


O seu objetivo é transformar sua paixão por Design de Interiores 
em uma Profissão?

A coletânea Guia do Futuro Designer de Interiores vai te guiar 
nesse caminho. É um verdadeiro MANUAL.

Com este GUIA você vai aprender:

- Design de Interiores ou Decoração?
- O que faz um Designer de Interiores.
- Características Comportamentais do Designer de Interiores.
- Mercado de Trabalho e Campos de Atuação.
- Legislação e Credenciais para atuar como Designer de

Interiores.
- Diferenças entre as Modalidades de Ensino.
- Desafios do Mercado de Trabalho para os Designers de

Interiores.
- Como Construir uma Carreira Gratificante em Design de

Interiores.
- Ensino a Distância em Design de Interiores.

Vamos te ensinar o que faz você ser diferente dos outros e
alcançar excelência em Design de Interiores!

Equipe IBDI
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A primeira coisa que as pessoas, com  
paixão por decoração de ambientes fazem,  
é ir em busca de um curso, e então se  
deparam com os temas design de  
interiores e decoração de interiores.

Bom, os decoradores se concentram na estética, com o foco na superfície  
do espaço. Eles trabalham, digamos, com a maquiagem do ambiente. Isso  
significa que você vai trabalhar em cima dos ambientes que já tem piso  
assentado, gesso no teto, instalação elétrica pronta.

Aí vem a dúvida:

"Mas, qual é a diferença entre um e  
outro?" E mais, "Qual deles eu preciso  
afinal?"



Foto: Freepik

Para realizar esta profissão, o decorador não precisa ter um curso  
formal, porque ele não trabalha com elementos estruturais, quebras de  
materiais. Porém, isso não quer dizer que você não precise realizar cursos  
para se aperfeiçoar na área.

A não ser, claro, que você já tenha experiência, seja autodidata. Aísim  
você pode atuar tranquilamente sem precisar fazer nenhum curso.

Foto: Lifeforstock

Você então vai:

definir um estilo para oambiente  
definir paleta de cores
selecionar as tintas ou papel para as  
paredes,
definir as luminárias,
definir os tecidos e padronagens paraos  
sofás, roupa de cama e cortinas
por exemplo,
selecionar e dispor tapetes e  
arranjos de quadros nas paredese  
reposicionar os móveis de lugar,  
fazendo uso, claro, dos princípios  
da organização dos elementos no  
espaço, para deixá-lo mais  
harmonioso.



Foto: CIN

Já os Designers de interiores, além do trabalho dos decoradores, eles também
reconstroem o espaço através da releitura do layout e de intervenções.

O trabalho envolvido inclui desde o atendimento do cliente, planejamento do
espaço, desenho de móveis, projeto de iluminação e de gesso, e paginação de
piso e paredes.

É o designer de interiores quem melhor entende das necessidades do cliente,  
referente ao interior, por isso, é ele quem complementa o fechamento da obra.  
Trabalham em estreita colaboração com arquitetos (ou engenheiros) no que  
tange a parte estrutural da obra, e com empreiteiros (gesseiros, marceneiros e  
pintores) que são os executores dos projetos.



Em outras palavras, se o cliente  
quer ir além de somente maquiar  
o espaço, ele vai precisar de um  
designer de interiores.

E você consegue dizer qual a diferença entre arquiteto e designerde  

interiores?

Há uma diferença importante: A RESPONSABILIDADE. O Designer de  

Interiores, como acabamos de ver, vai além do trabalho do  

decorador, desenvolvendo projetos executivos que melhoram a  

estética e funcionalidade dos espaços. Tudo feito com  

detalhamentos técnicos e especificações minuciosas para a execução  

de todos os itens projetados. Já o Arquiteto é responsável pelo  

projeto arquitetônico. Ele desenvolve o esqueleto geral da casa, com  

otimização dos espaços em questão de medidas, portas, janelas,  

layout dos ambientes, fachadas e piscinas.

Foto: Freepik



Ah, muitas pessoas  
confundem desiGN de  
interiores com desiGNERde
interiores, trocando suas funções,  
mas é importante saber a diferença  
para não gerar conflitos de  
significados.

Design é o serviço em si.
Ex.: Eu trabalho com design de interiores.

Já designer é o profissional que executa o serviço.
Ex.: Eu sou designer de interiores.

Informação: Design.blog



Algumas escolas ainda confundem os cursos, ofertando cursos de decoração
como sendo de design de interiores.

Os cursos de design de interiores são cursos que envolvem um volume maior  
de conhecimentos e por isso requerem carga horária maiores.

Cursos de Design de Interiores reconhecidos pelo MEC e Conselhos Estaduais  
de Educação possuem carga horária mínima de 1200h.

Então, se você encontrar um curso menor que 1200h, os órgãos educacionais
não reconhecem.

Ilustração: pikisuperstar

http://cnct.mec.gov.br/cursos/curso?id=161


Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor:
ajudar pessoas com paixão por design de interiores,
pessoas assim como você, a descobrir como é fácil
aprender as habilidades desta área, estudando conosco.

https://www.ibdi-edu.com.br/home/
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.facebook.com/ibdioficial/
https://www.youtube.com/user/ibdiedu
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992226073&text=Recebi%20o%20eBook%20do%20Designer%20de%20Interiores%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://br.pinterest.com/ibdi/
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ANTES E DEPOIS: Projeto do aluno @marciliodesigner formado pelo IBDI, onde 
aproveitou-se o espaço da parede para colocar uma bancada de apoio às refeições.

Os designers de 
interiores criam vida 

aos espaços para uma 
variedade de clientes, 

proporcionando 
atmosferas de alegria, 

jovialidade, 
tranquilidade, 

harmonia. 

Projetam espaços 
funcionais, com 

soluções atraentes, 
sofisticadas e 

principalmente 
GRATIFICANTES!  

https://www.instagram.com/marciliodesigner/?hl=en


Quando se contrata um designer de interiores, é porque o cliente 
deseja mudar algo em sua vida. Por isso, nós temos a responsabilidade 
de proporcionar qualidade de vida às pessoas, através da interferência 
no aspecto do ambiente. 

Teremos que desenvolver soluções atraentes e funcionais, e 
principalmente GRATIFICANTES, porque ver um cliente feliz, realizado, 
é realmente a concretização da nossa carreira. 

Conhecer os efeitos decorativos, saber combinar tudo no espaço, 

aprender a desenvolver projetos de vários estilos, especificando 

mobiliários, materiais e cores, são algumas das atividades do designer de 

interiores, mas não é só isso. 



O trabalho do designer de 

interiores é dividido basicamente 

em 3 grandes etapas: 

Ele nem sempre atua em todas elas. Ele pode cobrar, por exemplo, para

realizar somente a primeira e segunda etapa e parar por aí. Ou então,

pode cobrar para fazer a terceira etapa também.



Depois de apresentar o seu portfólio 

explicando o seu trabalho com toda a 

postura profissional e realizar o fechamento 

e assinatura do contrato com o cliente,  

você vai realizar o briefing. O briefing 

consiste na primeira etapa do trabalho, 

onde você realiza uma entrevista com o 

cliente e levanta os dados para o projeto, 

entendendo quais são as reais necessidades 

e desejos dos usuários que ocuparão o 

espaço.

