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     RESUMO 

 

 Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB) de Santa Catarina. O mercado atual está 

fortemente posicionado a partir das necessidades dos clientes: novos produtos devem 

proporcionar prazer no seu uso, satisfação com a sua qualidade e despertar desejo em  possuí-los. 

Satisfazer essas necessidades significa surpreender os consumidores, inovando. É neste cenário 

de desenvolvimento de novos produtos que existe espaço para a atuação dos profissionais de 

design. O processo de inovação é visto pela administração com objetivos de liderança e 

competitividade no mercado enquanto o design prioriza as necessidades do consumidor. Viven 

Walsh (1992), Grenda Gemser (1999), Mari Piirainen (2001), Brigitte Borja de Mozota (2001) e 

Gabriela Lojacono (2004) concluíram em seus estudos sobre o assunto, que a performance dos 

negócios depende da estratégia de design para o seu desenvolvimento e que os custos de sua 

inclusão nas empresas é um investimento rentável. Foram revistos os exemplos de empresas 

inovadoras focadas no design que se destacam no mercado internacional como Apple, Phillips, 

Zanussi Eletrolux, Nokia, Ikea e a Ideo. São objetivos desta pesquisa: 1.Pesquisar a relação do 

design com o desempenho das empresas fabricantes de utensílios domésticos; 2. Identificar os 

benefícios do design com relação à imagem da marca e à inserção do design como ferramenta 

estratégica nas empresas; 3. Identificar o papel do design como estratégia de crescimento e 

competitividade; 4. Identificar os elementos dentro da organização que predispõem a aplicação 

do design nos projetos de desenvolvimento de novos produtos. Para identificar que empresas 

fabricantes de utensílios domésticos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem 

o design em sua estrutura, foi utilizado um questionário quantitativo. Em seguida, foram 

realizadas entrevistas qualitativas em seis dessas empresas. Os benefícios da inserção do design 

nas empresas e o seu papel como estratégia de crescimento e competitividade (cenário de 

mercado), bem como os elementos que predispõem a aplicação do design nos projetos de 

desenvolvimento de novos produtos (cenário de Gestão do Design), foram identificados. 

Conclui-se que o design é uma ferramenta capaz de aumentar a competitividade de empresas, 

criando soluções para novos produtos que visem a funcionalidade, a qualidade, a segurança e o 

conforto. E que a aplicação do design  pode significar uma estratégia empresarial para criar 

diferenciais no mercado, ampliar sua liderança com relação aos concorrentes e ampliar o valor da 

sua marca. 

 

Palavras-chave: Design. Estratégia. Competitividade. Desenvolvimento de projetos. Marca.  
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ABSTRACT 
 
 

 This report is part of the requirements for the Master of Sciences Degree in 

Management of the University of Blumenau (FURB). In the global scenery of consuming, new 

products are desired due to their design: visual aspect, easy of using and for satisfying hidden 

needs or expectations. These are the main aspects reviewed in the literature of marketing 

administration and business focused in innovation. Viven Walsh (1992), Grenda Gemser (1999), 

Mari Piirainen (2001), Brigitte Borja de Mozota (2001) and Gabriela Lojacono (2004) have 

published studies focused in companies’ performance that use design as a strategic plan for 

launching innovative products. Apple, Phillips, Zanussi Eletrolux, Nokia, Ikea and Ideo are 

ranked as top companies in business innovation and they exemplified some the assumptions of 

this report. This survey is about companies that produce household utensils in the States of Rio 

Grande do Sul and Santa Catarina. After having identified the companies that use design in their 

departments of research and development, a qualitative survey was applied to identify how 

industrial design influences the company’s structure to create innovative products. The 

objectives of this report are: 1. To investigate the efficiency of industrial design to achieve better 

performance and competitiveness; 2. To identify the benefits of the design related to company’s 

image and its brand; 3. To identify which elements in the administrative structure are important 

to predict the inclusion of design for better performance and leadership. Our assumptions were 

that industrial design: a) has an efficient methodology to launch innovative products in the 

market place; b) the companies that incorporated design in their products have more chances to 

grow and survive; c) design is efficient to create a strong image in the consumer’s mind; d) 

design satisfies the consumer’s needs linking their minds with emotional intensity to the products. 

According to this survey, the assumptions had proved to be right and the purposes were achieved. 

 

Key words: Design. Strategy. Competitiveness. Branding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qualidade, necessidade do consumidor, interação com o usuário, inovação e novos 

conceitos de uso (que apareceram a partir dos novos comportamentos do consumidor) são 

condições ligadas ao desenvolvimento de produtos e ao design. O processo de desenvolvimento 

de produtos implica a solução do equilíbrio entre o homem e a tecnologia, criando 

procedimentos metodológicos desde a sua concepção, passando pela produção e chegando até o 

mercado.(BURDEK, 2002)  

Diferente do artista que emite conceitos puramente estéticos, o designer (profissional de 

design) carrega a responsabilidade de entrar na alma dos consumidores para atender aos seus 

desejos e necessidades, porporcionando prazer e despertando emoções. 

As relações do design com o ser humano fazem com que ele se torne um ponto sensível 

de contato e entendimento dentro de uma organização corporativa. O relacionamento das 

atividades do design dentro de uma organização é um dos pontos mais importantes da 

argumentação que se utiliza para compor este estudo do cenário industrial brasileiro.  

No cenário mundial, existem evidências de uma forte ligação entre a utilização do 

design e a performance das empresas, já estudadas por Viven Walsh, na Inglaterra, em 1992; 

Grenda Gemser, na Holanda, em 1999; Mari Piirainen, na Finlândia, em 2001; Brigitte Borja de 

Mozota, na França, em 2001; e Gabriela Lojacono, na Itália, em 2004. 

As pesquisadoras partiram da premissa de que a utilização do design nas organizações, 

seja pela inclusão da gestão do design na sua estrutura interna ou pelo uso do design como 

ferramenta de inovação e diferenciação no mercado, traz ganhos para as empresas. Esses estudos 

levaram ao aparecimento de alguns indicadores significativos. Na Holanda, Gemser e Leenders 

(1999) pesquisaram e definiram que a performance dos negócios depende da estratégia de design 

para o seu desenvolvimento, e Piirainen (2001), na Finlândia, determinou, por meio de seus 

estudos, que os custos da inclusão do design nas empresas é um investimento rentável.  

Lojacono e Zaccai (2004) estudaram as empresas focadas em design e chegaram a um 

novo conceito de empresa que, centrada no cliente, promove a realização de seus desejos e 

necessidades, desenvolvendo e oferecendo produtos inovadores. Mozota (2001) realizou estudos 

nos quais estabeleceu novas dimensões do design como elemento diferenciador de produtos no 

mercado, de design como coordenador do gerenciamento e desenvolvimento de novos produtos, 

e do design transformador como instrumento estratégico que antecipa as relações de 

competitividade entre mercados futuros e tendências, promovendo, assim, a marca. Walsh, Roy, 

Bruce e Potter (1992) pesquisaram, em um período de 7 anos, 31 empresas típicas que 
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fabricavam produtos de plásticos e 8 empresas que utilizavam o design de forma consciente (e 

que ganharam prêmios no período) e obtiveram os seguintes indicadores de performance do 

design: para retorno de capital, 11% eram empresas que ganhavam prêmios; 7% tinham margem 

de lucro; 43%, aumentaram o capital de giro; e 19%, aumentaram o patrimônio.  

A inclusão do design no poder decisório das empresas foi consolidado em empresas 

como Philips, Electrolux, Zanussi, Braun, Apple, Ikea, Ideo, Nokia, etc. A Apple e Ideo (ambas 

americanas) e a Ikea (sueca) estão no ranking das empresas mais inovadoras de 2006 da Revista 

Business Week. 

Outras empresas, como a 3M, Samsung , GE, Toyota, Nokia, Virgin, Dell, Sony, BMW, 

Porsche e IBM, colocam no mercado produtos que não teriam sucesso de vendas sem o uso do 

design. O que seria de uma Toyota sem design? E da BMW? E um computador Apple sem os 

conceitos inovadores de uso e forma? Ou um eletroeletrônico Sansung ou Sony? Todas essas 

empresas lançam produtos que se tornam referência de estilo para o consumidor e se traduzem 

em altos faturamentos. 

Além das já mencionadas pesquisas, estudiosos da área destacam que a relação do 

design com a satisfação das necessidades do consumidor o coloca intimamente ligado a ele, 

transformando-o em elemento estratégico (KOTLER, 2002), criando uma interface do 

consumidor com o produto (BONSIEPE, 1997) e fazendo crescer a necessidade do design dentro 

da empresa. 

No Brasil, dentro das empresas, não existe grande representatividade do design como 

atividade estratégica, possivelmente pela falta de informação dos empresários quanto às 

atividades dos designers ou pela falta de profissionais qualificados para desempenhar esse papel. 

Assim, considera-se relevante pesquisar a inserção do design nas indústrias brasileiras, 

verificando se ela apresenta os mesmos benefícios já percebidos nas empresas americanas e 

européias. Nessas empresas, o poder público incentivou o aparecimento de organizações de 

fomento e pesquisa do design, como o Design Management Institute (DMI), British Council e 

Open University, que foram importantes para difundir e intensificar diversas pesquisas em 

inovação e design. 

A construção do trabalho se deu dentro das empresas do setor de utensílios domésticos   

situadas nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que possuem o design na sua 

estrutura como estratégia para atingir diferenciação, competitividade e adquirir liderança pela 

marca. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O cenário atual do setor de utensílios domésticos mostra que os empresários identificam 

o design como fator de sucesso. Porém, não possuem base técnica para implantá-lo em suas 

empresas. Por sua vez, os consumidores incorporaram os conceitos de design banalizados pela 

mídia que rotula produtos com a palavra design para incentivar seu consumo, tornando-os mais 

desejados no mercado. É perceptível que algumas empresas do setor de utilidades domésticas 

que utilizam o design como ferramenta estratégica ainda não possuem experiência de mercado e 

cultura de design suficientes para impulsionar o seu desenvolvimento. O aparecimento do design 

no setor é muito recente para que a empresa já possa ter incorporado sua cultura internamente. 

A leitura desse cenário no Brasil despertou uma reflexão sobre a estrutura administrativa 

das organizações, os elementos e as condições que possam permitir a inserção do design. 

Pretende-se verificar se existem, no Brasil, as mesmas condições que determinaram o 

crescimento do design já identificado na Europa e nos Estados Unidos.  

 

 

1.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 
Existem, no Brasil, políticas públicas que procuram inserir o design nas organizações 

visando o desenvolvimento de novos produtos ou aprimoramento de produtos já existentes e tem 

o objetivo de capacitar a indústria para alcançar resultados positivos na economia e no aumento 

das exportações. 

Com base no cenário encontrado, discutiram-se questões que se referem ao papel do 

design dentro das indústrias do setor de utilidades domésticas localizadas nos estados de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul.  

Os questionamentos básicos feitos foram os seguintes:  

a) O design é considerado importante dentro das empresas para fazê-las crescer? 

b) O que o design trouxe como conseqüências para as estratégias da empresa e para a 

imagem da marca ? 

c) Que fenômenos, dentro da organização, influenciaram a inclusão do design na 

empresa? 
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1.3 OBJETIVOS  

Apresentam-se, a seguir, os objetivos desta pesquisa. 
 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar e verificar se, na indústria de utensílios 

domésticos dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, estão presentes as mesmas 

condições já percebidas nas empresas americanas e européias, que apresentaram resultados 

positivos no seu crescimento depois da inserção do design. Esse resultado foi pesquisado e 

comprovado pela literatura consultada. A contribuição deste trabalho está relacionada à 

identificação dos fundamentos do design presentes nas metodologias de desenvolvimento de 

produtos utilizadas pelas empresas que influenciam seu foco estratégico e competitivo.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos delineados para este estudo foram:  

a) Pesquisar a relação do design com as estratégias das empresas fabricantes de 

utensílios domésticos.  

b) Identificar os benefícios que o design proporcionou as empresas. 

c) Ratificar o papel do design como estratégia de crescimento e competitividade. 

d) Identificar, dentro da organização, os elementos que predispõem a aplicação do 

design nos projetos de desenvolvimento de novos produtos (cenário de Gestão de 

Design).   

 

 
1.4 PRESSUPOSTOS 

 
 

No Quadro 1 estão relacionadas as perguntas de pesquisa que resultaram no enunciado 

de pressupostos que orientaram a elaboração dos questionários quantitativos e o roteiro das 

entrevistas às empresas. 
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PERGUNTAS DE PESQUISA PRESSUPOSTOS

PP1. O design é considerado 
importante dentro das empresas 
para fazê-la crescer?

PS1.  O design é uma ferramenta 
estratégica para diferenciar a empresa 
no mercado.

PP2.  O que o design trouxe como 
conseqüência para as estratégias 
da empresa e a imagem da marca 
?

PS2.  O design cria uma imagem 
diferenciada da marca e isso pode ser 
essencial para atingir liderança da 
empresa 

PP3. Que fenômenos dentro da 
organização influenciam a inclusão 
do design na empresa?

PS3.  Necessidade em inovar, se 
diferenciar no mercado, proporcionar 
satisfação no consumidor e criar 
qualidade para os produtos

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1: Pressupostos da pesquisa 
Fonte: Dados primários. 
 
 Na análise final, serão mostradas as conclusões resultantes das perguntas e de seus 

pressupostos. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Em dezembro de 2004, o Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) divulgou o resultado 

de uma pesquisa realizada entre empresários dos principais estados brasileiros, que continha um 

conjunto significativo de informações sobre a indústria nacional em geral. A pesquisa mostrou 

que, das 72 mil indústrias de diversos setores pesquisadas, apenas 1,7% desenvolve, fabrica e 

lança novos produtos no mercado, o que evidenciou que poucas indústrias nacionais investem 

em inovação. Isso significa que há espaço para que o design cresça dentro das empresas como 

instrumento de desenvolvimento.                  

Justifica-se a escolha do tema desta dissertação, em primeiro lugar, com o fato de não 

haver expressividade em número de estudos científicos que abordem o assunto no Brasil. O 

design é, ainda, uma atividade nova dentro das organizações brasileiras, sendo poucos os 

exemplos a serem citados.     

Além disso, os resultados obtidos pelas empresas brasileiras que relacionam seu sucesso 

com o uso do design, em sua maioria, não são fruto de um planejamento empresarial efetivo. O 

design precisa ser identificado como ferramenta que impulsiona as vendas, promove a marca  e 

que vai mais além do que a expressão formal dos produtos, influindo na  produção, na qualidade, 

nos custos unitários e na manutenção e no valor agregado (MOZOTA, 2003 e MARTINS, 2004).  
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No mercado brasileiro e global, a concorrência externa pressiona com a invasão de 

produtos com qualidade e preço mais baixo, interferindo nos resultados das empresas. Para 

enfrentar essa situação, são necessários métodos, técnicas, disciplinas específicas, planejamento 

e renovação das estruturas. Neste sentido, a relevância deste estudo reside no fato de que uma 

investigação sobre o uso do design como ferramenta estratégica pode contribuir com empresas 

brasileiras a se diferenciarem no mercado e enfrentarem as concorrências interna e externa.  

A relevância também reside na possibilidade de esta pesquisa contribuir para: 

a) que as empresas reconheçam no design sua função de estratégia competitiva e de 

processo de inovação de produtos e 

b) que o design seja integrado à gestão das empresas, incorporando a seus produtos 

diferenciais de valor e inovação. 

Igualmente este estudo poderá contribuir, por meio da investigação dos resultados já 

obtidos no setor de utensílios domésticos no Brasil, para o entendimento da natureza do design, 

de sua importância e da integração que promove na gestão das organizações. 

O setor de utensílios domésticos foi escolhido para ser o objeto desta pesquisa, pois 

existe uma necessidade crescente desses produtos relacionada com o crescimento da população, 

com a mudança de comportamentos e, conseqüentemente, com o aparecimento de novas classes 

de consumidores. Utensílios domésticos possuem um vasto público consumidor que se posiciona 

em todas as classes sociais, das muito altas às muito baixas. Observadas as devidas proporções, 

toda a população brasileira precisa de copos, facas, acessórios para a mesa, cozinha e banheiro. 

Assim, é possível identificar o interesse e os diferenciais que o design pode acrescentar a esses 

produtos, já que eles fazem parte do dia-a-dia da maior parte da população.  

Durante a 1ª Bienal Brasileira de Design, realizada em julho de 2006, na Oca, no parque 

do Ibirapuera, São Paulo, foi anunciado um convênio de 2,38 milhões de reais entre a Agência de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Associação Brasileira das Empresas 

de Design (Abedesign). O acordo tem o objetivo de alcançar 3,2 milhões de dólares (cerca de 7,1 

milhões de reais) em exportações até março de 2007 e aumentar em 30% o número de empresas 

brasileiras de design exportadoras. Levantamentos divulgados pela Confederação Nacional das 

Indústrias em junho de 2006 mostraram que, das empresas que investiram recentemente em 

design, 75% tiveram aumento nos lucros e 41% reduziram custos.(EMPRESAS & NEGÓCIOS, 

2006).
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1.6     ESTRUTURA DO TRABALHO   

 
 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo introduz o tema do estudo, além de definir o problema e a questão 

de pesquisa. 

No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica que está assim subdividida:  

1) definições de design que demonstram os aspectos mais importantes desta matéria; 

uma visão da evolução do design brasileiro; e a catalogação de programas e órgãos do governo 

que cuidam da difusão e importância dessa atividade para a economia do país;  

2) relacionamento do design com o produto e suas atividades, introduzindo os seguintes 

temas: a) design, inovação e estratégia: apresenta a visão estratégica do design, sua importância 

para a satisfação e prazer do consumidor e a metodologia ligada à inovação do produto; b) 

marketing: qualidade e necessidade do consumidor, que investiga as relações do design com o 

mercado e com os consumidores; c) valor e marca: estuda os aspectos mais importantes que se 

referem às necessidades não-expressas pelo consumidor. Esses três tópicos possuem elementos 

de estudos diretamente relacionados com a gestão. 

O tema gestão do design nas empresas representa o resultado que se espera demonstrar 

da análise dos aspectos estratégicos e do marketing relacionados ao design, assim como a 

qualidade e valor que beneficiam a marca. As políticas de inovação nas empresas, assim como os 

estudos já realizados sobre empresas focadas no design compõem a construção da estrutura desse 

item.    

No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia da pesquisa, definem-se métodos, 

critérios básicos e instrumentos de coleta de dados. Apresentam-se os procedimentos de análise e 

delimitação da pesquisa, além do planejamento das atividades a serem desenvolvidas.  

No último capítulo, apresenta-se a estrutura da análise das pesquisas quantitativa e 

qualitativa, as conclusões e as considerações finais.  

Por fim, apresentam-se as referências e o apêndice contendo os modelos de questionário 

para as duas etapas da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, são apresentadas as definições de design e alguns aspectos conceituais e 

contextuais presentes na literatura acadêmica, bem como uma visão da evolução do design 

brasileiro. Também se mostram as extensões e relações do design com os aspectos da 

administração, ligadas à estrutura de uma empresa e ao desenvolvimento de novos produtos. 

.  

Na  Figura 1, mostra-se a seqüência dos assuntos revisados neste capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas da fundamentação teórica 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Conforme mostra a Figura 1, os assuntos revisados neste capítulo são: a) definições de design, 

sua evolução e seus recursos no setor público; b) o design na visão do produto e como atividade; c) 

o design como estratégia de diferenciação e sua participação no processo de inovação; d) a 

qualidade e a necessidade do consumidor na visão do marketing; e) o ganho em valor e marca com 

a inserção do design; e f) a gestão do design nas empresas. 
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2.1 DESIGN: DEFINIÇÕES, EVOLUÇÃO  E RECURSOS DO SETOR PÚBLICO 

 
Faz-se, a seguir, uma abordagem sobre o design, apresentando definições sobre os 

aspectos da sua trajetória no mundo e no Brasil e as iniciativas do setor público para incentivar 

sua inclusão na indústria nacional como instrumento de desenvolvimento. 

 
 
2.1.1 Definições  

Design é uma palavra inglesa, cujo significado não possui tradução para o português. O 

dicionário Aurélio (1999) apresenta o termo como: 1. Concepção de um projeto ou modelo; 

planejamento; 2. O produto desse planejamento. 3. O projeto de um produto que vai ser 

reproduzido em larga escala. Design é uma palavra comumente usada para adjetivar atributos de 

um produto e, assim, diferenciá-lo de outros. Seu significado, no entanto, transcende a uma 

palavra que simplesmente qualifica o produto. 

