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O
investimento em design sempre foi
crítico para alguns tipos de indústrias,
como moda e mobiliário. No entan-
to, cada vez mais, há a preocupação
de utilizar o design como estratégia,
uma maneira de expressar a iden-
tidade da empresa, estabelecendo
seus produtos, coerentemente, com
o que deles se espera. O design tem
sido reconhecido como uma im-
portante dimensão competitiva
(Wright, et al; 2000), sendo bastante
comum que seja associado, basi-
camente, com o aspecto externo do
produto; no entanto, mais do que
estética, o design tem uma forte inter-
relação com a funcionalidade e
ergonomia do produto. Bloch (1995)
aponta que uma característica
fundamental do produto é seu
aspecto externo, sua forma exterior
ou seu design.

Borja de Mozota (2002) discute a
função transformadora do design,
dizendo que, no âmbito do design
estratégico, existem empresas que
o consideram como competências-
chave, como é o caso da Apple. Há
empresas que surgem e crescem
com esse foco, como a Ikea, e, no
Brasil, a TokStok e outras, em que o
design assume importância crescen-
te, com o passar do tempo. Nesses ca-
sos, o design pode ser visto como um
recurso estratégico, em que a gestão
deve antecipar as transformações que
a competição, no futuro, trarão
(Hamel e Prahalad, 1994).

Design é um termo de difícil defi-
nição. Peters (1995) apresentou 142
definições diferentes baseadas na
percepção de um não-designer; a
primeira delas sintetiza o pensa-
mento corrente: “200.000 coisas
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✲ Há empresas que surgem e crescem com esse foco, como a
Ikea, e, no Brasil, a TokStok e outras, em que o design assume
importância crescente, com o passar do tempo.
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diferentes para 200.000 pessoas
diferentes”. A palavra design, muitas
vezes, é utilizada com um foco muito
restrito, referindo-se, simplesmente,
aos planos de um produto; no entanto
preocupa-se não apenas com a forma
física do produto em si, como
também com a ambientação de um
varejo ou das instalações da empresa.
Além deste aspecto, inclui também
alguns aspectos de comunicação da
empresa, como materiais promo-
cionais e de propaganda, relatórios,
vídeos, sinais etc.

Design, muitas vezes, também é usa-
do como sinônimo de estilo, qua-
lidade e status, quando se usa, por
exemplo, uma peça de design ou
uma roupa de designer. No início dos
anos 80, Kotler e Rath (1984) já
chamavam a atenção para o design

como uma importante ferramenta
estratégica de marketing, definindo-
o como o “processo que procura
otimizar a satisfação do consumidor
e a lucratividade da empresa através
do uso criativo dos principais
elementos do design (performance,
qualidade, durabilidade, aparência
e custo), em conexão com produtos,
ambientes, informação e identidades
corporativas”.

Fairhead (1988) destaca o uso in-
conseqüente da palavra design, que,
muitas vezes, não significa muito e
apresenta três sentidos básicos para
a palavra:

Uma maneira de descrever a
versão final e a configuração
final de um produto.  Trata-se

de uma definição simples, mas ex-

cessivamente generalista, capaz de
induzir a interpretações falsas ou con-
fusas, como por exemplo referir-se,
meramente, à aparência externa do
produto, sem considerar sua perfor-
mance ou configuração interna.

Uma maneira de descrever
uma atividade funcional es-
pecífica, como design indus-

trial, design de embalagens, design
gráfico e assim por diante.

Cada vez mais, a palavra de-
sign é usada em seu sentido
mais amplo, de descrever um

processo interdisciplinar através do
qual produtos são planejados e
trazidos ao mercado. O processo en-
volve um grande número de di-
ferentes habilidades funcionais,
tocando uma série de questões
comportamentais.

Gorb (1990) chama a atenção para
o fato de que design não deve ser
confundido com o processo de
inovação, colocando o design como
elemento-chave no processo de
planejamento da empresa, o plano
para as “coisas” que a empresa pro-
duz, vende, usa ou se comunica.
Hollins e Pugh (1990) apresentam
especificações para diversas catego-
rias de design, sintetizadas a seguir:

❖ DESIGN PADRÃO1 : design de
produto que fixa o conceito por um
período de tempo. Ele atende às ne-
cessidades do mercado mais ade-
quadamente do que outros designs
disponíveis.

