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EDITORIAL
Olá
Bitcoin, Disney compra a Fox, Star Wars, Embraer e Anitta, final de ano agitado
com muitos acontecimentos dentro e fora do Brasil no que diz respeito a branding, inovação, design e empreendedorismo. Voltamos a aprender empreendorismo fora do eixo acadêmico com a estratégia de marketing da cantora Anitta,
que na última semana do ano está no top 10 da revista Billboard à frente de Eminen, Snoop Dog e Lady Gaga, entrando no mercado americano com a força que
muitos artistas brasileiros tentaram e nunca conseguiram. Usou o ritmo certo, o
idioma certo e hora ideal para entrar no time dos grandes. Como os Simpsons
já tinham anunciado em 1998 a Disney comprou a divisão de entretenimento
da FOX acirrando a briga pelo mercado de streaming com a Netflix e a Amazon
(de novo Jef Bezos, que agora se afirma por mais tempo como o mais rico do
mundo), tudo isso num mundo que está revendo o conceito de dinheiro com as
Bitcoins, ou melhor com a tecnologia Blockchain.
Dados, dados, dados, é assim que a vida funciona atualmente, mais importante que o valor financeiro dessas criptomoedas são as facilidades que elas vão
nos gerar nos próximos anos agilizando os processos cotidianos, desde fazer o
café da manhã até realizar viagens espaciais. Porém, esses dados precisam de
tratamento adequado que o design pode dar para que as informações possam
ser úteis a qualquer pessoa, leiga ou expert. Falando em viagens espaciais, não
podemos deixar também de lembrar do sucesso/fracasso do último filme da
saga Star Wars que estreou no mundo todo no mês de dezembro. Em “Os últimos Jedi” parece que não acertaram a mão e os argumentos de UX utilizados
no filme estão sendo muito criticados (falta de som por 10 segundos virou uma
eternidade e uma reclamação nos cinemas). Só pra terminar e voar um pouco
mais baixo não podemos esquecer de uma das empresas mais inovadoras do
Brasil que está sendo cobiçada pela gigante da aviação Boeing, a EMBRAER é
nosso orgulho como marca, no design, na sua história empreendedora isso sem
falar na inovação que disponibiliza para o mundo todo em tecnologia aeronautica. Ufa! Foi uma ano que vai ser difícil esquecer.
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Para a e-Revista LOGO não foi diferente, será um ano inesquecível, agora temos DOI. Desde o último número conseguimos nossa certificação DOI e todos
nossos artigos, desde o primeiro volume podem ser encontrados na plataforma DOI no endereço https://doi.org/10.26771/e-Revista.LOGO. Foi uma tarefa
difícil que agradeço a todos os envolvidos na obtenção desse registro: Naiane
Salvi, Amanda Queiroz Campos, Hécate Torres-Angenot, Luiza Trevi e o amigo
Maurício Manhães. Esse parece um passo pequeno mas pra nós, é mais um em
busca de reconhecimento internacional de excelência em divulgação científica
nas áreas de Design, Branding, Empreendedorismo e Inovação. Também esse
ano tivemos nosso primeiro número especial, coordenado pelas professoras
Marilia Matos Gonçalves e Luciane Fadel, aprensentando os melhores artigos
do Interaction South America (ISA 2017) realizado em Florianópolis. Por último,
mas não menos importante, cabe-nos falar do Projeto que a e-Revista LOGO
capitaneou de criação de um Mestrado Profissional em Inovação e Empreendedorismo que foi aprovado na UFSC e aguarda a autorização de funcionamento
pela CAPES, tendo previsão de início para agosto de 2018. Uma proposta inovadora onde a dissertação será substituída por um projeto de inovação e/ou
empreendedorismo com ênfase em Design, Gestão e Tecnologia.
Neste número temos, novamente conforme o planejado, mais 6 artigos de diversas instituições brasileiras e estrangeiras. Dois trios internacionais, um de
Portugal dos professores Doutores Américo Mateus e Susana Leonor junto com
a Doutoranda Sofia Martins e outro dos autores Affonso Orciuoli (Espanha), Effimia Giannopoulou (Grécia) e o Dr. Paulo Baquero (Colômbia), nos apresentam
artigos sobre a realidade do mundo nessa nova revolução industrial que estamos vivendo, dando força para a nova realidade da economia mundial focada no empreendedorismo das start ups e nas tecnologias makers. O artigo do
Carlos Davi Matiuzzi, da Fernanda Pandolfo e do Dr. Márcio Walber mostra o
sucesso de uma aplicação prática e efetiva das metodologias de Design no mercado de eletroportáteis no Brasil, mais uma vez mostrandto a importancia da
aproximação da pesquisa científica e acadêmica com a realidade profissional.
Completendo esse número três artigos que focam no Design de Moda, o primeiro abordando metodologias projetuais no design contemporâneo de leques escrito pelos pesquisadores Michael Garcia Rocha, Dr. Cláudio Roberto Y
Goya da UNESP, nesse mesmo viés as pesquisadoras da UNIVALI, Lucia Natalia
Borges Laste, Drª Ana Paula Lisboa Sohn e Marina Araújo Teixeira Rios anali-
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sam a produção de design autoral na região do Vale do Itajaí com foco no slow
fashion. Falando também de moda mas com um aspecto mais focado no lado
comercial a Mestre Patrícia Cecatto e a Drª. Sandra Borsoi, fazem uma análise da
importância do ponto de venda para as marcas de moda no mundo todo.
Com este número, que tem artigos de mais de 15 instituições de pesquisa e desenvolvimento do país e do exterior, esperamos contribuir com as suas pesquisas e com a divulgação da importância do trabalho conjunto entre a academia
e o mercado; buscando a construção da inovação por meio do empreendedorismo tendo como pilares o design, a tecnologia e a gestão de qualidade pensadas juntas. Convido a todos para aproveitar esse momento de redução do ritmo
de trabalho – pois sei que vocês não param – para ler nossos artigos e preparar
o seu artigo para nossos próximos números.
Boa leitura, divirtam-se e um feliz 2018,
O Editor.
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EDITORIAL
Hello.
Bitcoin, Star Wars, Embraer, Anitta, Disney buys FOX. The end of the year was
busy, with many events inside and outside Brazil regarding branding, innovation, design, and entrepreneurship. Once again we learn from entrepreneurship
outside of the academic sphere. The marketing strategy of the singer Anitta placed her in the top 10 of Billboard magazine in the last week of 2017. She outstripped Eminen, Snoop Dog, and Lady Gaga, entering the American market with
a strength that many Brazilian artists have never succeeded. She used the right
rhythm, the right language and the ideal time to join the great. As the Simpsons
had already announced in 1998, Disney bought FOX’s entertainment division
stirring up the fight over the streaming market with Netflix and Amazon (Jef
Bezos remains as the richest in the world). All this in a world that is reviewing
the concept of money with Bitcoins, or rather with Blockchain technology.
Data, data, data. That is how life works today. More important than the financial
value of these crypto-coins are the facilities they will generate in the coming
years, streamlining everyday processes, from breakfast to space travel. However, these data need the appropriate treatment that design can provide so that
the information can be useful to anyone, layperson or expert. Speaking of space
travel, we cannot fail to remember the success/failure of the last movie in the
Star Wars saga that debuted worldwide in December. In “The Last Jedi” it seems
that they did not hit the hand. The UX arguments used in the film are being
quite criticized (the lack of sound for 10 seconds became an eternity and was a
frequent complaint in theaters). Finally, and back to this orbit, we cannot forget
one of the most innovative companies in Brazil. EMBRAER is being coveted by the
aviation giant Boeing. The Brazilian company is our pride due to its brand, design,
and entrepreneurial history, not to mention the innovation it makes available to the
world in aeronautical technology. Wow! 2017 was a year that will be hard to forget.
For the e-Journal LOGO, it was no different. It will be an unforgettable year. We
now have DOI. Since our last issue, we have obtained our DOI certification, and
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all our articles from the first volume can be found on the DOI platform [https://
doi.org/10.26771/e-Revista.LOGO]. It was a difficult task. Therefore it is with gratitude that we thank all those involved in obtaining this achievement: Naiane
Salvi, Amanda Queiroz Campos, Hécate Torres-Angenot, Luiza Trevi, and the
friend Mauricio Manhães. This may seem a small step, but for us, it is one more
step towards international recognition of excellence in scientific dissemination
in the areas of Design, Branding, Entrepreneurship, and Innovation.
Furthermore, this year we had our first special issue edition. It was coordinated by the Professors Marilia Matos Gonçalves and Luciane Fadel and presented
the best articles of Interaction South America (ISA 2017) held in Florianópolis.
Last but not least, it is worth mentioning the project that the e-Journal LOGO
preceded: the creation of a Professional Master’s Degree in Innovation, and Entrepreneurship. The Program was approved to be held at UFSC and awaits the
authorization of CAPES to operate. It should begin in August 2018. It has an innovative proposal where an innovation or entrepreneurship project with emphasis
on Design, Management, and Technology will replace the traditional dissertation.
In this issue, we have again as planned six articles from various Brazilian and
foreign institutions. Two international trios comprise this edition. One of them
comes from Portugal by Professors Américo Mateus and Susana Leonor with
Ph.D. candidate Sofia Martins. The second paper is by authors Affonso Orciuoli
(Spain), Effimia Giannopoulou (Greece) and Dr. Paulo Baquero (Colombia). The
articles approach the reality of the world in this new industrial revolution, strengthening the reality of the world economy focused on the entrepreneurship of
startups and technologies makers. The article by Carlos Davi Matiuzzi, Fernanda
Pandolfo, and Dr. Márcio Walber presents the success of an effective application
of design methodologies in the small appliances market in Brazil, once again
showing the importance of the approximation of scientific and academic research with the professional reality.
Completing this issue three articles focus on fashion design. The first one approaches design methodologies in the contemporary design of fans with the authorship of Michael Garcia Rocha and Dr. Cláudio Roberto Y. Goya of UNESP. In
this same bias, the researchers from UNIVALI, Lucia Natalia Borges Laste, Dr. Ana
Paula Lisboa Sohn, and Marina Araújo Teixeira Rios, analyze the production of
authorial design focused on the slow fashion in the region of the Itajaí Valley.
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Referring also to fashion, but with a more focused aspect on the commercial
side, M.A. Patrícia Cecatto and Dr. Sandra Borsoi analyze the importance of the
point of sale for fashion brands worldwide.
This issue contains more than 15 papers of research and development institutions in Brazil and abroad. With that, we hope to contribute to the research and
dissemination of the importance of the collaboration between academia and
market. Both spheres should work together in the construction of innovation
through entrepreneurship, design, technology, and quality management. I invite you to enjoy the quietness of the holidays for reading our selection of articles
and for preparing an article of your own to comprise our future editions.
I wish you a good reading. May you have fun and enjoy a happy 2018,
The Editor.
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ABSTRACT
Companies have sought to introduce new methodologies for business and
project management and development. In this perspective emerged the Design Thinking, a methodology focused on synesthetic aspects and organized in
what have been called the mental process of designers within a creative bias.
However, Design Thinking has surpassed its original format becoming a business methodology focused on the empowerment of non-designers within a
closed perspective in strongly structured and linear. Our purpose is to return to
the origins of how to design and enable the design thinking (r)evolution: Systemic, non-linear and meta-discipline, through methods, techniques and tools
appropriate to start-ups.