No Brasil, o Programa Brasileiro de Design (PBD) adota como definição o seguinte: 

Design Industrial é uma atividade criativa cujo objetivo é determinar as propriedades 
formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não se deve 
entender apenas as características exteriores, mas, sobretudo, as relações estruturais e 
funcionais que fazem de um objeto (ou de um sistema), uma unidade coerente, tanto do 
ponto de vista do produtor como do consumidor. O Design Industrial abrange todos os 
aspectos do ambiente humano condicionado pela produção industrial. (PROGRAMA 
BRASILEIRO DE DESIGN,  2006) 
 

Internacionalmente, o design é conceituado pelo Internacional Council of Societies of 
Industrial Design (ICSID) da seguinte forma:  

 
Design é uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades multifacetadas 
dos objetos, processos, serviços e sistemas no ciclo de vida do produto. Mais ainda, o 
design é o principal fator de humanização inovadora das tecnologias e um fator crucial 
de inter-relação cultural e econômica. O design acessa de forma estrutural, 
organizacional e funcional, as relações econômicas, com o objetivo de: 1. Dar maior 
sustentabilidade global e proteção ambiental (ética global); 2. Favorecer com benefícios 
o indivíduo e o coletivo, consumidores finais produtores e protagonistas do mercado 
(ética social), preservando  a diversidade cultural (ética cultural). Design se relaciona 
com produtos, serviços e sistemas e envolve diversos tipos de profissionais relacionados 
aos produtos, serviços, forma, interiores e arquitetura. Juntas essas atividades devem 
também abranger o valor da vida. Portanto, o termo designer se refere a um indivíduo 
que pratica uma atividade intelectual, e não simplesmente a troca de serviços com uma 
empresa. (ICSID, 2006)  
 

Pignatari (1970) define design tendo como base suas raízes lingüísticas e semânticas. Para 

o autor, pode ser considerado como um desenho, como aquilo que designa algo (desígnio) ou que 

possui propriedades sígnicas (signo). Por se tratar de uma atividade que possui uma abrangência 

maior de variáveis, é possível considerar-se que o design é um processo de criação de idéias cujo 

desenvolvimento requer planejamento, construção, estudo de diferentes materiais e processos de 
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produção que realizam um produto final com atributos, funções e formas capazes de satisfazer o 

consumidor.  

Em relação ao profissional que faz design (o designer), Pignatari (1970) o definiu como 

aquele que desenvolve projetos técnico-formais de objetos destinados à produção em série 

visando à sua qualidade, observando as necessidades sociais, econômicas e culturais da época e 

da comunidade para a qual trabalha. Pelas suas habilidades e competências, o designer exerce 

uma função coordenadora no processo de desenvolvimento do projeto, justificada pela sua 

capacidade de ordenar de modo criativo a  linguagem, o produto e a cultura. 

Na visão mercadológica de Kotler (1989, apud BONSIEPE, 1997), o design é um 

processo que visa otimizar a satisfação dos consumidores e a lucratividade das empresas por 

meio do uso criativo dos elementos que compõem a atividade do design. No entanto, em 2000, 

Kotler redefiniu o design a partir de dois pontos de vista distintos. No primeiro, usa a visão do 

fabricante: “aquilo que é fácil de fabricar e entregar” (p 28). Em seguida, Kotler (2000) utiliza a 

visão do cliente, qualificando o design como aquele produto que agrada, que é fácil de abrir, 

instalar, utilizar, consertar e descartar.  

Na definição de Manzini (1999, p.16), aparecem outras dimensões: “Design é a 

atividade que transforma aquilo que é tecnologicamente possível em produto culturalmente 

aceitável”. A partir dessa conceituação, pode-se deduzir que novas idéias e invenções só poderão 

se transformar em produtos se, pelo processo de design, seus conceitos e sua forma se 

transformarem em um produto que possa ser comercializado no mercado. 

Bonsiepe (1997), alemão radicado no Brasil, vê o design como ferramenta importante 

no processo de inovação já que, inserindo a criatividade no processo, coloca o produto em uma 

relação interativa entre as possibilidades técnicas e as oportunidades de mercado: “O designer 

cria projetos que possuem significados e simbologias para o consumidor, usa uma linguagem 

artística para transmitir conceitos e gerar formas originais”. (BONSIEPE, 1997, p. 7) 

Observando as definições apresentadas, percebe-se a vocação multidisciplinar do design 

que, além de influir sobre os aspectos semânticos do produto, revê suas relações estruturais com 

a engenharia, seu aspecto criativo voltado para as artes e sua posição mercadológica com relação 

ao consumidor, satisfazendo a necessidades e proporcionando prazer no uso do produto.  

Quando surgiu, o design estava radicalmente ligado ao funcionalismo e aos processos de 

industrialização serial (racionalização e padronização). Sempre de acordo com as preocupações 

da época, foram sendo incorporados outros aspectos à medida que os processos de transformação 

industrial evoluíam. Na década de 1970, a tecnologia era a grande preocupação do design, que 

descobria o uso do computador e os processos digitais.  Já nos anos de 1990, a discussão se 
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voltou para os aspectos ambientais e para a gestão do design nas empresas. Hoje, o design é um 

fenômeno que,  integrado à sociedade, influencia comportamentos, cria sustentabilidade e inova 

com seus projetos. (DENIS, 2000). 

O design é, antes de tudo, uma atividade voltada à resolução de problemas de 

funcionalidade de um produto para facilitar sua usabilidade e relacionamento com o consumidor. 

Seu viés cultural e humanístico possibilita a estruturação e a organização de uma identidade que 

represente a imagem da empresa e sua dimensão estratégica.   

As atividades do design mencionadas estão próximas à atividade da gestão, que é 

igualmente orientada para a resolução de problemas, mas que possui, também, atividade 

coordenadora voltada para a inovação.  

 

2.1.2 Evolução 

O design surgiu no momento em que foi fabricado o primeiro objeto utilitário. Ficou 

clara, desde o início, sua estreita ligação com a satisfação de necessidades do seu usuário. Aos 

poucos, os produtos foram adquirindo refinamentos, influenciados pelas mudanças de 

comportamento e pelos processos da industrialização. Hobsbawm (2000) descreve a 

industrialização como um sistema que pode gerar demanda em vez de suprir a já existente, ou 

seja, não é a demanda que cria uma indústria de grande porte, mas o poder de industrializar um 

produto, tornando-o mais barato, que gera essa demanda. Assim, o design se desenvolveu junto 

com o conceito de indústria que, além da produção de objetos, envolve desejos e necessidades de 

consumidores. 

Os produtos deixaram as oficinas artesanais e passaram a ter uma produção industrial 

que necessitava de projetos ou modelos como base para sua massificação. Em 1776, o 

economista Adam Smith criou exemplos clássicos de divisão de tarefas que demonstrou da 

seguinte forma: ao invés de contratar um grande número de artesãos habilidosos, bastava um 

bom designer para gerar um projeto, um bom gerente para supervisionar a produção e operários 

suficientes para atuarem como operadores de máquinas. Surgiu, assim, uma definição das 

funções do profissional de design na cadeia de produção industrial e serial, criando-se uma nova 

maneira de implementar a industrialização.  

No início do século XX, consolidada a Segunda Revolução Industrial, o design passou a 

fazer parte das preocupações dos dirigentes. Suas metodologias foram discutidas dentro da 

Bauhaus, primeira Escola de Design, fundada, em 1919, pelo arquiteto Walter Gropius em 

Weimar, Alemanha.  
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A partir da década de 1950, o design foi identificado como fator de desenvolvimento da 

indústria, que ajudaria a criar conceitos próprios para o desenvolvimento orgânico da economia. 

Carlos Lacerda, Governador do estado da Guanabara, na década de 1960, previu a necessidade 

de uma cultura brasileira de design para que a indústria passasse a se auto-sustentar, valorizando 

o produto nacional e se destacando nos mercados externos (SOUZA, 1998). Foi fundada, então, 

em 1963, no Rio de Janeiro, a primeira Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no Brasil.  

Na época de sua fundação, a ESDI recebeu alguns professores da Hochschule für 

Gestaltung (Escola Superior de Desenho de Ulm, Alemanha), como Tomás Maldonado e Gui 

Bonsiepe, que trouxeram as temáticas de discussão de quando ainda existia a Bauhaus e que 

continuara em Ulm: o funcionalismo, a metodologia de desenvolvimento de projeto, a inclusão 

da tecnologia digital e a responsabilidade social. O evento da fundação da ESDI foi percebido 

pela comunidade internacional acadêmica, conforme Bürdek (2002).  

No entanto, a indústria brasileira crescia reproduzindo projetos estrangeiros. Celso 

Furtado, em 1972, mostrava uma visão particular de como a indústria brasileira sobreviveu sem 

profissionais de design. Segundo Furtado (1972, p. 30), “novos padrões de consumo sem a 

correspondente assimilação de novas técnicas e o processo de modernização teria condicionado o 

processo de industrialização substitutiva que reproduzia os padrões de consumo das economias 

avançadas”. 

A ausência do design brasileiro induzia a reprodução de modelos importados. Os 

produtos eram trazidos do exterior pelos empresários e passavam por uma análise geral dos 

componentes de fabricação. A maioria simplesmente adaptava os novos produtos e novos 

modelos para a realidade da indústria do Brasil sem levar em consideração o gosto do 

consumidor, seus desejos e suas reais necessidades. Qualidade, beleza e funcionalidade não eram 

percebidas como atributos dos produtos pela indústria nacional, o que fez com que os produtos 

brasileiros permanecessem no mercado sem inovações por muitos anos.  

O empresariado brasileiro só despertou para o design na década de 1990, depois do 

processo de abertura de mercado externo realizado no Governo do Presidente Fernando Collor de 

Melo. A partir de então, a indústria passou a perceber a força do mercado e o poder do 

consumidor na definição de compra.  

Conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) (1996), desde a 

implantação do Plano Real, em 1994, o Brasil conquistou a estabilização econômica, o que 

produziu um impacto positivo no setor produtivo e na sociedade. Nos últimos quatro anos da 

década de 1990, houve um aumento generalizado no consumo de todos os tipos de produtos. A 

redução das tarifas de importação permitiu a entrada de produtos a preços competitivos, 
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obrigando a indústria nacional a aumentar a produtividade e a qualidade da sua produção.  Novos 

padrões de consumo se estabeleceram no Brasil com a entrada de produtos de marcas 

internacionais. (DENIS, 2000) 

O design ganhou representatividade no setor público por meio da criação de programas, 

órgãos de fomento e divulgação do produto nacional. Engenheiros, arquitetos, doutores, 

intelectuais e artistas, engajados em movimentos de vanguarda, ajudaram a difundir os conceitos 

de design nos setores públicos por meio de sua atuação em instituições como o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE/RJ), o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), a 

Casa da Moeda, a Petrobrás, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e o Ministério da Ciência e Tecnologia.  O design passou a ser percebido como agente 

de desenvolvimento e promoção. 

 

2.1.3 Recursos  do setor público 

 
O apoio da estrutura governamental para a inclusão do design em empresas é estudado 

aqui, uma vez que, em outros países (Inglaterra, Escandinávia, Holanda, França, Portugal) o 

design se desenvolveu por força de políticas de desenvolvimento e inovação. Os resultados são 

visíveis em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde existem organizações que apóiam a 

inserção do design nas indústrias e onde o design tem se mostrado importante fator de 

crescimento e inovação no desenvolvimento de novos produtos. Apesar da profissão de designer 

ainda não ser oficialmente reconhecida no Brasil, alguns órgãos do governo se ocupam do 

desenvolvimento e aprimoramento do design. Sua importância está sendo percebida pelo 

governo brasileiro, que tem promovido ações de incentivo e fomento à profissão.  

Em 1992, um grupo de empresários e universidades criou o Fórum Permanente das 

Relações Universidade-Empresa (Instituto UNIEMP), estabelecendo uma relação forte da 

universidade com a empresa. O UNIEMP foi criado para incentivar o desenvolvimento do 

design, da inovação e de mecanismos que facilitassem o relacionamento entre universidades, 

empresas e o setor público. Sua missão básica é transferir conhecimentos disponíveis nas 

Universidades e Institutos de Pesquisa para a Iniciativa Privada e o Setor Público, de forma a 

transformar conhecimento em valor socioeconômico. 
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O Instituto UNIEMP cria uma via de duas mãos, que beneficia ambas as entidades: a 

universidade atende às demandas das empresas e, dessa forma, gera conhecimento e a 

qualificação de recursos humanos. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) criou, em 1995, o Programa Brasileiro do 

Design (PBD), que é o programa mais importante ligado à área de promoção do design, 

identificado-o como fator de desenvolvimento para a indústria.  Foi implementado com o 

objetivo de incentivar o design no sentido de agregar valor ao produto brasileiro e, assim, criar 

um diferencial, incrementar o interesse pelos investimentos em inovação e elevar o Brasil a um 

país de classe mundial.   

O PDB apóia a cooperação técnica, o intercâmbio e a articulação entre entidades 

públicas e privadas para o desenvolvimento do design brasileiro. Busca utilizar os instrumentos 

da Política Industrial e Comércio Exterior, bem como realiza estudos sobre estratégias e 

mecanismos adotados por outros países sobre a inserção do design no sistema produtivo, 

consolidando programas de desenvolvimento em sintonia com o Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade. (PROGRAMA BRASILEIRO DO DESIGN, 1995). 

Como o PBD foi criado com objetivos de promover o desenvolvimento do design pelas 

empresas instaladas no Brasil, conta com as iniciativas de agentes econômicos e sociais, e de 

organismos governamentais para intensificar, ampliar e fortalecer as possibilidades existentes. 

Para isso, cria novos mecanismos e instrumentos de apoio, fomento e financiamento nessa área. 

No entanto, sobre os resultados obtidos pelo PBD, Bonelli (2001, p. 32) afirma que a “falta de 

ações efetivas nos últimos anos deixa transparecer que o programa está atualmente desativado ou, 

no mínimo, em fase de reestruturação”.  

Os subprogramas gerais do PDB tem os seguintes objetivos: 

a) conscientizar o  empresariado da utilização do design por meio da promoção de 

congressos, seminários e outros eventos, disseminação do conhecimento e divulgação de dados 

comparativos de produtos sob o ponto de vista do design; 

b) normalizar a proteção legal, pelo estímulo à transferência de tecnologia  dentro e fora 

do país; 

c) captar recursos humanos, por intermédio da formação e capacitação de profissionais, 

assim adequando a demanda ao sistema produtivo e incentivando, dessa forma, a criação de 

cursos de pós-graduação; 

d) fortalecer a infra-estrutura do design, pelo estímulo à cooperação entre os setores 

públicos e privados na criação de centros, núcleos e laboratórios, como também favorecendo o 

aparecimento de organizações tecnológicas para a promoção do design; 
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e) fomentar a inovação por meio da aplicação do design. (PROGRAMA BRASILEIRO 

DO DESIGN, 1995) 

Outro programa, o Programa Objeto Brasil (POB), foi criado em 1996 para promover o 

design brasileiro e buscar, por meio de novas tecnologias, o desenvolvimento de competências e 

inovação. Esse programa visa aproximar mais ainda o design do setor produtivo e da 

universidade, promovendo mostras, seminários e exposições e servindo de ponte entre a pesquisa 

básica e a inovação. Sempre voltado para a valorização do design de produtos brasileiros, o POB 

estimula profissionais do setor a fortalecer a marca Brasil. São esses os seus objetivos: 

1. [...] 
2.  Valorizar a Marca Brasil através de atividades de promoção do design brasileiro. 

Atuando no processo do design que vem sendo desenvolvido no país, visando 
capacitar a atividade produtiva para enfrentar as condições de competitividade da 
economia globalizada; 

3.  Criar o primeiro Centro Nacional de Design.  
4.  Dedicar-se ao design brasileiro e ser um apoio ao desenvolvimento econômico de 

nosso País. 
5.  Incorporar o design ao sistema produtivo brasileiro incentivando a pesquisa e 

manipulação das matérias-primas, a técnica de reprodução estruturada e, a 
inventividade identificada com as tradições e a cultura do país. (CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA, 1996). 

 
 

O POB pretende atingir benefícios não apenas culturais, mas fundamentalmente 

econômicos, tendo em vista que podem criar, com o design, um estilo brasileiro de produtos 

capaz de substituir os padrões importados e firmar a Marca Brasil no cenário internacional. 

(OBJETO BRASIL, 2006).  

 O SEBRAE, por sua vez, inseriu o design nas atividades das pequenas e médias 

empresas. Por meio do seu programa Via Brasil, o SEBRAE tem trabalhado para atender à  

necessidade da qualidade e competitividade de produtos nacionais que possuem o design como 

diferencial. Outros programas do MCT e bolsas do CNPq estão sendo ajustados para dar apoio 

ao design. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006) 

Outros órgãos do governo, como o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), criaram linhas especiais de financiamento para o 

design. Os beneficiados são instituições tecnológicas e de ensino e empresas de micro, pequeno, 

médio e grande porte. A FINEP tem previsão de alocar, para os próximos anos, R$ 135 milhões 

em empresas para gerarem desenvolvimento de novos produtos.   

A Confederação Nacional das Indústrias, em seu Relatório Síntese para a Política 

Industrial no Brasil (1996), considera o design como fator chave de competitividade para o país e 

o vê como uma estratégia a ser observada por meio de 2 indicadores: inserção no mercado 

mundial e crescimento da exportação.  
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Mais recentemente, por meio da política industrial do Ministério do Desenvolvimento,  

Indústria e Comércio Exterior, (2003), estabeleceram-se padrões de qualidade que inserem o 

design, demonstrando que, dessa forma, é possível aumentar as exportações para países com 

padrão de consumo e renda similares aos do Brasil. A intenção é auferir ganhos de escala e 

chegar a um padrão internacional de produto.  

As Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, criadas em 

2003, buscam diminuir as restrições externas do país no curto prazo e equacionar o 

desenvolvimento de atividades-chave no médio e longo prazo, gerando capacitações que 

permitam ao país aumentar sua competitividade no cenário internacional. Os principais objetivos 

apresentados no referido documento são:  

a) sustentar a elevação do patamar de exportações, com a valorização de recursos e 
produtos brasileiros, aproveitando potencialidades para melhorar a imagem do País no 
exterior e ajudar a criar a ‘marca Brasil’; 
 b) promover a capacidade inovadora das empresas via concepção, projeto e 
desenvolvimento de produtos e processos;  
c) contribuir para o desenvolvimento regional, estimulando iniciativas que valorizem a 
dimensão espacial e o fortalecimento de arranjos produtivos locais;  
d) desenvolver projetos voltados para o consumo de massa. (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2003). 
 

Tendo como base as normas do Ministério do Desenvolvimento e apoiado em políticas 

governamentais, há a expectativa de o design se desenvolver em todos os setores industriais.  

 

 

2.2 DESIGN, PRODUTO E ATIVIDADE 

 

A partir dos anos de 1990, a atividade projetual de design passou a incorporar a criação do 

conceito de produto dentro de sua metodologia. Do ponto de vista teórico, esse conceito se definiu 

mediante a análise de suas características fundamentais, que passaram a integrar a sua linguagem 

(Figura 2).  

 

 

 

 

�

Figura 2 - Representação gráfica da linguagem do produto 

Fonte: Adaptado de: BÜRDEK, Bernhard E. Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial. 3.ed. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2002. 390p. 
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A relação entre homem e produto, como mostra a Figura 2, se estabelece por meio dos 

sentidos e resulta na linguagem do produto. Assim, o conceito fundamenta as características do 

produto, e o design proporciona a linguagem (o aspecto físico e simbólico) que atua diretamente 

sobre a percepção e assimilação do produto pelo homem. 

A linguagem do produto é definida de acordo com o público a que se destina, e o 

produto, por sua vez, exerce interferência sobre o consumidor por intermédio da emoção gerada 

pela linguagem usada. Design é essa linguagem que faz a comunicação entre o produto e seu 

consumidor. 

Kotler (2000) e Baxter (1998) distinguem, a partir do design, os referenciais do produto 

que são: estilo, qualidade, desempenho, durabilidade, adequação ao preço e imagem (o que o 

consumidor considera como valor). O processo de desenvolvimento de um novo produto usa 

esses atributos como base de conceituação de características.  

Adaptando os conceitos-chave de planejamento do produto de Baxter (1998, p. 227), as 

fases em que o designer tem responsabilidade sobre o processo de desenvolvimento de produto 

são: 

a) identificação de oportunidade: o produto com especificações claras e precisas antes de 

começar o seu desenvolvimento tem três vezes mais chances de sucesso;  

b) uso do Quality Function Deployment (Desdobramento da Função da Qualidade): 

técnica que suporta o processo da identificação do problema até a definição de 

especificação do design;  

c) projeto conceitual: o projeto conceitual tem como objetivo produzir princípios para o  

projeto do novo produto. Deve ser suficiente para satisfazer as exigências do 

consumidor e diferenciar o novo produto de outros do mercado.  

 

A metodologia do design pode ser representada metaforicamente como um processo em 

espiral que, passando várias vezes pelo mesmo ponto, cada vez mais se aproxima do seu 

objetivo. Assim, cada aspecto do produto é reforçado à medida que o projeto avança (Figura 3) 

 
 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  Processo de desenvolvimento de design 

Fonte: Adaptado de: CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN. Manual de gestão de design. Porto: BZ Centro de 
Diseño, 1997. 
 
  

A Figura 3 permite observar que o processo de desenvolvimento do design assemelha-se a 

um funil de informações que vai se fechando até chegar ao ponto final que é a representação do 

protótipo, o qual deve atender aos aspectos administrativos (custos), mercadológicos (segmento 

de mercado), técnico-funcionais (ergonomia) e de produção (materiais). 

A atividade de design, em maior ou menor grau, está presente em todos os processos 

gerados dentro da empresa. Pela sua interdisciplinaridade, passa pelas fases de planejamento, 

produção e marketing e influencia, também, a fase de comercialização, pois, além de estar 

presente nos produtos, interfere na concepção de embalagem, no material promocional, nos 

padrões estéticos e ambientais, na identidade visual do produto e da empresa. Pode-se dizer que 

o design agrega ao desenvolvimento de produtos os aspectos ergonômicos, funcionais, estéticos 

e de diferenciação, além dos econômicos e produtivos.  