❖ PLANO DE DESIGN: É um roteiro
para guiar através do processo de
design.

1

2

3

A palavra design,
muitas vezes, é
utilizada com um
foco muito
restrito, referindo-
se, simplesmente,
aos planos de um
produto; no
entanto preocupa-
se não apenas
com a forma física
do produto em si,
como também com
a ambientação de
um varejo ou das
instalações da
empresa.
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❖ DESIGN DE PROCESSOS: design
de um método de manufatura.

❖ DESIGN TOTAL: processo intera-
tivo e multidisciplinar que traz uma
idéia ou necessidade de mercado e
o transforma em um produto de su-
cesso. O design não termina com a
produção, mas com o descarte do
produto.

Como se pode observar, a definição
do termo design é imprecisa, bem
como a concepção do que é ou não
um bom design, que também é
controversa. Fairhead (1988) comen-
ta que a maioria das crenças sobre o
bom design é estreita e dogmática,
criada para confundir a comunidade
empresarial. Tais como a crença de
que “Bom design é bom-gosto”; tal
crença é irrelevante, pois um produto
pode ser considerado vulgar, mas
atender aos anseios do consumidor
no tocante à sua praticidade, “value
for money”, ser psicologicamente
satisfatório e lucrativo para a empre-
sa. Outra crença é a de que o design
é baseado exclusivamente no sentido
de alta qualidade: por exemplo, o
“melhor design é aquele que incor-
pora os melhores materiais, tem a
melhor performance e tem maior
durabilidade”.

Para Deschamps e Nayak (1996), o
bom design deve ser esteticamente
atraente, seguro e agradável ao toque
e ao uso, imediatamente compre-
ensível e fácil de operar, fácil de ins-
talar, manusear, guardar, limpar e
manter e, por fim, de fabricação fácil
e econômica.

Uma tendência é a crescente impor-

tância dada ao design ecologi-
camente consciente. Segundo as

1.1 DESIGN E A
ORGANIZAÇÃO

A gestão do design faz, cada vez mais,
parte das atividades de marketing. O
design inclui o trabalho de um grupo
de profissionais oriundo de áreas tão
díspares como a da engenharia e das
artes visuais. O design ajuda a criar
uma diferenciação corporativa e uma

normas do prêmio Ecodesign2 , isso
significa:

Otimizar o uso de matérias-
primas e recursos naturais na

produção de embalagens;

Otimizar as embalagens nas
etapas de acondicionamento,

transporte e manuseio;

Identificar o material da em-
balagem por meio de seu sím-

bolo de reciclagem;

Projetar embalagens facili-
tando sua reciclagem ou rea-

proveitamento;

Reduzir a espessura/volume
das embalagens, mantendo

sempre a melhor relação custo-bene-
fício, para a empresa, para a própria
embalagem e para o meio ambiente;

Otimizar o uso de matérias-
-primas.

forma física que pode dar charme e
um apelo imediato ao consumidor.
Pode-se dizer que há três grandes
áreas de atuação do designer (Bruce
e Cooper, 1997): produtos, artes
gráficas e design, propriamente dito,
cada qual com um conjunto de
especializações, como mostra o
esquema indicado na figura 1, a
seguir.
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Figura 1: Disciplinas do design
Fonte:  SHIRLEY, R. e HENN, apud  BRUCE  e COOPER (1997a:9).