KEYWORDS
Design Thinking; System Thinking; Meta-systems; Start-ups.

RESUMO
As empresas têm procurado apresentar novas metodologias para negócios
e gestão de projetos e desenvolvimento. Nesta perspectiva surgiu o Design
Thinking, uma metodologia focada em aspectos sinestésicos e organizados no
que tem sido chamado o processo mental de designers dentro de um viés criativo. No entanto, o Design Thinking ultrapassou seu formato original, tornando-se uma metodologia de negócios focada na capacitação de não-designers
dentro de uma perspectiva fechada em fortemente estruturado e linear. Nosso
objetivo é retornar às origens de como projetar e permitir a evolução do pensamento (r) projeto: sistêmico, não-linear e meta-disciplina, através de métodos,
técnicas e ferramentas adequadas para Start-ups.
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PALAVRAS-CHAVE
Design Thinking; Pensamento Sistêmico; Meta-systems; Start-ups.

1 INTRODUCTION
In the last years, an analysis of the processes where some answers and paths
have been found have been made, according to Patter & Pastor, 2015 there are
four phases of Design Thinking complexity (figure 1):

Figure 1: Design evolution phases
Source: Patter & Pastor, 2015

· A first phase focused on the design thinking process outcome or result,
as developing innovative products and services;
· A second phase, more focused on process itself and how it could solve
other type of innovation challenges, such as the social, technological and
territorial areas;
· A third phase, more actual where organizations see design thinking processes as a main reference, model, process and set of tools for creating
organizational culture oriented towards innovation.
· In a fourth phase, Design aligns itself as a central element in the structure,
3
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strategy and leadership form of organizations, creating more innovative
organizations that define their own processes and subsystems according
to the challenges, workers, and stakeholder’s involvement.
The Design Metasystem research project proposes to discuss and analyze
these this four evolution phases trough the lenses of cognitive models:
•
The DT1 fits in deductive processes - Postulate Then and test hypotheses, strong focus on experimentation.
•
The DT2 fits in induction processes - Extrapolate from observations, which led to a deepening of the techniques and methods
of obser vation.
•
The DT3 fits in abduction cases - Imagine Scenarios que satisfy
conditions which led to the focus on developing organisational structures and spaces that could enable creative and innovation culture like:
Think Thanks, Corporate Garage, Genius coffee, internal start-up, etc...
Our Design Metasystem research project and conceptual model, propose to support this evolution towards the fourth Stage that DT4 is related
retro-abductive models - Imagine Rules que lead to alternate Behaviours.
Only such focus may enable the necessary conditions for a true design
thinking (r)evolution: non-linear and collaborative, through methods,
techniques and tools appropriate to start-ups.
According to Banny Banerjee, 2008: “Design is uniquely positioned
to engage in complex multi-dimensional problems, and yet to do so
effectively, there are many areas it needs to buttress itself in through collaborations with other fields. But in filling the gaps in its own
methodologies, the bigger opportunity is for design to find ways
of systematizing and expanding the nature of collaborations with
other disciplines”.
In the following figure 2, the author presents the evolution of Design,
mainly with the Design thinking dissemination: (…) “how core design
practice became more generalized in applying “design thinking” to
problems not traditionally considered within the purview of design.
We are beginning to see multi-disciplinary collaborations take place
across institutions and academic programs. Systematization of the
rules of engagement between sets of discipline yields a trans-discipline. The process of creating trans-disciplinary paradigms attuned
to a given class of problems would constitute a meta-disciplinary
practice (…)”
4
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Figure 2: From traditional design practice to the Meta-discipline of Design
Source: Banerjee, 2008

2 AN EVOLUTIVE PERSPECTIVE ON DESIGN, INNOVATION AND
START-UPS
Innovative efforts in organizations are increasingly drawing from the field of
design. Cognitive processes, tools and methods underlying design practice are
being employed to drive innovation, not only in industrial and consumer
product firms, but also in the service industries such as healthcare, insurance, and banking (Brown, 2009; Liedtka & Ogilve,2011; Kolko, 2015; Vianna, Vianna, Adler, Lucena, & Russo, 2012).
This represents a substantial evolution in the field of design. Historically,
design was treated as a downstream step in the product development
process. Designers were primarily expected to provide late-stage add-ons
to products to make them more aesthetically attractive.
Over the years, design has moved upstream, taking a greater role in adding value at earlier stages of the innovation process (Brown, 2009). Design evolution has been depicted by Richard Buchanan (2001) as moving
from the first and second orders of design, dealing with graphic and industrial design, to the third and fourth orders of design-arenas of human
interaction and environmental design, including organizational change.
Substantive innovation is accompanied by needs for organizational change
(Junginger, 2007; Deserti & Rizzo, 2014). As design thinking increases its scope to more strategic aspects of organizational activity, the development of a
greater understanding of organizational processes, including the complex issues underlying organizational change, is needed. For some time now, business
discourse has identified that leaders with designerly approaches offer strategic
and tactical advantages over those with approaches espoused and taught in
traditional MBA and business leadership curricula (Brown, 2009; Liedtka, King,
5
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and Bennett, 2011; Liedtkaand Mintzberg, 2006; Liedtka and Ogilvie, 2011; Martin, 2009). To clarify designerly, we refer to Cross (2006, 2011) and his discussion
of an approach to design that privileges discourse around and through making,
aesthetic sensitivity, and human-centered perspectives.
In response to this, we have seen an uptake of design discourse and
concepts in the traditional leadership curriculum. MBA programs (and
business schools more widely) have adopted design as a point of differentiation in a crowded market (e.g., Rottman, Case Western, Oxford,
Harvard Business School, Copenhagen Business School etc.).
Science, technology, engineering, and mathematics programs have reclaimed
design skills and attitudes as a way of crossing silos and addressing ill-framed professional situations (e.g., Olin, MIT). Another response for building
designerly capacity has been to house design on its own, structurally independent from institutional silos (e.g., dSchool, HPInstitute) or as a separate organizational entity, working in startup/incubator mode (e.g., AC4D,
Strelka). Some initiatives by government agencies (e.g., British Design
Council, Singapore Design Council, AIGA Designer of 2015, CIIC Valuing
Australia’s Creative Industries) approach this issue from a designerly perspective, arguing for the value of awareness, use, and integration of design
within traditionally separate industries. Concurrently, more traditional establishments of design education schools of art and design (e.g., California
College of the Arts, School of Visual Arts) have extended their curricula to
explicitly address topics of business, innovation, and leaders.
However, although all this effort has managed to raise the value of design and
give it a prominent place in organizations, on the other hand the fundamental concepts of creative and collaborative work design have been forgotten, making the activity much more methodical and bound to rules
that Show very similar results in all processes of Design Thinking applied
in companies (Christ, 2013). So, the vast majority of businesses end up presenting similar results, repetitive formats and solutions that are no longer of
disruptive innovation but rather of process improvement or usability.
Design, in its broadest possible sense, can help us to integrate the remarkable wealth of specialized knowledge, skill and shared aspiration that
rests within humanity. Design should not be considered a specialized field
of human endeavor but it can be understood as the integrative activity that
connects human intentions to their material and cultural expression in the
form of artefacts, institutions and processes (Walh, 2016).
6
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The idea of linearity of thought is no longer conceived, as it has been used for
a long time, the contemporary professional can no longer follow linear directions. It needs to incorporate different areas of knowledge to contextualize its
performance, making it more comprehensive (Gomez, 2005). Mainly, in the
space of construction of new innovative enterprises as is the case of start-ups.
This new way of starting companies called start-up has been growing worldwide and in Europe and Portugal has considered as a “friend” country of start-ups. According to official documents the Start-Up Portugal Program (www.
startupportugal.com), the strategy of the Government of the Republic for Entrepreneurship. Rather than fostering an entrepreneurial spirit, it is designed
to support those who are already entrepreneurs, to ensure the longevity
of the businesses created and to increase their impact on job creation and
economic value.
It is designed to organize, unblock, promote sharing of benefits, good practices and resources, understand where there are regional and sectorial failures
and fill gaps. In order for such actions to take place, it is necessary to review
the methodological processes that have been applied, whether in large or
small companies, in a contemporary way, focused on the innovative results
and not on magic formulas that are fixed in filling pre-determined boxes in
Design empowerment books rather than the reality of systemic, collaborative,
and transdisciplinary thinking that design can apply.

