que auxiliou na difusão dos ideais da época. Como, 

por exemplo, o cartaz abaixo produzido pelo artista soviético Viktor 

Koretsky (1909 – 1998), em que mostra uma mulher com lenço vermelho 

representando as ideias revolucionárias da época.

Imagem Operamundi: “Se não eu e você, então quem?” (1987)
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Logo, a propaganda não se tornou uma forma de comunicação, mas 

também de persuasão, o que a partir desse momento os partidos vão 

começar a usar desse artifício para atingir seus objetivos.

É sobre isso que vamos falar agora. Para isso convido vocês a voltarem 

alguns anos na memória, na época das aulas de história, e recordarem 

da década de 30, em que havia diversos grupos revolucionários, 

como, por exemplo: na Alemanha com Hitler, Itália com Mussolini, até 

mesmo o Brasil Vargas onde ele implantou o DIP (Departamento de 

imprensa e propaganda) durante o Estado Novo, no qual a atuação de 

designer e outros profissionais da época foi crucial na transmissão de 

mensagens em rádios e panfletos do período. 

Com isso, não só as nações, mas também as instituições perceberam a 

importância da comunicação para a formação de identidade de uma 

marca. E a partir disso as empresas públicas e privadas passaram a 

preocupar-se com a imagem passada ao cliente, onde a identidade 

visual ganhou grande relevância e o profissional de design gráfico um 

mar de desafios.  

Assim, podemos finalizar o processo histórico com um pensamento de 

Cardoso, (2008): 

“Se não existem soluções universais e permanentes, é porque o 

definitivo não faz parte do sistema dinâmico em que vivemos. 

Tudo muda o tempo todo, e o design existe não para reverter 

esse quadro de instabilidade, mas para ajudar as pessoas a 

usufruírem dele com maior fluidez e segurança.”
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CENÁRIO DO DESIGN GRÁFICO 

Acredito que depois desse contexto histórico, você já é capaz de 

reconhecer a relevância do design gráfico. E agora para darmos 

continuidade é muito importante retratar o cenário onde ele habita, 

pois é a partir do externo que conseguimos captar a informação 

que deve ser passada para o receptor. Para começarmos, em algum 

momento da sua vida você já deve ter ouvido o famoso ditado popular: 

“A primeira impressão é a que fica”.

Se já, essa frase será o ponto de partida para nossa conversa, uma 

vez que o primeiro contato do cliente com a empresa é um momento 

crucial e isso traz muita responsabilidade para o profissional, pois se 

ele não for “criativo” o suficiente para passar “uma boa imagem” de 

imediato, toda a reputação da marca perde credibilidade de “cara”. 

Ainda assim, esses profissionais em geral enfrentam diversos desafios 

na atualidade, pois mesmo sendo uma profissão extremamente 

importante para uma empresa, o trabalho do design gráfico é visto 

como algo simples, ou até mesmo banal por aqueles que não entendem 

o valor dessa profissão. Na maior parte das vezes, as pessoas presas 

ao senso comum entendem que ser criativo, fazer algo criativo, sair 

fora da caixa, criar algo diferente é natural para esses profissionais, 

como um “dom’’. 

A prova disso são frases que ouvimos no cotidiano como:

No entanto, dificilmente esses indivíduos identificam o trabalho que 

há por trás, afinal em um mundo repleto de inovação, onde um simples 

clique liga fronteiras, criar algo excepcionalmente novo é um desafio 

ainda maior, visto que as necessidades humanas estão em constante 

mutação, ser criativo é treino e requer muito esforço.

“Isso é fácil, qualquer um pode fazer”

“Preciso só de uma artezinha”
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Dessa forma, cada profissional da comunicação possui sua função 

primordial na hora de ser a ponte entre a empresa e o cliente. Mas, 

como estamos em um livro excepcionalmente do profissional de 

designer gráfico, pode-se dizer que esse indivíduo tem a função de 

projetar sonhos, de identificar as necessidades que nem mesmo as 

pessoas sabiam que existiam, o valor percebido pelo consumidor 

começa por ele. A prova disso é o simples fato de você comprar uma 

garrafa d’água com um formato diferente, um rótulo criativo, fácil, 

ecológico e prático que te faz meditar:

E é diante dessa atmosfera reflexiva que convido vocês nesse 

momento a fazerem uma pausa dramática:

PENSEM EM UMA PÁGINA EM BRANCO!