Para o desenvolvimento de um produto, Bonsiepe (1997) distingue funções e atributos 

do design responsáveis pelas diferentes perspectivas encontradas dentro e fora da empresa, tais 

como:  

a) criatividade, 

b) capacidade de resolução do problema, 

c) criação de novos estilos, 
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Dimensão Elementos do design 

Melhora as características específicas.
Desenvolve novas características
Melhora funções.
Melhora ergonomia e usabilidade.

Amplitude (range ) Cria família de produtos.
Estilo (style ) Cria estilo próprio e identidade visual para o 

produto e para a embalagem.
Melhora qualidade e durabilidade.
Demonstra qualidade.

Custo/Preço Reduz preços de fabricação, distribuição e 
venda, aumentando a margem de lucro.

Tecnologia (inovação ) Promove inovação incremental e radical.
Reaproveitamento (ecologia) Monitora o ciclo de vida útil do produto.

Características (features )

Qualidade

Performance

d) diminuição dos custos de produção, 

e) melhoria da qualidade e desempenho, 

f) funcionalidade, 

g) segurança e 

h) criação de sistema de aproveitamento de material residual para outros projetos quando o 

produto acabar. 

 

O Quadro 2 mostra como o design pode contribuir com a análise que se faz dentro de uma 

empresa de cada dimensão de um produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Dimensões do design 

Fonte: Adaptado de: BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis : FIESC/IEL, 1997. 
 

O design desempenha vários papéis dentro de cada uma das fases que representam o 

ciclo de vida do produto. Dentro da empresa, são acompanhadas pelo departamento de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), pelo marketing e vendas e pela diretoria. A ênfase dada ao design nas 

fases do ciclo de vida do produto pode ser visualizada no Quadro 3. 
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Fases do ciclo de vida do 
produto 

Lançamento Técnica e design funcional. Pulos criativos, grandes mudanças 
na performance: compacto, portabilidade,preço para o 
consumidor, amigabilidade no uso, conveniência, prazer no 
uso.O processo se caracteriza por diferenças básicas no 
design do produto. Sem pad

Crescimento Foco no design. Mudanças no produto para resolver os 
problemas. Alguma pressão para diminuição dos custos, com 
olhos na concorrência e criação de barreiras para 
competitividade

Maturidade Foco nos fatores humanos direcionados para estilos de vida  
específicos. Análise de valor para padronização e pressões de 
corte de custos. Melhora na funcionalidade, novos 
acabamentos e incrementos.

Declínio Foco nos refinamentos menos importantes,  promoção e apelo 
de novas funções para os consumidores atrasados e para os 
que estão repetindo a compra. Ênfase no redesign criando 
novos apelos sensoriais e atendendo queixas de consumidores.

Ênfase dada pelo Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Quadro 3 - Ênfase dada pelo design nas diferentes fases do ciclo de vida do produto 

Fonte: Adaptado de Gregory  (1985, apud BERKOWITZ, Marvin. Product shape as a design innovation strategy. 
Journal of Product Innovation Management, v.4, issue 4, p.274-283, Dec. 1987). 
 
 

O Quadro 3 permite verificar como o design exerce influência sobre a concepção e a 

aparência do produto durante seu desenvolvimento. Nas fases do crescimento e maturidade, a 

ênfase na forma e no apelo visual é reforçada. Quando o produto atinge o declínio, pode passar 

por processos de redesign  (alterando sua configuração visual), pois, por intermédio da análise de 

valor, é possível produzir cortes de preço no produto pela criação de novos apelos visuais ou 

atendendo a  reclamações de consumidores. (BERKOWITZ, 1987) 

Confrontando os processos de design com os da administração, percebe-se que o design 

ajuda a integração de suas atividades, conciliando qualidade, preço e ergonomia. Outras vezes, é 

associado às artes plásticas, separado somente pela reprodução serial. Também envolve a 

engenharia nos processos de fabricação. O design ainda se relaciona com a criação de produtos e 

identidade de marca, podendo se transformar em símbolo de prestígio se forem olhados os 

aspectos relacionados ao status social. É freqüentemente descrito dentro das organizações como 

localizado entre o pessoal de vendas, que gostaria de congelar o produto, o pessoal de marketing, 

que deseja ampliar a oferta para ganhar consumidores, e os tecnólogos que pressionam por 

melhorias de performance (MARTINS, 2004). É, portanto, uma ferramenta integralizadora dos 

processos internos de desenvolvimento de novos produtos.  
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2.3 DESIGN, INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA 

 
 

Inovação e estratégia são temas ligados tradicionalmente a estudos de administração de 

empresas. Competitividade é a palavra-chave que se interpõe entre esses temas. No entanto, 

esses conceitos estão também ligados ao design, já que sua importância foi percebida como 

solução estratégica e de inovação voltada ao desenvolvimento das empresas. 

Bonsiepe (1997) coloca os termos inovação e design sobrepondo-se parcialmente, 

referindo-se a um tipo especial de ação inovadora que cuida das preocupações de um grupo de 

usuários. Para deixar claras as semelhanças e as diferenças entre design e inovação, Walsh (1992) 

afirma que ambos fazem parte de um processo: o design significa a geração de uma idéia, um 

plano ou uma forma como o objeto pode ser feito; já a inovação significa o novo produto ou o 

novo processo industrial quando aparece no mercado ou entra em uso pela primeira vez.   

Na visão da administração, o produto inovador, além de estar ligado a mudanças na 

forma do produto, pode, também, incorporar novos elementos tecnológicos ou ter suas funções 

primordiais mudadas de forma radical. Enquanto o design enfoca o produto, a administração atua 

na construção de uma estrutura que propicia, dentro da empresa, o aparecimento de produtos 

inovadores, fazendo com que a inovação influencie as decisões da organização.  

Com base no exposto, questiona-se: Essas diferenças de ponto de vista são conflitantes? 

Parece que não. Trata-se tão somente de um ponto de vista focado no produto ou na organização. 

No final, objetivos e nomenclaturas se ajustam. Ambos definem a atividade do design como 

estratégica dentro do planejamento das empresas. 

Na Figura 4, mostra-se como a inovação é tratada sob o ponto de vista do design e da 

administração, bem como diferenças e objetivos prioritários. 
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Questões Resposta da Ciência Resposta da 
Tecnologia

Resposta do design

Em que consiste o objetivo 
da inovação?

Inovação cognitiva Inovação Operativa Inovação sociocultural

Qual o tipo de linguagem 
predominante?

Afirmações Instruções Juízos

Quais os métodos 
aprovados?

Produção de evidências Viabilidade técnico-física Produção de coerência

Qual o típico contexto 
microssocial da atividade 
inovadora?

Institutos Empresa Mercado

Quais os critérios de 
sucesso?

Aprovação dos órgãos 
competentes 

Facilidade técnica Satisfação do cliente

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Visão da inovação pelo Design e pela Administração 

Fonte: A pesquisadora 
 

A Figura 4 permite observar que ambas as matérias – Design e Administração – visam à 

conquista do mercado. Porém, o design enfoca o produto, e a administração, a organização. O 

resultado é a inserção do design nas organizações por meio da Gestão do Design (GD). 

A identificação da inovação sob o ponto de vista do design e da administração 

possibilita entender com mais clareza o Quadro 4, que distingue a inovação quando relacionada 

ao design ou à ciência e tecnologia.   

 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro 4 - Relação das áreas de conhecimento com a inovação e o design 

Fonte: Adaptado de: BONSIEPE, Gui. Design do material ao digital. Florianópolis : FIESC/IEL, 1997.  p.35.  
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Para Bonsiepe (1997), a principal característica do design é a interface que cria com o 

consumidor, isto é, a ligação direta que o produto gera no consumidor, criando apelo emocional 

e comunicando seu uso. Essa relação torna o design uma força motriz da  inovação que está 

ligada ao estudo das necessidades do consumidor: percebidas, processadas, satisfeitas e 

transformadas em estratégia de diferenciação.  

Como introdução à compreensão da estratégia dentro da organização, utilizou-se o 

conceito de Mintzberg e Quinn (2001, p. 20) que é definida pelos autores como um plano que 

integra as principais metas e políticas de ações de uma organização. Uma estratégia 

fundamentada ajuda a ordenar e alocar os recursos para uma posição privilegiada, com base em 

suas competências internas, considerando-se antecipadamente mudanças no ambiente e possíveis 

ações realizadas por concorrentes. (MINTZBERG; QUINN, 2001).  

O design inserido na estrutura da organização (Gestão do Design) pode ser aplicado 

como estratégia para a empresa auferir ganhos de marca e sucesso financeiro (BONSIEPE, 1997).  

Essa diferenciação pode criar no consumidor uma forte associação do produto com a marca por 

meio da emoção. (LOJACONO, 2004)  Para exemplificar, reproduz-se a opinião de alguns 

executivos de empresas: J. Mays, chefe de projeto da Ford, considera o design principal atributo 

de sucesso de seus produtos no mundo inteiro. Acredita que o apelo visual e a sensação de novo 

e diferente  podem dar ao cliente uma razão irresistível para comprar seus modelos e sua marca. 

Já Yves Behar, que desenvolve projetos para a Nike e Toshiba, declara que somente o design 

consegue estabelecer uma conexão emocional com seus clientes, ganhando a sua fidelidade. 

(LOJACONO, 2004). 

Para fazer a ligação da inovação com estratégias, é preciso relembrar Porter (1986), que 

apresenta a proposta de três “estratégias genéricas” como modelo político nas organizações: 

liderança de custos, diferenciação e enfoque. Essas estratégias podem levar uma empresa a 

utilizar o design e a inovação para liderar o mercado por meio da diferenciação, dos custos e do 

enfoque no consumidor (LOJACONO, 2004) .  

Com relação à inovação ligada ao produto (inovação formal) ou a mudanças radicais no 

uso do produto ou serviço, Mintzberg e Quinn (2001) podem ser lembrados quando dividem as 

estratégias em cinco grupos gerais dentro de uma hierarquia lógica: localizar, distinguir, 

desenvolver, estender e redesenhar a essência do produto ou serviço. Essas estratégias visam 

obter vantagem competitiva e uma sobrevivência saudável dentro de seu próprio contexto.  

A Figura 5 demonstra como as estratégias agem dentro do processo funcional de uma 

empresa.  
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Figura  5 - Áreas funcionais em termos de sistemas 

Fonte: Adaptado de: MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. O processo da estratégia. 3.ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

 

Mintzberg e Quinn (2001) sugerem, na Figura 5, como as estratégias agem dentro do 

processo funcional de uma empresa influenciando todo o processo estratégico da organização. 

As estratégias são passos importantes para o lançamento de produtos com sucesso no mercado e 

estão focadas nos produtos (design, engenharia, administrativo, jurídico e logístico).  

Para explicar melhor a vantagem da estratégia de diferenciação em relação à estratégia 

de custos (que cria uma vantagem essencialmente financeira para a empresa), Martins (2004) 

enfatiza que a diferenciação é um bom motivo pelo qual o consumidor deve comprar o produto 

de uma empresa e não o de seu concorrente. O consumidor pode adquirir produtos mais caros se 

entender que ele é mais compensador, em comparação com outros produtos de outras marcas que 

apresentam formas de desempenho triviais. Pode-se dizer, portanto, que o design pode criar 

diferenciais nos produtos afetando a sua estratégia de custos. Soares (2006) considera importante 

para o sucesso do produto essa associação da conquista da preferência do consumidor pelo 

design. 

Para se chegar à estratégia de diferenciação no mercado, novas práticas e metodologias 

estão sendo inseridas nas organizações com o objetivo de livrá-las da estagnação. Todas levam 
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as empresas a procurarem a inovação no lançamento de novos produtos. São elas, segundo 

Kotler (2000):  

a) política de inovação e lançamento de produtos diferenciados, 

  b) incentivo ao empreendedorismo corporativo, 

  c) ampliação da relação com o consumidor (satisfação e compreensão de suas  

      necessidades, explícitas ou não) e 

c) condições para assumir risco.  

 

No contexto mundial, existem vários exemplos de que o design é usado com sucesso 

para montar a imagem de marca e aumentar o desejo de compra do consumidor. Um dos mais 

marcantes é o da Apple Computers, fundada por Steve Jobs, que criou um dos ícones mais 

expressivos do design internacional: o computador IMac. Seus  principais atributos vão desde a 

aplicação de inovações tecnológicas até a forma final de produto: 1) ligação direta com a rede 

internet sem necessidade de conexão a moden periférico; 2) máquina e monitor em uma só peça 

e somente mais dois acessórios separados: teclado e mouse; 3) sistema operacional cuja principal 

característica é a total interatividade com o seu usuário; 4) seis opções de escolha de cor; 5) 

inovação na forma arrojada e no material empregado na fabricação (PU-poliuretano- 

transparente). O projeto inovador foi desenvolvido pelo designer Jonathan Ive, do escritório 

inglês Tangerine.  

Outras três empresas multinacionais se destacam com diferenciais adquiridos com o 

auxílio do design: além da Apple, a Phillips e a Zanussi Eletrolux 

A Apple trabalha com diversos escritórios de design; A Phillips tem como Design CEO 

e Diretor Chefe de Criação, Stefano Marzano; e a Electrolux possui equipes de designers em 

todos as suas unidades regionais. (BUSINESS WEEK, 2006). As duas últimas são exemplos de 

como o gerenciamento do processo de design pode abrir as oportunidades competitivas na 

procura de vantagens nas indústrias aparentemente maduras ou com posições consolidadas. No 

segmento de eletrodomésticos (também chamado de linha branca), em que, por anos, a cor e o 

material foram considerados itens de neutralidade nos quais não se mexia, a cor se tornou um 

diferencial de competição dos concorrentes.(RAVASI, LOJACONO, 2001) Não só a cor foi 

implementada nos produtos de ambas as empresas, mas as formas que apareceram também 

foram inovadoras. A Figura 6 mostra alguns eletroportáteis Philips com design de Stefano 

Marzano. 
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Figura 6 - Eletroportáteis Philips – CEO de Design, Stefano Marzano 

Fonte: www.philips.com. 
 

Os eletrodomésticos da Phillips foram responsáveis por uma renovação dentro da 

empresa, que conquistou novos consumidores utilizando a estratégia da simplicidade nos 

produtos para atingir mais consumidores.  

Evidenciar-se em um mercado competitivo e exigente é fundamental para qualquer 

empresa. A competitividade é, hoje, um fator de sobrevivência. Porém, para assegurá-la, não 

bastam produtos com qualidade e preço. Para manter e conquistar mercados, é imprescindível 

acrescentar elementos e características que identifiquem e diferenciem seus produtos. 

(KOTLER,2002). 

 Ravasi e Lojacomo (2001) lembram que, em um grande número de indústrias, a 

competição parece seguir a lógica de Schumpeter (1988), segundo o qual a inovação em 

produtos, serviços ou processos de produção determinam uma vantagem competitiva. Essa 

vantagem é efêmera pela sua própria natureza, pois será rapidamente anulada a partir do 

momento em que o concorrente passar a imitar o seu novo lançamento ou se ocorrerem 

mudanças no mercado. Essa vantagem somente será sustentada se a companhia puder rever 

freqüentemente suas estratégias determinando bases reais para manter a competitividade, 

antecipando consumidores e concorrentes. (RAVASI, LOJACONO, 2001).  

Reconhecendo o processo de destruição competitiva para manter a vantagem, 

Schumpeter (1988) levou a discussão ao domínio da ação estratégica. Mais recentemente, o 

reconhecimento da importância de uma renovação contínua das estratégias passou a fazer parte 

da habilidade de gerenciar o processo de inovação no nível de produção e de marketing.  

(RAVASI, LOJACONO, 2001). 

A inovação tecnológica tem sido perseguida como estratégia empresarial, além da 

qualidade e da produtividade. Essa busca pode trazer a sedimentação de uma identidade e 

fidelidade à marca. É nesse cenário que existe espaço para a atuação do profissional de design. 
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Lojacono e Zaccai (2004) estudaram indústrias multinacionais de grande porte e 

apresentaram algumas teorias que ajudaram a montar observações importantes para a pesquisa 

aqui apresentada. Atualmente, diversas áreas do conhecimento se empenham em pesquisar e 

trabalhar a favor do crescimento da economia. Muitas delas, ligadas ao setor produtivo, partem 

da inovação buscando sempre a melhoria contínua.  

Hayes é citado nos trabalhos de Porter (1993) como analista econômico e professor em 

Harvard que pesquisou as posições de vantagens para as empresas e afirma que “há bem pouco 

tempo as empresas competiam em preço; atualmente competem em qualidade e em pouco tempo 

competirão em design”. Complementando, Hayes afirma que “o segredo é o design que está em 

tudo e deve ser visto como uma oportunidade”. (HAYES, apud PORTER, 2003, p. 63) 

O design pode ser considerado um elemento dinamizador para os administradores, 

diferenciador para os concorrentes, fundamental no avanço tecnológico e com bons resultados 

para o faturamento.  

Produtos  simples, com soluções de uso simples e com uma forma que comunique a 

inovação e a modernidade podem provocar emoções. Lojacono (2004) sugere a aplicação dessa 

estratégia de inovação de produtos. O design pode ser considerado estratégico se ligado à 

inovação.  

 

 

2.3 MARKETING, QUALIDADE E NECESSIDADE DO CONSUMIDOR   

 

O produto e a atividade do design são tomados como base para o entendimento de 

alguns aspectos do marketing relacionados com satisfação de necessidades do consumidor. O 

produto deve ser, no final de uma cadeia de processos, o objeto de desejo sonhado pelo 

consumidor.  

As empresas produtivas são organizadoras das atividades de marketing como um meio 

que justifique o produto, seu preço, sua promoção e distribuição. Não existiriam empresas sem 

produtos e sem consumidores. O produto é, então, um veículo de satisfação de necessidades do 

consumidor se estiver estruturado para tal.  

O marketing mix, ou composto de marketing, refere-se às quatro áreas primárias do 

processo decisório associado ao marketing, mais conhecidos como os 4 P’s: produto, preço, 

praça e promoção.  Essa classificação, feita por Jerome McCarthy no início dos anos de 1960, se 

tornou popular, assim permanecendo até os dias de hoje. O elemento do composto de marketing 
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que interessa a esta pesquisa é o produto, que inclui variáveis, como qualidade, marca, 

embalagem e design. 

Performance, qualidade, durabilidade, aparência e custo são elementos normalmente 

estudados pelo marketing. Porém, podem ser usados com criatividade no design de produtos 

(KOTLER, 2002). Nos departamentos de P&D das empresas, o design se desenvolve em 

proximidade com o marketing e a engenharia.  Sua relação com a satisfação de necessidades do 

consumidor também o coloca intimamente ligado aos consumidores. Essa proximidade 

transforma-o em elemento estratégico (KOTLER, 2002).  

Nos setores econômicos que aplicam essas noções estratégicas, o design é visto como a 

arte e a ciência de conciliar as seguintes áreas: técnica, financeira, operacional e emocional. 

Como muitas indústrias já dispõem de alto grau de expertise nessas áreas, o que pode diferenciá-

las é um novo foco de ligações emocionais com os clientes. (LOJACONO E ZACCAI, 2004).  

O design pesquisa a coerência do sistema de objetos individualmente, buscando 

soluções e criando produtos, marcas ou imagens que satisfaçam as necessidades de um grupo de 

consumidores segundo uma metodologia. O processo de desenvolvimento de produtos implica a 

solução do equilíbrio entre o homem e a tecnologia, desde a produção até o mercado (BURDEK, 

2002). O design é pois, associado ao produto pelas suas características de satisfação das 

necessidades do consumidor. 

O design, pelas suas implicações com o marketing, desenvolve produtos que possuem o 

item qualidade como atributo, atendendo às necessidades do consumidor, explícitas ou não, 

gerando emoções. Ele se torna uma ferramenta estratégica para criar sucesso de marca 

favorecendo as condições que levam as empresas a faturarem mais, interferindo na sua gestão.  

Juran e Gryna (1991) atribuem à qualidade múltiplos significados, dos quais dois deles 

são os seus preferidos: 

a) a qualidade  consiste nas características do produto que vão ao encontro das 

necessidades dos clientes, dessa forma proporcionando a satisfação em relação ao 

produto; 

b) a qualidade é a ausência de falhas. 

Já Tontini (2003) faz uma ligação entre produtividade e qualidade, mostrando que a 

qualidade é a melhor forma de implementar a produtividade. Tontini (2004) propõe que o valor 

agregado a um produto está diretamente ligado a sua qualidade e que a competitividade só será 

alcançada pelo aumento de valor agregado juntamente com uma redução de custo dos produtos 

ou serviços. Assim, a possibilidade de reduções de custos é finita, limitada aos custos dos 
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materiais, ao contrário da possibilidade de aumento de valor agregado que é infinita, dependendo 

apenas do valor que o consumidor dá ao produto ou serviço. 

Para haver um entendimento da qualidade, é preciso haver um produto (ou serviço). 

Juran (1990) esclarece que produto é o resultado de qualquer processo cujas características são 

as propriedades que o mesmo possui para atender às necessidades dos clientes e que a satisfação 

é gerada quando as necessidades do cliente são satisfeitas. 

Com base em Juran (1990), entende-se a função da qualidade como o conjunto das 

atividades por meio das quais é atingida a adequação ao uso, não importando em que parte da 

organização essas atividades sejam executadas.  