3 DESIGN METASYSTEM RESEARCH PLAN
As described in the literature, the methodologies, mainly design thinking and
lean start up, have been relatively successful in their applications, mainly by the
implementation model that transforms all the processes in one or more canvas
with boxes to be fulfil by consultant and methodology teacher. In this sense,
this research aims to revisit all presented methodologies.
With the real perspective of design, not of empowerment but of collaborative
and non-linear work, which adapts to the real needs of each star- up in which
the process will be applied. Within classic theories of nonlinearity design and
collaborative work this project aims to develop methods, techniques and tools that support, the creation and innovation in products / services and management of start-ups.
To proceed with this research, we first discuss the process of project that is largely viewed as a collaborative, interdisciplinary activity that is more flexible than
some of the approaches that emerged during the 1970s and 1980s (Martins,
7
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Cruz Rodrigues & Mateus, 2016). Design research has assumed its articulation
between the different disciplines and reflection on the knowledge developed
(Leonor, 2016). Dissipating boundaries that separate the different scientific areas and integrating different disciplines into the object of study brings other
perspectives, methods, new knowledge and results that can fulfil the gaps in
other research areas (Alexander, 1964).
This research will develop by the Design-based Research (DBR) that has been
gaining expression since the end of the 20th century. The research method has
is origins in the education research field (Anderson and Shattuck, 2012), which
is why it was considered its use in the present research, that is based on pedagogical proposals for the scenario of application. A DBR consists of “a systematic but flexible methodology aimed to improve educational practices through
iterative analysis, design, development, and implementation, based on collaboration among researchers and practioners in real-world settings, and leading to
contextually-sensitive design principles and theories” (Wang e Hannafin, 2005, p. 6).
Unlike traditional research methods, DBR is not based on the formulation of
hypotheses but rather on the analysis of practical problems in collaboration
and the development of solutions based on existing design principles and technological innovations.
Barab and Squire (2004) argue that the distinction between DBR and action
research is that “the project is designed not only to meet local needs, but to advance a theoretical agenda, to discover, explore, and confirm Theoretical relations “(Barab and Squire, 2004, p.5). Therefore, the main objective of the present
research was not only to meet the needs of a scientific context, but to discover,
advance and confirm theoretical relations woven in the context of the reality of
start-ups, which in the future can be extrapolated to other contexts.
In search of integration of theoretical, conceptual and methodological approaches in the construction of a new evolutionary design model, the four Scientific
Areas were focused:
Social Sciences;
Life Sciences;
Natural Sciences and
Technological Sciences.
In detail, we will apply a mixed of research methods and tools, based on
IDEAS(R) overall methodology, aligned with the proposed research tasks in
order to achieve the project objectives, mainly Model Building, Action research and Living Lab.
8
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3.1 RESEARCH STEPS / TASKS
The 1ª task - INVOLVEMENT - Gathering information:
Its diagnostic and survey stage. We will survey the best indexed international
databases in the focused knowledge areas: Design, Entrepreneurship, Startups
Theory, Innovation and Process.
The 2ª task –INSPIRATION - Fieldwork observation
It’s about understanding and defining. ethnographic, anthropological observation techniques and in-depth survey to retrieve information. A set of mixed methods and techniques will be used to obtain quantitative data and qualitative
data. During this process, we will use video and photography recording as well
as ethnographic surveys in order to obtain the activity perceived value and critical success factors identification. This research will provide us a comprehensive
understanding about these topics for the development of the good practices
and information to present to the experts group.
The 3ª task – IDEATION - co-creation workshops
A set of co-creative workshops with scientifically recruited stakeholders that
will certify the study representativeness and results validation. With a wide set
of stakeholders to study since Designers, design schools, professors, start-ups
entrepreneur’s, business people, leaders, opinion makers and legislators,
trend setters, students, researchers from different areas, users, consumers.
We will use a set of workshops of ideation, experimentation and consensus,
creative tools and techniques developed by the research group and widely
published (MATEUS et all, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014).
The 4ª task – INTEGRATION – external validation and consensus
It will be performed the external validation and the strategically systematization phases of the IDEAS(R) process. We will use set of tools and methods
as GAP analysis and Delphi consensus rounds. This stage is crucial to obtain
valid data from the ideas for the innovative development of Designer/Artist obtained in the last stage. With the best ideas, practices, parameters,
principles will be submitted to consensus rounds from the stakeholders
group through DELPHI (consensus generation technique) rounds and further presented to an external group composed by triangulation of three
9
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sub-groups: (a) Start-up entrepreneur’s; (b) Management experts and (c)
Designers (Thinker designers). Through GAP analysis technique we will find
common points between the three evaluation panels as well as the divergent ones. These techniques will have the main objective obtain data about
perceived value of our conceptual Model. In the end of this process will be
performed 3 DELPHI rounds to solve gaps or differences and generate consensus. We also can use the TRIZ technique to solve non-or hard consensual
solutions. This research will enable to improve and design the final Model
regarding practice, pedagogy, methodology and tools.
The 5ª task – IMPLEMENTATION - proof of concept living lab
It will be performed and implemented a proof of concept test according
with Living Lab methodology (Enoll, 2007). We want to test the final concepts and the developed good practice manual. The living lab methodology
will be applied during six months and living lab design will be the following:
(a) candidate’s start-ups selection for the lab; (b) candidate start-ups training and manual delivering; (c) will be given the same working conditions
to all the candidate star ups; (d) the project team will keep up as observers of the implementation process and the development to register the
applied the processes, practices and methodologies; (e) it will be asked to
each start up participant to implement / develop a new product/service/
process generated by the past tasks; (f ) in the final will be analyzed the experience data according with, survey parameters data in order to compared
the final answers with the initial applicants knowledge. During this stage,
we will also implement a pilot quasi-experimental research related with the
pedagogical aspect. The pedagogical component of the operation manual
will be used by our international research partners in their design projects
classes. This manual will be implemented according the following phases:
(a) selection of national and international universities for participation; (b)
knowledge transfer through the manual and training; (c) observation via technological or class recording in three crucial semester moments; (d) student’s
evaluation through practical projects; (e) information sharing and peer evaluation of the professors from the different universities.
The 6ª task – INTERACTION – Model Finishing and dissemination
It’s the research project results and findings dissemination stage. Based on Solis
(2012) social media 6 stages strategies. These channels will be used to commu10
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nicate our results and finding not only for the academic community but specially to the games developers community. We will activate the online social
media as Facebook, Linkedin, ACADEMIA.EDU; Ted Ed, as well as the activation
of the open access collaborative platform.

4 MAKING THE CASE FOR DESIGN METASYSTEM
Design, in its broadest possible sense, can help us to integrate the remarkable
wealth of specialized knowledge, skill and shared aspiration that rests within
humanity. Design should not be considered a specialized field of human endeavour; rather, it can be understood as the integrative activity that connects human intentions to their material and cultural expression in the form of artefacts,
institutions and processes. (Walh, 2016)

4.1 SYSTEM THINKING APPROACH
Our research project conceptual model focuses precisely on the systemic and integrative value of design for all organizations, for the
market and the economic development of society.
In contrast to traditional forms of leadership, we reframe leadership
as a modality as well as a mindset, and emphasize the need to define
it as a capacity to create impact in an increasingly complex class of
challenges. Innovation Leadership involves two main dimensions of
change namely the ability to amplify the impact and the ability to
amplify the Innovation Capacity of the system (Benerjee et Al, 2016).
Within a complex system, efforts focusing on isolated problems within
the larger system are of little use to decision makers. System approaches – engineering models, analysis platforms, and assessment tools
predominantly targeting tightly defined engineered systems – have
been applied to help landscape design and management since the
1960s (Chang et al. 2011). it is fundamental to understand “systems” –
not just the definition of the term as “a group of interacting, interrelated,
or interdependent elements forming a complex whole” – but what Meadows (2008) has called “Thinking in Systems”.
System thinking in design means designers have to understand the intrinsic connections between habitats and the extensive matrix of human-dominated uses, suggesting unexplored problems and potentials
for change, such that a design thinking focused on change model could
be proposed and its impact be evaluated as we propose.
11
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Socio-technical systems theory has enjoyed around 60 years of development and application internationally by both researchers and practitioners (e.g., Baxter and Sommerville, 2011; Levin, 1999: Levy, 2000; Simon,
1996; Cherns, 1976, 1987; Clegg, 2000; Eason, 1988, 2007; Prigogine, 1997;
Pasmore and King, 1978; Trist and Bamforth, 1951; Waterson, 2005). The
over-arching philosophy, embracing the joint design and optimization
of organizational systems (incorporating both social and technical elements), has maintained its practical relevance and has seen increasing
recognition and acceptance by audiences outside the social sciences
(Eason, 2008). Such successes can be attributed, in part, to the continuing evolution of socio-technical systems thinking and practice.
The core philosophy of sociotechnical systems theory, namely that
“design is systemic” (Clegg, 2000, p. 465). The theory advocates consideration of both technical and social factors when seeking to promote
change within an organization, whether it concerns the introduction
of new technology or a business change program (Cherns, 1976). Organizations can be considered complex systems, comprising many interdependent factors. Designing a change to one part of the system
without considering how this might affect, or require change in, the
other aspects of the system will limit effectiveness (Hendrick, 1997).