Foto: vectorpouch



Com o briefing realizado, você vai iniciar

a fase do desenvolvimento do projeto.

Você vai tirar as medidas de todos os 

ambientes, fazer o levantamento dos 

pontos elétricos e hidráulicos, para que 

você não tenha erro na hora de projetar. 

Você vai começar a montar o Estudo Preliminar. É aqui que você vai esboçar 

todas as suas ideias, e usar toda sua criatividade, solucionando os problemas 

detectados no briefing e no programa de necessidades, bem minucioso, para 

justamente não ter problemas, lá na frente, com erros de projeto. 



Você vai apresentar algumas propostas de layouts para que 
o cliente entenda as suas ideias e possa escolher uma delas. 

Nessa apresentação, você leva junto os catálogos de materiais e amostras 
para que o cliente tenha uma melhor percepção da proposta. 



E como se faz a apresentação?

Essa apresentação você faz através de croquis conceituais. Não se faz 

projetos de 3D muito elaborados, porque o cliente ainda modifica 

muita coisa, então deixe os mais elaborados para a parte do 

anteprojeto.  Uma ferramenta fácil e prática de usar aqui é o painel 

semântico (mood board), que passa ao cliente as ideias e sensações 

de como o espaço poderá ficar. 

Imagem aluna ibdi -Camila Lamim @camila.lamim

https://www.ibdi-edu.com.br/home/wp-content/uploads/2019/02/Ex6_ibdi_t%C3%A9cnico_design_interiores.pdf
https://www.instagram.com/camila.lamim/


Na hora de apresentar o estudo ao cliente você deve estar 

bem embasado com todos os conhecimentos técnicos e 

estéticos para explicar os “porquês” das soluções 

apresentadas. 

Isso gera a segurança que o cliente terá em você. Já pensou 

se ele pergunta algo e você não sabe responder? 

Ele vai perceber que você não conhece seu próprio projeto. 

Embaraçoso, não? 

Então você deve obter conhecimento sobre todos os 

materiais de revestimentos que serão utilizados e como 

serão instalados.

Ambiente 
aconchegante em um 

espaço pequeno que 
teve todas as 

exigências do cliente 
atendidas 

por aluna ibdi 

Raira Miranda

https://www.youtube.com/watch?v=73Zn9oS8guc&list=PL8bKW9GJZl-6lxaNjXc7UT5A8NwzRU1KB&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=73Zn9oS8guc&list=PL8bKW9GJZl-6lxaNjXc7UT5A8NwzRU1KB&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=73Zn9oS8guc&list=PL8bKW9GJZl-6lxaNjXc7UT5A8NwzRU1KB&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=73Zn9oS8guc&list=PL8bKW9GJZl-6lxaNjXc7UT5A8NwzRU1KB&index=14


Após definido o estudo 

preliminar, é hora de elaborar o 

Ante- projeto. Aqui é o 

momento de acompanhar o 

cliente em lojas, indicando e 

avaliando com ele quais os 

melhores produtos para serem 

colocados no projeto, 

atendendo os conceitos 

propostos do estudo preliminar. 

No ante-projeto, você 

apresenta também o projeto 

técnico constando o layout da 

planta baixa com a 

distribuição do mobiliário. Se 

houver necessidade de 

mostrar detalhes do projeto, 

você pode apresentar junto, as 

elevações e outras plantas 

como a de iluminação e piso. 

Veja a aula como 

usar o escalímetro 

Na apresentação do ante-projeto, você vai mostrar os ambientes em imagens 

3D mais elaborados. Para representar estes desenhos, você utiliza programas 

de desenho por computador, como AutoCad, SketchUp e Promob. 

Trabalho 3D Loft – aluna ibdi Raquel Carneiro @_artecasa

https://www.youtube.com/watch?v=O9H__P_uToE
https://www.youtube.com/watch?v=O9H__P_uToE
https://www.instagram.com/_artecasa/?igshid=ggrlspqgoknh


Você vai discutir as soluções propostas. Se for necessário, é feita uma nova 

representação, através de layout das ideias discutidas para aprimorar o 

projeto já apresentado. Todo o projeto é definido nessa fase ou seja, daqui 

em diante ele não poderá ser mais modificado, porque você vai iniciar o 

projeto executivo. 

O projeto executivo consiste na apresentação completa do projeto aprovado 

pelo cliente, com todos os detalhamentos técnicos e informações para a 

execução dos serviços e compra de materiais e produtos. Para cada item é 

feito um projeto separado, um para iluminação, um para gesso, outro para o 

mobiliário e assim por diante. 

Cada projeto executivo 

tem o seu próprio 

memorial, que contém 

todas as especificações 

relativas ao ambiente 

decorado. Deve ser 

detalhado 

minuciosamente, para 

que os fornecedores -

marceneiros, eletricistas 

e pedreiros por 

exemplo, possam 

executar perfeitamente, 

sem erro. 

E finalizada esta etapa do desenvolvimento do projeto, a próxima é concretizá-lo.

Exemplo

Ilustrado

Clique aqui

https://www.ibdi-edu.com.br/home/wp-content/uploads/2020/05/Trabalho.Aluna_.Raquel.Carneiro.pdf
https://www.ibdi-edu.com.br/home/wp-content/uploads/2020/05/Trabalho.Aluna_.Raquel.Carneiro.pdf


A fase da execução inicia quando todo o 

projeto já foi distribuído para seus 

respectivos fornecedores, sendo uma opção 

você acompanhar, ou não, a obra. Caso você 

fechou com o cliente que vai realizar o 

acompanhamento, então você terá que 

estar atento e saber se tudo está sendo 

produzido, conforme o projetado. Quando 

se trata de obra em que você atuou junto 

com o arquiteto ou engenheiro no 

desenvolvimento do projeto, (houve 

modificações estruturais), tanto você quanto 

ele devem acompanhar. 

Ele no quesito estrutural, e você verificando se os detalhamentos propostos 

estão de acordo com o seu projeto. 

Um ponto bem importante a ser ressaltado durante a obra, é que você terá 
que ter olho clínico. Mas o que é isso?! Não basta apenas estar com o projeto 
caprichado e maravilhoso. Você deve ficar em cima da equipe de mão de obra 
para ver se eles estão realmente executando conforme o seu projeto. 

Já pensou uma colocação de piso feita incorretamente? Quem será que vai 
pagar pelo prejuízo, comprar mais material e refazer tudo novamente. E isso 
pode gerar uma indisposição entre você e o cliente, que pode até te 
prejudicar profissionalmente. 

O serviço do Designer de Interiores finaliza quando tudo está devidamente 

instalado e o cliente satisfeito, assim a sua relação profissional com o 

cliente será sempre renovada.



Imagem: HGTV

Mas não para por aí não!

Consultorias

O designer de interiores também tem outra forma de prestar serviços, que 

chamamos de consultoria. O objetivo da consultoria é atender o cliente 

fornecendo dicas e sugestões para que os ambientes que se quer decorar, se 

adaptem melhor às necessidades do usuário, não havendo a parte de projetos. 