O planejamento da qualidade é a atividade de desenvolvimento de produtos que 

atendem às necessidades do cliente. Envolve as seguintes etapas: 

 a)  determinação de quem são os clientes,  

  b)  determinação das necessidades dos clientes, 

  c) desenvolvimento das características para o produto que atendam às     

                necessidades dos clientes, 

  d) desenvolvimento dos processos capazes de produzir as características do     

                 produto e 

  e) transferência do resultado do planejamento para os grupos operativos. 

 

A qualidade deve ter características que levem à satisfação com o produto e à ausência 

de falhas (JURAN, 1991). Ainda Juran (1990) explica que o desenvolvimento de um produto 

significa desenvolver as características necessárias para atender às necessidades do cliente 

(Figura 7).   
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Figura 7 - Diagrama de entrada e saída para desenvolvimento do produto 

Fonte: Adaptado de:  JURAN, Joseph M. Juran planejando para a qualidade. Sao Paulo : Pioneira; [S.l.] : TGM, 
Motores Eletricos Brasil, c1990. 394p. 

 

Conforme se pode visualizar na Figura 7, para Juran (1990), o primeiro passo (entrada 

da informação)  é a necessidade do cliente; o segundo passo do processo é o desenvolvimento do 

produto; e a saída (o produto pronto) deve responder às necessidades expressas no primeiro 

passo (entrada).  

Juran (1990) ainda determina que a qualidade (características do produto) leva a 

organização à liderança no mercado, que pode ser entendido de várias formas, como mostra o 

Quadro 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - Liderança em qualidade 

Fonte: Adaptado de:  JURAN, Joseph M. Juran planejando para a qualidade. Sao Paulo : Pioneira; [S.l.] : TGM, 
Motores Eletricos Brasil, c1990. 394p. 

 
 

Para Juran (1991), qualidade é adequação ao uso. No entanto, como existem muitos 

usos e usuários diferentes, torna-se necessário, segundo o próprio Juran (1991), ampliar a 

definição de qualidade, o que é mostrado na Figura 8.  

Liderança  Ênfase  
Desenvolvimento de produto Qualidade superior do projeto 
Desenvolvimento de sistemas 

Qualidade superior da 
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Controles da qualidade de fabricação 

Disponibilidade Programas de confiabilidade e 
manutenção 

Garantia, assistência técnica Aptidão para assistência técnica 
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Figura 8 - Espiral do progresso na qualidade 

Fonte: Adaptado de:  JURAN, Joseph M. Juran planejando para a qualidade. Sao Paulo : Pioneira; [S.l.] : TGM, 
Motores Elétricos Brasil, c1990. 394p. 

 

O produto nasce da necessidade do cliente e segue uma trajetória de processos que 

terminam novamente no cliente, quando é feita uma nova avaliação da satisfação de suas 

necessidades. Esse é um processo contínuo que não deve parar (JURAN,1990). A Figura 9 é a 

representação gráfica desse percurso para alcançar a qualidade do produto e a satisfação do 

cliente. Ressalta-se que o processo começa com a identificação das necessidades dos clientes e 

termina no mesmo cliente mediante a sua satisfação, sendo que será repetido quando for 

identificada alguma falha no primeiro resultado.  

O mercado atual está fortemente posicionado a partir das necessidades dos clientes e é 

refém de suas emoções: prazer no uso, satisfação com a qualidade, desejo de possuir e fidelidade 

à marca. Satisfazer essas necessidades significa surpreender os consumidores inovando. 

Entretanto, essas necessidades nem sempre são visíveis e identificáveis. Kelley e 

Litmann (2002) sugerem exatamente os mesmos passos apontados por Juran (1990) no processo 

de descoberta das necessidades do consumidor, já citados nesta dissertação: 

   a) seja um cliente, 

 b) comunique-se com os clientes e 

 c) simule o uso que os clientes fazem dos produtos. 
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A colocação dos autores citados permite afirmar que a observação de uso do produto 

pelo consumidor pode ser a chave para se chegar a um produto radicalmente inovador. Intuição e 

percepção são fundamentais para se distinguir um desejo e uma necessidade inconscientes não-

expressas (KELLEY e LITMANN, 2001 e LOJACONO e ZACCAI, 2004). 

Para desenvolver o projeto de um novo produto, o ponto de partida é o que o 

consumidor demonstra, e não o que ele afirma, explicam Lojacono e Zaccai (2004). O que ele 

possa responder em pesquisas, por mais bem feitas que as perguntas sejam, não é decisivo. É 

preciso observar a realidade, como o consumidor manuseia os objetos, como ele pega, como usa 

e para que usa; que dificuldades percebe, com quais detalhes se aborrece ou se atrapalha. 

(LOJACONO E ZACCAI, 2004). Kelley e Littman (2001, p. 28) afirmam que “a inovação real é 

aquela que redesenha a experiência de uso” referindo-se  ao mesmo processo.  

 Com base no exposto, conclui-se que a qualidade é um atributo bem próximo da 

inovação e que o que os separa é a dimensão da emoção que o design pode trazer ao produto.  
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2.6      VALOR E MARCA 

 

O processo de marketing exerce influência sobre indivíduos e grupos que obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da oferta e troca de produtos pelo seu valor (KOTLER ,1996).  

Valor, neste contexto, é visto como um atributo que pode ser percebido de duas formas: pelo 

preço que tem no mercado ou por meio do que ele próprio significa para o consumidor. Esta 

definição fundamenta-se nos conceitos de Kotler (1996) de: 

a) necessidades, desejos e demandas,  

b) produtos,  

c) valor, custo e satisfação,  

d) troca, transações e relacionamentos e  

e) marketing e praticantes de marketing (Figura 9).  

 
  

          
 

Figura 9 - Cadeia de conceitos centrais de marketing 

Fonte: Kotler (1996, p. 25). 

 

A cadeia de relacionamento dos conceitos apresentados na Figura 9 oferece ao cliente 

um produto que é fruto dessa conceituação. 

Todo produto possui um valor que pode ser definido como a qualidade pela qual é 

estimado em maior ou menor grau por alguém (KOTLER, 1996).  Segundo Perreira (1995), esse 

conceito pode ser associado ao fortalecimento do poder da imagem da empresa. O valor é 

percebido como uma vantagem em relação à concorrência e proporciona benefícios, já que as 

empresas buscam gerar valor a seus clientes e agregar valor a sua oferta.  

As atividades de design podem contribuir para adicionar valor aos produtos ou 

identificar maneiras de adicionar novos, utilizando alguns critérios na conceituação e no 

desenvolvimento dos projetos (PEREIRA,1995) : 

a) criar produtos direcionados a públicos específicos e não-universais; 

b) criar uma imagem adequada, comprometida com a responsabilidade social;  

c) criar produtos ecologicamente corretos, que possam ser descartados ou reutilizados. 

 

Necessidades 
desejos e 
demandas 
 

produtos Valor, 
custo e 
satisfaçã
o 

Troca, 
transações e 
relacionamentos 

 

mercados Marketing e 
praticantes 
de marketing 
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Perreira (1995)  sugere, ainda, um  “pacote de valor” que compreende uma combinação 

de atributos que geraram a percepção total do valor recebido. Esclarece que o uso do design na 

imagem da empresa é percebido quando há uma unidade visual em sua identidade. Assim, o 

consumidor percebe a qualidade do produto, associando a oferta à imagem de marca.  

Porter (1989) explica quais os atributos que induzem a criação de níveis de valor para o 

design: 

a) a criação de valor pela diferenciação com a estética e a percepção, 

b) a criação de valor pela coerência com a semiologia e a teoria da gestalt e 

c) a criação de valor pela transformação com a teoria dos sistemas. 

 

Mozota (2003)  esclarece que o consumidor que utiliza análises comparativas com 

produtos similares intui que o design é um diferencial para o produto agregando valores que 

serão estendidos para a empresa (marca). Uma marca pode significar não somente o produto real, 

mas também incorporar um conjunto de valores e atributos tangíveis (características técnicas do 

produto ou marca) e intangíveis (valores pessoais que cada consumidor agrega ao produto ou 

marca) que contribuem para diferenciá-la daquelas que lhe são similares (MOZOTA, 2003). Ao 

adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de valores 

e atributos intrínsecos à sua marca. (AAKER, 1998).  

Os conceitos de desenvolvimento de produtos com design estão cada vez mais ligados à 

inovação, assim como a inovação associa o produto inovador a sua marca. O Quadro 6 reúne as 

definições básicas de Kotler (2000) dos elementos mais citados neste capítulo e usados como 

referência nesta dissertação.  
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Conceito Definições

Desejos carências por satisfações específicas que atendam a uma 
necessidade.

Demanda desejos por produtos específicos, respaldados pela habilidade e 
disposição de comprá-los apoiados pelo poder de compra.

Mercado grupos de consumidores que compartilham necessidades, 
desejos, gostos e conveniências e efetuam troca.

Administração de 
marketing

processo de administração da demanda mediante análise, 
planejamento, implementação e controle de bens e serviços 
fundamentados  na troca para produzir satisfação às partes 
envolvidas.

Planejamento de 
marketing

decisões sobre mercado-alvo, posicionamento de mercado, 
desenvolvimento de produto, preço, canais de distribuição, 
comunicação e promoção.

Necessidade estado de privação de alguma satisfação inerente à condição 
humana   (alimento, vestuário, auto-estima).

Valor estima do consumidor em relação à capacidade global de o 
produto satisfazer suas necessidades específicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Definições de elementos do marketing 

Fonte: Adaptado de Kotler (2000). 
 

Révillion e Pontin (2005) afirmam que a qualidade do produto é essencial para o sucesso 

de uma marca e que nenhuma marca de sucesso pode sobreviver sem que satisfaça as 

necessidades do consumidor. Consideram, porém, que as marcas guardam uma relação cada vez 

maior com os atributos relevantes dos produtos e que contribuem para uma diferenciação entre 

um produto de uma marca e o mesmo produto do seu concorrente.  É possível pois, deduzir que 

o design pode ser um atributo intangível para o sucesso e a retenção da marca.  

 

 
2.6       GESTÃO DO DESIGN  NAS EMPRESAS 

 

 

A inclusão do design na estrutura organizacional de uma empresa significa a  integração 

dos níveis gerenciais e estratégicos em torno do produto. 

Há algumas décadas, o design foi incluído no poder decisório de empresas de destaque 

no cenário mundial: na Apple Computers, nos Estados Unidos; na Philips, na Holanda; e na 

Zanussi Electrolux, na Itália, como já mencionado. Agências de design europeu revelam que o 

impacto do design nas empresas é real. Na Noruega, 63% das empresas que integraram os 

métodos do design nos seus negócios estão recebendo benefícios e crescendo mais nos últimos 4 

anos. Na Inglaterra, a metade das companhias entrevistadas pelo Design Council, que usam o 
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design normalmente em seus produtos, viram suas vendas, seu faturamento e sua 

competitividade explodirem. Na Espanha, como em outros lugares, os gerentes de 40% das 

companhias entrevistadas acreditam que o design tem um impacto positivo nas vendas 

(TIPLADY, 2006). 

Todavia, a prática do design não é usual no Brasil. Um dos cases que podem ser citados 

é o da Coza Utilidades Plásticas, empresa de Caxias do Sul, RS, com mais de 20 anos de atuação 

no mercado brasileiro e líder no segmento de utilidades plásticas com design.  Produz cerca de 

14 milhões de peças em polipropileno por ano e, a cada seis meses, lança novos produtos, 

sintonizada com as tendências mundiais. Segundo o depoimento da Diretora Presidente da Coza, 

Daniella Zatti, em 22 de dezembro de 2005, o design deu um novo status para o produto plástico 

de mesa, pois há 10 anos, o que havia eram as utilidades plásticas, produtos úteis sem 

preocupação com a beleza. “O design criou um novo mercado para o produto plástico, fazendo 

com que esses produtos ocupassem espaços mais nobres dentro da casa. Isto é o que dá à Coza o 

reconhecimento como empresa inovadora e nos torna um fornecedor preferencial em vários 

segmentos do varejo”. (DESIGN BRASIL, 2006)  

São vários os componentes que influenciam uma administração. A Figura 10 identifica 

o grau de integração do design e seus fatores condicionantes dentro de uma organização voltada 

para a inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Fatores condicionantes e grau de integração do design 

Fonte: Adaptado de: CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN. Manual de gestão de design. Porto: BZ Centro de       
Diseño, 1997. 
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Em uma empresa, pode haver dificuldades de integração entre designers e gerentes pelas 

suas diferenças nas abordagens. Existem, por exemplo,  designers que vêem na gestão somente 

aspectos racionais e financeiros. Da mesma forma, também existem administradores que vêem 

no design somente qualidades artísticas. Essas duas abordagens podem destruir as relações 

internas de uma empresa, fazendo com que os processos de desenvolvimento de produtos não se 

realizem plenamente. (CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997) 

A sensibilidade na administração é um fator subjetivo destacado pelo Manual de Gestão 

do Design, como fundamental para se criar inovação ligada à imagem empresarial (CENTRO 

PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997). Essa sensibilidade aparece na gestão de novos produtos, 

como também na gestão da imagem da empresa, por meio do processo sistemático que envolve 

todos os departamentos em torno do objetivo de lançamento de um novo produto e se utiliza 

deles na comunicação interna e externa. A empresa inovadora assume riscos no desenvolvimento 

de novos produtos e utiliza estruturas organizacionais que favoreçam a criatividade individual e 

coletiva. 

Quando são analisadas as características e conceitos fundamentais das disciplinas design 

e administração, percebe-se a existência de mais semelhanças que diferenças (Figura11). O 

design e a gerência são atividades mais convergentes que divergentes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 11 - Unidade estratégica de negócio 
      Fonte: Adaptado de  CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN. Manual de gestão de design. Porto: BZ Centro de      

Diseño, 1997. 
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A Figura 11 mostra como as disciplinas design e administração correm juntas na mesma 

direção: satisfação de necessidades do consumidor e tecnologias de produção são preocupações 

tanto da administração quanto do design. A mesma figura expõe a visão coerente dos fatores que 

influenciam o desenvolvimento do produto e que evitam a miopia nas considerações sobre novos 

produtos. 

Na visão de Minuzzi, Pereira e Merino (2003), para praticar GD, é importante 

reconhecer o design como uma das variáveis decisivas da eficácia empresarial, que leva a obter 

maiores lucros com o diferencial no produto final. O designer é um profissional capacitado a 

aumentar a competitividade de empresas, criando soluções que visem à funcionalidade, à 

qualidade, à segurança, ao conforto e à imagem diferenciada de produtos e serviços. 

Muitas empresas acreditam que o design só pode ser utilizado por grandes corporações, 

já que imaginam que design exige altos investimentos financeiros (MARTINS, 2004). Para 

ajudar a cair esse paradigma, é preciso demonstrar que não é possível desenvolver produtos 

competitivos ou lançar novos produtos quando falta a capacidade inovadora dentro da   

organização.(BONSIEPE, 1997) 

Para que se identifique a  capacidade de a empresa investir em inovação e GD, as 

dimensões-alvo de diagnósticos, segundo Soares (2004), são: a) a cultura ambiente e sua relação 

com o meio ambiente, estilo de gestão e sensibilidade dos dirigentes; b)  responsabilidade e 

estruturas criadas para desenvolvimento de produtos; c) fator humano ou análise da capacidade e 

motivação individuais para a criação de novos produtos; d) gestão de projetos de design; e) 

gestão de qualidade; e f) gestão de inovação e desenvolvimento.  

Dentro da GD, existem algumas vantagens gerenciais citadas por Mozota (2003): a 

primeira é tornar gerentes e designers parceiros, e a segunda é definir os métodos de gestão para 

integrar o design na empresa. A característica principal da GD é o desdobramento do design na 

empresa para ajudá-la a construir a sua estratégia (MOZOTA, 2003). Essa situação implica dois 

aspectos: a) a gestão integrando o design na empresa em nível operacional de projeto, tático 

(função) ou estratégico (missão);  e b) a gestão atuando no sistema de design da empresa. 

O aspecto duplo de elemento tangível e intangível do design dentro de uma organização 

pode ser percebido no processo de concepção de um novo produto, no qual o design pertence aos 

paradigmas da gestão – aspecto intangível do design. Já quanto ao aspecto da criação, o design  

pertence ao sistema de formas aceitas pela sociedade e aos paradigmas dessa atividade – aspecto 

material ou tangível do design (MARTINS, 2004). 
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Design AÇÃO Design FUNÇÃO Design VISÃO

Valor diferenciador do design    Valor coordenador do design              Valor transformador do design

Marketing Estrutura Estratégia

Produção Gestão da tecnologia                          Gestão do conhecimento

Comunicação  Gestão da inovação                             

O design é uma competência 
controladora que atua sobre as 
atividades suporte da cadeia de  
valor       

O design é uma competência 
econômica que age sobre as 
principais atividades da cadeia de 
valor                                            

O design é uma competência 
psicológica que atua na cadeia de 
valor do procedimento e a 
compreensão pela empresa de seu 
ambiente

Gestão de Design Operacional            Gestão de Design Funcional ou 
Tático

Gestão de Design Estratégico

Os resultados se interligam em um processo de GD de criação de produtos, realizados 

de forma industrial. Quando o design realiza sua ação dentro do contexto econômico, leva em 

conta a realidade social, cultural e geográfica em que vive. Essa relação não é acidental ou 

opcional: é nela que nascem os objetos contemporâneos, os objetos utilitários. (CENTRO 

PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997).  

A GD contribui para o aumento de lucros empresariais e pode trazer contribuições ao 

mundo empresarial, se for entendido como um processo de desenvolvimento de produtos. Neste 

caso, a atividade de design constitui um elemento-chave do planejamento de uma empresa, 

daquilo que ela vende, utiliza ou comunica. (CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997). 

O design possibilita que a visão construída da empresa seja compreensível ao 

consumidor. No Quadro 7, mostra-se a cadeia de valor do design nas organizações nos diferentes 

níveis de gestão: ações, funções e visões. 

 

 

Quadro 7 - A cadeia de valor do Design nas organizações: os três níveis da Gestão de Design 

Fonte: BORJA DE MOZOTA, Brigitte. Design management: using design to build brand value and corporate 
innovation. New York: Allworth Press, 2003. p.259. 

 

A função de GD pode ser a mais relevante dentro da empresa quando se transforma em 

força motriz de mudança para gerar as inovações que rompem com os padrões já existentes e se 

transforma em algo significativo que responda às necessidades reais dos clientes e consumidores. 

(MOZOTA, 2003) 
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2.7 SETOR DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 

 

Classificado pela CNI (2005) como setor de bens duráveis, o setor de utilidades 

domésticas engloba artigos de uso doméstico para serviços de mesa, copa e cozinha (louças, 

faqueiros, cristais), eletrodomésticos portáteis (liquidificadores, ventiladores, batedeiras, 

espremedores, etc.) e eletrodomésticos da chamada linha branca (fogões, máquinas de lavar e 

secar, geladeiras, aparelhos de refrigeração, etc.) (CNI, 2005).  

Os fabricantes da linha branca que possuem as maiores fatias do mercado brasileiro são 

empresas multinacionais: Multibrás/Whirpool e Electrolux. Essas companhias se estabeleceram 

no Brasil comprando marcas nacionais: as marcas Brastemp e Cônsul foram absorvidas pela 

Multibrás; a Electrolux comprou todas as ações da Refripar e ficou com a marca  Prosdócimo e 

Continental. Essas multinacionais que, historicamente, se desenvolveram no mercado 

internacional com seus produtos assinados por designers famosos, já tem na atividade de design 

a sua base de produtos. A Electrolux, por exemplo, teve geladeiras e outros projetos de 

eletrodomésticos, na década de 1950, desenvolvidos por Raymond Lowey, um dos primeiros e 

mais afamados designers.  

Na Europa e Estados Unidos, o setor de utensílios domésticos já tem forte ligação com o 

design. Podem-se citar alguns exemplos de indústrias, como a Alessi (Itália), que só fabrica 

utensílios projetados por profissionais consagrados, como Philippe Starck, Ettore Sottssas, 

Michael Graves e outros. (COLLINS, 2000).  

Como foi mencionado, o setor brasileiro de eletrodomésticos e eletroportáteis já tem na 

sua estrutura a GD e, por esta razão, não fez parte desta pesquisa. O presente estudo pretendeu 

focalizar somente uma parte do setor de utensílios que se define como fabricantes de objetos de 

uso diário: louças, copos, talheres, panelas, utensílios para mesa, cozinha e banheiro, escritórios 

e jardins.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 
 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos usados no trabalho proposto: a 

caracterização da pesquisa, o método e o procedimento de coleta e análise dos dados.  

Para a estruturação da pesquisa, foi necessária a revisão da literatura, que identificou a 

natureza geral dos questionamentos feitos e dos problemas propostos. Para Hill (2005, p 22), por 

meio da revisão de literatura, é possível justificar a pesquisa que envolve a descrição, a avaliação 

e a comparação de teorias e trabalhos empíricos relacionados ao tema. Foi necessário, também, 

procurar, na literatura estrangeira, os estudos significativos que já existem sobre o tema proposto. 

Enquanto no Brasil pouco existe na literatura sobre a área aqui abordada, há mais de duas 

décadas são produzidos artigos científicos, livros e teses na Inglaterra, França, Itália, países 

escandinavos e Holanda. 