4.2 SYSTEM THINKING PRINCIPLES APPLIED TO DESIGN METAYSTEM MODEL
The designed model also draws on methods from system dynamics theory such as system analyses and causal loop wrapping and loop analyses
in order to understand system dynamics (Senge, 1990; Sterman, 2000;
Haraldsson & Sverdrup, 2004; Sverdlup et al, 2014). System analysis is
used to map causalities involved in the processes studied. These causal
loop diagrams constitute knowledge-maps for the system, and these are
iteratively tested against data, experiences and qualitative information
in a “learning loop model”. The system analysis process becomes an iterative adapting learning process (Senge 1990). When non- researchers are
present, such as stakeholders or students, then these are included in the
in the process, the term for this is an adaptive social learning process, a
powerful participatory pedagogical tool.
Main, literature based, founding Design Metasystem building blocks:
•
A “meta-system” is a system about other systems, such as describing, ge12
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neralizing, modelling, or analyzing the other system(s). 1
•
“Autopoiesis” (from Greek αὐτo- (auto-), meaning “self”, and ποίησις
(poiesis), meaning “creation, production”) refers to a system capable of reproducing and maintaining itself (Maturana & Varela, 1980)•
Adaptive system is a set of interacting or interdependent entities, real
or abstract, forming an integrated whole that together are able to respond to
environmental changes or changes in the interacting parts (Wotherspoon &
HüBler, 2009)
•
Metamodeling or meta-modeling is the analysis, construction and development of the frames, rules, constraints, models and theories applicable and
useful for modeling a predefined class of problems (Jeusfeld, & Mylopoulos,
2009)
•
New level of systems - Models, Processes, Tools, Platforms and Techniques for trans-disciplinary co-creation. Finding new perspectives on re-defining the problem, spotting new types of opportunities to propose new higher
level of possibilities and solutions to the new problems (Tapscott et al, 2017)
•
Cognitive Model - cognitive and rational support the Design Metasystem approach is retro-abductive model - Imagine Rules that lead to alternate
Behaviors (Benerjee, 2012).
This Design Metasystemic-based approach will not only help us to integrate many different perspectives and disciplines, it will also remind
us that for the transition to be effective it will have to include not just
a sound scientific basis informed by systemic thinking, but also ethical, aesthetic, social, cultural, economic value research pillars.
Our goal is to regenerate the Design approach and build models, methods and tools and transfer them to all type of organizations to help
them to have better leadership model’s fitter with the emergent complexity of now-a-days. The Era of People and the Spirit of Collaboration requires a cultural change in management. Collaboration is vital
not just because it´s a better way to teach and train people, but because
learning to collaborate is an intrinsic part of providing efficiency, issue
resolving and lifetime learning in an ever-changing interlinked economy
(Tapscott, 2013).
Our aim is to deeply research all the relations and co-relations between all Design Sub-systems in order to create the operative models that
1
(n.d.). Principia Cybernetica Project Web Page. Principia Cybernetica
Project, Free University of Brussels. http://pespmc1.vub.ac.be/.
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focus on providing a deeper support to each different given problem.
By shifting from linear Design approaches and processes to non-linear
one’s we aim to reach higher Design valorization within any organizational context, Design becomes then an intrinsic value for the all organization
and aims to be placed at the center of its leadership (Hamel, 2012; Amabile
et al., 2011), and transforming the business organizations into communities
of interest and communityship (Mintzberg, 2012) with all its stakeholders, listening and dialoguing constantly, acquiring new criticisms and insights for their
sustainable development and innovation.
Based in these principles, the focused research outcomes Range and Scope are:
•
Design Thinking Evolution from Linear to non-linear processes
•
Mapping cross-knowledge areas, emergent concepts that will Drive the
Model building
•
Building new Design Systems, Models, Methods and Tools adaptable to
different application contexts and challenges.
•
Design metasystem model aims to be a toolkit and Strategic reference
to the role of Design for Leadership, as well as, a understood intrinsic economic
value for the Business organizations
•
Business, Territories, Communication Systems, Learning and Educational and Spatial
•
Applied Research, Develop and Validate the Metasystem approach with
Action Research, Model Building methodologies.

4.3 PRE_RESEARCH MODEL
Resilience thinking and whole-systems thinking are crucial skills for Metasystems designers. So how do we design for positive evolution? One
way is to support the ability of a complex dynamic system to keep adapting, learning and responding to internal and external changes. We
started by combined in the non-linear approach the following scientific areas: Processes, Project, Evolutionary, Organizational, Learning
and Technology.
Our proposal is a conceptual model (figure 3), that is divide in three parts:
1.
Back to basics: DESIGN Processes and Project thinking
2.
New Domains: Technology and Organizational Knowledge
3.
Disruptive Elements: Evolutionary theories and Learning Competences & Spaces

14
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Figure 3: Design Metasystem Conceptual Model
Source: The authors 2017

5 FIRST RESEARCH IMPLEMENTATION FINDINGS FROM PRE_
EXPERIMENTAL PILOT CASE
At the present stage, our research team already implement the firsts two
stages / tasks of the first pre-experimental pilot case – INVOLVEMENT
and INSPIRATION.
This pilot took place in the PLAY, incubator for the creative industries of
the University Lusófona of Lisbon. We made two activation sessions with
different stakeholders, in addition to the entrepreneurs from Play, we
call opinion makers, trend setters, successful local start-ups, investors,
academics, designers, Lisbon Municipality leaders for entrepreneurship
Strategy, coworkers space owners and students in general.
Based on the collected information and the ethnographic fieldwork observation, mainly the interviews with the different stakeholders and the
group dynamics workshops gathered information, we already needed to
improve the Pre-conceptual model before going further with the pre-experimental pilot case.
15
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We introduce a better visualization of the sub-system / areas and developed an operational proposal to implement the model.
The improved is based on the Why, How and what, the Sinek (2011) “Golden Circles” approach:
Feedback/Action table 1:
1

2

3

16
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FEEDBACK
The stakeholders felt the
need to have a better understanding of the Model
Purpose and essence.

ACTION
Be clearer about the
essence of the model
– In the central area
we introduced the big
WHY, that is to create:
(a) creative Culture; (b)
Fitness/ Adaptability and
(c) Openness / Mindset
& Attitude
The stakeholders felt the We created a second
need to understand bet- layer that represents the
ter the design challenges HOW - possible Design
typologies, meaning how challenge “entering and
the challenge starts and exit doors” and organihow the solutions imple- zed an clear vision on the
mentation happens
three focused areas of the
model: (a) “Hardware”
/ Processes and Organization; (b)“Software” /
Project and Technology
and (c) “Humanware” /
Learning and Change
The stakeholders told us We introduced new secthat they needed more
tions on the model that
guidance through-out
represents the WHAT –
the model to know the
Focused areas to act: (a)
areas and what to do in
Leadership, Relations,
each of them
Interactions and Experiences; (b) Networks,
Information, Materiality
and Tangibility and (c)
Cognition, Bias, Acquisition and Integration

Figure 4: The Improved conceptual model – DELLI Metasystem Model
Source: The authors, 2017

The Interviews and observations all highlighted the need to visualize an
operational version (see figure 5) of the conceptual model, meaning, the
phases of development / implementation.
Following the continuous literature review and the fieldwork feedback, we
created four operational Phases:
Diagnostics – Initial surveys, all company interviews and group dynamic sessions;
Critical Projecting – System thinking based tools to gather information and problem/opportunities definition;
Systemic Solutions – Design tools to look at the parts and the sum
of parts to generate integrated new solutions for the innovation challenge;
Impact Metrics – quali/quanti metric system along the process and
during implementation to control, monitor and improve the solution in
real life context.
17
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Figure 5: DELLI Metasystem Operational model
Source: The Authors, 2017

6 CONCLUSION
The creation of an aspirational, explorative, transdisciplinary Design Metasystem research project and applied model has been no doubt challenging, but
a “natural” evolution for a Design Thinking methodology research group such
as our research group IDEAS(R)EVOLUTION. We needed to give a few steps forward by attracting people that represent diverse knowledge areas, institutions
and even different roles. We have been working collaboratively with neuroscientists, psychologists, experts on education, learning, organizations systems,
management, marketing, social scientists, biologists and of course Designers
and Entrepreneurs.
We are still on the “beginning of our journey”, but these initial baby steps are
crucial. From the research design and plan, to the pre-experimental pilot cases
allowed us to have already created and improved our pre-conceptual model.
Using applied research and model building methods implies to create, test,
make mistakes, improve and create again until the process validates the model
that we are building.
We are now on the stage of starting a pre-experimental pilot case within our
international network, starting in Brazil in order obtain insights and feedback of
18
e-Revista LOGO - v.6 n.3 2017 - ISSN 2238-2542

the propose pre-conceptual model.
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ABSTRACT
This paper examines the evolution of a teaching methodology and agenda of
a series of intense workshops deployed and evolved with master students of
architectural school. Especially, having the objective of digital manufacturing,
merging in one single workflow, designing, materials and CNC methods; Milling,
3D printing and laser cutting. By simulating multiple aspects of developed processes with a bottom up approach the goal was to achieve the establishment
of a unique panel based on the knowledge of the tool. The geometrical configurations require also to take in account tolerances together with machine procedures and material behaviour. The adopted approach implements material
and tool intuition into a learning by doing process to steer the design based on
material and fabrication methods.