São dicas e sugestões de como mudar o layout do mobiliário existente para 

melhorar o ambiente, dizer o que pode ser melhorado em questão de cores, 

tecidos, móveis e revestimentos, dando também, se preciso, dicas de lojas 

para adquirir produtos que fiquem bons com a decoração. Não há uma 

contratação efetiva e este serviço é cobrado por hora técnica.



Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor:
ajudar pessoas com paixão por design de interiores,
pessoas assim como você, a descobrir como é fácil
aprender as habilidades desta área, estudando conosco.

https://www.ibdi-edu.com.br/home/
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.facebook.com/ibdioficial/
https://www.youtube.com/user/ibdiedu
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992226073&text=Recebi%20o%20eBook%20do%20Designer%20de%20Interiores%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://br.pinterest.com/ibdi/




Para conseguir exercer a profissão satisfatóriamente, os 
designers de interiores além de dominar os aspectos 
técnicos da profissão, devem também desenvolver 
certas características comportamentais. 



Você precisa ter um bom repertório de conhecimentos. 
E para desenvolver este repertório, você deve ser curioso, ou seja, 
estar atento aos lançamentos de novos produtos, suas 
especificações técnicas, e principalmente, saber como aproveitá-los 
no espaço, como utilizá-los. 

Você deve visitar mostras de decoração, feiras, exposições, viajar, ler 
revistas, navegar na internet. 

Quando você estiver visitando uma feira por 
exemplo, ou uma loja, converse com os 
representantes dos produtos, pergunte tudo a eles. 
Eles vão te explicar como funciona o material, como 
ele é aplicado, aonde ele pode ser usado.



Por mais que as suas ideias sejam perfeitas 
para o cliente, se você não tem uma postura, 

uma linguagem corporal correta, ou não 
souber se expressar de forma clara, transmitir 

com precisão as informações técnicas do 
projeto, você terá problemas de entendimento, 

vai gerar dúvidas para o cliente, e isso vai 
dificultar o fechamento do projeto ou até 

mesmo poderá perdê-lo. 



Quando você participar de exposições e mostras de decoração por 
exemplo, você terá que dialogar com os profissionais da área que estão 
ali, colegas de profissão, você precisará gerar network.

Saber dialogar, demonstrar poder de persuasão, saber convencer, 
argumentar, utilizar o vocabulário técnico, são quesitos para que a 
comunicação aconteça de forma assertiva.



Se o cliente te contratou para fazer também a execução do projeto, 

você vai precisar contratar serviços de mão-de-obra especializada. 

Pintor, marceneiro, eletricista, encanador. A mesma coisa acontece 

com o arquiteto, engenheiro no que se refere a parte estrutural da 

obra, então você tem que conhecer bons profissionais e 

desenvolver um relacionamento com eles, pois são eles que vão te 

ajudar a concretizar os projetos. 



Sim, promover o consumo também é um item necessário para o 
designer de interiores. 

Você poderá executar projetos comerciais também, não somente 
interiores residenciais. E neste tipo de projeto, uma livraria por 
exemplo, você deverá projetar o interior de maneira que o seu 
cliente possa vender mais e melhor o produto ou serviço dele. Para 
isso, você precisa montar espaços que proporcionem atrativos no 
ambiente para promover o bem-estar e lógico, destacar o produto.

Raphaela Faria



E para finalizar todos estes aspectos comportamentais, o designer de 
interiores deve possuir habilidades para captar os objetivos do cliente
e trazer informações para ele de novos materiais e padronagens. 

Manter-se atualizado a respeito da aplicação de materiais, demonstrar 
domínio técnico e conhecimento artístico e estético ter conhecimento 
sobre técnicas de vendas, pois você está vendendo não é mesmo? 
Vendendo seus projetos. Aplicar e demonstrar ética profissional. Ser 
correto, não mentir para o cliente, não omitir e sim sempre trabalhar 
com transparência.



Enfim... é bastante coisa não é? 

Com todo este conhecimento, a sua atuação como profissional 
poderá ser realizada em vários lugares e desempenhando funções 
diversas. 

E esse será o assunto do próximo E-book.



Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor:
ajudar pessoas com paixão por design de interiores,
pessoas assim como você, a descobrir como é fácil
aprender as habilidades desta área, estudando conosco.

https://www.ibdi-edu.com.br/home/
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.facebook.com/ibdioficial/
https://www.youtube.com/user/ibdiedu
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992226073&text=Recebi%20o%20eBook%20do%20Designer%20de%20Interiores%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://br.pinterest.com/ibdi/


Mercado de Trabalho 
e Campos de atuação



O Mercado profissional é fantástico pois cada dia 
mais setores precisam do designer de interiores. 

Aqui no Brasil ele está em franca expansão
e sua atuação poderá ser realizada em vários lugares 
e desempenhando funções diversas. 

Vamos ver algumas áreas que precisam desse
profissional:

Mercado de Trabalho

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



Essa é a área que mais solicita os serviços do profissional e 
a primeira em que os profissionais pensam quando se fala 
de mercado de trabalho.

Aqui, o designer de interiores desenvolve a ambientação 
dos interiores de casas e apartamentos dos mais diversos 
portes e estilos.

Apesar de ser uma área muito concorrida, ainda é uma 
área muito interessante para novos profissionais que 
podem se especializar num nicho específico por exemplo: 
casas para portadores de necessidades especiais. Assim, é 
uma forma de começar a fazer seu nome e ir ampliando 
seus nichos de atuação aos poucos.

Área Residencial

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



Nesta área o designer de interiores pode atuar criando a 
identidade e dando funcionalidade a ambientes de qualquer 
tipo de estabelecimento comercial, corporativo ou de serviços, 
como:

Lojas de todos os tipos
Restaurantes
Hotéis
Consultórios
Hospitais
Halls de condomínios
Construtoras
Galerias
Escritórios corporativos

Área Comercial

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



O profissional também pode atuar na indústria
do design de interiores das seguintes maneiras:

projetando produtos (móveis, luminárias)
na pesquisa de novos materiais
atuando em processos de inovação

Indústria

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



Além dessas opções, o designer de interiores pode 
optar por atuar com ambientes que serão usados 
temporariamente em situações especiais, são os 
chamados ambientes efêmeros, entre eles estão:

Stands 
Eventos
Cenografias
Passarelas

Design Efêmero

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



Notou como o mercado é diversificado para o designer 
de interiores? 

E você ainda pode trabalhar como autônomo, pode abrir 
seu próprio escritório ou pode trabalhar como 
funcionário em um escritório de arquitetura, escritório 
de design de interiores ou em qualquer outra empresa 
da indústria do design de interiores realizando diversas 
funções como especificador em lojas de revestimentos, 
iluminação, decoração, projetista em marcenarias, visual 
marchandiser, etc.

Como Atuar no Mercado

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



Oportunidade para Designers de 

Interiores

A era digital veio para facilitar a vida de todos. Fazemos compras, 

estudamos, comunicamos e até trabalhamos pela internet. 