SEM NADA!

E SINTAM A DOR DO VAZIO.

“Como ninguém pensou nisso antes?”
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Isso não foi um erro de design, essa página em branco fazia parte da 

nossa conversa. Mas, eu sei que ela mexeu com você, te incomodou, 

talvez você tenha virado ela rápido e pensado: “Ué, não tem nada?”, 

ou até mesmo dito em alto e bom som: “Que estranho, não viram essa 
folha em branco aqui?”.

Considerando tudo o que sentiu ao vê-la e a sensação de vazio que 

ficou, quero dividir um segredo com você: é assim que todo o design 
gráfico se sente, ao iniciar um novo projeto. Pois ele se depara primeiro 

com a dor do nada, a pressão do ser criativo, fazer algo bom, todos 

os sentimentos “ruins” chegam primeiro, nossas vulnerabilidades 

refletem na página em branco, mas é com esse incômodo que ele 

segue, pois sempre existe o outro lado da moeda e ele sabe que isso 

faz parte do processo criativo. 

 Agora vamos fazer uma pausa e para isso te faço um segundo convite.

 FECHE OS OLHOS, RESPIRE FUNDO.

Pronto? Foi rápido, e posso afirmar que você está um pouco mais 

aliviado. Então libere toda essa pressão, perceba a leveza do nada, 

desfrute do quão especial é ver que tudo é possível, pois antes de viver 

“a dor da página em branco”, você já conhecia o poder da imaginação, 

pois o zero pode ser o fim e também ponto de partida, tudo é uma 

questão de percepção e modelo mental.

Logo, nesse livro vou te ensinar quatro passos para estimular sua 

criatividade por meio da:  Dor, Desejo, Descoberta, e Dominação, a 

partir desse momento, os 4 D’s do design gráfico existem e você vai 

levá-los para muitos lugares.
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O design gráfico vive e revive esse ciclo constantemente. A criatividade 

tem seu preço. E posso te garantir, que uma vida mais criativa não 

é simples, mas tem valor e é primordial nos dias de hoje. Quer saber 

como? Continue comigo. 

A HORA DA CRIATIVIDADE

Antes de irmos para o nosso passo a passo, vamos entender melhor 

sobre criatividade. Como já vimos com o design, a origem da palavra 

é importante para refletirmos sobre o seu significado. Portanto, pode-

se dizer que a criatividade vem do latim creāre, que remete o ato de 

formar, produzir e logicamente, criar. 

O homem, desde sempre, foi impelido a criar e não foi apenas um ato 

obrigatório, mas um processo de desenvolvimento humano. Expressar 

o que existe dentro de nós, dar soluções a problemas, inventar formas, 

objetos e produtos que facilitem a nossa vida, tecnicamente, foi 

uma necessidade que surgiu naturalmente, uma vez que estamos 

cercados de criação, desde a roupa que vestimos até o carro, o asfalto 

que caminhamos, absolutamente, tudo passou pelo processo da 

criatividade. A própria luz elétrica, o fogo e tantas outras descobertas, 

nasceram de insights do mundo criativo.

Portanto, pode-se perceber que a criatividade é uma grande parceira 

do ser humano e dentro do universo da comunicação ela é o que brilha 

os olhos de muitos. Como vimos, o design passou pelo processo de 

mecanização, foi identificado sua importância e se manteve firme até 

o dia de hoje e sabe por quê? O ato de criar é humano! Logo isso nunca 

poderá ser robotizado, pois a inovação está na mente de quem cria. 

A primeira referência quando nos referimos ao ato de criação são as 

musas que antigamente eram muito recorrentes para a inspiração de 

artistas ao realizarem suas obras. Quando no período da Grécia Antiga, 

por exemplo, os artistas passavam por um processo de bloqueio e não 
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conseguiam produzir suas obras, existia o motivo da ausência de sua 

musa que o impedia de realizar sua arte. 

