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• Design da Informação

• O que é Legal Design

• UX | UI

• Legal Design X Visual law X Design Thinking

• Design Thinking

• Elementos e Princípios de design

• Como Aplicar nos documentos - Passo a passo

• Ferramentas

A G E N D A



Design da Informação



DesignO que é Design?





CONCEPÇÃO

IDEALIZAÇÃO

CRIAÇÃO

PLANEJAMENTO

de um produto ou objeto com uma 

finalidade.



DesignO que é Design da 
Informação?



• A forma de apresentar a 
informação 

• Conjunto de dados com um 
propósito

• Mensagem mais acessível e 
facilmente compreendida

• Direciona ao público específico 
para atender aos objetivos 
definidos. 

• Ajuda os usuários a 
compreender dados complexos

D E S I G N  D A  
I N F O R M A Ç Ã O



Exemplo



Exemplo

$2.38 com história

$1.14 com dados

Importância do StoryTelling

Narração de história

ONG - Save the Children



StoryTelling

A forma de contar uma boa 
história

Despertar o interesse do leitor 

Utilização de recursos visuais 

Boa história ajuda na 
memorização 

Ajuda a promover seu negócio 
e a vender seus serviços de 
forma indireta



Meio Fim

01 0303

Começo 

StoryTelling
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O que é Legal Design?





UX | UI



A experiência do usuário engloba todos os
aspectos da interação do usuário final com a
empresa, seus serviços e seus produtos.”“
Don Norman
criador do termo UX – em 1993 enquanto trabalhava na APPLE



VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QovDYx91FNE


Case - APPLE



Case - NUBANK



Case - DISNEY



A experiência deve ser intuitiva, útil e
agradável.

Quanto melhor for a experiência desde o
primeiro contato, maior será a satisfação do
cliente e mais provável será sua fidelização.

O cliente tenderá a permanecer mais tempo
utilizando seu serviço/produto.

O cliente defenderá o seu produto/serviço.

UX



01

02

03

04

Se colocar no 
lugar do cliente

Observar o comportamento 
dos usuários e o contexto de 

suas vidas

Pesquisar, fazer 
entrevistas

Mapear a jornada 
do usuário

O que e como fazer?



O meio pelo qual o usuário interage com o
produto ou serviço.

É muito além de ter um design bonitinho ou
colorido.

Envolve vários processos de desenvolvimento e
técnicas para desenhar o melhor layout
possível.

Exemplo: onde eu vou colocar o ícone, que cor
utilizar?

UI



UIUX

UX - Comportamento

Personas, objetivos,
protótipos, pesquisas.

UI – aparência 

Design visual, tipografia,
cores, layout, ilustração.



Como surgiu o Legal Design



1999 2021

É possível encontrar 
textos e registros

Fundação do Legal 
Design Lab

2013



Margaret Hagan
Diretora da Legal Design Lab



Stefania Passera
Política Privacidade da Juro



Robert de Rooy
Comic Contracts



Comic Contracts



Antti Innanen
dot.legal



Legal Design e Visual Law e Design Thinking



Qual a diferença entre 
Legal Design e Visual Law ?

“Design jurídico” “Direito visual”



DESIGN THINKING



É uma abordagem centrada no ser humano e
totalmente colaborativa para resolver
problemas complexos, por meio de uma
mentalidade projetada.

“
Tim Brown
Presidente da IDEO



Como fazer?

QUEM?

O QUÊ?

COMO?

COMO?

POR QUÊ?

EMPATIA
DEFINIR

IDEALIZAR

PROTOTIPAR

TESTAR



• Se coloque no lugar do outro
• Analisar e pesquisar
• Segmentar a jornada do usuário

QUEM?

EMPATIA

Como fazer?

VOLTAR



O QUÊ?

DEFINIR

Como fazer?

• Organizar as descobertas da fase anterior
• Identificar o problema
• Criar persona

VOLTAR



IDEALIZAR

• Encontrar uma solução
• Brainstorming

Obs.: Gere o máximo de soluções possíveis. Não existe
solução ideal.

COMO?

Como fazer?

VOLTAR



COMO?

PROTOTIPAR

Como fazer?

• Escolher a melhor ideia;
• Levar as ideias para um formato físico e aplicável.