Sabia que hoje as pessoas podem contratar um designer de 

interiores de qualquer lugar do mundo? Sim, os designers de 

interiores também podem projetar a distância para clientes, graças 

a inovações tecnológicas, como Skype e softwares de design. 

Os designers de interiores estão definitivamente descobrindo um 

novo mercado de atuação, o online. 

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



Como é o local de trabalho de um 
designer de interiores?

Os designers de interiores precisam ter horários de trabalho 
flexíveis e ambientes de trabalho variados. Os horários são 
geralmente adaptados às necessidades de seus clientes, e os 
designers de interiores podem se deslocar para a casa ou empresa 
do cliente para discutir planos para o design do espaço. 

Após uma consulta inicial e algumas sessões de estratégia, os 
designers visitam lojas para comprar móveis, obras de arte e 
suprimentos para criar o espaço desejado. 

Muitos designers de interiores também alugam ou possuem espaço 
para escritório, com salas de reuniões para interação do cliente e 
da equipe de design, além de uma área de recepção, escritório e 
área de design para criar elementos interiores. 

Embora não seja necessário para um designer autônomo 
independente, um escritório dá aos clientes a impressão de um 
serviço profissional. Uma impressão positiva pode contribuir para o 
sucesso geral nos negócios.

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do



O seu amor por design de interiores aumenta a medida 
que você lê este e-book? Mas antes de sair pensando 
em seguir essa profissão, você ainda precisa saber mais 
alguns pontos importantes. É bastante coisa, nós 
sabemos, por isso preparamos este material para te 
ajudar a ver como é se tornar um designer de interiores 
e obter uma carreira gratificante.

Navegue em nosso site e faça o download dos outros E-
books que fazem parte do Guia do aspirante a designer 
de interiores.

Mercado de Trabalho e Campos de Atuação do

https://ibdi-edu.com.br/blog/guia-do-aspirante-a-designer-de-interiores/
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A Profissão de Design de Interiores foi regulamentada pela Lei nº 13.369,
de 12 de dezembro de 2016. A Lei foi sancionada reconhecendo o título
de designer de interiores, independente da formação, ou seja, não há
distinção entre as atribuições de egressos de cursos técnicos e cursos
superiores, podendo atuar na área engenheiros, arquitetos e até auto-
didatas.

Contudo, saiu uma resolução do CFT- Conselho Federal Técnico, que
dispõe sobre as prerrogativas e atribuições dos profissionais Técnicos
habilitados em Design de Interiores, anunciando que estes profissionais
que almejam exercer a profissão, atuar no mercado de trabalho
assinando projetos e executando obras, devem obter credenciais, ou
seja, o Registro Profissional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13369.htm
https://www.ibdi-edu.com.br/home/wp-content/uploads/2020/04/RESOLU%C3%87%C3%83O-n%C2%BA-096.2020-T%C3%A9cnico-em-Design-de-Interiores.pdf


O registro profissional é uma habilitação necessária para o exercício 
de algumas profissões. Concluir um curso é um importante passo 
para quem deseja iniciar uma carreira profissional. Porém, em muitos 
casos, para que você exerça uma atividade dentro da área em que se 
formou, além do diploma é preciso emitir um registro profissional.

Os benefícios de um registro profissional são diversos, dentre eles: 
uma maior segurança em relação aos profissionais atuantes no 
mercado, aquisição de diversos direitos e deveres, prestar concursos 
e, claro, dar à sociedade uma satisfação em relação as atividades que 
demandam fiscalização maior.

Registros profissionais respaldam os profissionais e geram 
credibilidade, pois demonstram que estão aptos e legalmente 
habilitados a exercer plenamente a profissão! 

https://vimeo.com/340309282


Os arquitetos obtém o registro 
profissional por meio do CAU-

Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, Engenheiros através 
do CREA - Conselho Regional de 

Engenharia, e os Designers de 
Interiores através do CRT -

(Conselho Regional Técnico). 

Estas três classes de profissionais, que geralmente trabalham em 
colaboração, necessitam emitir um Documento de Responsabilidade 
Técnica onde eles se responsabilizam pelos projetos e/ou pela 
execução de suas devidas obras. Este documento, portanto, é a 
garantia da população de que está contratando e executando a obra 
com qualidade e segurança, afinal, apenas profissionais legalmente 
habilitados podem de fato emití-lo.



Registra as atividades técnicas solicitadas para o 
qual foi contratado. 

Garante os direitos autorais e comprova a 
existência de um contrato, até mesmo se ele for 
verbal, comprovando a prestação do serviço. 

Serve como documento comprobatório dos seus 
trabalhos, pois registra o seu acervo técnico.

Poder emitir o documento de responsabilidade técnica, evita problemas 
com fiscalização da obra e, principalmente aborrecimentos com o cliente 
que pode ter sua obra eventualmente autuada por irregularidades. Por 
isso é importante que faça uso porque em algum momento da profissão, 
irá precisar.

O Documento de Responsabilidade Técnica:



Cada conselho instituiu uma denominação 
própria para o documento de responsabilidade 
técnica.

O CREA utiliza a denominação de ART que quer 
dizer Anotação de Responsabilidade Técnica.

O CAU utiliza o termo RRT - Registro de 
Responsabilidade Técnica.

Já o CRT utiliza a denominação TRT que quer 
dizer Termo de Responsabilidade Técnica, ao 
qual os designers de interiores são acreditados.



MAS ATENÇÃO: 

Nem todas as escolas de design de interiores 
podem diplomar o aluno para obter o registro 
profissional (CRT) para atuar de forma plena.

Vale ressaltar também que as profissões de arquitetura e engenharia 
lhes dão o direito de projetar e executar obras de interiores, porém, a 
grade curricular desses cursos é composta de nenhuma disciplina 
voltada ao design de interiores e, quando composta, é ministrada de 
forma pouco significativa. Não é difícil, portanto, encontrar muitos 
destes profissionais realizando cursos de design de interiores.



A RT - Reserva Técnica não tem nada a ver com a ART, TRT e RRT embora 
muitos confundem. 

A RT gera muita polêmica porque o que acontece é que muitos 
profissionais reduzem o valor cobrado nos projetos que desenvolvem e 
também nas assessorias porque contam com o recebimento dos valores 
da Reserva Técnica.

A RT trata-se de um valor pago ao designer de interiores por indicar um 
produto ou serviço de uma empresa parceira ao seu cliente. Geralmente 
corresponde a uma porcentagem sobre o valor da compra. Muitas lojas 
trabalham com este tipo de comissão. Exemplos: lojas de iluminação, 
materiais de construção, móveis planejados, entre outros.



O profissional geralmente trabalha com a RT 
utilizando umas destas 3 formas:

a- Desenvolve os projetos com valores 
menores e aceita a comissão da empresa sem 
informar o cliente.

b- Informa o cliente que o valor do projeto é 
menor porque ele vai receber comissão das 
empresas que ele indicar pra realizar a 
execução da obra.

c- Cobra o valor correto do projeto, informa o 
cliente sobre a comissão que recebe e no 
caso do cliente não aceitar, o profissional ao 
receber a comissão, repassa ao cliente.