Além disso, de acordo com as lendas mitológicas, elas eram divindades 

do Olimpo, filhas do deus Zeus. Cada uma possuía uma habilidade 

única, como, por exemplo, Calíope, a musa que representava a poesia 

épica, a eloquência e que na tradição grega era a musa do poeta 

Homero. Havia também Clio, outra musa da poesia heroica e da 

história, que na cultura helênica dizem que ela foi a responsável por 

introduzir o alfabeto fenício entre os gregos. 

A verdade é que, ainda hoje há um parecer enigmático quando nos 

referimos a criatividade, existe um “endeusamento” para o ser criativo 

e suas fontes de inspiração. Muitos questionam se ela é um dom ou 

algo que pode ser treinado por todos. Já ouvi muito a frase: 

Será mesmo? Venha comigo que eu te provo que não é necessária 

nenhuma musa inspiradora para ter um trabalho brilhante, basta 

seguir os passos que você aprenderá neste livro e virar a página para 

iniciarmos a parte que eu mais gosto, desmistificar, simplificar e 

encorajar todos a serem mais criativos.

Vamos então finalmente para os 4D’S de um design gráfico que irão 

alavancar sua criatividade? 

“Não consigo fazer isso, eu não sou criativo”.
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2. Dor: 
desconstrução do 
processo criativo 
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“A dessarrumação incita a criatividade.”

Caos Criativo
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Você já viveu uma situação onde ser brilhante era uma obrigação 

e aconteceu algo que te desestabilizou por completo e você 

simplesmente desmoronou?

O famoso: “deu branco” dominou a sua mente e um sentimento 

desesperador de incapacidade tomou conta do seu interior? Acredito 

que se não todos, muitos de nós já vivemos essa experiência. 

E se eu te dissesse que é, exatamente, nesses momentos que nos tiram 

da zona de conforto que nossa visão de mundo é transformada e 

fazem com que sejamos ainda mais criativos. Você acreditaria?

Pois bem, esses momentos não são fruto de incapacidade, muitas das 

vezes eles vêm depois de muito esforço, horas de dedicação, noites 

sem dormir, lágrimas, ansiedade, ultrapassamos nossos limites e no 

momento em que viveríamos a “glória”, tudo some, sentimentos a 

sensação de que não somos capazes, de que não tem como resolver e 

aquilo se torna muito maior que nós. 

Sou designer e pianista, posso te garantir, isso é normal. Inclusive, são 

esses momentos que escondem joias e ideias incríveis vindas do nosso 

inconsciente. 

Pode parecer estranho, mas foi exatamente isso o que aconteceu com 

o pianista Keith Jarrett.  Certo dia, ele foi convidado para fazer uma 

apresentação de jazz muito importante no palco da Ópera da Colônia 

na Alemanha onde estariam mais de mil pessoas! Contudo, ao chegar 

no local, ainda vazio, ele tocou algumas notas e percebeu que o piano 

no qual ele iria se apresentar era de péssima qualidade. Havia muitas 

teclas desafinadas o que tornava aquela apresentação impossível de 

acontecer. 

Jarrett no primeiro momento não queria aparecer. O melhor dia da 

sua vida havia virado um desastre! Com o teatro já lotado, ele desistiu 

e foi para o carro. Uma vergonha iminente o transtornou. Vera, uma 

jovem alemã que organizava o evento, suplicou pela presença do 

pianista e, em meio aquele caos, Keith se rendeu ao desafio, subiu no 
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palco, sentou no piano e tocou a primeira nota. 

À medida que a música crescia, seus dedos deslizavam pelas teclas 

do piano desafinado e a apresentação acontecia brilhantemente. 

Foi exatamente nesse álbum que ele conseguiu vender mais de três 

milhões de cópias e nunca outro jazz solo de piano superou esse 

número. 

Incrível, né?! Isso só mostra que em um momento de “dor”, impulsionado 

muitas vezes pelo desespero, pessimismo, a mente ecoando “já deu 
tudo errado” que nossa estrutura se reinventa, se torna ousada, 

criativa, foge do tradicional para um caminho novo e extraordinário. 