VOLTAR



POR QUÊ?

TESTAR

• Apresentar ao cliente;
• Colher feedbacks;
• Refinar o produto.

Como fazer?

VOLTAR



TESTAROUVIR

CRIAR



Elementos e Princípios 
do Design



Equilíbrio

• Garantir o balanceamento de

forma harmônica



Alinhamento

Recurso de organização

Unificação Visual



Grid

Linhas invisíveis

Ajudam a alinhar e organizar 
elementos 



Hierarquia
Guia o usuário

Sinaliza a importância dos elementos

O usuário escaneia o conteúdo



Contraste

Ajuda a criar ênfase
Faz o design se sobressair
Torna a hierarquia mais clara

Contraste em 
Textos ou Cores



Contraste

Ajuda a criar ênfase
Faz o design se sobressair
Torna a hierarquia mais clara

Contraste em 
Textos ou Cores







Contraste



Cores

Um dos princípios mais importantes

Cria humores específicos, clima e
canaliza emoções

Representa sua marca



Cores



Cores

• Saúde 
• Bem-estar
• Sensação de frescor 
• Conforto
• Meio Ambiente
• Dinheiro
• Lealdade
• Tranquilidade



Cores



• Confiança
• Responsabilidade
• calma

Cores



Cores



• Sensação de 
movimento

• Chamar atenção
• Fome
• Amor

Cores



Pesquisa realizada pela revista Science relata que cores como AZUL e VERMELHO, influenciam
na cognição e no comportamento das pessoas.

Cores



Pesquisa de análise de comportamento de usuários diante de documentos jurídicos
realizada pela Bits Academy

Cores



Indeferimento da petição inicial, julgando o processo extinto, sem

resolução de mérito, com base no Art. 485, inciso I e IV c.c. Art. 300,

inciso I, e par. único, inc. I, todos do CPC;

Reconhecimento do não cabimento da inversão do ônus da prova, visto

que cabe ao autor comprovar o dano que alega ter sofrido, e não apenas

presumido

Os desequilíbrios de tensão estavam dentro dos limites de segurança e operabilidade

estabelecido pela ANEEL; Impossível estabelecer o nexo de causalidade entre os atos

atribuídos ao suposto responsável e o resultado danoso ao final verificado.

O que pedimos nesta contestação?Por que as alegações não podem prosperar?

Cores



Indeferimento da petição inicial, julgando o processo extinto, sem

resolução de mérito, com base no Art. 485, inciso I e IV c.c. Art. 300,

inciso I, e par. único, inc. I, todos do CPC;

Reconhecimento do não cabimento da inversão do ônus da prova, visto

que cabe ao autor comprovar o dano que alega ter sofrido, e não apenas

presumido

Os desequilíbrios de tensão estavam dentro dos limites de segurança e operabilidade

estabelecido pela ANEEL; Impossível estabelecer o nexo de causalidade entre os atos

atribuídos ao suposto responsável e o resultado danoso ao final verificado.

O que pedimos nesta contestação?Por que as alegações não podem prosperar?

Método: 
5w 2h

What Why Who When WhereDICA

How How much

Cores



Cores



• Felicidade
• Conforto
• Calor
• Chamar atenção
• Amizade

Cores



Cores



• energia
• desejo
• calor
• tecnologia
• alegria
• diversão

Cores



Cores



• Simplicidade 
• Luxo
• Requinte 
• Equilíbrio
• Maturidade
• Autoridade

Cores



Cores



• Criatividade
• Inteligência
• Realeza
• Respeito

Cores



Cores



• Romance
• Fé
• Beleza,
• Infância,
• Sensibilidade,
• Amor, 
• Doçura

Cores



ADOBE COLOR

UI COLORS

BOOTFLAT

COLOUR LOVERS

Como criar 
paleta de cores

https://color.adobe.com/pt/create/color-wheel
https://color.adobe.com/pt/create/color-wheel
http://getuicolors.com/
http://getuicolors.com/
http://bootflat.github.io/color-picker.html
http://bootflat.github.io/color-picker.html
https://www.colourlovers.com/
https://www.colourlovers.com/


Proximidade
• Demonstra a hierarquia dos 

elementos

• Informações similares devem 
permanecer próximas



Espaço Negativo

Área deixada em branco

Tão importante quanto o conteúdo

Facilita leitura

Contrato de Prestação de Serviços



Linha

Transmite ideias de acordo 
com a forma

Ajudam a realçar, direcionar e 
criar movimento

Guia o leitor





Moldura

Destaca elementos ou ideais 
importantes

Decorar



Moldura

Destaca elementos ou ideais 
importantes

Decorar



A 
tipografia
é o tom de 
voz do 
texto.