KEYWORDS:
Workshop Workflows, Digital Fabrication, Learn by Doing, Approach Design Simulation, Tools.

INTRODUCTION
Current design to production processes do not take into account the machines
to use on the fabrication. Design procedures have to be aware of the fabrication
methods, such as CNC milling, 3D printing and laser cutting, which are mostly
used nowadays in architecture and design. These workflows need to be combined and performed in a seamless process in order to process data without any
noise. Merging digital manufacturing methods have the advantage of understanding the machines’ working area and the permissible range of variation in
the projects dimension, besides understanding the importance of preparing
geometry for different fabrication methods. (Baquero and Orciuoli 2016)
“Design has a symbiotic relationship with geometry... This is the shape I
have sketched, but how to I formally describe it” versus “This is the formal
shape description system I am using, how do I harness and control this
system to create the shape I like”. (AISH, 2005)

In our case, the ‘system to hardness and control’ are the fabrication and assembly
procedures, in other words, ‘to create the shape we like’ we investigate how to
challenge the machine restrictions. For this reason, the goal of these workshops
was to design through the machine’s limitations, and for that, it was necessary to
provide some basic knowledge for preparing and sending files to the machines.
In addition, students were invited to collaborate and improve the materialization
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process, construction logic and connectivity by building prototypes. The theoretical framework speculated processes and paradigms which implement manufacturing knowledge inside computational design systems. Through the proposed
experiments, the intention was to teach how to combine design and manufacturing workflows through three fabrication methods using three different materials.

Figure 1. Parameters taken into account on the theoretical framework .

METHODOLOGY
Based on Sennett’s (2009) assumption that in the learning process both techniques- considered as a cultural issue rather than as a mindless procedure - and
their applications come hand to hand, apprentice is in fact a learning through
doing process. Following this direction, teaching process was enhanced, giving
the opportunity to learn by applying and solving problems instead of just learning the tool (software) itself. This method gave the possibility of implementing
intuition inside the design procedure.
In addition to this experimental process, the exercises were intentionally developed in such a way that could promote collaboration between groups.
Thus, each group was responsible for solving issues of a specific part of the
project, at the same time, required understanding and implementing parts to
the whole. This way, the groups had the opportunity to work in parallel, from
29
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bottom - up as individuals, collaborating with others, and from top - bottom,
building shared 3d models, to advance the project, altogether as a team. The
role of the professors became more like of the coach and coordinator, guiding
students, with an intuitive approach, so they could perform and solve problems better by themselves, from simple to complex. Therefore, the intention
was to teach how to formulate questions in an adequate way and not to give
ready made answers.
The teaching agenda, as part of the Master in Biodigital Architecture, was strategically organized in the beginning to the middle of the program, so there
should be already some knowledge of the software tools (Rhino3D, Grasshopper graphical algorithmic editor and plug-ins). All workshop projects were
previously prepared by the tutors, with few design features allowing modifications and adjustments. This way, more importance was given to the experience
of programing and manipulation of the machines.

DEVELOPED PROCESS
The main focus was given in the ability of the project to be executed with
the use of three digital manufacturing technologies from conception to completion. To achieve this, the developed projects consisted of a milled panel
of polyurethane foam (200x100x50cm), laser cutted pieces of polypropylene
sheets and 3D printed components of PLA filament. The workshops agenda
was organized as follow:

Figure 2. Parametric workflow used on each workshop.

- During the first day, the task was to introduce the parametric definition and
the fabrication strategies to be used.
- The second day was dedicated to having a closer look on the machines and
their corresponding software for simulation and preparation of the production
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parts. Additionally, was to mention topics like safety rules, tolerances, material
properties, time optimization as parameters to take into account when designing for production.
- The third day, students were separated into groups, to be responsible for
each fabrication technique, (milling, cutting, 3D printing) and intervene with
different design alternatives for optimization and simulation of the fabrication
process. RhinoCam and Repetier were introduced.
- The Fourth day was for the materialization, and each team, responsible for
each fabrication technique, had to consider times and send G-Code from Repetier and G-Code from RhinoCam, to start the machine up and running.
- The Fifth day all the pieces from the CNC, laser cutter and 3D printer were
organized and assembled in a specific order previously planned and discussed.
This process students were mostly enjoyed.

CASE STUDIES
Each of the following case studies, examine the workshops workflow for specific project, they focusing on how the materials are merged together and how
three machines are connected on the same process.
- Voronoi 2D Connectivity
The first project was done 2014 with the Biodigital Master students. The design
was made of 72 cones on points on a Voronoi pattern using different milling
machine operations. Each student created a specific G-code and accompanied
the process of mechanization on their own area. There were 12 laser cutted pieces of polypropylene were arranged in 5 different heights which fit precisely in
their respective cones, given freedom to define openings (circles) for the connections. 110 pieces of different heights, as 5 types of anchors (designed for 3D
printing, but finally laser cutted for time issues), clamp sheets in the head to
anchor were assembled and added by inserting to the foam in the bottom. (Figure 3) Each student analyzed the position of the sheet component within the
general context and thus parametrically defined the necessary heights (Orciuoli
and Baquero, 2015).

31
e-Revista LOGO - v.6 n.3 2017 - ISSN 2238-2542

Figure 3. Voronoi 2D Connectivity , BioDigital Panel, 2014.

- Voronoi 3D Connectivity
The main idea of the 2016 workshop was to introduce students to 3D printing
basic techniques, using parametric modelling tools. One of the crucial concepts
of the design was taking into account the type of connectivity which was constrained to each joint, based on the proximity to each other and the quantity of
connections. (Figure 2) Other 3D printing key issues explored in all workshops,
include the relation of geometry with the printer’s capacities, like which possible geometries we can do with different kinds of 3D printers and with which fila32
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ment type. In this project, since the connections were all different, 3D printing
was chosen as the only adequate method to fabricate them.
The 3D voronoi space frames, by means of different materials and geometric
solutions were prototyped. The groups assessed the suitability of each design
variation and adjusted key parameters. One main design difficulty of the connection parts was to be able to have a flat surface on them to add a number for
each aluminum bar IDs connected on them. It was also important to organize
and orient the 3D printed parts on the machine bed size and to be able to locate them spatially during the assembly process. Flexible material filament was
selected to adjust fitting the first to the last of the aluminum bars and for smaller tolerances. Spatial cells that came out of the 3D voronoi have always planar
faces but some bars became very short that those joints geometrically collided.
For this reason, we applied a logarithm that merged vertices that are closer than
double the size of the connection parts. (Baquero and Orciuoli, 2016)

Figure 4. Voronoi 3D Connectivity, BioDigital Panel, 2016.

- 3D Pattern Connectivity
The main focus of the 2017 workshop was in the patterning logic of connectivity. The experiment was to apply pattern formations of stripes, as ruled surfaces.
The stripes were unrolled based on two valence nodes meshes and tested as
structural elements of a self supporting skin without the need of connection
parts. (Figure 3)
The project had as a reference biological morphogenesis of zebrafish stripe formations and the Turing mathematical model of reaction-diffusion algorithm.
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The idea was to investigate possible algorithms matching stripe formations
to be used as a construction logic and fabrication technique for laser cutting
polypropylene sheets. In the first stage of the design form finding, the physics
engine of Kangaroo plug-in inside GH was applied for the mesh relaxation of
the structural skin and landscape. According to that, the relaxation of the skin
served as space frame for a self supporting structure. In a second stage, IVY
plug-in inside GH and the Kruskal Algorithm on a 2 valences mesh was used for
the generation of fabrication stripes and for milling the landscape pattern. This
method manifested close resemblance of a reaction-diffusion system. Students
participated in three groups and each group was responsible to deliver G-code
for one machine and to finalize the design of the parts and connections. The
fabrication of the prototype required full coordination of all groups and a specific assembly plan. The biggest challenge for improvement was the tolerances
of stripes connectivity in relation with the geometry, the material and structural
performance.

Figure 5. 3D Pattern Connectivity, BioDigital Panel, 2017.

