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2015
A presidente Dilma Rouseff veta projeto que 
iria regulamentar a profissão de designer.

2012
A Printi - Gráfica On line é criada para otimizar 
e agilizar o trabalho de designers e diversos 
profissionais.

2011
Projeto de lei prevendo a regulamentação do 
exercício profissional do designer é 
apresentado à Câmara de Deputados, pelo 
deputado Penna.

2003
Alexandre Wollner 
comemora 50 anos de 
design, com o livro 
Design Visual 50 Anos.

1999
O InDesign, um dos mais poderosos 
diagramadores de páginas da atualidade
é lançado.

1998
5 de novembro, data em que Aloísio 
Magalhães nasceu, foi instituído como
Dia Nacional do Design pelo presidente 
Fernando Henrique.

1991
ImagePro é apresentado à Adobe e Apple. O 
software é lançado como Photoshop 1.0 
exclusivamente para Macintosh.

1990
ImagePro é criado pelos irmãos americanos 
Thomas e John Knoll.

1989
 A Associação dos Designers Gráficos é criada
( importante movimento de classe que busca 
a valorização dos profissionais e das atividades 
de design no Brasil).

1987
Sai a primeira versão do Illustrator, o
primeiro software de ilustração da Adobe. O 
lançamento mudou o rumo da Adobe e o 
modo como as pessoas desenham.

1982
Aos 55 anos, morre Aloísio Magalhães.

Aloísio Magalhães 
cria o design gráfico 
da moeda brasileira 
em 1966.

1966

1962
Escola Superior de Desenho Industrial:
a primeira escola de design de nível
superior é criada por Aloísio Magalhães
e Alexandre Wollner.

1958
Alexandre Wollner e o designer de móveis 
Geraldo de Barros inauguram o Form-Inform, 
primeiro escritório de design brasileiro.

1950
O termo Design Industrial começa a ser usado 
no Brasil.

1950
Alexandre Wollner começa a estudar design 
visual do Instituto de Arte Contemporânea - 
IAC, no Masp.

1928
Nasce Alexandre Wollner - um 
dos maiores nomes do design 
brasileiro.

1927
Nasce Aloísio Magalhães - um 
dos designers mais importantes 
do Brasil.

1922
O americano William Addison 
Dwiggins criou o termo design 
para descrever atividades que 
dão forma à comunicação 
impressa.

1870
O termo design ainda não era conhecido, mas 
rótulos e pôsteres para identificar produtos já 
estavam sendo criados no Brasil.

Design gráfico 
É a arte de criar simbologias para comunicar uma ideia.  As imagens
gráficas são mais do que ilustrações da realidade ou imaginação.
São signos que dão sentidos especiais ao contexto e ainda

causar um novo significado.

Datas que marcaram a história do Design no Brasil
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