Feita a revisão da literatura, organizaram-se os conceitos e as idéias para que se chegasse a 

uma estrutura da pesquisa dentro de uma construção lógica. As pesquisas adotadas foram: 

primeiramente, uma quantitativa e, depois, uma qualitativa exploratória com estudo multicasos. 

A pesquisa quantitativa teve como instrumento de coleta de dados um questionário 

(APÊNDICE A), elaborado de acordo com as instruções sugeridas por Malhotra (2001), como se 

mostra na Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Processo de elaboração de um questionário 

Fonte: Adaptado de: MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2001.  
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O questionário é definido por Gil (2002) como uma técnica de coleta de dados em que o 

pesquisador formula perguntas previamente elaboradas cujas respostas devem ser anotadas. Essa 

técnica constitui o meio mais rápido de se obter informações.  

Após realizar o pré-teste, a etapa seguinte da pesquisa se referiu a uma investigação 

qualitativa por meio de entrevistas. Para Malhotra (2001, p. 155), pesquisa qualitativa é uma 

“metodologia de pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que 

proporcionam insights e compreensão do contexto do problema”. A análise do Quadro 8 pode 

facilitar essa compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Características da pesquisa qualitativa 

Fonte: Adaptado de: MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3.ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

 

De acordo com o Quadro 8, para alcançar uma compreensão das razões e motivações de 

um número representativo de casos, faz-se a coleta de dados de maneira não-estruturada para que 

se desenvolva uma compreensão do problema. Esse tipo de pesquisa não necessita de 

procedimentos estatísticos.          

Como já mencionado, ainda dentro do método qualitativo, definiu-se que se faria um 

estudo multicasos. Yin (2001, p.35) refere-se ao método de estudo de caso como representativo 

de uma maneira de investigação a qual se segue um conjunto de procedimentos pré-identificados, 

e Gil diz que (1999, p.72) “o estudo de casos é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 

um ou mais objetos de maneira a permitir um conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante outros tipos de delineamentos considerados”.  

A pesquisa qualitativa pretende  proporcionar maior familiaridade com o problema para 

se construir hipóteses e para possibilitar uma aproximação conceitual do assunto ao modelo 

operativo da pesquisa.(GIL, 2002). Nesta pesquisa, foram envolvidas, além do levantamento 

Objetivo Alcançar uma compreensão qualitativa das 
razões e motivações. 

Amostra Pequeno número de casos representativos 

Coleta de Dados Não-estruturada 

Análise de Dados Não-estatística 

Resultado Desenvolve uma compreensão inicial. 
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bibliográfico da literatura, entrevistas com pessoas que passaram por experiências práticas 

relacionadas ao problema proposto. Após essas duas ações, fez-se a análise dos exemplos 

relatados que estimulam a compreensão do problema. A caracterização desta pesquisa como 

exploratória e multicasos é possível, pois também se mergulhou em um estudo de um número 

reduzido de empresas que apresentaram diferenças esperadas entre si. 

Yin (2001) define um estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, quando as fronteiras entre fenômeno e 

contexto não são bem claras. No sentido apontado por Yin (2001), o problema aqui estudado 

envolve um fenômeno (uso do design dentro da indústria como ferramenta estratégica) 

relacionado a um contexto (setor de utensílios domésticos). Segundo Yin (2001, p.19) , “os 

estudos de caso são a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘porque’ 

(sic); quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, e quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos”. Ainda Yin (2001) considera que a entrevista é uma das mais 

importantes fontes de informação para um estudo de casos, ressaltando que respondentes bem 

informados podem fornecer informações importantes para uma determinada situação, ajudando a 

identificar outras fontes relevantes de evidências. 

Pode-se considerar que o estudo de casos é recomendado em situações em que o 

universo é limitado, quando se pretende estudar e conhecer melhor uma situação real. O 

problema de pesquisa proposto se enquadra nessa definição, pois pretende-se investigar por que 

as indústrias focadas no design podem atribuir a esta atividade benefícios, como aumento de 

vendas, ampliação no mercado e diferenciação da marca.  

 

 

3.1   DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
 
As  etapas da pesquisa quantitativa foram as seguintes: 

a)  Determinar o  universo;  

b) Organizar o cadastro das empresas e destacar os e-mails;  

c) Elaborar os questionários quantitativos e pré-testá-los;  

d) Enviar os questionários por correio eletrônico e acompanhar a resposta por meio de  

     ligações telefônicas;  

e) Imprimir os questionários recebidos para facilitar a sua organização e análise; 

f) Analisar os questionários respondidos em planilha Excel; 



 54 

g) A partir da análise, verificar quais efetivamente são as empresas que possuem o  

    design na sua estrutura interna; 

h) Preparar a pesquisa qualitativa com o universo determinado: elaborar roteiro e marcar  

    as entrevistas; 

i) Realizar as entrevistas com a ajuda de um gravador; 

j)  Analisar as respostas dos entrevistados; e  

k) Realizar conclusões a partir das respostas. 

 
As etapas planejadas se realizaram em seis meses. 

 
 

 
3.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

A pesquisa quantitativa teve como instrumento de coleta de dados o questionário. O 

questionário, por definição de Oliveira (2001, p. 165), “é um instrumento de apoio ao 

pesquisador para a coleta de dados” da pesquisa. O autor sugere que, ao se formular um 

questionário, sejam levadas em consideração: a) a finalidade da pesquisa; b) as questões que 

devem ser organizadas de modo a se extrair dele as respostas necessárias.  

A intenção inicial da pesquisa quantitativa era identificar as empresas que produzem 

utensílios domésticos; seu tamanho em relação ao número de funcionários; a matéria-prima que 

usam; e o tipo de utilidades que fabricam (classificadas em utensílios para cozinha, banheiro, 

escritório, jardim, jardim, cutelaria e outros).  

No entanto, introduziram-se algumas questões que poderiam delinear o cenário no qual 

as empresas estavam inseridas: se havia alguma influência do design na estrutura de 

desenvolvimento de projetos e se havia designers trabalhando dentro da empresa. Outras 

questões tinham a intenção de esboçar a posição da empresa em relação: 1) a pesquisas de 

necessidades do consumidor; 2) à pesquisa de novos produtos; 3) ao design e à inovação de 

produtos; à influência estrangeira na introdução de novidades; 4) à freqüência e participação em 

feiras nacionais e estrangeiras; 5) a influências do design na imagem da marca. No entanto, essas 

questões só foram analisadas com propriedade quando repetidas na entrevista pessoal. 

 

3.2.1 Amostra de pesquisa 

 
O primeiro passo deste estudo foi levantar, por meio de uma pesquisa exploratória, o 

universo das empresas fabricantes de utensílios domésticos. A primeira fonte de pesquisa 
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consultada foi a da Federações das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e a do Rio Grande do Sul  

(FIERG). Essas instituições têm seus afiliados cadastrados pelo Cadastro Nacional de Atividades 

Setoriais (CNAES). Essa primeira filtragem resultou na soma de um universo de 33 empresas 

com mais de 100 funcionários que fabricam utensílios domésticos em aço ou plástico localizadas 

nos dois estados da Região Sul.  

Para ampliar o universo de empresas pesquisadas, consultaram-se listas de participantes 

da Feira Gift Fair (Feira comercial realizada em São Paulo duas vezes por ano e que lança 

novidades e reúne os fabricantes de utilidades domésticas de todo o Brasil), fornecedores da 

Editora Abril, integrantes da Sociedade Educacional de Santa Catarina/Centro de Integração 

Tecnológica SOCIESC/CINTEC (2004/2005) e pesquisaram-se nas etiquetas identificadoras dos 

fabricantes de utensílios expostos em gôndolas de grandes lojas. Abriu-se, então, o leque de 

indústrias com menos de 100 funcionários e, finalmente, identificaram-se 118 empresas. 

Os questionários de modelo fechado usados como instrumento para coleta de dados 

foram enviados por correio eletrônico junto com carta que descrevia a pesquisa e na qual se 

solicitava que o responsável pela empresa respondesse ao mesmo. Os questionários 

objetivavam:1) identificar as indústrias do setor de utensílios que usam o design em sua estrutura; 

2) selecionar as empresas a serem entrevistadas na etapa qualitativa.  

 

 .  

3.2.2 Procedimentos de coleta dos dados 

 
 

Coletaram-se os dados desta etapa quantitativa a partir de um questionário (APÊNDICE A) 

enviado a 100% do universo de empresas selecionadas pelos critérios anteriormente expostos 

investigando  os seguintes assuntos: 

     a) classificação da empresa por tempo de atuação e número de funcionários, 

b) tipo de utensílios fabricados, 

c) matéria-prima utilizada, 

d) identificação de produtos mais vendidos, 

e) identificação de necessidade da inserção do design na empresa (para crescer; para  

    sobreviver; para fazer  frente à concorrência), 

f) cenário externo (vendas baixas, mercado retraído, pressão da  concorrência), 

g) cenário interno (necessidade de expansão do mercado; dirigente ou sócio com espírito  

    empreendedor; foco no design e produtos inovadores), 
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h) existência de setor ou departamento de P&D, 

i) design in house ou externo, 

j) justificativa  para o lançamento de novos produtos (pesquisa, recomendação do  

   representante, modelo trazido de fora), 

l) periodicidade de visitação a feiras especializadas no Brasil e exterior, 

m) verificação do aumento de produção e vendas depois da inserção do design, 

n) influências da inserção do design na imagem da marca e 

o) palavra design usada como argumento de vendas. 

 

A técnica adotada foi a de levantamento. Neste tipo de pesquisa, a solicitação de 

informações é feita na totalidade do grupo de empresas para, mediante análise quantitativa, obter 

conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2002).  

Algumas dificuldades foram encontradas na aplicação dos questionários. Algumas 

empresas (4 empresas) não aceitaram divulgar o seu nome na pesquisa, e a maioria dos 

respondentes (10 empresas) pediu uma cópia dos resultados. Percebeu-se que, quanto maior a 

empresa, menor a possibilidade de falar com o responsável da mesma. Em sua grande maioria, os 

dirigentes se mostraram desconfiados em relação à pesquisa, apesar de ter sido apresentada uma 

justificativa de estudo científico coordenado por um orientador e chancelada pela Universidade de 

Blumenau. Percebeu-se, também, que poucos deram importância à pesquisa e/ou tiveram receio 

de divulgar o que pensam serem segredos empresariais. 

 

 

3.2.3 Análise dos dados 

 
 

Retornaram 17 questionários preenchidos, o que corresponde a 14,40% do total da 

amostra. Destes 17, utilizaram-se apenas 14. Ignoraram-se os dados da empresa Procópio 

Indústria e Comércio Ltda, fabricante de material têxtil para embalagens industriais, situada em 

Curitiba, que, além de não usar o design na sua estrutura, não se caracteriza como empresa de 

utensílios domésticos; a LuigiPlast Ind. e Comércio de Plásticos Ltda, que declarou ser 

fabricante de sacos de lixo sem os respectivos suportes; e a Larroyd Equipamentos, que fabrica 

desumidificadores de papel, que também não se enquadrou na classificação da pesquisa.  

O Quadro 9 reproduz a relação das empresas que retornaram os questionários, os 

produtos fabricados, os respondentes, cargo ocupado, e-mail e data de resposta. 



 57 

Nome da empresa Fabricante de UF

Alcast do Brasil utensílios de metal PR
Andres & Cia Ltda diversos em metal RS
ArtInox Industria Metalurgica Ltda utensílios em metal RS
EWEL - Indústria de Esmaltados Werner utensílios em metal SC
Condor S.A. utensilios higiene,beleza,limpeza,pintura SC
Gilplás Industria e Comercio Ltda. utensílios plásticos SC
Imaginarium utilidades diversas SC
Larroyd Equipamentos Ltda utensílios de metal SC
Lugiplast Ind. e Com. diversos em plástico SC
Martinazzo talheres em aço inox RS
Metalúrgica Forma S.A. utensilios em metal RS
Oxford ceramica mesa posta SC
Plásticos Zanotti utensílios plásticos para bebês SC
Plasvale utensílios plásticos SC
Procopio Ind.e Com. Ltda não utiliza design; nada mais revelou PR
Rineplast Plásticos Rio Negrinho Ltda tampas e frascos plásticos SC
Termolar utensílios, mesa posta RS

Não aceita a divulgação do nome da empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 - Relação de respondentes dos questionários quantitativos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O grupo de respondentes é bastante eclético: produzem utensílios para cozinha e 

banheiro, mesa posta, objetos diversos (lixeiras), objetos de decoração (porta retratos) e para o 

lazer (churrasqueiras). Os materiais utilizados são basicamente plástico, metal e madeira.  Na 

análise dos dados quantitativos coletados, foi possível  registrar os seguintes resultados: 

1. O setor ainda não descobriu o design como ferramenta estratégica de diferenciação. 

Duas das empresas  respondentes (de um total de 14) declararam não usar o design como 

ferramenta de desenvolvimento de novos produtos na empresa. Somente os que declararam que 

vão a feiras (11 empresas), se mostraram convencidos de que o design é importante para a 

empresa (6 consideram essencial e 5, muito importante). Dos que consideram o design essencial 

ou muito importante para o desenvolvimento de novos produtos (11 empresas), 7 consideram 

que o design torna a empresa mais conhecida,  5 declaram que a marca ficou mais conhecida 

pelo uso do design e 7 empresas declaram que contribuiu para o aumento de vendas. Como 

algumas empresas marcaram mais de uma opção, o número final não corresponde ao universo 

dos respondentes. 

Ficou delineado um cenário onde alguns conseguem perceber o sucesso das empresas 

que estão usando o design e assim, tendem a copiar as soluções (de design) sem preocupações 

quanto a razões do seu uso ou qual a maneira correta de usar essa ferramenta. Esse cenário foi 

confirmado na pesquisa qualitativa. 
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Atributos N de produtos

Preço 25
Design 16
Qualidade 14
Inovação 11
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2. Sete das empresas respondentes definem as necessidades do consumidor para o 

lançamento de novos produtos por meio de pesquisas. A maioria (10 empresas) ouve a opinião 

dos representantes, cuja percepção tende a ser a mesma do lojista, para quem o produto bom é o 

que gira mais rápido. Mesmo assim, as opiniões e sugestões dos representantes comerciais tem 

grande poder dentro das empresas, (resposta positiva de 10 dos 14 respondentes do questionário 

quantitativo). Esse dado foi confirmado também na pesquisa qualitativa.  

3. O preço do produto ainda é um fator considerado importante para a venda da 

produção industrial . As 14 empresas questionadas declararam que seus principais produtos de 

venda ainda têm o preço como fator principal (em 25 dos 35 produtos citados). Atributos de 

qualidade e design são definidos como fator de sucesso de vendas para 16 dos produtos; 14 

responderam que a qualidade é o principal fator; e somente 11 têm como fator principal de venda 

a inovação. (Quadro 10 e Figura 13). 

  

 

 

 

 

 

Quadro 10 - Respostas tabuladas – As 14 empresas citaram ao todo 35 produtos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         

 

 

Figura 13 - Fator atribuído ao sucesso de vendas de 35 produtos citados como os principais das empresas 

respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 4. Outros fatores foram considerados importantes para o sucesso de vendas de seus 

produtos: praticidade e funcionalidade (Forma Inox e Gilplás); atendimento às necessidades do 

usuário (Termolar); boa distribuição e boa logística (Empresa A). Os dois primeiros são itens 

essenciais ligados à metodologia do design. Distribuição e boa logística são mais ligadas à área 

de administração. No entanto, todos esses fatores podem ser consideradas estratégias importantes 

para o lançamento de produtos com sucesso no mercado, como foi visto na fundamentação, 

quando Mintzberg e Quinn (2001) afirmam que as estratégias de desenvolvimento de produtos 

(design, engenharia, administrativo, jurídico e logístico)  visam obter vantagem competitiva 

quando agem dentro do processo funcional de uma empresa (ver Figura 7, p 36). Também  Juran 

(1991) descreve o processo de qualidade que leva ao sucesso do produto, como uma espiral que 

começa no cliente (necessidade) e termina no mesmo consumidor com a sua satisfação.(ver 

Figura 8, p 38).  

5.  De um total de 14 respondentes, 12 declararam buscar novidades no exterior. Isso 

mostra como ainda se copia dentro desse mercado. A partir da análise das entrevistas da pesquisa 

qualitativa foi possível confirmar que se copia tanto de modelos trazidos do exterior quanto das 

empresas nacionais que se destacam no setor. (A Coza e a Martiplás são as mais copiadas). 

6. Cinco empresas respondentes declararam que a influência do design é essencial para 

o desenvolvimento de produtos; seis declararam que é muito importante; uma considera sem 

importância; e outra deixou a resposta em branco. Se 11 empresas consideram o design entre 

essencial e muito importante, deveriam estar estruturadas para tal. Nove empresas declararam ter 

internamente um departamento de desenvolvimento de produtos; três declararam que não 

possuíam; e duas deixaram em branco. Dessas nove empresas que declararam ter departamento 

de desenvolvimento de produtos na empresa, três responderam que trabalham com designers 

internos e externos; uma declarou que não usa designers; outra declarou que usa somente 

designers externos; e finalmente, a última  deixou a resposta em branco. Verificou-se, pela 

análise das entrevistas da etapa qualitativa que esses números escondem situações bem 

diferentes: somente algumas têm estrutura voltada para o design (Termolar, Forma Inox) e outras 

funcionam com consultoria externa (Empresa A, Oxford e Condor). Pode-se deduzir que as 

empresas dizem que o design é importante, porém ainda não se estruturaram. Finalmente, a 

última ainda não sabe como seguir pelo caminho do design (Artinox).   

 7. Para as empresas respondentes, o lançamento de novos produtos é determinado 

pelas seguintes razões: 
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Respostas Número de empresas

Faz pesquisa de mercado 10
Observa a concorrência 5
Indicação de representantes 4
Busca no exterior 3
Branco 2
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Quadro 11 - Respostas tabuladas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Como as empresas identificam características que determinem novos produtos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não é possível ter certeza de que as empresas que declararam fazer pesquisa o façam 

com institutos especializados obtendo dados confiáveis.  Verificou-se que as empresas que têm 

estrutura e cultura voltadas para novos produtos, design e inovação, efetivamente fazem pesquisa 

de mercado. Outras talvez não o façam por ser um investimento alto ou, então, confiam demais 

na opinião de representantes comerciais. Somente a empresa Termolar confirmou, na entrevista 

qualitativa, que seu departamento de marketing faz pesquisa. A observação da concorrência 

(citada por 5 respondentes) parece ser uma atitude normal para as empresas, da mesma forma 

que a indicação dos representantes (4 respondentes). Somente 3 empresas declararam buscar 

idéias no exterior. No entanto, das 6 entrevistadas na pesquisa qualitativa (todas faziam parte 

desta lista), 5 declararam buscar idéias no exterior. 

8. Walsh et al. (1992, p17) definem que um novo produto para ser lançado no mercado é 

fruto de um processo que transforma idéias tecnológicas e necessidades em novos produtos. O 

design do produto passa a ser o centro do processo de inovação e desenvolvimento. As empresas 
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Necessidades do Consumidor Nº de empresas
Identificam por meio de representantes 4

Fazem pesquisa de mercado 4
Identificam através do SAC 2

Os designers fazem a pesquisa 2
Não procuram saber 2

Outras formas 1
Não responderam 3

procuradas responderam que percebem as necessidades do consumidor da forma apresentada no 

Quadro 12 e na Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 -  Respostas tabuladas 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Como as empresas identificam as necessidades do consumidor 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Tem-se um quadro onde os respondentes novamente são usados como fonte de pesquisa 

de mercado. Como se viu na fundamentação, a identificação das necessidades do consumidor é o 

principal ponto de partida para o desenvolvimento de novos produtos, tanto voltados para a 

inovação (Bonsiepe (1997), Lojacono e Ravasi (2004), Kelley e Littman (2001) quanto para a 

qualidade (Juran, 1992) ou para a satisfação do cliente (Tontini, 2003). Após as entrevistas 

realizadas posteriormente, tendeu-se a considerar que as pesquisas a que se referem os 

respondentes para a identificação das necessidades são pesquisas informais. Nesse caso, os 
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representantes comerciais ainda são os grandes termômetro de mercado para as empresas. Além 

disso, as necessidade não são detectadas na fonte (consumidor), mas por meio dos intermediários 

(lojista e representante comercial). 

9. Algumas perguntas foram feitas de forma a confirmar respostas. Foi o caso da 

questão onde se pergunta diretamente se a empresa traz novidades do exterior. Pretendeu-se, com 

essa pergunta, saber se a empresa tende a copiar soluções de design de outros mercados.  

Verificou-se que 12 empresas declararam que traziam novidades do exterior; uma declarou que 

não; e a última não respondeu. Considerando que o design aumenta o número de pedidos do 

produto, (declaração de oito empresas respondentes) por que, então, 12 das 14 respondentes (ou 

quase todos) copiam ou trazem modelos do exterior? Tende-se a entender que é mais fácil 

copiar. A cultura da cópia está enraizada na economia há muito tempo e ainda não apareceram 

claramente os mecanismos que habilitam o empresário a ter seus próprios modelos. Copiar um 

produto pode dar mais confiança no investimento uma vez que se o produto já está no mercado, 

deve vender bem, garantindo lucros. A cópia parece envolver menos riscos para os pequenos 

empresários. As políticas públicas de incentivo à inovação e ao design podem trazer mais ânimo 

aos empresários no investimento de novos produtos. 