Esse é só um exemplo de Tim Harford em seu livro O Caos Criativo, 
mas quantas pessoas que já respiraram fundo e deram o melhor de si, 

tiveram o melhor desempenho de suas vidas. 

Posso afirmar com convicção que foram em momentos de tristeza, 

vazio, solidão, ansiedade, introspecção, inquietação e tantos outros 

sentimentos desconfortáveis que fui capaz de me conectar com 

verdadeiras e profundas partes de mim. 

No cotidiano ficamos tão focados nos detalhes, organizações, 

em deixar tudo impecável que não damos oportunidade para os 

imprevistos. Quando está tudo bem, temos dificuldade de silenciar 

as vozes exteriores e ouvir nossa voz interior, em focar realmente e 

resolver o problema com o que temos naquele momento para fazê-lo.

Existe uma frase maravilhosa que foi minha motivação em muitos 

projetos, creio que podemos chamar até de dilema, pois “antes feito, 
que perfeito”, tira uma carga tão pesada das nossas vidas que todas 

as vezes que repeti ela em minha mente, consegui me sentir mais leve.

A necessidade de fazer algo sem erros nos paralisa e nos impede de 

começar. Pelo motivo de sermos culturalmente ensinados a encarar 

o erro como falha, enquanto seria muito mais simples, crescermos 

reconhecendo nossos erros e medos como aprendizados, como uma 

nova chance de nos aprofundarmos em nós mesmos. 
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Logo, o processo criativo de um modo geral, é visto como fruto da 

pressão: 

Poderia ficar horas citando frases que vamos martelando em nossas 

mentes, antes de fazer algo “criativo”. Existem muitas coisas além, 

como os prazos para entregar, demandas criativas que parecem um 

empurrão na nossa criatividade. 

Literalmente, já iniciamos o projeto do chão. Mas, brincadeiras à parte, 

ainda que tudo isso faça parte do dia a dia, é preciso entender que 

o designer tem consciência que o processo criativo não começou ali 

quando a demanda chegou. Na verdade, nós vivemos esse processo a 

todo instante.

 O designer gráfico está inserido nessa esfera, em todos os momentos, 

lugares, situações boas e ruins, tudo um dia pode servir de ideia, uma 

hora ou outra uma memória é ativada e “do nada” a tão esperada 

solução nasce. Por isso, em momentos de adversidade, não corra, 

viva, sinta, desafie-se a fazer o que é possível com o melhor que já tem 

dentro de si. 

Estamos no primeiro “D” e nessa fase o essencial é entender que o 

improvável, os bloqueios não podem te paralisar, viver o inusitado, 

fugir do pensamento negativo e mergulhar em um novo mundo onde 

o senso comum não existe, é fundamental, pois a experiência faz toda 

a diferença.

Afinal, tudo nessa vida é relativo, logo é preciso circular em 

várias esferas, legais e chatas, a fim de buscar por propriedade e 

aprofundamento em nossas opiniões, pois sem nos permitir viver 

ninguém se torna autoridade, por isso nunca se esqueça de um 

pensamento popular fortalecedor: 

“Eu tenho que fazer uma arte linda”

 “Meu  texto precisa ser incrível”, 

“Se eu fizer algo que ninguém nunca viu, todos 

vão amar”. 
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“Tudo dá certo no final, se não deu certo, é porque ainda não chegou 
ao fim”. 

Portanto, nesse primeiro passo do design gráfico a DOR, deixo a 

seguinte mensagem: Se autoprovoque, teste várias formas de fazer 

algo, rabisque uma folha em branco, amasse e repita o processo, se 

possibilite errar, levar sua mente à estafa, fazer algo ruim,  tentar ao 

máximo, prove uma comida que você não gosta, escute uma música 

que te irrita, vá a um lugar que você nunca iria, escute pessoas que 

não fazem seu perfil, experimente roupas que não combinam com seu 

estilo, leia sobre todos os assuntos e principalmente aqueles que não 

chamam a sua atenção. Deixem que te chamem de rebelde, diferente, 

estranho, estúpido, que digam que suas escolhas são “sem noção”, 

“sem sentido”. E nesses momentos, repita para você mesmo “eu estou 

construindo um rico repertório com a minha vida”. Se você não provar 

o ruim, não tem propriedade para reconhecer o bom. 

