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Falando em metodologia de projetos, utilização de esquemas, tabelas, e demais ferramentas 
que ajudam a estabelecer procedimentos no processo de design, cabe destacar que os 
mesmos não devem limitar os processos criativos e sim potencializá-los. Utilizando este tipo de 
artifícios a mente se liberta de questões que se repetem em cada projeto para centrar-se nas 
questões variáveis que são as que podem acabar num resultado “criativo”. Mas para que isto 
aconteça, as ferramentas não podem ser estáticas e sim orgânicas, ou seja, estar em 
constante transformação e otimização com base na observação e a análise da dinâmica do 
trabalho. 
 
A maior parte dos métodos de desenvolvimento de produto de conhecimento público começa 
com um briefing estabelecido pelo cliente. A partir daí desenvolve-se o levantamento de dados 
relevantes para criar os primeiros conceitos que respondam a esse briefing. Este nascimento 
do projeto pode ser o ideal se dentro da empresa-cliente existe um grupo de pessoas 
realmente preparado para a criação de estratégias de novos produtos.  
 
 Podemos mencionar como algumas das características intrínsecas a este tipo de equipes: ser 
interdisciplinar, ter pessoas preparadas na área do marketing de produto, ter pessoas com 
capacidade crítica e analítica do mercado, do contexto de uso, de tendências de consumo e 
forma de vida, ser uma equipe criativa e com experiência em implantação de estratégias 
inovadoras, com um tempo de trabalho estabelecido para estas atividades, entre outras. Como 
sabemos, são difíceis de achar nas empresas da América Latina (independentemente do 
tamanho da empresa) equipes com estas características, já que as companhias geralmente 
concentram-se na situação de produtos que existentes nos seus catálogos.   
 
 Como conseqüência desta situação, o projeto chega às vezes ao designer de forma algo 
indefinida, descrevendo o tipo de produto a ser realizado, o público alvo (dividido em sexo, 
idade e condição socioeconômica), e os processos produtivos a serem explorados. 
Excepcionalmente a estratégia do produto é realmente inovadora quanto a explorar uma nova 
função ou um posicionamento original do produto no mercado.  
 
 Na primeira situação, o projeto tende a resultar num trabalho de “styling”, a menos que a 
equipe de design analise o contexto do projeto com atitude criativa e faça alguns 
questionamentos ao documento inicial. Mas ainda assim, é freqüente que esses 
questionamentos não sejam valorizados se não se mostram para o cliente de forma explícita, 
quais as oportunidades que a empresa e o produto perderiam em caso de continuar com as 
determinantes iniciais.  
 
 Por essa razão assumimos no escritório uma Etapa 0 na nossa metodologia. Chamamos a esta 
etapa de Definição de briefing. Esta agrega uma instância de pesquisa e geração de conceitos 
aberta, anterior à geração de conceitos convencional (presa ao briefing). A Etapa 0 inclui as 
seguintes sub etapas: 
 
• Analise do briefing primário (empresa, tipo de produto, objetivo do projeto), 
• Levantamento de dados do contexto do projeto (Contexto da empresa, produto, mercado e 
usuário), 
• Análise dos dados / requisitos de design 
• Geração aberta de conceitos (em nível de proposta conceitual de produto), 
• Revisão e questionamentos de estratégias 
• Redefinição do briefing específico (posicionamento em relação à concorrência, público alvo, 
materiais, valores do projeto, benefícios, sistema / família / linha de produtos), 
• Detecção de oportunidades de novos projetos. 
As conseqüências da implantação desta nova etapa na nossa metodologia (que agora fica 
explícita para o cliente desde o orçamento inicial) tem sido: 
 
• Maior grau de inovação nos produtos desenvolvidos 
• Motivação de trabalho para a equipe interna de desenvolvimento 



• Maior comprometimento da empresa-cliente no projeto 
• Valorização por parte do cliente da capacidade da equipe e da importância do papel no 
design nos projetos de produto 
• Diminuição das instâncias de retorno no projeto por insegurança dos agentes envolvidos com 
os princípios do mesmo.  
• Nascimento de outros projetos em conjunto com a mesma empresa 
 
 A implantação da Etapa 0 é mais uma etapa de aprimoramento das ferramentas orgânicas de 
trabalho, mas seguramente não será a última.  
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