PRODUTOS

Displays e exibições

Literatura técnica
e promocional

Imagem corporativa e logos

Arquitetura

Software e Computer
aided design (CAD)

Circuitos eletro eletrônicos

Componentes de engenharia

Produtos de consumo
e industriais

Estruturas de engenharia

Arte, objetos e joalheria

Moda. Footwear, têxteis

Interiores (escritórios,
residências, TV, filmes)

Tipografia e livros

GRÁFICAS

DESIGN

Processos de engenharia

O design de produtos deve consi-
derar questões como: forma, ma-
teriais, construção, ergonomia, con-
veniência do usuário, user frien-
dliness, segurança, ser produzível,
confiabilidade, serviço, instruções
de uso, estética, embalagem,
facilidade de transporte, display de
ponto-de- venda, eficiência de
custo, qualidade, imagem do
produto, imagem corporativa,
satisfação do usuário e lucratividade
do fabricante (FairHead, 1988).

Roy e Potter (1993:171-193) con-
duziram um estudo, na Grã-Breta-
nha, mostrando que o design de
produtos e componentes é respon-
sável por 78% dos tipos de projetos
executados, utilizando a expertise
em design de produtos, design de
engenharia e design industrial. Os
aspectos gráficos e embalagens são
responsáveis pelos demais 22% dos
projetos. Neste caso, a maioria dos
projetos resulta em redesigns de bens
industriais e de consumo. Já no de-

sign de produtos, a maioria dos pro-
jetos resulta em novos designs e a
minoria em redesigns. Interessante
observar que aproximadamente dois
terços deste tipo de trabalho têm por
foco os bens comerciais ou industri-
ais e apenas um terço destina-se ao
consumidor, enquanto a proporção
se inverte no tocante às embalagens.

dos tipos de projetos exe-
cutados utilizam a expertise
em design de produtos, design
de engenharia e design
industrial.

78%

das empresas obtiveram
aumento da lucratividade
com a melhoria no design
de embalagens e outros
aspectos gráficos.
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Outro estudo concluiu que, em 94%
das empresas, houve aumento da
lucratividade com a melhoria no
design de embalagens e outros
aspectos gráficos, fato que nem
sempre ocorre com outros tipos de
projeto.

Lojacomo & Zaccai (2004) argumen-
tam que, na literatura sobre projetos,
desenvolvimento de produtos e
inovação, a palavra design se refere
à atividade criativa, desenvolvimento
de novos produtos ou conjunto de
características funcionais, mas,
atualmente, um número crescente de
empresas tende a entender o design
como a totalidade das atividades e
competências que recolhem infor-
mações relevantes e as  transformam
em um novo produto ou serviço.
Assim, o design vem sendo tratado
como uma “atividade essencial que
confere vantagem competitiva”, seja
deixando claro o significado emo-
cional de produtos ou serviços, seja
captando o “alto valor dessas liga-
ções emocionais”.

Borja de Mozotta (2002) relaciona
os fundamentos teóricos do design
com a gestão, tanto da organização
como do marketing, como se pode
observar no quadro 1.

1.2 DESIGN E O
CONSUMIDOR

A estética do design sofre signifi-
cantes diferenças em se tratando de
homens e mulheres; a questão é
definir que tipo de design agrada à
maioria dos consumidores. Moss
(1995) apresenta evidências de que
as preferências estéticas entre

Quadro 1: Fundamentos teóricos do design, conceitos-chave e seu relacionamento com a gestão.
Fonte: Adaptado de BORJA de MOZOTTA, 2002.

SOCIOLOGIA
DOS
OBJETOS

Importância
simétrica do objeto
e seu usuário.
Objeto como
mediador social.
.

Critica a economia
clássica.
Interação objeto/
sujeito na constituição
da oferta.
Valor da oferta na
relação social.

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS DO DESIGN CONCEITOS-CHAVE

RELACIONA-SE
NA GESTÃO COM:

ESTÉTICA

PERCEPÇÃO

TEORIA DA FORMA

TEORIA
GERAL DOS
SISTEMAS

SEMIÓTICA

A forma como resultante.
A forma como diferença.

Design é igual a confiar,
ver e fazer.

Forma é indissociável de
seu espaço.
A forma é um todo, é
mais que a soma de suas
partes.

A forma é um sistema
coerente, complexo e
aberto.
A forma é uma interface
com seu ambiente.