10. Quanto a freqüentar feiras comerciais, 10 empresas declararam que freqüentam 

todos os anos; uma declarou que freqüenta a cada 2 anos; duas declararam que nunca 

freqüentam; e a última deixou a resposta em branco. Como as feiras são pólos de lançamentos e 

novidades do setor, os empresários já perceberam que as feiras são vitrines da concorrência, dos 

seus lançamentos e excelentes para medirem o comportamento do mercado comprador. 

11. Quanto à pergunta se o design influenciou o aumento da produção desses produtos, 

12 empresas declararam que sim e duas deixaram a resposta em branco.  A identificação de que 

o design é uma ferramenta que favorece o aumento de vendas está clara para as empresas do 

setor. É preciso somente saber montar uma estrutura voltada para a inovação e design dentro da 

empresa.  

12. Referente à pergunta se perceberam alguma mudança quanto à imagem da marca, 

oito empresas responderam que a marca se tornou mais conhecida; quatro responderam que ficou 

conhecida pelo uso do design; e duas deixaram a resposta em branco (Quadro 13). É possível que 

os quatro respondentes que afirmaram que as empresas se tornaram conhecidas pelo uso do 

design o tenham feito por estarem cientes do objetivo da pesquisa, ou seja, podem ter se sentido 

influenciados marcando a resposta positiva. No entanto, a observação do aumento da imagem da 

marca observada nos concorrentes que utilizaram o design é um dado que foi observado por 
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essas mesmas empresas. Nas entrevistas da pesquisa qualitativa, várias vezes foram citadas as 

concorrentes que obtiveram  sucesso de marca.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 - Respostas tabuladas   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Imagem da marca  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

13. Nove empresas declararam usar a palavra design na comunicação com o cliente; 

duas declararam não usar; e três deixaram a resposta em branco. O motivo declarado para uso na 

comunicação foi respondido da forma apresentada no Quadro 14.  

 

 

 

 

 

Quadro 14 - Respostas tabuladas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 17 - Uso da palavra design na comunicação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da resposta apresentada no Quadro 14 e na Figura 17, pode-se deduzir que, se o 

uso da palavra design tem apelo positivo e se houve investimento em design, então o design, 

mais uma vez, deveria estar na estrutura da empresa. Na verdade, para esses dirigentes, investir 

em design pode significar a compra de um modelo em viagem ao exterior para ser copiado, o 

pagamento de uma consultoria externa de design ou, mesmo, o custo de um protótipo alterado ou 

uma adaptação de produto já existente. A pesquisa quantitativa não permitiu a obtenção de dados 

claros a esse respeito.  

 

Por meio do cruzamento de algumas informações tabuladas, é possível concluir que:  

1. Os dirigentes tratam o representante comercial como um intermediário entre o 

mercado e a produção. Sua opinião é a que vale e as pesquisas, apesar de mencionadas como 

rotina da empresa, não foram comprovadas.  

2.  Os que aplicam o design (10 empresas)  percebem o sucesso comercial por meio do 

aumento de vendas  (8 empresas) ou por meio do aumento de pedidos  (4 empresas)  do produto. 

Não sabem, no entanto, como investir em design e não têm uma estrutura voltada para 

desenvolvimento de novos produtos. 

3. Apesar de 10 empresas declararem que aplicam o design no desenvolvimento de 

novos produtos, 12 declararam que trazem novidades do exterior, mostrando a falta de confiança 

que ainda existe em produtos desenvolvidos no Brasil. 
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4. As que trazem novidades do exterior também freqüentam feiras o que mostra que o 

setor está preocupado com a sua própria sobrevivência no mercado nacional. Parece que já se 

convenceram de que é preciso lançar produtos novos. Porter (1985) já afirmava que somente o 

entendimento dos aspectos sociológicos (relação entre atores), ecológicos (entorno ou mercado), 

mentais e da organização (formando uma cadeia de valores) podem levar uma empresa a ganhar 

competitividade em relação a suas rivais.  

5. Os respondentes declararam seus cargos e 3 deles eram designers. No entanto, 9 das 

empresas declararam ter designers trabalhando internamente, o que necessariamente não 

significa que tenham estrutura interna de design e desenvolvimento de produtos, pois a maioria 

usa consultoria externa. 

6. Como o design e a inovação estão diretamente ligados à identificação das 

necessidades dos consumidores, houve a insistência na pergunta de como a empresa trata 

internamente essa questão. Pelas respostas, poucas empresas (somente quatro) dão importância a 

esta questão. Se o design é aplicado na empresas (12 responderam afirmativamente) e é fator 

importante para o aumento de vendas (12 empresas), não se explica como somente 4 estão 

pesquisando as necessidades do consumidor. Pode-se deduzir que as empresas ainda não 

conseguiram perceber a ferramenta design e como a mesma funciona, mas somente a perceberam 

como resultado final. As funções do design não se restringem à beleza do produto, à criação de 

formas agradáveis. É preciso tratá-lo como instrumento e estratégia de crescimento, seguindo as 

etapas de desenvolvimento de produto para se obterem resultados duráveis. Como já foi 

mencionado, a atividade de design pode ser confundida pela administração como uma ferramenta 

restrita ao aspecto formal e estético do produto. Muitos gestores acabam esquecendo a 

contribuição do design na produção, redução de custos unitários, no valor agregado e na 

qualidade percebida pelos consumidores. (BONSIEPE, 1997; KOTLER, 2002; MOZOTA,1997; 

WALSH, 1992). 

Foi possível perceber, depois da análise dos dados da pesquisa quantitativa, que a etapa 

qualitativa poderia trazer uma visão mais abrangente que pudesse analisar como os fabricantes 

do setor enxergam o design como ferramenta, o peso que atribuem a ele como estratégia de 

diferenciação e competitividade e como estão se estruturando para aplicá-lo internamente.  
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3.3         PESQUISA QUALITATIVA  

 
Utilizou-se a metodologia qualitativa por meio do estudo de multicasos para melhor 

entender a importância do design nas indústrias. Foi necessário observar o ambiente 

organizacional onde o design está inserido, quando e se o aparecimento desse fator resultou em 

sucesso ou fracasso e por quê. 

Definiu-se o roteiro das pesquisas e se elaboraram suas questões no sentido de dar aos 

entrevistados a oportunidade de relatarem situações internas, descreverem processos ou emitirem 

opiniões pessoais. Essas informações vindas espontaneamente dos entrevistados possuem um 

peso maior para a análise do cenário onde as empresas estão inseridas.   

Realizaram-se entrevistas com os dirigentes, gerentes e designers das indústrias 

classificadas por número de funcionários. Como o número de entrevistas é pequeno, a 

metodologia de estudo de multicasos com entrevista em profundidade pôde ajudar a identificar 

fatores internos ou externos das empresas que fizeram do design um atributo gerador de sucesso 

para a marca. As entrevistas foram realizadas somente em empresas que responderam, na 

pesquisa quantitativa, que o design é usado na estrutura da empresa, no lançamento de novos 

produtos ou como ferramenta de diferenciação no mercado. 

 

3.3.1    Amostra de pesquisa 

 

Do grupo de respondentes da pesquisa quantitativa, selecionaram-se as empresas que 

fariam parte da amostra qualitativa,  obedecendo a um critério de número de funcionários e 

utilização do design na sua estrutura. Essas empresas representam bem o cenário do setor de 

utensílios domésticos dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, trazendo à tona os 

objetivos e razões de seus dirigentes utilizarem o design para o crescimento das empresas. 

A escolha recaiu sobre empresas classificadas por número de funcionários em 3 

categorias: a) empresas com mais de 1000 funcionários; b) empresas com funcionários entre 100 

e 1000; c) empresas com menos de 100 funcionários. Essa escolha parece lógica se partirmos da 

hipótese de que quanto maior a empresa, mais bem estruturada ela será. Outros critérios 

ajudaram a definir que empresas seriam entrevistadas: 

a) uso do design no desenvolvimento de produtos;  

b) número de funcionários; 

c) empresa que aceitou ser entrevistada.  
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Nome da Empresa Cargo do entrevistado Cidade Estado

Art Inox Ger. Vendas Caxias do Sul RS
Condor Ger. Engenharia São Bento do Sul SC
Empresa A Ger. Marketing e Ger. 

Engenharia
Gaspar SC

Forma Inox Ger. Comercial e Diretor Caxias do Sul RS

Oxford Coord. Marketing São Bento do Sul SC
Termolar Design Coordinator Porto Alegre RS

 O Quadro 15 mostra as empresas que foram definidas para entrevista e o número de 

funcionários que cada uma possui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 15  -  Classificação das empresas por número de funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por meio da leitura das respostas dos questionários, foi possível  perceber que os 

elementos- chave pesquisados estariam presentes nessas empresas. A relação das entrevistas 

realizadas e gravadas, do cargo dos entrevistados, da cidade e do estado onde estão situadas as 

empresas participantes da pesquisa está relacionada no Quadro 16. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quadro  16 - Quadro geral de informações sobre as empresas entrevistadas 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Realizaram-se as entrevistas em quatro dias. Na Termolar, fez-se a entrevista no dia 

12/07/2006, em Porto Alegre, e, na Artinox e Forma Inox, no dia 13/07/2006, em Caxias do Sul, 

RS. No dia 26/07/2006, realizou-se a primeira etapa da entrevista na Empresa A, em Gaspar, SC. 

No dia 31/07/2006, realizaram-se a última etapa da entrevista na Empresa A, em Gaspar, SC, e, 

no mesmo dia, à tarde, nas empresas Oxford e Condor, em São Bento do Sul, também SC. 

  

 

 

CLASSIFICAÇÃO 
POR Nº DE 
FUNCIONÁRIOS  

EMPRESAS 
ENTREVISTADAS 

Nº DE 
FUNCIONÁRIOS 

1. CONDOR 1500 mais de 1000  
2. OXFORD 1300 
1. TERMOLAR 800 de100 a 1000  
2. EMPRESA A 300 

menos de 100 1. ARTINOX 80 
  2. FORMA INOX 70 
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3.3.2    Procedimentos de coleta de dados 

  

Agendaram-se as entrevistas com diretores, gerentes (marketing de vendas, comerciais, 

industriais ou de novos produtos) e designers.  O tempo médio de duração de cada entrevista foi 

de, aproximadamente, 1 hora. Com a prévia autorização dos entrevistados, gravaram-se todas as 

entrevistas para facilitar a análise de dados. Os apêndices A e B mostram, respectivamente, o 

modelo de questionário para a análise quantitativa e o roteiro utilizado para as entrevistas.  

Elaborou-se o roteiro de entrevistas para que os entrevistados se sentissem à vontade 

para desenvolverem suas próprias idéias e pudessem relatar suas experiências e convicções de 

forma descontraída. Observou-se, pela extensão e profundidade das respostas, que os 

entrevistados mais velhos e experientes tinham um conhecimento melhor da empresa e uma 

vivência maior dos  problemas da gestão de produtos. 

 

3.3.3     Análise dos dados qualitativos 

 
Perseguindo os objetivos de recolher informações que pudessem levar a respostas para 

as perguntas de pesquisa, o ponto de partida para a entrevista foi sempre o mesmo: saber como e 

quando a empresa despertou para o uso do design no desenvolvimento de seus produtos. Em 

seguida, solicitava-se que o entrevistado relatasse como aconteceu a decisão de investir no 

design dentro da empresa. Colocaram-se os benefícios que o design agrega ao produto em 

discussão e também se sugeriu ao entrevistado que definisse inovação e sua relação com o 

design.  

Algumas perguntas tinham o objetivo de descobrir até que ponto realmente a empresa 

acreditava no design próprio ou no design vindo de fora e também na capacidade de enfrentar a 

pressão da concorrência. Para se chegar a perceber como a empresa está se estruturando em 

relação ao design, era preciso saber quais os procedimentos utilizados para lançar um produto 

novo. A revisão da literatura já havia apontado as necessidades do consumidor como principal 

fator de busca de novos produtos. No entanto, era preciso investigar outras fontes de informação 

nas quais as empresas poderiam estar baseadas: observação do mercado, pesquisa ou busca de 

sugestões de representantes. Para finalizar, procurou-se saber quais os efeitos que um produto 

com design agrega em valor à marca. As condições internas da empresa que levaram ao 

desenvolvimento de projetos inovadores em design foi também um dos pontos questionados.  

 Procedendo à análise de cada caso, iniciou-se pela empresa Forma Inox, a que possui o 

menor número de funcionários.  



 69 

 

3.3.3.1 Entrevista realizada em Caxias do Sul nas dependências da empresa Forma Inox, 

fabricante de utensílios domésticos em aço inox  

Número de funcionários: 70 

Dia 13/07/2006 

Entrevistados: Izabel Cristina Franceschini e José Webber 

Cargo: Gerente Comercial e de Marketing e Sócio Proprietário da empresa 

Tempo da entrevista  total dos dois entrevistados: 1 hora e dez minutos 

 

 

A empresa fabrica utensílios domésticos em aço inox com adição de outros mateirais, 

classificados como mesa posta. (Figuras 18, 19 e 20) 

 

 

�� �
Figura 18 - Travessas Goya, design de Bertussi 
Fonte: Site da empresa. 
 
 

                                ���� ������  
�

 

Figura 19 – Porta-Requeijão e Escorredor de Louças da Linha la Défense, design de Lucas Youngster 
Fonte: Site da empresa. 
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Figura 20 -  Aparelho de fondue (design próprio)  e Panela Bilbao, design de Gertri Bodini 
Fonte: Site da empresa. 
 

A empresa tem um conceito de design ligado à beleza e funcionalidade com forte apelo 

no diferencial da forma e no valor agregado ao produto. Enquanto o design era somente um 

capricho do dono, não possuía  estrutura interna de desenvolvimento. Eram vendidos produtos 

com design assinado, caros ao bolso do consumidor final. Pelo seu histórico, a empresa, desde a 

sua fundação, sofreu forte influência da empresa italiana Alessi na qual um dos donos havia 

trabalhado anteriormente. A compra das ações de um dos sócios transformou internamente a 

empresa,  tornando-a mais aberta ao cenário do setor. Pela visão do novo dono, a empresa se 

estruturou para continuar produzindo peças assinadas por designers, porém a um custo mais 

baixo. Foi esse o desafio que se impôs o novo dono. Com um perfil ativo e atuante, ele declara 

abertamente que o design na empresa é uma questão de sobrevivência. Vê o design valorizando a 

marca e tem certeza de que o consumidor identifica essa relação. 

O principal produto da Forma Inox é o aparelho de fondue, com o qual a empresa ficou 

conhecida. Esse produto, que é exportado para a Suíça, possui várias versões assinadas por 

designers famosos: Bertussi, Gertri Bodini e Guto Índio da Costa, principalmente.  

A preocupação com o avanço da China no setor provocou uma reestruturação interna na 

empresa. Foi criado um Comitê do qual fazem parte o dono, o gerente de vendas, o gerente de 

marketing, o gerente administrativo-financeiro, os engenheiros e os representantes da produção. 

Esse Comitê é responsável pelo lançamento de novos produtos e pelo redesenho de outros. A 

cultura da organização mudou de maneira vertical e horizontal. Esse Comitê interdisciplinar tem 

estrutura de participantes fixa, porém convida designers externos a participarem do 

desenvolvimento de novos produtos. A empresa possui, também, equipe interna (Oficina 

Técnica) que desenvolve novas soluções e apresenta novos produtos. As necessidades e hábitos 

de consumidores e a procura por novos nichos fazem parte das discussões em reuniões do 

Comitê. 
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Para Baxter (1998), equipes multidisciplinares que envolvem o marketing, a engenharia 

de desenvolvimento de projeto e a alta direção devem discutir idéias que orientem o 

desenvolvimento de novos produtos e forneçam diretrizes para controlar sua qualidade. Os 

resultados, sob forma de produtos acabados, é a parte mais importante do gerenciamento da 

inovação e do design. (BAXTER, 1998) 

A empresa Forma Inox internalizou a gestão do design com o trabalho desse Comitê que 

não só lança, mas controla a qualidade dos produtos e permite a democratização do design. Esse 

exemplo se enquadra no que Martins (2004) descreve sobre a gestão do design relacionada à 

estabilidade das empresas, atuando como ferramenta competitiva e estratégica, inserindo 

elementos estéticos de qualidade e valor, concretizando e fortalecendo identidade da marca. Para 

Martins, a GD é um instrumento que materializa culturas corporativas, reduz complexidade, 

custos e tempo de produção. (MARTINS, 2004, p 9) 

A empresa conseguiu se diferenciar no mercado, e sua marca ganhou força a partir dessa  

relação com o design. Essa é uma questão há muito tempo perseguida pela empresa a qual tem 

certeza de que o seu concorrente ainda não despertou para tal.   

Existe uma preocupação com o design total dentro da empresa: estrutura, inovação, 

processos, identidade visual, assinatura, ponto de venda e marca. Como sugere Merino (2002), a 

empresa deve reconhecer a importância do design como fator decisivo da eficácia empresarial na 

criação de diferenciais no produto final, na obtenção de lucros com a sua qualidade, na melhoria 

do processo produtivo e no gerenciamento da inovação. Essas condições estão presentes na 

cultura da empresa Forma Inox onde  o design é o foco da empresa. 

 

3.2.3.2 Entrevista realizada em Caxias do Sul, nas dependências da empresa Artinox, fabricante  

de utensílios domésticos basicamente em aço inox (Figura 21) 

Número de funcionários: 80 

Dia 13/07/2006 

Entrevistada: Debora Raquel Barcarollo 

Cargo: Gerente de Vendas 

Tempo da entrevista:  28 minutos e 30 segundos 
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Figura 21 - Açucareiro e Jarra Artinox, sem assinatura de design 

Fonte: Site da empresa e folder publicitário. 

 

A empresa enxerga o design unicamente por meio da forma que traz diferencial para o 

produto. Não tem idéia de outras atividades do design, como pesquisa de materiais e processos 

que possam minimizar custos de produção. Como já foi observado por Martins (2004), algumas 

empresas acreditam que investir em design significa um alto investimento financeiro e que ainda 

não estão preparadas para isso. Para ajudar a cair esse paradigma, é preciso demonstrar que não é 

possível desenvolver produtos competitivos ou lançar novos produtos quando falta a capacidade 

inovadora dentro da organização. (MANUAL DE GESTÃO DE DESIGN, CENTRO 

PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997)    

A empresa “descobriu” o design pela observação dos concorrentes em feiras e em 

revistas estrangeiras. É nítida a impressão de que a opinião da entrevistada é influenciada pela 

informação do sucesso que algumas empresas de utensílios domésticos em plástico obtiveram 

quando lançaram produtos que usavam o design como diferencial na forma. 

É importante observar o perfil do dono da empresa: um empreendedor por natureza, sem 

formação para os negócios, porém cheio de idéias. No entanto, é possível notar que pode ser 

difícil mudar o foco de um empreendedor que está acostumado a fabricar  produtos com boa 

aceitação no mercado pelo seu baixo preço de venda. Uma reestruturação dentro de uma 

empresa, em geral, muda somente quando ocorre alguma mudança brusca no cenário da 

empresa. A inclusão do design como foco para o desenvolvimento de produtos inovadores não 

chegou a fazer parte das prioridades dessa empresa que ainda utiliza como fonte de 

oportunidades a opinião do representante comercial. Esse comportamento pode gerar uma 
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distorção da realidade do mercado e induzir a empresa a erros, como foi comentado pela 

entrevistadora quanto ao lançamento de um produto que resultou em fracasso. A entrevistada 

mencionou que, por indicação de um representante, foi lançada uma petisqueira que não vendeu. 

O produto foi desenvolvido a partir de percepções pessoais do representante que não 

verificou a necessidade do produto, o possível retorno do investimento, o share que a empresa 

estaria acrescentando a sua carteira e o faturamento que o produto poderia gerar. A petisqueira 

foi levada ao mercado com um diferencial no material (inclusão da madeira para contrastar com 

o aço), porém não se impôs pelo preço cobrado. Percebe-se que não estava bem resolvida quanto 

ao design, na sua forma e na usabilidade, senão o preço não teria tido um peso tão grande para a 

sua venda. 

Um novo produto tem mais possibilidades de sucesso quando é gerado: a) por uma 

necessidade expressa pelo consumidor; b) quando existe uma harmonização entre a equipe 

técnica e a de marketing; c) quando as atividades de projetação forem realizadas com condições 

técnicas compatíveis. (BAXTER, 1998)  

O produto principal da empresa é uma chaleira que, declaradamente, vende por preço. O 

desenvolvimento dos produtos dentro da empresa foi declarado pela entrevistada como sendo 

“informal”. Também o desenvolvimento informal de uma lixeira, cuja solicitação de produção 

partiu novamente dos representantes comerciais, não obteve o resultado comercial esperado.  

Claramente se percebe que existe medo na inclusão do design na organização. Ainda 

existe a crença de que o design pode tornar o produto mais caro ou mesmo o cliente, percebendo 

no produto essa qualidade, achar que vai pagar mais caro por isso. O Manual do Design, Centro  

Português de Design (1999, p. 15), refere-se a uma visão da empresa na qual os produtos são 

peças, mecanismos, materiais ou produtos acabados. Às vezes, os dirigentes não percebem que, 

para os consumidores, os produtos são promessas de satisfação.  

O design não faz parte da estrutura da Artinox, onde se praticam novos produtos com as 

idéias do dono. A entrevistada, gerente de marketing da empresa e irmã do dono, vê a 

necessidade de mudança de foco na empresa para crescer. No entanto, ainda existe a barreira do 

dono, que cria seus próprios produtos “informalmente”, sem engenharia ou design. 