Infelizmente alguns profissionais desvirtuam a RT, especificando os 
materiais de forma tendenciosa dando preferência para marcas que 
melhor lhe pagam a comissão, induzindo o cliente a comprar a marca, que 
pode não ser a melhor solução, opção para ele. E isso pode interferir tanto 
na qualidade do produto e da execução, como também em um orçamento 
mais oneroso para o cliente.

O arquiteto e urbanista não pode receber a RT, conforme determina o 
inciso VI do art. 18 da Lei n°12.378, de 2010 e o 3.2.16 da Resolução nº 52, 
de 6 de setembro de 2013, CAU/BR. 



EXISTE DIFERENÇA ENTRE ABD E CRT?

Sim. A ABD é uma associação de classe que congrega profissionais que 
trabalham com design de interiores, realizando eventos e palestras sobre 
o segmento.

Já o CRT é um conselho orientador e fiscalizador dos exercícios 
profissionais, que inclui as atividades dos designers de interiores, com o 
objetivo de defender a sociedade das práticas ilegais dos ofícios, além de 
promover a valorização profissional. A fiscalização baseia-se em visitas 
dos agentes fiscais nas obras, para averiguar o cumprimento das 
responsabilidades técnicas dos serviços efetuados.Todo contrato para a 
execução de obras fica sujeito a TRT. 



Por fim, vale lembrar que a profissão de Design de Interiores está sendo 
muito difundida e com isso a necessidade de profissionalização técnica é 
iminente e não é uma coisa que poderá ser negligenciada futuramente. 

Dessa forma, a obtenção do Registro Profissional torna-se eminente, pois, 
é uma forma de demonstrar que passaram por um programa específico de 
estudo e estão legalmente habilitados a exercer plenamente a profissão.
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A área do Design de Interiores atrai diversas pessoas que tem 

interesse em desenvolver projetos de ambientes. Então se você 

está procurando melhorar suas habilidades ou até mesmo 

contemplar uma nova carreira em design de interiores, é bom 

você saber que existem 4 modalidades diferentes de Ensino.

E aí vem a dúvida!! 

O que é melhor fazer? 

E mais, qual deles se encaixa nas 

minhas necessidades?

O fato é que todos têm 

vantagens e desvantagens e 

tudo vai depender do objetivo 

que você quer alcançar:



Com a Regulamentação da 
profissão de Design de 
Interiores, através da Lei 
nº 13.369, de 12 de 
dezembro de 2016, não há
distinção entre as 
atribuições profissionais de 
alunos de cursos técnicos, 
tecnólogos ou 
bacharelados. Isso quer 
dizer que a Lei reconhece o 
título de designer de 
interiores, independente 
da modalidade de 
formação.

Imagem: iconicbestiary

A pós-graduação dura em torno de 1 ano e meio e tem carga horária 
aproximada de 450 horas. Apesar de ser um curso de design de 
interiores, o seu foco principal gira em torno de conhecimentos 
específicos. São conteúdos de importância relevante para o aluno 
atuar em um segmento desse mercado, por exemplo: especialização 
em light design. No entanto, a pós-graduação só pode ser utilizada 
para atuar profissionalmente, caso o aluno obtiver habilitação prévia 
para atuar na área de design de interiores.



Quando devemos escolher Bacharel em Design de 
Interiores?

O bacharel é um curso acadêmico, ou seja, trata a 
área de design de interiores de forma generalista. É 
um curso onde o conteúdo é trabalhado com uma 
visão teórica focalizada nos princípios e bases do 
design de interiores. Neste sentido, é um curso 
voltado para alunos que aspiram realizar pesquisas 
científicas, escrever artigos e atuar no meio 
acadêmico. Se este é o seu interesse, então você 
deve escolher o Bacharel.

Este curso dura na faixa de 4 anos, os valores de 
mensalidades praticados são elevados e a carga 
horária gira em torno de 2.400 h.



Muita gente fica confusa quando ouve o 
termo Curso Técnico de Design de Interiores. Será 
que é a mesma coisa que o Curso Tecnólogo em 
Design de Interiores?

Os cursos técnicos não são a mesma coisa que 
cursos tecnólogos. Na realidade, eles são uma 
categoria especial do Sistema de Ensino Brasileiro. 

O Ministério da Educação classifica os cursos 
técnicos como educação profissional técnica e os 
cursos tecnólogos (e bacharelados) como educação 
superior (faculdade).

Foto: Freepik



Quando devemos escolher o tecnólogo 
em Design de Interiores?

O tecnólogo em design de interiores dura em torno de 2 a 3 anos, 
sendo um curso com carga horária mínima de 1.600 horas. 
Portanto, trata-se de um curso menos generalista que o bacharel. 

Porém, apesar desse curso ter um foco tencionando uma atuação 
para o mercado de trabalho, a forma como o conteúdo e a temática 
são trabalhados dentro do sistema academicista, faz com que a 
entrada do formando ao mercado seja mais árdua. Nessa 
perspectiva você terá que buscar aprofundamento em 
competências treinadas que de fato o direcione para a atuação 
prática do cotidiano do profissional atuante. 

Como se trata de um curso superior, ao findá-lo, você poderá fazer 
pós graduação- especialização.



O curso técnico tem duração média de 1 ½ ano, com carga 
horária entre 800h e 1.200h. Como ele é voltado para a prática 
do mercado de trabalho (sem os fins científicos presentes no 
tecnólogo e bacharel), a carga horária é menor.

Quanto a pós graduação, você pode realizar uma pós caso já 
tenha alguma graduação realizada anteriormente, mesmo sendo 
uma graduação diferente da área de design de interiores. 

Quando devemos escolher o técnico em Design de 
Interiores?

O objetivo do curso técnico é inverso ao de uma 
faculdade. Por isso, o método de ensino do design de 
interiores desses cursos é (na maioria deles) voltada 
para a vida cotidiana do dia a dia do profissional 
atuante. Portanto, de maneira direta e objetiva focando 
no que dá certo, no que funciona, com base na 
experiência de mercado. 



O curso técnico é uma boa opção para quem quer velocidade, entrar 
rapidamente no Mercado de Trabalho, participar de mostras e eventos 
de decoração, estar em contato com este público e principalmente 
desenvolver projetos para seus clientes.

Isso porque este curso vivencia o mercado sem a necessidade 
de investir muito tempo e dinheiro, abraçando todas as competências e 
habilidades de uma formação plena.

Registro Profissional no órgão de classe

Algumas escolas técnicas oferecem aos seus alunos a possibilidade do 
Registro Profissional no órgão de classe. Com este registro, o 
profissional é responsável pelos projetos e/ou pela execução de suas 
devidas obras, podendo emitir o Termo de Responsabilidade técnica 
(TRT). Este documento, portanto, é a garantia da população de que está 
contratando e executando a obra com qualidade e segurança, afinal, 
apenas profissionais plenos e legalmente habilitados podem de fato 
emití-lo.                              