Uma forma é um signo:
dimensão sintática
(estrutura), dimensão
pragmática (uso) e
dimensão simbólica
(sentido) (Morris/ Peirce).

Diferenciação de
produto.
Coerência em gestão.

Modelos experienciais
de comportamento do
consumidor.
Valor percebido do
produto.

A empresa pode
descrever-se a partir
de suas formas.
A eficiência da
empresa é mais do que
a soma de suas partes.

A empresa é sistêmica.

O homem é um
signo.
Dimensões da
interpretação da
gestão.
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homens e mulheres são diferentes.
Seu estudo principiou com o levan-
tamento das diversas pesquisas
realizadas a respeito da forma como

pessoas de sexo feminino e mas-
culino desenham. Os resultados
obtidos foram sintetizados no
quadro 2:

O trabalho feminino foi considerado
mais colorido, arredondado e menos
técnico do que o masculino. A se-
qüência do estudo mostra que mu-
lheres tendem a preferir embalagens
desenhadas por mulheres, o mesmo
ocorrendo com os homens. Tal fato
tem importante correlação com o
desenvolvimento das embalagens e
seu público-alvo. Segundo a autora,
a maioria dos designers são homens,
mesmo para produtos primariamente
direcionados a mulheres.

Outro estudo realizado envolveu 484
estudantes universitários (Strehlau,
2003; Strehlau e Strehlau, 2004). Esse
estudo procurou identificar se há
diferenças na percepção do consu-
midor sobre cerveja pelo seu
envolvimento com o produto e gêne-
ro. Foi feita uma análise fatorial ex-
ploratória, visando identificar con-
juntos de variáveis que evidencias-
sem a mensuração de um mesmo
constructo com as 25 assertivas re-
ferentes à cerveja. Sete fatores foram
obtidos, que explicavam 55% da va-
riância e sua interpretação permitiu
denominá-los como: qualidade e
estética, design, cor do rótulo, auto-
expressão, cor da garrafa, funciona-
lidade e composição da embalagem.
O fator design aparentemente mostra
que o consumidor de baixo envol-
vimento parece mais propenso a
utilizar a embalagem como fonte de
informações. Os resultados encon-
trados evidenciam que tanto o en-
volvimento como o gênero influen-
ciam na avaliação do consumidor
sobre a embalagem de cerveja. Pela
amostra estudada verificaram-se
indícios de que o consumidor retira
“dicas” sobre a qualidade do produto
a partir do design da embalagem,

❖ Linhas verticais
❖Ângulos
❖Tendem a expandir-se para
além da área de estímulo,
possuindo estruturas
construídas para cima
❖Dominância da forma

Quadro 2: Principais diferenças em desenhos de homens e mulheres.
Fonte: Adaptado de MOSS (1995).

HOMENS MULHERES

Forma

Temática

❖Objetos estáticos ou
relativos à vida como flores,
animais
❖Desenham mulheres

❖Linhas e estruturas
arredondadas
❖Linhas curvas
❖Tendem a deixar a área de
estímulo aberta, elaborando
seus desenhos desta área
❖Dominância da cor

❖Objetos autopropelentes,
como  veículos e navios,
objetos de tecnologia e
máquinas.
❖Desenham homens
❖Uso da palavra impressa
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como a garrafa long neck, que trans-
mite maior charme ao produto,
principalmente para as mulheres, já
que homens tendem a discordar
dessa afirmativa. Outra variável
mostrou uma certa rejeição à escolha
da cerveja pela sua embalagem,
sendo que, o homem de médio
envolvimento discorda muito (média
2,0). As médias relativas à variável
que observa se uma embalagem
bonita influencia na opinião sobre a
cerveja mostram uma tendência à
neutralidade por parte das mulheres
e uma crescente rejeição por parte
dos homens, conforme aumenta o
grau de envolvimento com o
produto.

Rutter (1996) estuda maneiras de se
medir o impacto do design, listando
quatro tipos de informação oriundos
do que chama de “informação hu-
mana”.

❖ COMPORTAMENTO: o que o
consumidor faz.