Tipos de 
Tipografia



Usar no máximo 2 tipos
Tamanho da fonte: 12 – 8 





NUNCA USE COMIC SANS





EVITE TODOS OS CAPS PARA COISAS IMPORTANTES. É
ILEGÍVEL DEPOIS DE ALGUMAS PALAVRAS. OLHA A
DIFERENÇA DE RITMO DE LEITURA DESSE TEXTO PARA O
DE BAIXO.

Vai lendo que você vai perceber. Esse aqui flui bem
melhor. Por isso deve-se usar a letra MAIÚSCULA apenas
para títulos ou algum destaque sucinto.

Frases longas, parágrafos, textos sãos mais legíveis com a
letra minúscula.



Iconografia
Ajuda a memorizar 



Jpeg

Png



FREEPIK

THE NOUN PROJECT

FLATICON

UNSPLASH

ONDE ENCONTRAR ÍCONES?

https://br.freepik.com/
https://br.freepik.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://www.flaticon.com/br/
http://bootflat.github.io/color-picker.html
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/


Como aplicar nos 
documentos



Como aplicar nos documentos

BRIEFING
LIMPEZA 
DE TEXTO

APLICAÇÃO 
DE LAYOUT

EXPERIÊNCIA



• O que é o documento
• Quais os problemas e dificuldades
• O que mais reclamam
• Quem é a pessoa que vai receber

Como fazer?

VOLTAR

BRIEFING



Como fazer?

• Analisar repetição de texto e eliminar
• Eliminar juridiquês sempre que possível
• Verificar a concatenação das clásulas
• Agrupar mesmos assuntos dentro de um tópico

LIMPEZA 
DE TEXTO

VOLTAR



• Aplicação de ícones
• Grids
• Infográficos e fluxogramas
• Cores
• Definição da hierarquia

Como fazer?

APLICAÇÃO 
DE LAYOUT

VOLTAR



Como fazer?

• Colher feedbacks
• Loop de aprendizado

EXPERIÊNCIA

VOLTAR



Pesquisas



Para conseguir determinar que certas estratégias
funcionam, é necessário pesquisar



Por que assinar no inicio dos documentos?

https://www.pnas.org/content/109/38/15197



https://www.google.com/search?q=how+people+use+their+smartphones+ux&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CVpidLenQvfKIghaYnS3p0L3yioSCVpidL

enQvfKEa0ComvkNaak&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiZiJzmzOnrAhXWHrkGHXG9CFQQiRx6BAgAEAQ&biw=1349&bih=576



Que infos podem ser extraídas dessa análise?



Que infos podem ser extraídas dessa análise?

Pesquisa de análise de comportamento de usuários diante de documentos jurídicos realizada pela Bits Academy

Grupo de Advogados Grupo Leigos



Pesquisa realizada pelo Behavioural Insights Team

Enviar uma cobrança com o nome da pessoa
aumentava significativamente o pagamento das
dívidas em comparação com os modelos tradicionais
de cobrança.





Ferramentas 



Como aplicar nos documentos

illustrator Photoshop InDesign Adobe XD Word PowerPoint Canva Figma

PROGRAMAS

ÍCONES

https://www.flaticon.com/br/
https://icons8.com.br/
https://www.iconfinder.com/
http://www.entypo.com/


Como aplicar nos documentos

IMAGENS

FONTES

QR CODE

https://unsplash.com/
https://fonts.google.com/
https://www.dafont.com/pt/
https://www.myfonts.com/
https://br.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pr_qr_code_generisch&ut_content=qr_code_exact&ut_term=qr%20code%20generator_e&gclid=Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCf0op2-FCLeAxVA7zzHGKPg_Dn6xxMgKePs9Jjo4bHdQi4nZjRP_pkaAuASEALw_wcB
https://www.qrcode-monkey.com/