> Saiba Mais <

https://ibdi-edu.com.br/blog/regulamentacao-da-profissao-de-design-de-interiores/


Muitos estudantes e profissionais de arquitetura, design de interiores 

e engenharia, optam pelo ensino técnico de design de interiores, 

porque desenvolvem de forma rápida e acessível novas técnicas e 

habilidades ou até mesmo conteúdos que foram negligenciadas pela 

faculdade.

Já os que se lançam pela primeira vez no aprendizado do design de 

interiores, ao se formarem no curso técnico, ou até mesmo durante a 

fase escolar, conseguem adentrar no mercado mais rapidamente. E 

com o salário que recebem, muitos investem numa faculdade de 

Arquitetura, o que vai ampliar a atuação profissional para o nicho da 

construção civil. Inclusive estes alunos apresentam melhor rendimento 

nas aulas porque já detém as habilidades adquiridas no curso técnico 

de design de interiores, além de que, já atuam no mercado 

precocemente, adquirindo network e experiências profissionais.



Opte sempre por cursos reconhecidos pelas 

CEE / Mec, e que ofereçam vinculação com 

órgãos de classe.

A profissão está sendo muito difundida e com 

isso a necessidade de profissionalização 

técnica é iminente, e não é uma coisa que 

poderá ser negligenciada futuramente. 

Então, você pretende se 

profissionalizar na área? 

Estas são as modalidades de ensino 

em design de interiores. Agora fica 

fácil escolher a que mais combina 

com você!
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O desafio de passar no vestibular e achar que 
seguindo o roteiro de entrar na faculdade resulta em 
êxito profissional, não significa que você terá uma 
carreira bem sucedida.

Nos dias atuais o que acontece com os Designers de 
Interiores, é que o profissional quando chega ao 
mercado, encontra um cenário totalmente diferente 
do que tinha em mente. Tudo o que esperava era 
sair da escola projetando ambientes e assim 
conquistar o reconhecimento profissional, mas o 
que ocorre é que para alcançar este 
reconhecimento, ele terá que desenvolver e 
trabalhar competências que ele não desenvolveu na 
fase escolar, então a motivação cai e surge o senso 
de frustração.

A justificativa que se ouve destes 
profissionais recém formados, é que 
“a empresa não está alinhada com 
aquilo que eu imaginava”. Só que eles 
não sabem que chegando no outro 
emprego vai acontecer a mesma 
coisa. E isso é o que as empresas 
reclamam, de não conseguir atender 
estes profissionais e nem encaixá-los 
nos perfis ou vagas que possuem.



E como se conserta isso? Porque se o 
profissional sai preparado e se frustra, e as 
empresas também se decepcionam com 
eles, é uma situação complicada. 

Mesmo em época onde cada vez mais as 
pessoas estão conscientes do papel do 
profissional, as empresas encontram 
enormes dificuldades de contratar 
profissionais qualificados, alegando que 
possuem pouco conhecimento técnico 
necessário para exercer as funções, como 
sondar clientes por exemplo, e entender 
suas reais necessidades para propor as 
soluções adequadas, e assim desenvolver 
projetos assertivos.

Mesmo ele tendo aprendido a 
compor ambiente através da teoria 
da percepção, estudo das cores, 
iluminação, e aprendido a desenhar 
plantas baixas e elaborar projetos, 
ao sair para o mercado ele não 
consegue aplicar estes 
conhecimentos no dia a dia da 
profissão. Estes profissionais até 
têm noção, um certo bom gosto, 
mas não sabem como fazer e ficam 
com vergonha do cliente perceber 
suas inseguranças e pegar falhas por 
não saber as etapas do projeto.



ISSO SE DEVE A DUAS VERTENTES

Muitos escolhem uma profissão sem vontade real, 
baseados em falsas ideias, nas expectativas dos pais, no 
mito do diploma de ensino superior ou em aspirações de 
conquistas materiais. Por isso, lhes falta o que chamo de 
"brilho nos olhos". E não são esses os profissionais que o 
mercado de trabalho brasileiro quer e precisa para vencer 
os desafios impostos por um mundo cada vez mais 
globalizado, interligado, dinâmico e mutável.

Outro fator é a discrepância entre o que é ensinado no 
mundo acadêmico e o mercado de trabalho. Isso não 
significa que as faculdades são ruins, só que a 
abordagem técnica do conteúdo é muito baixa, se 
restringindo apenas a livros e artigos. Embora o mundo 
acadêmico possibilite grande conhecimento teórico, ficar 
restrito apenas aquilo que se aprende dentro dos muros 
de uma Universidade pode ser um grande empecilho na 
hora de entrar no mercado de trabalho.



CONCEITOS SUBJETIVOS AO INVÉS DE CONCRETOS

Os Sistemas de ensino, tem muitas, mas muitas dificuldades de 
transformar conceitos subjetivos em necessidades e respostas 
concretas, em outras palavras, não conseguem ligar o conteúdo 
trabalhado na grade curricular do curso, com as etapas vivenciadas 
na prática diária do profissional atuante no mercado. 

Os conteúdos são ministrados sem explicar ao aluno o porquê de 
ensinar isso ou aquilo, assim o aluno não entende a importância/ 
serventia desta aprendizagem quando estiver atuando no mercado.



Um exemplo disso é a própria História da Arte e do Mobiliário, 
onde a maioria destes sistemas passam os conceitos da arte, mas 
não explicam ao aluno que ele pode ter um cliente que muito 
provável seja um apreciador da arte e que o aluno quando atender 
este cliente, deve saber conversar com ele à respeito. Afinal, se o 
cliente perceber que ele não domina assuntos relacionados a 
profissão, é logico que é um projeto perdido, pois o cliente nao vai 
querer realizar um projeto de interiores com alguém que nao lhe 
passa segurança, estabilidade, alguém que foi ensinado a decorar o 
assunto para passar na prova.



Sistemas de Ensinos falhos não dão importância a sinergia existente 
entre o conteúdo ministrado e a vivência prática. O treinamento, 
então, é insuficiente. Os alunos acumulam saberes, passam nos 
exames, mas não conseguem mobilizar o que aprenderam em 
situações reais, no trabalho. E para piorar a situação, criam maiores 
expectativas sobre a relação formação X remuneração, já que 
esperam que o mercado lhes absorva com bons salários, dado que o 
investimento em estudos foi alto.



Não se assuste!! Existe sim saída. O fato é que, se você frequentar um 
programa de ensino que apresenta uma estrutura curricular voltada ao 
cotidiano do designer de interiores atuante, que seja ministrada na ordem 
correta, seguindo as etapas de trabalho do dia a dia do profissional, 
trabalhando as competências treinadas com você passo a passo, você será 
capaz de realizar projetos admiráveis, satisfazer seus clientes e você claro, 
ser recompensado por isso.

ENTÃO QUAL A SAÍDA?



Quer saber mais como obter uma carreira gratificante em Design de 
Interiores?

Então vamos te mostrar que obter uma carreira de sucesso em Design de 
interiores não é nenhum bicho de 7 cabeças e vamos te mostrar como você 
mesmo(a) pode iniciar seu desenvolvimento nessa área se souber fazer do 
jeito certo, passo a passo. E também vamos te mostrar o que faz um designer 
de interiores ser diferente do outro. Vamos te mostrar como nós do IBDI 
trabalhamos o nosso programa de formação de design de interiores. 