❖ PERCEPÇÃO: lida com as imagens
mentais das pessoas com relação a
como o produto parece, funciona etc.

❖ PERFORMANCE: o que uma pes-
soa pensa sobre como um produto
deve parecer ou funcionar pode dar
uma boa indicação de como ele
realmente funciona.

❖ EMOÇÃO: refere-se à resposta
instintiva que uma pessoa tem pelo
produto.

O design deve atrair, senão seduzir
o consumidor, persuadindo-o a com-
prar determinado produto, incluindo
aqui motivações emocionais que o

designer traduz em termos de cores,
imagem e material empregado. Por
exemplo, o designer pode adicionar
caráter e “romance” na embalagem.
O ponto-chave, nesta adição de
“caráter”, é que o designer adiciona
valor ao produto que contém. Con-
noly e Davison (1996), em estudo
com o consumidor no ponto-de-
venda, mostram que o consumidor
rejeita a influência das embalagens;
no entanto, estes mesmos consu-
midores eram acompanhados em
suas compras e, nesse momento,
contradisseram, inúmeras vezes, o
comentário racional anterior. Ainda
que o consumidor aprecie uma
embalagem, isto não implica a com-
pra do produto. O mesmo estudo
avalia que, muitas vezes, os consu-
midores mostram-se confusos diante
de gôndolas de produtos, em que
todos “gritam” tentando chamar sua
atenção, parecendo assemelhados.
A maneira de se evitar tal problema
é através da posse de bons equities
visuais, na forma de cores, símbolos
gráficos e formatos, para que a marca
se destaque.

Com relação à embalagem, esta é a re-
presentação da marca no ponto-de-
venda; uma embalagem “passiva”
apenas absorve a atuação de outros
elementos de marketing ou da atividade
promocional, nada fazendo para criar
interesse ou persuadir o consumidor.
Uma embalagem “ativa” está em
sinergia com o restante do marketing
mix (Southgate, 1994). O ponto a ser
destacado é que a embalagem é a única
forma tangível de expressão da marca,
uma conexão material com a empresa
que fabrica o produto. A natureza tátil
e metafórica da embalagem transforma-
a em um elemento potencialmente forte
na comunicação da marca. Para Stokes

(1986), o design é, talvez, a carac-
terística mais importante de uma
embalagem, por- que este aspecto tem
a responsabilidade primária de
comunicar, imediatamente, a imagem
da marca, pois uma embalagem de
destaque tem um poder superior de
venda.

1.3 CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS

Design é uma atividade com crescente
importância mercadológica, pois
impacta nas questões estéticas e
também nas questões funcionais, sem

As mídias relativas à variável que
observa se uma embalagem
bonita influencia na opinião sobre
a cerveja mostram uma tendência
à neutralidade por parte das
mulheres e de uma crescente
rejeição por parte dos homens,
conforme o grau de envolvimento
com o produto aumenta.

✲
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mencionar elementos como economia
na produção, melhoria no meio-
ambiente, seja em redução de emba-
lagens ou em embalagens ecologi-
camente produzidas, e assim por diante.
O design refere-se, então, tanto à
performance de um produto como às
imagens mentais do consumidor (per-
cepção). Como mídia, o design tam-
bém é responsável por carregar uma
parcela da identidade da marca,
colaborando dessa maneira com a
construção de uma imagem de marca.
O design pode estar “carregado” de
dicas (cues), que o consumidor inter-
preta com base em seu repertório e
organiza nas cadeias de meios-fim. É
um processo contínuo, formando novas
relações todos os instantes. O design
pode ser transformado em excelente
veículo dessas “dicas”, pois o consu-
midor interage diretamente com ele e
este é a representação física, a tan-
gibilização dos conceitos que com-
põem a identidade.

Como se pode observar, essa tan-
gibilização dos conceitos da iden-
tidade da marca transmite a essência
do produto e da marca que está sen-
do consumida. Poeticamente, para
concluir, pode-se dizer que, se a
marca é a alma de um produto, a
embalagem (ou o design do produto)
é seu corpo; dois elementos indis-
sociáveis em sua vida.
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