CONCLUSIONS
Some programing languages, normally available to students are usually classified in two main paradigms: imperative and declarative programming (Davis
2013) as Davis argues the imperative language is more suitable for learning.
We have also considered by experience that Grasshopper, as an imperative
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language, is more acceptable for architectural students, since is a node based
graphic program.
In the last years, computational methods have been settled to design with equilibrium, Kilian was the first who developed a virtual interactive and real-time
hanging strings modeling environment, using particle spring systems adopted
from the computer graphics industry. His approach emphasized the exploration
experience, but had challenges to steer the design in a controlled manner. Most
recently, several interactive tools allowing for real time explorations of funicular
networks have been developed (Piker 2013). According to that, workshop projects had evolved to use simulation tools (physics engine) to steer the design
based on material and fabrication methods.
This article examined how three workshop projects have evolved as part of
a teaching methodology, from the design to fabrication process, investigating
the connectivity performance for a voronoi 2D, a voronoi 3D and a skin pattern prototype. As a conclusion, merging fabrication techniques require more
time to understand deeply the potentials and application for prototyping. The
combination of three materials with different geometrical aspects of connectivity for each and three manufacturing techniques add more complexity to
the process. In order not to multiply errors, geometrical configurations require
to take in account tolerances together with machine procedures and material
behaviour, such as polypropylene material expansion. By experience, this could
be arranged also independently, as part of programming the machine and optimizing software capacities instead of adjusting the design itself. For instance, some parts of the computational process inside the Grasshopper definition
need to be debugged for the fabrication process and each machine. It is always
very useful making preliminary material testing to adjust precisely the tolerances for the selected fabrication method. By experience also, we realized how
important is to consider and plan the method and order of pieces assembly in
advance. For a successful outcome, this could be realized by adjustments on the
design, or even by using simulations of the assembling process to site plans.
As Philippa Lyon mentions we noted the tendency within higher education to
move towards “constructivist” models of learning: approaches that plays an emphasis on the learners role… all these have in common the aspiration to move
away from the idea of a teacher simple passing knowledge to the student and
toward a focus on the learner as active participant in the learning. (Lyon, 2011).
As in Sennet’s craftsman learning by doing, we approach teaching design as a
digital fabrication experiment.
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RESUMO
No mercado de eletroportáteis brasileiro, percebe-se que poucas marcas tem
sua cultura empresarial voltada à inovação. Objetiva-se deste modo, investigar
o processo de inovação dentro de uma idústria de eletrodomésticos. O alinhamento das tendências de design com o comportamento do consumidor traz
inspiração para diferenciar-se dos produtos oferecidos pela concorrência. A Cadence, marca brasileira que iniciou sua trajetória importando eletroportáteis da
China, sentiu a necessidade de inovar e incorporar o design em seu DNA. Através de um estudo de caso e de um processo de investigação in-loco foi possível
identificar o pensamento de inovação e design da linha Colors lançada pela empresa em 2013, desta forma identificou-se que processo de inovação baseou-se
na experiência de uso para o desenho das formas e tendências de cor para o
segmento, desta forma o produto passou a integrar-se ao seu ambiente de uso
como um item também decorativo.

PALAVRAS-CHAVE
Eletroportáteis, Inovação, Design.

ABSTRACT
In the Brazilian electroportable market, it can be seen that few brands have
their corporate culture focused on innovation. The aim is to investigate the process of innovation within an ident of household appliances. The alignment of
design trends with consumer behavior brings inspiration to differentiate itself
from the products offered by the competition. Cadence, a Brazilian brand that
began its journey importing small appliances from China, felt the need to innovate and incorporate design into its DNA. Through a case study and an on-site
research process, it was possible to identify the innovation and design thinking
of the Colors line launched by the company in 2013, in this way it was identified
that the innovation process was based on the experience of use for The design
of the shapes and color trends for the segment, this way the product came to
integrate to its environment of use as a decorative item.

1INTRODUÇÃO
Observando o mercado de eletroportáteis, percebe-se uma grande oportunidade de trazer novidades para os consumidores. É um mercado muito competitivo, onde as empresas limitam-se a oferecer apenas o que já é oferecido
pelos concorrentes e entram na guerra de preços, muitas vezes descartando a
40
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importância da qualidade e do design.
Com a massificação de produtos vindos da China, não é difícil encontrar produtos iguais nas prateleiras. Em busca dessa diferenciação, a marca Cadence vem
estruturando sua equipe interna com um núcleo de design, que acompanha o
desenvolvimento dos produtos desde a sua concepção até o lançamento, preocupando-se com cores, design e qualidade. A partir de uma pesquisa exploratória e de observação, será possivel demonstrar as inovações da empresa e com
o uso de entrevistas entender como a equipe de design iniciou o processo de
concepção dos produtos.
Esse artigo objetiva estimular a cultura de inovação nas empresas, onde o design precisa estar atrelado aos valores das companhias. Em um estudo de caso
e através de visitas e entrevistas com o Team Design/Marketing, foram investigados conceitos de design e inovação e como eles atingem e influenciam o
comportamento do consumidor no mercado de eletroportáteis, que atualmente sofre grande interferência das tendências internacionais. Como exemplo à
inovação, é citado o case da linha Colors da Cadence, que foi um dos marcos de
inovação da marca até o momento.

2 DESIGN E INOVAÇÃO
É através do design que um produto se torna muito mais atrativo e competitivo
no mercado, seja pela sua beleza, função ou pela experiência que causa. “A empresa que almeja crescimento deve tornar-se brilhante em usar o design para
proporcionar uma experiência fabulosa para o consumidor” (BRUNNER; EMERY,
2010, p. 18).
O atual cenário, das indústrias de eletrodomésticos, demonstra que as empresas passaram a perceber a necessidade de voltar sua cultura de inovação para o
design, contribuindo com seus processos desde a fase de investigação. O processo de design envolve muito mais do que o briefing e a geração de alternativas. Para o sucesso efetivo do projeto, ele precisa ser planejado do início ao fim,
onde criatividade, estratégia e inovação devem ser alinhadas e trabalhadas em
conjunto. Nesse contexto, o designer passa a ser figura principal do elenco. Deixa de ser apenas um criativo e expert de softwares para tomar conta também
dos processos estratégicos nas empresas, participando de todas as etapas do
desenvolvimento de produtos, e não somente a fase de criação.
A inovação bem-sucedida requer o aperfeiçoamento de produtos e de
processos organizacionais. O design cria valor em ambas as áreas. Além
disso, a inovação é um processo coletivo e interativo que está próximo da
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realidade do processo de design, uma vez que combina fatores internos e
externos. O design é valorizado tanto pela qualidade superior do produto
quanto pelo processo superior de DNP. (Mozota, 2011, p. 146)

A constante evolução do mercado, os avanços tecnológicos e o ciclo de vida
cada vez mais curto dos produtos traz instabilidade ao setor, o que colabora
com a forte demanda por inovação.
A inovação parte de uma necessidade dos clientes e termina com a realização
dessa necessidade e avaliação da satisfação do usuário, ou seja, ela inicia e termina no mercado.
De acordo com Day (2001, p.29), “as empresas orientadas para o mercado não
estão preocupadas apenas em perceber as necessidades dos clientes, mas também em prever os movimentos das rivais no mercado”. É preciso conhecer e
estar atento a tudo o que acontece com os concorrentes para ser competitivo
em meio a tanta inovação.
Segundo Keller e Kotler (2012), a inovação precisa ser contínua em tempos de
economia em rápida mutação. As empresas com alto potencial inovador identificam rapidamente novas oportunidades de mercado, criam uma atitude positiva em relação ao risco, transformando a inovação em algo rotineiro, permitindo
que os funcionários experimentem e até falhem. Um exemplo é o case do Post-it da marca 3M, produto que teve sua origem no erro, que foi a criação de um
adesivo que colava, mas soltava facilmente. Inicialmente a ideia foi descartada,
e mais de 10 anos depois foi utilizada na função de adesivo em blocos de notas,
uma das maiores inovações da empresa.
Quando se fala em inovação, é preciso considerar os riscos, onde muitas vezes é
necessário apostar alto para se destacar com competitividade no mercado. “Em
design, risco não é um palavrão. Você precisa se arriscar para chegar a algum
lugar” (BRUNNER; EMERY, 2010, p. 179).
Lançar produtos rapidamente e com frequência é uma forte característica das
empresas orientadas para o mercado e com foco em inovação através do design. Elas acreditam que o produto não precisa estar perfeito para entrar no
mercado, mas pode ir melhorando de acordo com o feedback dos clientes. A
Apple foca no design como experiência, pois o ipod tornou-se não só um objeto de desejo, mas um ícone em experimentação contínua, já que foi sendo
aperfeiçoado de acordo com as necessidades dos consumidores.
Um bom produto não é suficiente para o sucesso da inovação: estudos
anteriores enfatizam a importância da gestão no desempenho da inovação. Nesse processo, o design cria valor porque participa da melhoria da
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qualidade do processo de DNP, da definição da estratégia de produto e da
qualidade das equipes de novos produtos. (MOZOTA, 2011, p. 145)

Segundo (Baxter, 2011), uma estratégia bem definida é o elo entre a criatividade e a inovação. Desta forma o planejamento estratégico é baseado nesse
posicionamento e pode ser classificado como: ofensivo, defensivo, tradicional
ou dependente.
As empresas que querem manter a liderança no mercado e investem muito
em pesquisa e desenvolvimento, tem seu planejamento estratégico posicionado de forma ofensiva; enquanto as empresas que seguem as líderes adotam
o defensivo, que apresenta baixo risco. O tradicional é utilizado por empresas
em mercados estáveis, que não tem demanda por mudança; e o dependente
é adotado pelas empresas que não tem autonomia para lançar seus próprios
produtos.
Na teoria de Drucker (1986, p. 301), existe uma estratégia chamada “imitação
criativa”, que se assemelha com a estratégia defensiva citada anteriormente. O
autor defende que apesar de ser uma contradição de termos, é possível ser criativo através de uma imitação, pois o imitador criativo não cria um novo produto
ou serviço, mas os melhora e posiciona o produto no mercado, pois consegue
observá-los sob o ponto de vista do cliente.
Um bom resultado dado pelo design necessita planejamento, gerenciamento,
criatividade e tecnologia, assim gerando inovação, agregando valor aos produtos e trazendo diferenciais competitivos. Ou seja, uma ideia inicial passa por várias etapas para se tornar viável, onde não basta ser criativo, é preciso elaborar
uma estratégia que faça com que a inovação seja eficaz.