“Para ser muito bom em algo você precisa 

começar sendo ruim primeiro .”

O poder da Vulnerabilidade - Brené Brown
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3. Desejo: 
aplicação do 
repertório
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“Nossa mente cria desculpas, nossa

 imaginação cria histórias.”

Própria autora
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Chegamos ao passo mais esperado, afinal, quem não deseja ser mais 

criativo? Imagino que nesse momento, exista um mix de expectativa e 

ansiedade, pois descobrir uma fórmula para estimular sua criatividade 

e sair por aí inovando é o que todos nós desejamos. 

Algo que posso te adiantar é que se chegou até aqui, já aprendeu a 

lidar com suas dores, com frustração e decepção, então sinto muito 

pelo “balde de água fria”, mas não existe uma ferramenta ou técnica, 

aqui vamos ampliar o seu modelo mental e mostrar que a aplicação 

do seu repertório te fará criar coisas melhores dos que as minhas e 

vice-versa. 

Anote, copie e cole para lembrar sempre: criatividade é prática, 

é treino, como já disse, é a sua vida aplicada no papel de forma 

organizada. O foco do design são as pessoas, o fator humano cria 

coisas melhores para seres reais, e quando digo isso estou abrindo o 

leque de possibilidades para fazer você pensar que a humanização 

dos nossos processos e as tendências do mundo moderno, colocam 

pets, plantas, robôs, realidade virtual e tantos outros, como parte da 

nossa vida e com lugares especiais em nossos corações e em nossa 

rede de cuidados.

Dessa forma, falar sobre design thinking é primordial. Segundo Pinheiro 

e Alt, em Design Thinking Brasil, esse termo não se trata de “coisa de 

designer”, ele é muito mais que isso, ele é uma abordagem, um olhar, 

ele é a essência do design que mergulha em conceitos de Psicologia, 

Biologia, Neurociência, Marketing, Medicina e muitos outros, por meio 

de pesquisas, estudos e observações. 

Esse pensamos holístico se traduzido literalmente, pode ser chamado 

de “pensamento do design”, como uma metodologia de inovação 

focada na criação de soluções. Nesse aspecto, Luis Namura, CEO do 

Grupo Vitae Brasil e idealizador dessa Transformação Digital, completa 

essa definição e a traz para o mundo real, quando diz que design 
thinking é o pensamento do resultado, pois não existe criatividade 

sem problema, repertório (esforço) e mão na massa. 
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Unindo os conceitos, Saúl Loriente, fundador e CEO da Design Thinking 
España, fala que ao projetar soluções nós não a fazemos pensando 

em instituições, ou nas nossas próprias ideias, mas na observação e 

investigação das pessoas para quem iremos projetar. Desse modo é 

possível pontuar esse modelo mental em algumas etapas: 

1. EMPATIA: Elabore infinitas perguntas, pense em para quem você 

está projetando e busca em suas questões mapear e conhecer o seu 

público-alvo.

2. DEFINIÇÃO: Busque inspiração, saia pelo mundo em busca de 

repertório, observe, descubra.

3. IDEALIZAÇÃO: Gere ideias, use a inspiração além do óbvio para 

encontrar novas soluções e faça muitos rascunhos.

4.  PROTOTIPAGEM:  Torne as ideias tangíveis, crie protótipos prelimi-

nares e descubra o que funciona e o que não funciona.

5. TESTAGEM: Teste seus protótipos, erre e acerte, repita levando em 

consideração o feedback, de clientes e pessoas da envolvidas no 

projeto.

Em suma, o design thinking é sobre conhecer o público, o problema, a 

necessidade, o comportamento humano a fim de nos ajudar a sermos 

mais criativos e, então colocar essa criatividade à prova. Nesse 

segundo “D”, aplicar nossa experiência somando ao repertório nos 

levará a saltos profundos de criatividade.
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4. Descoberta: 
criação do 
inesperado
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“Criatividade não é fazer o que ninguém fez, e sim 
fazer o que ninguém espera diante daquele problema.”