ENTÃO QUAL A SAÍDA?

Quero saber Mais!

https://ibdi-edu.com.br/blog/curso-de-formacao-em-design-de-interiores/
https://ibdi-edu.com.br/blog/curso-de-formacao-em-design-de-interiores/
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A falta de informação na hora de escolher um curso é um 

agravante. Um exemplo é o jovem que tem interesse em 

trabalhar com design de interiores atendendo clientes, 

participando de mostras e feiras de decoração. Se ele opta por 

um curso, onde o foco é desenvolver artigos e pesquisas 

científicas com o intuito de atuar no meio acadêmico, as 

frustrações surgem.

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Muitas pessoas acabam se frustrando na carreira de design de 

interiores, porque os conteúdos programáticos dos cursos 

escolhidos não são analisados de forma prévia e coerente.

Conteúdos curriculares, como estudos dos princípios do Design, 

cores, composição espacial, assim como técnicas de desenho 

voltados para projetos e planejamento dos espaços, é uma 

característica comum entre todas as escolas deste segmento. 

Todas trabalham com o mesmo programa.

Foto: yanalya

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Para que você alcance o objetivo de realmente se tornar um 

Designer de Interiores praticante, você precisa passar por um 

Programa de Ensino que permita aprender teorias e práticas, de 

forma que TE CONDUZA EFETIVAMENTE a realizar projetos 

capazes de levá-lo a uma carreira promissora.

Instituições que visam diplomas de parede, ostentados para os 

parentes, o mito do nível superior na doutrina brasileira foi 

mascarado como garantido, assim, o objeto muitas vezes é 

pervertido.

stylebyemilyhenderson.com

Mas, como saber escolher o melhor conteúdo programático 

que satisfaça as minhas expectativas?

Aqui, vamos te ajudar a escolher o melhor programa de ensino 

em Design de Interiores, que foca o mercado de trabalho. 

Então, atente-se aos seguintes pontos:

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Ao entrar em contato com o atendimento da escola que você pretende se 
matricular, questione sobre o conteúdo e as ferramentas de aprendizagem. 
Veja se as aulas são apenas expositivas na lousa com algumas bibliografias 
para pesquisa, se as vídeo-aulas são aquelas estáticas, mecânicas, ou são 
interativas, buscando a reflexão e prática do conteúdo. 

Escolas que apresentam dificuldades nas respostas, ou não tenham como 
mostrar essas ferramentas, não parecem preocupadas com sua carreira 
profissional.

Escolas de Design de Interiores são preocupadas em oferecer um 
programa de competências treinadas, pois os Designers de Interiores 
lidam em colaboração com arquitetos, empreiteiros e outros 
fornecedores de serviços, além dos clientes, e precisam se comunicar 
com clareza e eficácia. 

Solicite informações sobre essas 
competências treinadas. Se a escola 
oferece, então veja se são trabalhadas 
dentro do currículo apenas com aulas 
expositivas, onde você tem acesso a 
um texto que deve decorar

para a prova, ou se é 
trabalhado exemplificando 
situações frequentes do dia 
a dia do profissional. 
Questione como!

2. Competências treinadas

1. Conteúdo e Ferramentas de Aprendizagem

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Constate se a escola é credenciada por órgãos competentes. 
Credenciais são reservadas a cursos que passam por processos 
de supervisão dos projetos pedagógicos e planos de cursos pelos 
órgãos competentes. 

3. Atente-se para as credenciais que o 

Diploma oferece!! 

Cada um deles desenvolve diretrizes e metas 
para o futuro da educação em design de 
interiores e oferecem a oportunidade de 
você receber estas credenciais.

Os órgãos de acreditação para as escolas de design de interiores 
são o CCE- Conselho Estadual de Educação, MEC, o CFT- Conselho 
Federal Técnico e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
do Ministério do Trabalho. 

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Verifique qual programa de desenho por computador a escola 
trabalha no curso de design de interiores. Para que você seja 
absorvido com mais velocidade no mercado, você precisa obter 
desenvoltura com os programas autocad, para desenhar plantas e 
vistas, e também o sketchup e promob, para desenhos 
tridimensionais e layouts. São através deles que você irá representar 
toda sua criatvidade projetual desenvolvida para o cliente. 

O PROMOB especificamente, é o mais trabalhado em lojas que 
projetam móveis, ou seja, se você não encontra este programa no 
currículo do curso, você possivelmente terá mais dificuldades de 
entrar mais rapidamente no mercado. Veja também, se a Instituição 
é um centro de treinamento da PROMOB, isso significa que ela 
trabalha com seus alunos as últimas novidades e o que há de mais 
atual no mercado.

Projeto da aluna Maria Ligia Carvalho e Silva

4. Maquetes Eletrônicas

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Verifique se o conteúdo/material didático escolar é específico para o curso 
de design de interiores. 

Infelizmente, muitos programas de ensino, para fechar a carga horária do 
curso perante ao MEC, utilizam conteúdos de outros cursos dentro do curso 
de design de interiores. 

Isso porque facilita para a 
Instituição no quesito economia 
de recursos. Só que, esse 
conteúdo, é dado de forma 
genérica e não direcionada a 
área de design de interiores 
especificamente, o que torna a 
aprendizado disperso, pois o 
conteúdo não é exemplificado 
com exemplos do cotidiano 
profissional, com base nas 
rotinas do designer de 
interiores atuante.

Foto: Asierromero

5. Conteúdos Genéricos

https://www.instagram.com/ibdioficial/


6. Atendimento e Suporte ao Aluno

Procure saber como é o suporte escolar da escola que 
você está em vista. Uma escola comprometida sabe que, 
para que ocorra a perfeita aprendizagem é necessário 
imensa colaboração e integração entre as partes. 

1. A escola oferece orientação individual caso você 
precise de auxilio em relação ao seu 
desenvolvimento como estudante e como pessoa?

2. Há grupo de estudo com o apoio do suporte escolar 
auxiliando e orientando em relação às formas de 
estudo e aprendizagem?

3. Promovem dinâmicas de integração com atividades 
que envolvem colaboração e engajamento?

https://www.instagram.com/ibdioficial/


Os concursos nacionais são uma forma 
de mostrar o talento do aluno, pois ele 
concorre com projetos de alunos de 
escolas de todo o Brasil, o que ajuda a 
criar um curriculo profissional 
consistente. Atente, se a escola que 
você está querendo se matricular 
promove concursos nacionais, 
voltados ao design de interiores, aos 
seus alunos e busque conhecer os 
alunos premiados nestes eventos.

7. Concursos

E o ponto mais importante de todos 
eles. Procure conhecer a história de 
quem já se formou no curso. 

Isso é importante para comprovar se a 
proposta de ensino, de fato, cumpre 
com o que é divulgado.

8. História da escola

https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.instagram.com/ibdioficial/


Bom, depois de ler todos os pontos aqui mencionados, você acha que 
consegue construir uma carreira gratificante em design de interiores?