A empresa busca sua rentabilidade na manutenção de um mix de produtos muito grande 

para ter volume de vendas. Sua linha de produtos é tradicional na empresa sem mudanças 

significativas. A tentativa de lançamento de novos produtos ainda não deu um resultado positivo, 

possivelmente porque a direção não esteja enxergando com clareza suas próprias falhas e o 

cenário das mudanças pelas quais o setor passou.  A entrevistada deixou transparecer uma atitude 
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positiva em relação ao mercado, mas a empresa terá, muito em breve, que passar por 

reformulações internas para crescer ou, pelo menos, para deixar de perder. 

 

3.3.3.3 Entrevista realizada em Gaspar nas dependências da Empresa A, fabricante de utensílios 

domésticos em plástico (Figuras 22 e 23) 

Número de funcionários: 300 

Dias: 27/07/2006 e 31/07/2006 

Entrevistados: Os nomes permanecerão ocultos 

Tempo total da entrevista: 53minutos e 32segundos  

 

 

                      
 

Figura 22 - Jarra, açucareiro e cremeira  

Fonte: Site da empresa. 

 

 

                                          

 
 

 

 

Figura 23 -  Tradicional linha de baldes 

Fonte: Site da empresa. 

  

A empresa possui o conceito de design relacionado apenas à forma e percebe o design 

como uma tendência de mercado. Tem a idéia de que o produto de design vende porque é bonito 

e que a necessidade do consumidor é possuir esses produtos na sua casa e cozinha. 

Historicamente, a empresa vendeu sempre produtos de baixa qualidade com preço 

baixo. No entanto, declara que o design é a melhor forma de agregar valor ao produto. Essa é 
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uma visão estratégica provavelmente percebida por meio da observação dos concorrentes Coza e 

Martiplás que, ao inserirem o design na sua estrutura,  deram um salto em faturamento e imagem 

de marca. 

A gerente de marketing, durante a entrevista, frisou que a empresa deveria seguir a 

tendência de estilo que deu certo nas empresas concorrentes. A empresa A lançou uma nova 

linha de produtos que mantém as características de forma, cores e tipos de produtos semelhantes 

aos lançamentos da concorrente. Os produtos dessa linha geraram maior margem de lucro para a 

empresa, segundo declarações do gerente de engenharia.  Percebe-se por que o design passou a 

ser entendido como uma ferramenta importante para a organização em termos de rentabilidade, 

embora quase que desconhecida nas suas particularidades.  

O presidente da holding não interfere nos negócios da empresa A, para a qual contratou 

um executivo de fora. A posição do executivo da empresa para aumentar a rentabilidade e as 

margens de lucro da organização encontrou no design uma solução viável, já que a empresa está 

acostumada a produzir em grande quantidade com pequenas margens de lucro. No entanto, por 

falta de orientação e compreensão, a prática do design é inspirada nos lançamentos da 

concorrência e em produtos trazidos de fora do país. 

Dentro do objetivo da empresa de crescer e aumentar os lucros, o design se tornou uma 

boa solução. Porém, está sendo aplicado de forma superficial, mesmo conseguindo resultados 

positivos como estratégia de ampliação de mercado e de rentabilidade para a empresa.  

A equipe que desenvolve novos lançamentos é composta por designers contratados 

(escritório de design de Joinville, SC, cujo nome não foi revelado) e uma equipe interna que 

possui uma designer ainda não formada, criando de forma independente novos produtos 

baseados em modelos trazidos do exterior.  A profissional contratada parou seu curso de 

graduação em design já que está trabalhando. Na entrevista, demonstrou que acredita estar 

desenvolvendo produtos com qualidade, mas, na realidade, está somente copiando soluções não 

testadas de produtos feitos para um público diferente daquele da empresa, os quais saem da 

prancheta para a prototipagem e, de lá, vão direto para a produção. Esse processo rápido de 

desenvolvimento de produtos tira qualquer possibilidade de desenvolver soluções inovadoras, 

eficientes e com qualidade que proporcionem satisfação no consumidor, ou seja, um bom projeto 

de design de produtos. Os produtos da empresa A tem seu foco na tarefa de homens e mulheres 

e, por essa razão, precisam ser testados ergonomicamente, quanto a sua resistência, qualidade e 

funcionalidade.  

Os entrevistados declararam que a demanda dos produtos é registrada em função das 

idéias que vão surgindo e não de observações ou pesquisas das reais necessidades do 
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consumidor. Com essa afirmação, pode-se perceber que a empresa está se arriscando em um 

terreno que não consegue ainda dominar. O lançamento de produtos decidido dessa forma, sem 

planejamento ou pesquisa, pode levar a resultados não-desejáveis. 

Baxter (1998) afirma que o projeto conceitual do design de um novo produto tem como 

objetivo produzir princípios suficientes para satisfazer as exigências do consumidor e diferenciar 

o novo produto dos outros no mercado. Como seguir esse raciocínio quando a empresa não 

conhece as necessidades do consumidor nem suas demandas? Ela está focando somente os 

resultados obtidos por meio do trabalho dos concorrentes e deduzindo que somente a forma 

bonita que agrega na sua superfície as tendências da moda pode ajudar a vender seus  produtos.  

A designer entrevistada declarou que o design é um diferencial que agrega valor e 

qualidade ao produto. Talvez esta seja a versão mais aceita no mercado. No entanto, somente 

essa percepção não basta para desenvolver novos produtos e colocá-los com sucesso no mercado. 

A atividade de design dentro da organização é um elemento-chave do planejamento: daquilo que 

ela vende, desenvolve ou comunica. (CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997). Parece que 

a empresa que foi entrevistada ainda não percebeu que é necessário repensar estrategicamente e 

definir o caminho que a organização pretende tomar. O design não é a única arma para enfrentar 

a concorrência do mercado, mas para usá-la é preciso entender o que implica como estratégia e 

como investimento, tanto interno quanto externo à empresa.  

A empresa A pretende, com uma equipe de jovens (todos na faixa dos 22 a 27 anos) sem 

experiência, atingir objetivos estratégicos que, mesmo para quem tem uma estrutura 

organizacional e condições internas para desenvolver novos produtos, precisa de muita 

experiência e ações bem direcionadas.  A designer ainda não formada que trabalha na empresa 

declarou, também, que possui duas atribuições importantes: a gestão de design e a criação e 

desenvolvimento de produtos. É totalmente impossível cuidar das estratégias de lançamento de 

novos produtos e seu mercado e, ao mesmo tempo, criar e se ater a detalhes do projeto em 

profundidade.  

Não é possível deduzir se a empresa A acredita em design próprio; já percebeu os 

benefícios (rentabilidade) dessa ferramenta,  porém não sabe como se estruturar internamente. 

Os benefícios e efeitos que o design pode trazer para a empresa foram identificados. Resta 

colocá-los em prática da forma correta. 
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3.3.3.4 Entrevista realizada em Porto Alegre, nas dependências da empresa Termolar, fabricante 

de utensílios para conservação temporária de temperatura 

Número de funcionários: 800 

Dia: 13/07/2006  

Entrevistado: José Carlos Broch 

Cargo: Designer Coordinator 

Tempo da entrevista:  52 minutos e 10 segundos 

 

 

                                
 

Figura 24- Linha de termoconservantes: garrafa térmica Lumina, Termobule Inox, Magic Pump e Squeeze 

térmico (linha Moove) 

Fonte: Site da empresa. 

 

A empresa Termolar pratica o conceito completo de design: alia funcionalidade, boa 

engenharia, boa forma, qualidade do produto e soluções inovadoras. Esses conceitos já foram 

anteriormente citados e são partilhados por Burdek (2002), Baxter (2002) e Bonsiepe (1997). A 

empresa já foi criada com a cultura do design que o dono, de origem uruguaia,  trouxe consigo.  

A empresa está bem estruturada para desenvolver design de novos produtos: tem um 

departamento interno com dois designers formados, mantém reuniões semanais nas quais 

comparecem consultores externos (José Carlos Bornancini e Nelson Ivan Petzold, os designers 

mais antigos do Rio Grande do Sul). Também possui o marketing, a engenharia, a produção, a 

administração, as finanças e a direção superior.  Uma equipe desse porte é responsável pela 

intermediação entre o plano estratégico da empresa e os indivíduos criativos. (BAXTER, 2002). 

Dessa forma, consegue promover o envolvimento dos indivíduos na geração de novos produtos, 

ao mesmo tempo em que orienta o desenvolvimento e o controle da qualidade. Como a reunião 

desse grupo é sistemática, pode-se dizer que a empresa está ligada à inovação e ao design pelo 
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desenvolvimento de novos produtos, bem como está focada na necessidade do consumidor e em 

seu conforto (ergonomia). 

A empresa é líder do segmento de utilidades termoconservantes na América Latina e 

lança as tendências por ter sempre aplicado o design nos seus produtos. O binômio design e 

engenharia estão muito próximos dentro da empresa praticando inovação. Um de seus produtos 

mais famosos é a garrafa térmica com válvula Magic Pump, resultado de uma pesquisa 

desenvolvida durante 4 anos dentro da empresa e cuja qualidade é comprovada pelo INMETRO. 

A válvula Magic Pump nunca foi copiada, e a empresa garante a sua eficácia.  

Esse lançamento foi um marco na empresa que passou a surpreender seus consumidores 

com novos produtos no mercado. A consumidora de produtos da Termolar percebe a segurança 

que a Magic Pump proporciona, pois não há registros de falha do produto: realmente, nunca 

pinga café na toalha. Essa qualidade percebida está ligada à marca Termolar, apesar de a 

comunicação ser somente a estática (no ponto de venda e na embalagem do produto). 

Como a empresa tem as garrafas térmicas como principal produto de vendas, sua 

preocupação com o design de superfície (texturas e estampas nas garrafas) é fundamental.  

Mantém contrato com uma designer famosa (Renata Rubin, especialista na área no Brasil) para 

desenvolver tendências, novas estamparias e cores atuais. Para Bonsiepe (1998, p16), as 

interpretações tradicionais do design utilizam conceitos, tais como forma, função e estilo, de 

forma estanque. Dinamicamente e sem enquadrá-lo nessas categorias, deve-se relacionar o 

design ao domínio da ação efetiva, pois são produtos inventados, projetados, distribuídos, 

comprados e utilizados para facilitar ações. Essa é a dinâmica do design que está diretamente 

relacionada à interface entre o consumidor e o produto.(BONSIEPE, 1998)  

Como já foi citado nessa dissertação, para Bonsiepe (1998), design e inovação estão 

ligados entre si pela dinâmica de suas preocupações com o ser humano. O que se nota na 

Termolar com relação a seus produtos confirma essa afirmação de Bonsiepe. A empresa trabalha 

de forma integrada, e o departamento de marketing, a engenharia e o design trabalham juntos 

para desenvolverem soluções inovadoras e produtos diferenciados para o seu consumidor.  

A empresa lança de 3 a 4 produtos novos por ano. Está estruturada para a pesquisa 

constante e observa o consumidor com suas reclamações anotadas por meio do Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC). Na procura de novos mercados, a empresa recentemente lançou 

uma linha exclusiva de squeezes para esportistas,  por indicação do dono.  

É feito o registro de patente para todos os produtos que a empresa desenvolve. A 

Termolar cuida da forma e da funcionalidade e tem pesquisa de desenvolvimento ligada à 

engenharia, o que acaba gerando maior número de registro de patentes. A Termolar é uma 
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empresa de porte médio que mantém a cultura do design e da inovação por interferência direta de 

seu fundador. 

 

 

3.3.3.5 Entrevista realizada em São Bento do Sul, nas dependências da empresa Oxford, 

fabricante de utensílios mesa posta em cerâmica 

Número de funcionários: 1300 

Dia: 31/07/2006  

Entrevistado: Giorgia Sandrini 

Cargo: Coordenadora de Marketing 

Tempo da entrevista: 1 hora 2 minutos  

    
 
Figura  25 - Linha Today e Gift 

Fonte: Site da empresa. 

 

           

 
Figura 27 - Linha Bazar 

Fonte: Site da empresa. 

 

A empresa aplica como conceito de design a inovação da forma, a pesquisa do material 

e a qualidade final do produto. Passou de design de superfície para o aspecto formal com ênfase 

em tendências atuais e moda. 

O cenário favorável para a inserção do design na empresa aconteceu quando mudou a 

direção da mesma. A empresa foi vendida, e a nova administração não era mais familiar, mas 

uma administração profissional voltada para o mercado.�Como a empresa possuía capacidade 

tecnológica e de inovação,  a introdução do design na estrutura tinha como objetivo diferenciar o 
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produto e partir para um mercado de maior valor agregado, ou seja, deixar de vender com preço 

baixo e vender para um público mais exigente, obtendo maior rentabilidade. Foi uma decisão 

estratégica da empresa de mudança de foco, e  o design era fundamental para essa mudança. 

A estrutura interna tem um grupo (administrativo, financeiro, marketing, produção e 

design) que se reúne de 15 em 15 dias para tomar decisões sobre o portfólio e os novos 

lançamentos numa proporção que varia em torno dos 30% de novidades lançadas a cada ano. 

Isso significa que a empresa está se estruturando para competir no mercado mais maduro, 

usufruindo os benefícios que o design pode trazer para a mesma. 

Design e inovação são trabalhados em conjunto, na tentativa de conjugar a satisfação do 

cliente com o lucro da empresa. Os componentes do design no produto – performance, 

qualidade, durabilidade, aparência e custos (Bonsiepe, 1998, p 24) – são preocupações da nova 

direção da empresa. A influência do design não se restringe ao produto, mas inclui sistemas que 

determinam a identidade pública da empresa: design gráfico, embalagens, comunicação 

(publicidade e estática), arquitetura, apresentação de showrooms e displays e outros materiais de 

pontos de venda.(BONSIEPE, 1992) . 

Além da preocupação com a inserção do design, a empresa procura novos nichos de 

mercado e está trabalhando, atualmente, para lançar uma linha gourmet, não para restaurantes, 

mas para casa. Esse público gourmet está sendo alvo não só da Oxford, como também da Forma  

Inox. Essa procura de novos consumidores demonstra que a empresa está atualizada quanto às 

novas necessidades do consumidor, estando, assim, apta a praticar a inovação e o design. 
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3.3.3.6 Entrevista realizada em São Bento do Sul, nas dependências da empresa Condor, 

fabricante de utensílios para os segmentos de limpeza, higiene, beleza, pintura artística e 

imobiliária. 

Número de funcionários: 1500 

Dia: 31/07/2006  

Entrevistado: Ervino Blodorn 

Cargo: Gerente de Engenharia 

Tempo da entrevista:  1hora e 6 minutos 

 

 

A Condor, fabricante de escovas dentais, vassouras, pentes, escovas de cabelo e pincéis 

de arte e de parede, tem no design um conceito voltado para a  solução de problemas do produto 

com relação à qualidade, forma diferenciada, ergonomia e multifuncionalidade. 

O design foi incluído na empresa como necessidade global para todas as linhas para ter 

seu próprio desenvolvimento de produtos. Desde a fundação da empresa, os produtos eram 

trazidos de fora e copiados. A inovação ainda é,  para a empresa, uma solução de fora (copiar), 

sendo que não é pesquisada a necessidade do cliente. A empresa foi criada copiando modelos 

vindos da Alemanha, e essa postura está arraigada na cultura da empresa. Entretanto, o mercado 

sempre exigindo novos produtos, novos lançamentos, obrigou a organização a renovar seu mix 

de produtos. Essas foram as razões que obrigaram a empresa a entrar no processo de inclusão do 

design. A parte tecnológica (odontológica), estreitamente ligada ao desenvolvimento de novos 

produtos, facilitou a percepção de que a utilização do design é importante. A empresa enxerga o 

design como um atributo de diferenciação para conseguir chegar ao mercado com novidades, 

rapidez e agilidade. 

No entanto, dentro da empresa, existe uma tendência em entender que o design se 

resolve com habilidade no uso de softwares específicos. Design é, antes de tudo, um estudo de 

soluções para as necessidades expressas ou desejadas pelos consumidores. O desenvolvimento 

de um novo projeto pode durar um ano ou mais. Quem deseja rapidez no lançamento de novos 

produtos, como a Condor, precisa ter, além de grupo multidisciplinar para avançar com os 

projetos, um planejamento que respeite todas as etapas do processo de criação de inovações.  

A empresa necessita de coleções novas de cada linha de seus produtos renovadas a cada 

6 meses. Como o tempo médio de duração de seus produtos é de 3 meses, a agilidade na 

produção é um aspecto fundamental. Além da agilidade, a inovação é essencial para manter o 

cliente fiel à marca. Segundo Baxter (1998, p 88), a inovação não acontece em uma empresa 
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qualquer. É necessário o investimento a médio e longo prazo para a criação de um ambiente 

favorável dentro da empresa. A sua cultura é importante e difícil de ser mudada. A decisão em 

inovar deve vir da administração superior e passar por todos os níveis hierárquicos da empresa. 

(BAXTER, 1998) . 

Mozota (2002) adverte que uma das razões que faz a alta administração das 

organizações dar pouca importância ao design é a falta de compreensão da extensão que ela 

abrange. O conceito completo de design é difícil de demonstrar, e essa é a principal razão pela 

qual os gestores ainda não se convenceram de sua eficácia. O objetivo do design não se atém 

somente ao aspecto formal, ele contribui para a simplicidade na produção, para manutenção de 

custo unitário baixo, define maior valor agregado, oferece usabilidade com sua interface 

amigável e qualidade reconhecida por consumidores e usuários.(MARTINS, 2004) 

 A empresa Oxford está atravessando justamente essa fase de adaptação para uma nova 

realidade do mercado. Se o mercado exige rapidez, exige também qualidade. Sem ela, a marca 

perde força e vendas. Esse dilema terá que ser resolvido internamente pela própria direção.  

O entrevistado declarou que a imagem da Condor está ligada ao design. No entanto, a 

estrutura interna não tem um departamento de design. A engenharia foi adaptada para fazer 

design, pois considera um custo grande ter escritório de design contratado, até porque as 

soluções apresentadas pelo escritório voltam para a prancheta na empresa para serem feitas 

adaptações ao sistema de produção da fábrica, o que representa que a organização não confia 

plenamente no escritório externo e tem medo do vazamento de informações estratégicas. 

A administração da empresa segue padrões modernos de gestão. No entanto, para 

crescer, a empresa precisa do design. 
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Empresa 
entrevistada

Produto fabricado Visão interna de design

ARTINOX Utensílios em inox É visto e praticado de maneira informal.

FORMAINOX Utensílios em inox É visto como fator de sobrevivência da 
empresa.

EMPRESA A Utensílios em 
plástico

É visto como uma tendência de mercado.

TERMOLAR Utensílios 
termoconservantes 

É relacionado com a inovação no 
desenvolvimento de novos produtos.

OXFORD Utensílios 
cerâmicos

É relacionado à moda e tendências de 
gosto do consumidor.

CONDOR Utensílios em 
plástico

É relacionado ao crescimento da 
empresa.

4 ANÁLISE GERAL DA PESQUISA 

 

O Quadro 17 é um resumo da visão de cada um dos fabricantes entrevistados com relação 

ao conceito usado para praticar design. É possível verificar como esse conceito se relaciona aos 

aspectos da administração que estão ligados à performance das empresas e sua posição de 

mercado. Pode-se dizer, também, que existe uma relação direta dos conceitos de design com as 

estratégias usadas para o crescimento da empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quadro 17 - Como o design é visto pelas empresas entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 
A análise dos casos apresentados nesta dissertação pode ser assim resumida: 
 
 

1. O mercado de utensílios domésticos está se estruturando para ter o design como uma 

alternativa de diferenciação e crescimento. 

2. O setor ainda não percebeu a importância das necessidades do consumidor como 

fator ligado a design, inovação e qualidade. 

3. Identificou-se o conceito pleno de design em somente 2 empresas entrevistadas: a 

Forma Inox, com 80 funcionários, e a Termolar, com 800 funcionários, o que 

permite  deduzir que o tamanho da empresa não é o mais importante quando a 

questão é a valorização do design na estrutura.  
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4. Verificou-se que o perfil do dono é um fator importante para a inclusão do design na 

empresa. Nas empresas em que o dirigente principal acredita no design, o mesmo 

apareceu dentro da  estrutura e na cultura empresarial de desenvolvimento de novos 

produtos. 

5. A percepção identificada pelas empresas como atributo de diferenciação e valor 

agregado constituiu-se outro fator de valorização do design.  

6. O design é visto como alternativa para sair da política de preço baixo estabelecida no 

mercado. 

7. O aspecto mais valorizado do design no segmento é a forma, a  beleza, as tendências, 

e o design de superfície, que é o aspecto do design que estuda o tratamento visual 

das superfícies dos produtos. De um lado, o design de superfície determina texturas e 

cores, estampas e motivos decorativos que possam caracterizar e valorizar a forma e 

o uso do produto e, de outro lado, ajuda a visualização das informações necessárias 

ao funcionamento dos produtos, como por exemplo, indicadores de botões liga-

desliga.  

8. Percebe-se que as empresas que têm modernas formas de gestão apontam para a 

inclusão do design na sua estrutura. 

9. O design está quase sempre ligado à qualidade e à percepção de valor. 

10. A inovação é vista como atributo do design e vice-versa. 

11. Três empresas (Termolar, Forma Inox e Condor) se mostraram voltadas para o 

design e para a inovação, pois possuem, em sua estrutura, características da prática 

de desenvolvimento de projetos e lançam novos produtos com freqüência calculada. 