Própria autora
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As melhores ideias surgem de formas inusitadas. Seja no meio de 

um banho relaxante depois de um dia estressante, lendo um livro no 

domingo à noite, dentro de um Uber voltando do trabalho, quando o 

subconsciente toma conta, sem esperar descobrimos algo único. 

Como já dito anteriormente, a criatividade não é um dom, na verdade 

ela é a solução de um problema da forma mais simples possível, pois 

pode até não parecer, mas ser criativo é enxergar o óbvio, não o 

extraordinário. Dessa forma, fazer o inesperado é fazer o que qualquer 

um tem a capacidade de fazer, mas não fazemos, então provocar a 

sensação do “Puxa, porque não pensei nisso antes” é o grande passo 

da grande ideia. 

A prova do que estou explicando, está dentro do nosso cotidiano e 

é mais simples do que imaginamos é, por exemplo, o logo da Apple, 
uma das maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo que 

possui como símbolo uma maçã mordida. Sim, uma simples maçã que 

vemos todos os dias no supermercado.  Essa fruta remete ao físico 

Isaac Newton, que se deu conta da lei da gravidade ao observar uma 

maçã caindo do pé, há algumas hipóteses que dizem que essa maçã 

mordida, portanto representa o conhecimento. 

No documentário “Steve Jobs: Como ele mudou o mundo”, conta que 

o empresário comia somente fruta, ou seja, era um frugívoro, por ser 

algo bem comum entre os jovens da época de 1970. Então ele com seus 

amigos em uma reunião em um sítio que possuía macieiras, fizeram 

uma dieta na época onde eles comiam apenas maçãs, período da 

criação da Apple, e é assim que dizem nascer o o nome da empresa.  

Como afirmei, a criatividade é usar o que está ao seu redor para criar 

algo novo. Uma maça é simples, mas não existe nada mais inovador 

que dar significado aos detalhes simples da vida e dentro dos mundos 

dos negócios fazer com que isso vire venda e resultado. 

Outro exemplo muito bacana é a marketplace Amazon que foi fundada 

em 1995 com a criação da internet com um só objetivo: vender livros 

on-line. Sim, somente livros, analisando essa empresa vinte e seis 
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anos depois podemos ver o seu crescimento, pois ela não somente 

virou referência na compra de livros on-line através do Kindle, como 

também se tornou umas das empresas mais valiosas do mundo com 

uma ideia simples e criativa. 

Portanto, quando nos referimos ao processo criativo é algo que 

requer um esforço neural, ou seja, algo que precisa ser praticado. 

Então devemos deixar de colocar empecilhos na nossa criatividade, 

evitar pensar em como posso ser mais criativo, e passar a buscar 

possibilidades, como isso pode me ajudar a ser mais criativo. É preciso 

orientar o cérebro, estruturar os pensamentos, exercitar a criatividade 

fazendo tudo aquilo que foge do senso comum. O bom criativo entende 

que a “criatividade” é um encontro de oportunidade e planejamento, 

pois como vimos ela não precisa ser algo inédito, mas sim funcional. 

Logo, esse terceiro “D” a “descoberta” é o nosso encontro com a 

criatividade. Nesse passo é importante lembrar que todos nós somos 

criativos a mente que muitas vezes nos bloqueia. 

Basta nos recordarmos da nossa infância. Quando criança tudo era 

possível, a casa podia voar em balões, a nuvem podia facilmente 

se tornar um delicioso algodão doce, podíamos ter capas de super-

heróis e esperar a fada do dente, podíamos voar dentro de uma caixa 

de papelão, e formar um rosto dentro de uma sopa de letrinhas, não 

existiam limites para a nossa imaginação. 

Mas o que mudou? Por que com o passar dos anos criar algo passou a 

ser um desafio? Essa prisão é criada pela nossa mente, não pela nossa 

vida, afinal todos nós ainda possuímos a criança sonhadora dentro do 

nosso ser, ou seja, você tem o total potencial para criar o inesperado. 
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5. Dominação: 
ressignificação do 

dia a dia 
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“O que criamos é único, porque nossas 

experiências são únicas.”