Se você está pensando em design de interiores como uma carreira, então 
lembre-se de todos os itens que mencionamos aqui. 

É fato que os designers de interiores enfrentam desafios todos os dias. 
Alguns difíceis de encarar, por isso, a escolha do Programa de Ensino é 
importante para a construção de uma carreira promissora.

Quer saber como transformar sua paixão por Design de Interiores em uma 
profissão?

DESFRUTE DE UMA CARREIRA 
FAZENDO O QUE VOCÊ AMA!

https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://ibdi-edu.com.br/blog/curso-de-formacao-em-design-de-interiores/


Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor:
ajudar pessoas com paixão por design de interiores,
pessoas assim como você, a descobrir como é fácil
aprender as habilidades desta área, estudando conosco.

https://www.ibdi-edu.com.br/home/
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.facebook.com/ibdioficial/
https://www.youtube.com/user/ibdiedu
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992226073&text=Recebi%20o%20eBook%20do%20Designer%20de%20Interiores%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://br.pinterest.com/ibdi/


1



Hoje, cada vez mais nos comunicamos através de recursos e 
ferramentas tecnológicas. Fazemos uso do whatsapp, dos 
fóruns de discussões, chats e até lives. Através delas, 
também acessamos inúmeros conteúdos, compartilhamos 
dados e claro, viabilizamos nossa interatividade com outras 
pessoas. Tudo de forma online. E na educação não seria 
diferente. 

O avançar da tecnologia está abrindo novas fronteiras e com 
isso, mostrando como ela também pode contribuir para esta 
nobre missão de educar. Nesse contexto, o assunto do artigo 
de hoje é o ensino a distância em Design de Interiores. 
Embora que o conceito “à distância” tornou-se relativo.

“Atualmente, a diferença 
entre ensino EaD e 

presencial está nas relações 
que se dão pelo meio 
virtual, ao qual nossa 

sociedade já está 
acostumada”.



Pioneiros no Ensino a Distância em Design de Interiores no Brasil 

Em 2009 o IBDI tornou-se pioneiro com a oferta do curso de 
formação em Design de Interiores na modalidade a distância no 
Brasil. Dessa forma, conseguimos levar o nosso comprovado 
método de ensino a diversas pessoas que, por motivos de 
segurança, horário de trabalho, alto custo com transporte e 
alimentação até a escola, ou até mesmo não ter com quem deixar 
os filhos enquanto estuda, eram impedidas de colocar em ação o 
sonho de se tornar designers de interiores, de desenvolver uma 
carreira na área. Por intermédio do ensino a distância pudemos 
impactar positivamente na vida dessas pessoas.



A questão é que, se as atividades formativas online estiverem 
bem ajustadas, a metodologia e os conteúdos forem adequados 
e o professor tiver a formação apropriada, os resultados não têm 
de diferir da educação presencial.

Porém, independente de escolher entre um curso a distância ou 
presencial, tanto um quanto o outro possuem profissionais bons 
e ruins. Nesse sentido, métodos de ensino eficazes e ineficientes 
também sucedem nas duas modalidades. Por isso, o ponto chave 
a considerar, é a realização de uma extensa pesquisa antes de 
começar a estudar.

Portanto, a investigação é a mesma para presencial e 
EaD. Nesse sentido, é preciso saber quem são os 
professores, como é a metodologia do curso, bem 
como é a credibilidade da instituição de ensino. 

E antes de tomar a sua decisão, avalie também a 
rotina que pretende. Você viaja muito? Tem filhos 
pequenos? Mora longe da escola? Entenda suas 
necessidades, para fazer a melhor escolha.



Se a opção é escolher uma escola 
presencial:

Tem o curso desejado? 

Fica próximo a minha casa ?

Quanto devo gastar com 
mensalidade mais transporte, mais 
alimentação?

Quanto tempo levo para chegar ao 
local? 

O trajeto é seguro?

Com quem posso deixar meus 
filhos?

modelo clássico de estudos

alunos presentes fisicamente no 
mesmo local e horário

não há a possibilidade de moldar a 
carga horária da escola. 

horários rígidos: faltar aula é 
sinônimo de conteúdo perdido.

Ensino Presencial Ensino e Distância

As pessoas confundem flexibilidade com 
facilidade, o que é um erro. 

É preciso criar uma rotina de estudos, fazer 
trabalhos, ler os materiais e seguir a agenda 
de entregas do curso

Plataformas dinâmicas e interativas. 

Alunos interagem entre si e com os 
professores, podendo tirar dúvidas, organizar 
trabalhos em grupo, trocar experiências.

Quanto mais o aluno interage com as pessoas 
do curso, mais ele desenvolve senso de 
pertencimento e constrói uma rede que 
potencializa o aprendizado. 

Numa mesma turma, pessoas de diferentes 
Estados e cidades, o que potencializa o 
networking. 

Panorama



O processo de ensino e 
aprendizagem no EaD amplia as 

possibilidades de 
desenvolvimento de um perfil 
crítico, criativo, autônomo e 

cooperativo, perfil esse 
indispensável a uma sociedade 
saudável. Estudos (HACK, 2004, 

2009; MOORE; KE-ARSLEY, 2007; 
LITTO; FORMIGA, 2008) 

apontam que, ao desenvolver 
tal perfil, o desempenho do 

estudante no EaD, no seu futuro 
mercado de trabalho poderá ser 
superior ao do aluno do ensino 

presencial, já que esse é 
passivo.



Dessa forma, as escolas que trabalham na modalidade a distância 
devem disponibilizar vídeo-aulas gravadas, didáticas e dinâmicas. 
Do mesmo modo devem propiciar aulas online em tempo real 
(lives) para os alunos. 

Nesse sentido as aulas podem ser em grupos ou individuais para 
sanar dúvidas pontuais e trocar experiências. Devem ainda 
promover a interação entre alunos e professores através de 
ferramentas eficientes de comunicação online, oportunizando o 
compartilhamento de trabalhos e informações entre alunos, a 
promoção e a troca de experiências e network. 

Vale lembrar, a importância de constatar se o setor de suporte 
escolar é ativo e ágil e se o conteúdo/material didático é eficaz, 
de forma a manter o aluno constantemente atendido e satisfeito.



Verifique se a escola 
dispõe parcerias com 

plataformas de projetos 
online, assim é possível 

você vivenciar esta 
experiência ainda em 

sala de aula.

Concluindo, o melhor ensino a distância em Design de 
Interiores é o que melhor atende você. Nesse sentido, 
nem o nome da escola mais importa. Portanto, o que 
realmente importa é o tratamento online que vão te 
proporcionar durante sua jornada de estudos, 
juntamente com um conteúdo de qualidade, inovador e 
com uma proposta interativa que atenda de fato, as tuas 
necessidades profissionais. Em outras palavras, 
programas de ensino que tratam o aluno como número 
apenas, estão fadadas ao fracasso. O tratamento mesmo 
virtualmente, deve ser de respeito, humano e 
aconlhedor.



Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor:
ajudar pessoas com paixão por design de interiores,
pessoas assim como você, a descobrir como é fácil
aprender as habilidades desta área, estudando conosco.
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