12. Verificou-se, por meio da pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, que a 

inserção do design com sucesso em empresas como Coza e Martiplás (ambas citadas 

por entrevistados) chamou a atenção da concorrência do setor. O sucesso foi 

identificado por intermédio de seus lançamentos realizados em feiras e da sua 

ocupação e giro de estoque nas gôndolas dos supermercados. Esse sucesso gerou 

uma onda de “cópias do estilo Coza”, como uso de cores modernas, formas 

diferentes para objetos do dia-a-dia. 

13. A pesquisa qualitativa mostrou que, das seis empresas entrevistadas, somente três 

estão voltadas para o design: Forma Inox, que declarou ser o design uma questão de 

sobrevivência da empresa e que sua imagem está fortemente ligada ao design; a 

Termolar, que tem uma estrutura baseada no design, inovação, engenharia e 

desenvolvimento de novos produtos; a Oxford, com cultura fortemente ligada ao 
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Dimensões-alvo Forma Inox ArtInox Empresa A Termolar Oxford Condor

Cultura e relação com meio ambiente
SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Estilo de gestão e sensibilidade dos 
dirigentes SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO

Capacidade criativa e motivação para lançar 
novos produtos SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Estratégia de liderança
SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM

Estratégia de Qualidade 
SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM

Estratégia de Inovação e Desenvolvimento
SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM

design, porém ainda dependendo de informações técnicas vindas da Alemanha. As 

outras três empresas pesquisadas, observando os resultados e sucessos da 

concorrência, estão procurando, a seu modo, usar o design  como ferramenta 

estratégica. 

14. A pesquisa quantitativa identificou empresas do setor que usam o design, porém 

muitas delas não retornaram o questionário. De um universo de 118 empresas, 17 

retornaram os questionários preenchidos. 

15. A pesquisa qualitativa identificou que o design é percebido de diversas formas e que 

é usado para o crescimento das empresas (ver Quadro 17).  

   
 

Identificaram-se as dimensões-alvo de diagnósticos que, segundo Soares (2004), 

determinam a capacidade de a empresa investir em inovação e GD: a) a cultura ambiente e sua 

relação com o meio ambiente; estilo de gestão e sensibilidade dos dirigentes (foram investigados 

em todas as empresas analisadas); b) a responsabilidade e as estruturas criadas para 

desenvolvimento de produtos (analisadas e percebidas nas empresas Forma Inox e Termolar); c) 

o fator humano ou a análise da capacidade e motivação individuais para a criação de novos 

produtos (identificados nas figuras dos donos da Forma Inox e Termolar); d) a gestão de projetos 

de design ( já estruturados em algumas empresas – Forma Inox e Termolar – e em processo de 

formação na Oxfor, Condor e Empresa A; e) a gestão de qualidade (Forma Inox, Termolar e 

Condor); f) a gestão de inovação e desenvolvimento (Forma Inox,  Termolar e Oxford).  

É possível visualizar, no Quadro 18, o diagnóstico das empresas participantes da 

pesquisa quanto às dimensões-alvo para investimento em GD e inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 - Diagnóstico de Dimensões para investimento em GD e Inovação 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Benefícios do design Desempenho da empresa Autor Percebido

Utilidade/funcionalidade Novos consumidores, maior rentabilidade WALSH,1992 FormaInox, Termolar, 
Condor

Forma/Diferenciação/Inovação Aumenta fatia de mercado e rentabilidade GEMSER,1999 FormaInox, Termolar, 
Oxford,Condor,Empresa 
A

Necessidade do consumidor/Qualidade Aumenta a satisfação do cliente, paga mais JURAN, 1991;       
TONTINI, 2003

FormaInox, Termolar, 
Condor

Estratégia Compete com o mercado na diferenciação KOTLER, 2002 FormaInox, Termolar, 
Oxford, Condor,          
Empresa A, Artinox

Facilidade de produção Diminui custos de produção BAXTER,1998 FormaInox, Termolar, 
Condor

Identidade corporativa Engloba os setores visualmente BONSIEPE,1998 FormaInox, Termolar, 
Condor, Oxford

Posicionamento no mercado Elevação no ranking MOZOTA, 2003 FormaInox, Termolar, 
Condor, Oxford

Imagem da marca Empresa se torna mais conhecida MOZOTA, 2003 FormaInox, Termolar, 
Oxford, Condor,          
Empresa A, Artinox

Prazer no consumo Fideliza o cliente PETERS,1998 FormaInox, Termolar, 
Condor, Oxford

 

Identificaram-se os benefícios do design nas estruturas organizacionais das empresas 

entrevistadas, apresentados no Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Quadro de benefícios gerados pelo design e seu desempenho nas empresas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os entrevistados apontaram que o preço baixo de alguns produtos, pressionados com a 

entrada da China nesse mercado, fizeram com que as empresas procurassem o design como 

alternativa de diferenciação na busca de maior rentabilidade para suas empresas.   

Os dados analisados permitem afirmar que manter designers trabalhando nas empresas 

não significa necessariamente ter uma estrutura voltada para o design. Constatou-se que é 

possível que as empresas participantes desta pesquisa ainda estejam se estruturando para tal, já 

que, na análise das entrevistas, verificou-se que as que  estão internamente voltadas para o design 

e para a inovação já tinham uma vocação natural para tal (os donos tinham esse perfil, como na 

Termolar e na Forma Inox). Em outros casos, isso aconteceu quando houve mudança da direção 

ou quando a empresa estava passando por uma estruturação que proporcionasse crescimento e 

diferenciação no mercado (Oxford e Condor).  As outras duas empresas (Empresa A e Artinox) 

começaram a perceber a necessidade da inclusão do design na sua estrutura, porém ainda não se 

deram conta de como chegar lá.  
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6   CONCLUSÕES 

 

Os aspectos estudados na revisão de literatura ajudaram a compreender as ligações do 

design com a administração. Os aspectos do marketing, as estratégias competitivas, a gestão do 

design e a sua forte ligação com a inovação são, por si só, suficientes, para justificar essa 

pesquisa.  

Os objetivos do trabalho foram atingidos em grande parte, e as perguntas de pesquisa 

foram respondidas nas entrevistas qualitativas, mesmo com uma amostra de tamanho reduzido. 

   

São objetivos deste trabalho descritos nos capítulos  1.3.1  e  1.3.2 : 

1. Pesquisar a relação do design com o desempenho das empresas fabricantes 

de utensílios domésticos. Na percepção dos entrevistados, a visibilidade 

alcançada por algumas empresas do setor, nas quais o design é percebido 

somente pelo seu aspecto de aparência e forma, motivou a sua utilização como 

ferramenta de diferenciação no mercado. No entanto, verificou-se que a 

compreensão para utilização correta da ferramenta ainda não foi bem 

absorvida pelas organizações já que isso depende muito das diretrizes e 

estratégias determinadas pela direção da empresa. A empresa focada em 

design e inovação precisa estar internamente estruturada, e a cultura interna 

precisa ser fortalecida. Pode-se dizer que o design está presente na 

preocupação das empresas do setor que olham a concorrência e acompanham 

o desempenho de seus concorrentes.  

 

2. Identificar os benefícios do design com relação à imagem da marca e à 

inserção do design como ferramenta estratégica nas empresas.  Estudaram-se 

os benefícios que o design pode trazer para as empresas na fundamentação 

teórica e verificou-se a sua existência nas empresas por meio das entrevistas. 

(ver Quadro 19, p. 87). 

 

3. Identificar o papel do design como estratégia de crescimento e 

competitividade. Todas as seis empresas entrevistadas relacionam o design 

com o crescimento da empresa. A diferença entre elas está na percepção que 

têm do design e de como usar essa ferramenta. Dependendo da visão do 

empreendedor, essa percepção muda. Mesmo não tendo formação na área de 



 88 

design (nenhum dos entrevistados tem), a experiência de cada um deles tem 

forte influência nessa percepção. Verificou-se, por meio da fundamentação 

teórica, os conceitos da administração e do marketing que mostram com 

clareza os benefícios que o design pode trazer para as empresas. Todavia, os 

dirigentes olham cada um de forma diferente para essa ferramenta. O design 

foi identificado por todas as empresas como um fator de diferenciação para a 

concorrência, trazendo maior competitividade para a empresa. A única 

empresa que fala em crescimento é justamente a Condor, empresa entrevistada 

com maior número de funcionários.  Crescimento, no entanto, é um conceito 

ligado à administração. 

 

4. Identificar os elementos dentro da organização que predispõem a aplicação 

do design nos projetos de desenvolvimento de novos produtos (cenário de 

Gestão de Design). Para Soares (2004), a capacidade da empresa em investir 

em inovação e design está diretamente relacionada à cultura da empresa, à 

sensibilidade dos dirigentes, às estruturas criadas para desenvolvimento de 

produtos e às motivações individuais para a criação de novos produtos. Como 

já foi mencionado, o perfil do dono da empresa é o principal fator que leva a 

empresa a investir em design. Parece que o principal dirigente é o responsável 

para que a empresa se estruture para obter sucesso com o investimento. Foi o 

caso da Forma Inox, que montou um comitê e reuniu designers famosos, da 

Termolar, que mantém consultoria com os mais antigos designers do Rio 

Grande do Sul, e da Oxford que busca material no exterior. As outras três 

empresas ainda têm um longo caminho pela frente: a Empresa A tem que se 

profissionalizar; a Artinox precisa convencer seu principal dirigente a usar o 

design tecnicamente; e a Condor precisa somente de tempo para se estruturar, 

porém seus critérios de uso do design estão no lugar certo. 

 

Para Gil, (2002), todo procedimento de coleta de dados depende da formulação prévia 

de hipóteses. Todas as hipóteses estão relacionadas às perguntas de pesquisa. O Quadro 20 

pretende fazer uma conexão entre as perguntas de pesquisas, o seu correspondente aos 

pressupostos e a resposta a elas. 
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Quadro 20 -  Resumo da análise geral 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A leitura do Quadro 20 fornece uma visão geral da pesquisa e os resultados verificados. 

Pode-se concluir que:  

1) sem uma organização adequada, não é possível desenvolver produtos competitivos. 

Em casos onde a organização é muito deficiente, sequer é possível impulsionar o lançamento de 

novos produtos, caindo a empresa  em uma estágio de inércia, sem capacidade inovadora. É o 

que acontece com a empresa Artinox, a única que realmente se encontra em uma posição menos 

favorecida nos aspectos ligados ao crescimento e desenvolvimento. Todas as outras empresas 

estão tentando se posicionar no mercado para atingir competitividade por meio do design;  

2) o design como atributo diferenciador no mercado foi percebido por todas as empresas 

que vêem seu valor ligado à liderança de marca no mercado;  

3) inovação, qualidade e satisfação do consumidor são atributos ligados ao design, 

percebido por todas as empresas, mesmo a que ainda não o pratica (Artinox).  
 

Martins, em sua tese de 2004, afirma que preço, qualidade e design inovador são 

importantes fatores para conquistar mercados internacionais. Essa estratégia tem sido 

PERGUNTAS DE 
PESQUISA 

PRESSUPOSTOS ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

Artinox: percebeu  exemplos 
positivos 
Condor: sim. 
Oxford: sim 
Formainox: essencial 
Empresa A:  percebeu exemplos no 
mercado 

PP1. O design é 
considerado importante 
dentro das empresas para 
fazê-la crescer? 

PS1.  O design é uma ferramenta 
estratégica para diferenciar a 
empresa no mercado. 

Termolar: sim. 
Artinox: ainda não percebeu   
Condor: sim. 
Oxford: sim, é lider 
Formainox: criou modelo interno e 
pratica 
Empresa A: percebeu no mercado 

PP2.  O que o design 
trouxe como conseqüência 
para as estratégias da 
empresa e a imagem da 
marca ? 

PS2.  O design cria uma imagem 
diferenciada da marca e isso pode 
ser essencial para atingir liderança 
da empresa  

Termolar: sim, é lider 
Artinox: percebeu como 
possibilidade para sair do patamar de 
preço. 
Condor: pratica a seu jeito 
Oxford: pratica copiando tendências 
Formainox: nasceu com essa 
percepção 
Empresa A: percebeu na 
concorrência e procura imitar  

PP3. Que fenômenos 
dentro da organização 
influenciam a inclusão do 
design na empresa? 

PS3.  Necessidade em inovar, se 
diferenciar no mercado, 
proporcionar satisfação no 
consumidor e criar qualidade para 
os produtos 

Termolar: pratica seriamente. 
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incorporada pela maioria das empresas estrangeiras. As três empresas que se enquadram nessa 

perspectiva sustentam e ampliam a capacidade de competir em médio e longo prazo, dependendo 

cada vez mais do processo de inovação e do seu gerenciamento. Martins (2004) e Piiranen (2001) 

declaram que o processo de design tem uma relação estreita com o processo de desenvolvimento 

de novos produtos. Parece que existe consenso entre os pesquisadores quanto ao resultado dessas 

questões. 

Na comparação das empresas pelo critério estabelecido quanto ao número de 

funcionários, verificou-se que essa posição não influencia a utilização do design dentro da 

empresa como estratégia de competitividade. O que importa, realmente, são as condições 

internas de cultura e organização que impõem a inclusão do design. Percebeu-se que o processo 

administrativo das empresas e sua alta direção estão intimamente ligados às  estratégias de 

desenvolvimento das empresas. Pode-se concluir que é reconhecida a competência do design 

como estratégia de competitividade no desempenho das empresas fabricantes de utensílios 

domésticos e no processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos, como instrumento 

de diferenciação no mercado para gerar liderança. 

Nesta análise, realizada com base nas entrevistas qualitativas, o design se posicionou 

como ferramenta estratégica de competitividade para alcançar a inovação e a diferenciação dos 

produtos, demonstrando seu potencial dentro da empresa como instrumento de desenvolvimento. 

Assim, pode-se dizer que a gestão do design dentro da organização cumpre o papel nas 

estratégias competitivas que visam a ganhos de marca. 
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APÊNDICE A - MODELO DE QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO  
 
Questionário direcionado a empresas do setor de utensílios domésticos 
 
 
 
 

Empresa:_______________________________________________________ 
Nome do respondente:____________________________________________ 
Função do respondente:___________________________________________ 
Data:_______________ 
 
Compromisso 
Este questionário faz parte de um estudo que visa identificar empresas que utilizam ou utilizaram o design como 
ferramenta para atingir sucesso comercial. A análise dos resultados será publicada em uma dissertação de Mestrado 
em Administração da Universidade de Blumenau e o nome da empresa somente será divulgado caso haja o aceite de 
sua Diretoria.   
� Aceito a divulgação do nome da empresa.  
� Não aceito a divulgação do nome da empresa.  
 
____________________________________________________ 
NOME COMPLETO 
 
 
As perguntas abaixo foram elaboradas partindo do seguinte conceito de design:  
Design é uma atividade que cria novas formas, aplica novos materiais e cores e acrescenta 
novas tecnologias a objetos produzidos industrialmente despertando o desejo do consumidor e 
proporcionando sua diferenciação no mercado.  
 
1. Há quanto tempo a empresa está no mercado? 

___________anos 
 
2. Quantos funcionários tem a empresa? 

____________ funcionários 
 
3. Que tipo de produto a empresa fabrica? 
� utensílios (cozinha e banheiro) � utensílios (escritório) � utensílios (jardim) 
� mesa posta     � cutelaria   � outros 

 
4. Qual a matéria prima utilizada. 
� Metal  � Plástico  � Outros 
Qual? ____________________________________________ 
 
5. Cite os  produtos que mais vendem? (Colocar em ordem decrescente, sendo o primeiro o que 
mais vende.) 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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6. Que aspecto é atribuído ao sucesso de vendas de cada um deles? 
1. (Produto) _______________� Inovação  � Design  � Qualidade � Preço � Outro 
2. (Produto) _______________� Inovação  � Design  � Qualidade � Preço � Outro 
3. (Produto) _______________� Inovação  � Design  � Qualidade � Preço � Outro 
4  (Produto) _______________� Inovação  � Design  � Qualidade � Preço � Outro 
7. (Produto) _______________� Inovação  � Design  � Qualidade � Preço � Outro 
 
7. Caso o sucesso do produto não se deva aos fatores: inovação, design, qualidade ou preço,  
qual outro seria?_____________________________________________ 
 
8. Como foi verificado esse sucesso?  
� Através de aumento de pedidos 
� Através do aumento de vendas 
� Depoimento de representantes 
� Outros 
Qual ______________________________________________ 

 
9. O design é aplicado nos produtos da empresa? 

�Sim   �Não 
 
10. Como considera a influência do design no sucesso de seus produtos?  
� Essencial  � Muito importante � Pouco importante � Sem importância 

 
11. Existe um departamento de desenvolvimento de produtos na sua empresa? 

�Sim   �Não 
 
12. Os designers que trabalham no desenvolvimento dos produtos são: 

� Internos( funcionários)  � Externos(consultoria) � Não usa 
 

13. Como identifica novos produtos para serem lançados? 
� faz pesquisa de mercado   � observa a concorrência  � busca no exterior    
� indicação dos representantes                             � outros 
Qual? __________________________________ 

 
14. Como percebe as necessidades do consumidor? 

� não procura saber   � faz pesquisa de mercado   � identifica através do SAC    
� identifica através dos representantes  �os designers fazem essa pesquisa 
� outras formas.  Qual?__________________________    

 
15. Procura novidades no exterior? 

�Sim   �Não 
 
16. Freqüenta feiras comerciais? 

�Sim, todos os anos  � Sim, a cada dois anos  �Nunca 
  
17. O design influenciou no aumento da produção desses produtos? 

�Sim   �Não 
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18. Houve alguma mudança verificada quanto à imagem da marca? 
�Sim, tornou se mais conhecida 
�Sim, a imagem ficou conhecida pelo uso do design  
�Não houve mudança na imagem da empresa  

 
19. A comunicação de lançamento de novos produtos usa a palavra design? 

�Sim   �Não 
 
20. Se  a resposta for positiva, identifique por que  
�a palavra design possui apelo positivo  � a palavra design vende mais  
� porque houve investimento em design � outros  
 
 
 
 
 
Obrigada! 
Agradeço a sua participação respondendo a este questionário. 
Caso tenha alguma dúvida na qual possa auxiliá-lo, meu e-mail é: 
roselie.lemos2@uol.com.br   
 
Atenciosamente, 
 
 
Roselie de Faria Lemos 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Regional de Blumenau - FURB  
www.furb.br  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
Empresa: 
Nome do respondente: 
Função do respondente: 
Data: 
 
 
As perguntas abaixo foram elaboradas partindo do seguinte conceito de design:  
Design é uma atividade que cria novas formas, aplica novos materiais e cores e acrescenta 
novas tecnologias a objetos produzidos industrialmente despertando o desejo do consumidor e 
proporcionando sua diferenciação no mercado.  
  
 
 
1. Como a empresa “descobriu” o design? 
 
 
2. Por que tomou a decisão em investir em design e novos produtos.?  
 
 
3. Pode explicar como isso aconteceu?  
 
 
4. Há quanto tempo a sua empresa aplica o design em seus produtos? 
 
 
5. Você pode citar algum caso de sucesso que tenha sido importante para alavancar os 
lançamentos da empresa?  
 
6. Pode descrever como surgiu a oportunidade de lançamento do produto e como atingiu sucesso?  
 
 
7. Na sua percepção, quais são os benefícios em utilizar o design no desenvolvimento de 
produtos? 
 
 
8. Como são normalmente desenvolvidos novos produtos na empresa? 
 
 
9. Quantos designers a empresa tem em sua estrutura? 
 
 
10. Qual foi o benefício agregado pelo profissional de design? 
(Alterou de alguma maneira o processo de desenvolvimento, o processo de produção ou foi 
somente uma mudança na forma? Melhorou o uso do produto, usou novos materiais, acrescentou 
novas funções ao produto? 
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11. Esse segmento da indústria traz modelos do exterior? 
Por quê ? 
 
 
11. Em sua percepção, os seus concorrentes estão utilizando o design em seus produtos? 
 
  
12. Como são identificadas novas necessidades e novos produtos? 
Como as necessidades do consumidor influenciam no design e desenvolvimento de produtos 
dentro da empresa? 
 
 
13. Qual é o grau de contribuição do designer para o aumento de qualidade no seu produto? 
 
 
14. Como o cliente percebe as novas qualidades do produto? 
 
 
15. Em sua opinião, design e inovação são uma coisa só? 
 
 
16. E qual seria a importância da inovação no produto? 
 
 
17. Em que processo de inovação o seu produto se enquadra? Alterou de alguma maneira o 
processo de desenvolvimento ou de produção? Melhorou a usabilidade do produto, usou novos 
materiais ou acrescentou novas funções? 
 
 
18. Os novos produtos são patenteados? 
 
 
19. A empresa ganhou de alguma forma no mercado depois da utilização do design? O que 
mudou? Por quê? 
 
 
20. A diferença é percebida dentro da empresa? Fora dela, é possível identificar alguma 
diferença?  
 
 
21. Em sua opinião, os valores agregados pelo design podem se transformar em argumento de 
vendas do produto? Por quê? 
 
 
22. Você acredita que o design como atributo pode ajudar o cliente a se identificar com a sua 
marca? 
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23. O design agregou algum valor a sua marca?  
 

 

 

 