Como o cérebro cria – Netflix
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O que você tem de diferente é o mais bonito. Eu domino a criatividade, 

quando eu me conheço, quando eu me domino, porque a criatividade 

é algo que vem de dentro, ela é um processo interno de transformar 

o externo pelos meus olhos. Então, pode-se dizer que a criatividade 

anda de mão dada com a solitude, em palavras fáceis a segurança da 

nossa presença. 

É muito importante nos conectarmos com nós mesmos, pois um dos 

principais desafios de um profissional da comunicação é manter a 

saúde mental e emocional em dia, pois lidar com os bloqueios internos 

quando precisamos externar algo incrível é muito difícil, além do fato 

de a procrastinação, prazos, pressão interna e externa contribuem 

para um possível distúrbio emocional ainda maior. 

Por isso dominar a criatividade é algo substancial, mas sem o controle 

emocional ela não consegue ter uma atuação brilhante. Uma forma 

de controlar isso é estarmos abertos a nos conectar com coisas novas, 

desde culturas até pessoas. Conhecer músicas, costumes de outros 

países como assistir uma série turca, conhecer festividades latinas, 

amplia o conhecimento de mundo e serve de inspiração na hora de 

criar um material. 

Afinal, o nosso pensamento criativo anda de mãos dadas com o 

nosso repertório. Quanto mais você escuta, lê, observa, mais sua 

mente se torna rica de conhecimento e logicamente, criatividade.  

Documentários como Abstract the art of desing, Como o cérebro cria, 
Brené Brown the Call to Carang, são essenciais quando você quer 

fortalecer seu acervo criativo. 

Para o controle da mente, a busca por conectar-se com o externo nos 

permite amenizar nossas aflições internas. Essa técnica, na verdade, 

é uma prática norueguesa denominada Friluftsliv. A Noruega é 

conhecida por ser um dos países mais felizes do mundo e um desses 

motivos que levam essa alegria, é essa prática terapêutica. Ok, mas o 

que é isso? E por que exatamente uma prática norueguesa está sendo 

explicada em livro sobre design gráfico? 
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Como eu já disse, lidar com a mente é muito importante para a 

execução de um trabalho bem feito e saber sobre costumes de outros 

países faz parte do repertório criativo, então nada melhor do que juntar 

os dois. De modo breve, Friluftsliv significa desfrutar a vida ao ar livre. 

Essa prática vem se espalhando por vários países escandinavos e os 

benefícios à saúde são comprovados cientificamente. Nada melhor de 

com auxílio da natureza nos libertarmos de traumas e bloqueios para 

conseguir desfrutar da nossa criatividade livremente. 

E à medida que você entra em esferas incomum, como hábitos 

noruegueses, séries de um idioma totalmente diferente como turca, 

por exemplo, sua mente viaja para um mundo somente seu e a partir 

desses costumes você acaba sendo dominado pela sua originalidade. 

Assim, o último “D” do design gráfico traz a ideia de que dominar não 

é controlar e sim, se permitir entrar no fluxo de ser direcionado e se 

apropriar do seu próprio conhecimento. Direcionado pelo dia a dia, 

pela forma como você passa o tempo, se acalma, se diverte e como 

você usa do repertório criativo para inovar.  Porque quando você vive 

de uma forma criativa, automaticamente, você está se permitindo 

ser real, ser humano, e naturalmente, domina a arte de surpreender a 

todos a sua volta. 
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Considerações Finais
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“O essencial é invisível aos olhos”

Pequeno Príncipe



A criação dos 4D’s foi o insight mais incrível da minha vida. Espero de 

todo o coração que você tenha aprendido muito com esses passos 

e entendido que na dor conseguimos melhores inspirações, desejar 
fazer algo é sinônimo de pôr a mão na massa e, nesse momento, 

depois de muito esforço, nasce naturalmente a descoberta do seu 

potencial máximo,  e por último perceber que para você dominar seu 

conhecimento  é imprescindível equilibrar sua vida, manter uma saúde 

mental e emocional, pois só com um interno em ordem conseguimos 

externar algo incrível. 

Logo, para que fique mais fácil de consultar em momentos de 

necessidades deixei um infográfico com um resumo da essência do 

que vimos nesse material, para que sua criatividade não seja mais um 

problema e sim: a solução. 
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