3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR CONTEMPORÂNEO
As casas, famílias, alimentos e hábitos das pessoas vêm mudando com o passar
dos anos. A vida é muito corrida e as horas parecem passar mais rápido que
antigamente, falta tempo para vivenciar momentos com a família, praticar
atividades de lazer, entre outros. Em um mercado extremamente competitivo, é essencial saber como se comporta o público alvo que se quer atingir.
De acordo com Solomon (2011, p. 33), o comportamento do consumidor “é o
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam,
compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para
satisfazer necessidades e desejos”. Para o autor, a necessidade surge primeiro,
como uma motivação básica. Quando ela é percebida, surge o desejo, que é o
modo de satisfazer essa necessidade. Ao identificar o que o cliente quer, fica
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mais fácil direcionar produtos e campanhas que influenciem as compras. Corroborando Keller e Kotler (2006, p. 55), “já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los”. Estudando o comportamento dos clientes, é possível
conhecer os desejos de consumo e entender o processo de tomada de decisões, saber como os consumidores optam por determinado produto ou serviço
e como o utilizam. Drucker (1986, p. 266) defende essa ideia, mencionando que
“a nova empresa precisa introduzir práticas sistemáticas para lembrar-se de que
um produto ou serviço é definido pelo cliente e não pelo produtor”.
Sendo assim, é preciso conhecer a fundo o público alvo, percebendo suas reais
necessidades e o valor que os produtos proporcionam a ele. O que os consumidores mais buscam nas prateleiras, são produtos que eles possam se identificar,
que se pareçam com eles, ou com o que eles gostariam de ser. De acordo com
Keller e Kotler (2012), a escolha por um determinado produto ou serviço pode
ser motivada por diversos fatores, que podem ser culturais, sociais e pessoais;
como algo que foi vivido na infância, uma tradição da família ou do grupo social
que a pessoa está inserida, da idade e período da vida que está passando, ou do
contexto político e econômico da época.
Os periodos de economia variam monetariamente de acordo com a proposições
políticas adotadas pelos governos mundiais. Implica diretamente no poder de
compra da população. Em períodos de crise, o consumidor tenta gastar apenas o estritamente necessário. Acompanhando as notícias é possível perceber
a dificuldade que está sendo para vários segmentos se manterem no mercado.
Conforme noticia publicada em O Negócio do Varejo (2015):
O preço é decisivo quando a crise aperta, mas não é o único fator considerado pelo brasileiro na hora da compra. Menos impulsivo, o consumidor
quer manter as marcas habituais e, para isso, está disposto a pesquisar
mais, ir a redes mais distantes e substituir as idas semanais ao supermercado por visitas mensais.

A busca por marcas conhecidas e tradicionais traz mais segurança ao consumidor, fato que não acontece na busca por preço, onde ele se sujeita a testar uma
marca desconhecida, correndo um risco que não está disposto a passar em um
momento de instabilidade econômica. Essa instabilidade faz com que muitos
consumidores deixem de gastar com o que não é essencial.
No entanto, há um certo espanto (de maneira positiva) ao ver a pesquisa do
IBGE (2016) relatando que no mês de março de 2015 os eletroportáteis não tiveram queda na fabricação, e sim, aumentaram em 13,9%. Um aumento bem
expressivo em relação a queda de -4,8% nos automóveis, de -2,1% dos eletro44
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domésticos da linha branca e os -35% dos eletrodomésticos da linha marrom.
Os eletroportáteis têm uma maior resistência nos períodos de economia mais
difícil, porque eles têm um valor menor em relação aos eletrodomésticos e mais
canais de distribuição. O estudo do comportamento do consumidor está inteiramente ligado à definição de tendências, onde é necessário conhecer muito o
mercado e estar bem informado acerca do que está acontecendo no mundo.
Saber como o cliente pensa, no que acredita, o que sonha, onde vai, quais seus
medos e desejos, ajuda a entender como ele toma decisões de compra e que
produtos vão realmente trazer valor para o grupo consumidor selecionado.

4 TENDÊNCIA EM ELETRODOMÉSTICOS
Para todas as ações que são feitas no cotidiano, existem pequenos objetos que
fazem toda a diferença na rotina das pessoas: os eletrodomésticos.
Eles surgiram no início do século XX com o objetivo de facilitar as tarefas domésticas e hoje em dia são essenciais dentro de casa. Inicialmente os eletrodométicos tinham um uso mais industrial, muitos eram aparelhos mecânicos que
transformaram-se em aparelhos elétricos.
Segundo Martins (2013), a primeira empresa que inovou em trazer design
para esses produtos, foi a alemã AEG, que em 1907 contratou o arquiteto Peter
Behrens para trabalhar no projeto da fábrica, logotipia e o redesign de produtos
como o ventilador e a chaleira elétrica.

Figura 1 - Ventilador assinado por Peter Behrens. Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)

De acordo com Martins (2013), nos anos 60 os eletrodométicos passaram a ter
linhas mais retas e nos anos 70 foram introduzidas as cores. Na década de 90, a
cor predominante era a branca, e logo depois surgiram produtos na cor preta
e com acabamentos em inox. Esses padrões seguiram dominando o mercado
até os dias de hoje, eletrodomésticos como geladeira, fogão ou máquina de
45
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lavar, quanto eletroportáteis como cafeteira, liquidificador ou sanduicheira, todos facilitam as tarefas diárias, de acordo com suas funcionalidades originais. O
que mudou de uns tempos para cá, é que hoje, além de funcionais, os eletrodomésticos seguem tendências e ditam estilo, adequando-se às cozinhas e à
personalidade das pessoas.
No contexto da moda em geral, as tendências ajudam a guiar e definir novas
coleções. Elas são ditadas por grandes nomes e geralmente seus conceitos são
apresentados em desfiles e feiras de lançamentos, no setor dos eletrodomésticos, a escolha dos produtos que vão entrar no portfólio têm forte inspiração
comercial, ou seja, no que estão vendendo. É um mercado que é, ao mesmo
tempo, conservador e inovador pelo fato de ser muito competitivo, e precisa
ter constantes novidades em produtos, tecnologia, funções e opções de preço.
A maior parte das marcas de eletrodomésticos do Brasil costumam adotar um
posicionamento defensivo, enquanto que as pioneiras, como a Arno e a Philips
Walita, são as marcas que adotam uma postura ofensiva e trazem a inovação
para o mercado. As tendências são ditadas pelas marcas líderes e, após o seu
lançamento, produtos semelhantes ou até melhorados aparecem nas prateleiras, seguindo o conceito de imitação criativa já explorado anteriormente.
“O imitador criativo não inventa um produto ou serviço; ele o aperfeiçoa e o
posiciona”, define Drucker (1986, p. 306). Segundo ele, a imitação criativa não
se alimenta das fraquezas dos pioneiros, ela precisa do sucesso para ser bem
aplicada em novos produtos.
As tendências estão fortemente ligadas ao comportamento dos consumidores,
então elas mudam o tempo todo. O um exemplo é a fritadeira sem óleo. Os consumidores querem levar uma vida mais saudável, e esse comportamento gerou
a necessidade de um novo produto. A primeira fritadeira sem óleo foi lançada
pela Philips Walita.

Figura 2 - Fritadeira sem óleo da Phillips Walita. Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)
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O sucesso desse produto abriu mercado para tantas outras marcas que passaram a oferecê-la em seu portfólio e fechou o mercado para as antigas fritadeiras
que estão obsoletas porque não evoluíram em termos de tecnologia e design.
Ou seja, o consumidor mudou o seu hábito ao conhecer um novo produto e
acreditar nas suas vantagens.
Um produto que há 5 anos atrás não existia, hoje é um sucesso comercial e se
consolidou no mercado. Seguir uma tendência não é a certeza de que o produto vai dar certo, mas o estudo em cima disso evidencia o que é mais importante
para que se possa fazer uma aposta mais assertiva.
No âmbito da moda as previsões também precisam ser bem antecipadas seguindo o mesmo princípio para lançar eletroportáteis, pois o tempo total de
desenvolvimento, desde a ideia inicial até o lançamento é de 9 a 12 meses. A
exemplo disso, em 2013 a Arno lançou juntamente com a Rochedo uma linha
de eletroportáteis e panelas com ilustrações da estilista Adriana Barra1 .

Figura 3 - Produtos Arno & Rochedo.
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)

Embora com muito conteúdo para ser estudado, o setor de eletrodomésticos
tem pouca abordagem no cenário do design. Sobre tendências, comenta-se
muito sobre a necessidade que as pessoas tem de estarem conectadas, gerando assim uma invasão da internet em todos os setores. E os produtos domésticos estão aderindo cada vez mais a essa tecnologia.
Esse fenômeno deu origem ao termo Internet das coisas (ou IoT = Internet of
Things), que indica um futuro que já está acontecendo em vários eletrodomésticos, como é o caso do modelo de refrigerador da Electrolux, ele ajuda a
1
Adriana Barra nasceu em Londrina em 1974. É formada em Moda, Fotografia e estudou Design de Interiores e artes em Florença, na Itália. A designer é especialista em estamparia, e seu trabalho pode ser reconhecido através das cores fortes, muitos detalhes e pelos
florais. Seus trabalhos são divertidos e marcantes.
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melhorar o contato com os consumidores através do envio de receitas, serviços
de manutenção preventiva e outras funções por meio da conexão streaming.

Figura 4 - Refrigerador da Electrolux.
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)

Segundo Zambarda (2014), já temos muitos objetos conectados nos dias de
hoje, como geladeiras, carros, óculos e elevadores. A internet das coisas vem
crescendo com o apoio de grandes empresas, e pode intervir em pequenos
objetos ou até em complexas infraestruturas.
No contexto dos eletrodomésticos, eles passam a fazer mais do que suas funções básicas. Ligados a uma conexão com a internet, eles podem funcionar
como robôs, indicando receitas, quando um componente deve ser trocado, os
prazos de validade dos alimentos que contém, dentre tantas outras funções.
Um setor importante no cenário da IoT é a Casa Inteligente (ou Smart
Home). A IoT trará grandes contribuições para a Casa Inteligente tais como
segurança & alarme, controle da iluminação, gerenciamento de energia
elétrica, eletrodomésticos conectados, entre outros serviços/comodidades. Nesta Casa os eletrodomésticos serão – com certeza - “coisas” a serem
conectadas na Internet”. Esse conceito também foi bastante explorado na
maior feira de tecnologia que acontece todo ano em Las Vegas, a CES (Consumer Electronics Show). São eventos como esse que ditam tendências e
mostram o caminho para as empresas, já que não existe muito material de
design focado em eletrodomésticos. (Prado 2015, p.1)

Frequentar eventos para ver as novidades do mercado mundial é essencial para
as empresas de eletrodomésticos não ficarem alienadas e resignadas apenas
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aos passos a concorrência. É uma experiência muito válida no campo das tendências, pois é uma excelente fonte de inspiração para os designers, que pode
possibilitar o surgimento de grandes inovações.

5 CASO CADENCE COLORS
A Cadence é uma marca de eletrodomésticos e eletroportáteis que iniciou sua
trajetória na cidade de Caxias do Sul/RS em 1999, quando o empresário Sr. Nelson Lisot trouxe um produto inovador para o mercado brasileiro da época: a
panificadora doméstica. A empresa cresceu importando produtos da China, e
foi aumentando o portfólio rapidamente. Em 2010, a sede mudou-se para Navegantes/SC e hoje em dia conta com mais de 200 produtos em linha e cerca de
300 funcionários, além de ter fabricação nacional e design exclusivo.
Em maio de 2014, a Cadence passa a integrar o grupo Jarden Consumer Solutions (JCS), que tem sede na Flórida e emprega mais de 4.000 pessoas em 16
países. JCS é parte da Jarden Corporation, líder global de produtos de consumo
com mais de 120 marcas vendidas em mais de 100 países ao redor do mundo.

Figura 5 - Algumas marcas do grupo Jarden.
Fonte: Arquivos Cadence (2014)

EM 2015, as marcas Oster, Cadence e First Alert fazem parte da JCS Brasil; que
terá suas futuras instalações sendo construídas em Piçarras - SC, em um novo
centro de distribuição com uma área inicial de 30 mil m² para atender a todas as
marcas. A Cadence tem um mix de mais de 200 produtos, com modelos, cores
e diferentes tecnologias. Atualmente está entre as líderes do mercado de eletroportáteis e tem 5 principais departamentos: cozinha, conforto térmico, beleza e saúde, lar e eletrodomésticos. Sua maior participação é dentro da divisão
de cozinha, que compreende batedeiras, cafeteiras, fritadeiras, liquidificadores,
panelas de arroz, sanduicheiras e panificadoras – produtos que representam
40% de seus negócios.
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Na sequência, estão os itens de conforto térmico (aquecedores, climatizadores,
umidificadores e ventiladores), com 25%; a linha de beleza e saúde (pranchas, escovas e secadores de cabelo), ocupando 20% e os produtos para o lar (aspiradores e ferros de passar), com 15%. Também trabalha com linhas especiais, como a
Gourmet (itens como frigobar, adegas, cooktops e coifas), Chiaro, Kobalt e Cobreo
(linhas profissionais com pranchas, secadores, depiladores, cortadores de cabelo
e escovas rotativas), Colors (mix de 8 produtos de cozinha em 4 opções de cores)
e Cozinha Criativa (produtos diferenciados como máquina de cupcake, donuts,
waffle, panquequeira, sorveteria, crepeira, pipoqueira, e outros).
O desempenho dos produtos, da linha cozinha tem atingido um execelente
nível, apresentando combinação da preocupação com funcionalidade, praticidade e simplicidade para seus usuários, condizendo para um crescimento
sustentável e incorporando uma política de inovação na concepção de novos
produtos. Esta relação com os usuários da marca Cadence, tem o objetivo de
transformar a experiência de uso em um momento único na utilização dos
produtos.
Deste modo apostou-se no design como diferencial competitivo em seus produtos e materiais gráficos, incorporando um processo de inovação desde a concepção dos produtos até a embalagem que vai comunicar no ponto de venda
com o consumidor. No Núcleo de Design Cadence é onde as necessidades
dos consumidores ganham forma e cores através de 15 profissionais, entre designers gráficos, de produto e profissionais de marketing, que trabalham para
transformar simples produtos em objetos de desejo. A empresa busca através
de seu processo as melhores soluções com produtos inovadores que vão ao
encontro das exigências do consumidor.
Para adotar o design como fator competitivo e de inovação em seus produtos a
marca Cadence, incorporou o processo de design baseado na Metáfora “Duplo
Diamante”, definida pelo Design Council, na Inglaterra (Design Council, 2011),
que propõ-se a ser dividido em quatro fases:
• Descobrir: Descobrir: marca o início do projeto, por uma idéia ou inspiração,
muitas vezes resultante de uma etapa de descoberta na qual as necessidades
dos futuros usuários são identificadas. Essa fase inclui atividades como: pesquisa de mercado, pesquisa sobre o usuário, gestão da informação e grupos de
pesquisa-design.
• Definir: Fase em que a interpretação das necessidades do projeto e do usuário
são alinhadas com os objetivos do negócio: As principais atividades dessa eta50
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pa são: desenvolvimento do projeto, gestão do projeto e aprovação.
• Desenvolver: Início da execução do que foi projetado, onde as soluções são
desenvolvidas e testadas iterativamente. Constam atividades como: trabalho
multidisciplinar, gestão visual, métodos de desenvolvimento e testes.
• Entregar: Fase em que o projeto é finalizado e lançado no mercado definido. Asatividades dessas etapas são: teste final, aprovação e lançamento, assim
como, avaliação por metas e ciclos de feedback.

Figura 6 - Modelo de Processo de Design Duplo Diamante
Fonte: Adapatado de Design Council (2011)

A implementação de um processo de design pela Cadence deu-se a preocupação com a configuração dos produtos, as cores e acabamentos sempre foram
cuidadosamente selecionados. Na hora de estudar o layout para um determinado produto, sempre havia alguma restrição, com o “medo” de que os clientes
(donos de grandes lojas varejistas) pudessem deixar de comprar por ser um
mercado muito conservador.
De acordo com Brown (2010), uma organização que consegue entender melhor
seus clientes, atenderá melhor às necessidades deles, para o autor essa é a fonte
mais segura de lucratividade em longo prazo e crescimento sustentável. Por
outro lado, os clientes querem ser entendidos, estão mais exigentes, com diferentes tipos de demanda, se relacionando de formas diferentes com as marcas,
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deixaram de ser consumidores passivos para participarem do desenvolvimento do produto que lhes será oferecido e esperam um relacionamento além do
ponto de venda.
A prática do processo de design na concepção do produto assegura o sucesso
da empresa, a dinâmica de inovação criada se assemelha muito a um processo
industrial e complementa-se também a técnicas oriundas do Design Thinking,
como o mapeamento e reuniões transdisciplinares onde as ideias entram como
matéria prima (como um porduto industrial) passando por fases até chegarem
a etapa de materialização e tornarem-se produtos tangíveis.

Figura 7 - Reunião inicial com os Atores do Projeto - Fase Descobrir
Fonte: Arquivos Cadence (2014)

A primeira etapa desse processo é a reunião onde um grupo se reúne periodicamente para avaliar as sugestões mais promissoras que oriumdam-se de diferentes fontes como: workshops, palestras, intranet, ou até mesmo das parcerias
internas. Para o desenvolvimento da nova linha de produtos observou-se um
potencial mercado onde a têndência baseava-se em eletroportáteis que se incorporavam os ambientes e eram expostos como objetos de decoração. Desta
forma observou-se que até então as cores predominantes nos eletroportáteis
eram o branco, preto com detalhes em inox. A única cor que aparecia em alguns
produtos era o vermelho, que aos poucos era introduzido em produtos da marca Arno. Através de pesquisas de mercado e viagens para feiras internacionais,
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percebeu-se a forte tendência do colorido vinha ganhando força em eletrodomésticos e eletroportáteis. As cores já eram bastante exploradas em produtos
como a tradicional batedeira da KitchenAid e Kenwood

Figura 8 - Produtos da KitchenAid e Kenwood
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)

Ambas as marcas têm produtos de alto valor agregado, que são vendidos no
Brasil através de lojas do ramo a um valor compatível com a classe A. No cenário
brasileiro, a Arno já tinha alguns eletroportáteis na cor vermelha e a Brastemp
tinha frigobares com estilo retrô nas cores vermelho, amarelo claro e azul claro.

Figura 9 - Frigobares da Brastemp.
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)

Desta forma, o cenário brasileiro estava propício a aceitar a tendência nesse momento. Por mais conservador que fosse o mercado, havia uma tendência com
grandes chances de estourar. Drucker (1986) diz que as estruturas das indústrias
parecem ser muito estáveis, mas que uma mudança na estrutura do mercado ou
da indústria constitui também uma importante oportunidade para inovação.
A oportunidade de trazer eletroportáteis coloridos para um universo em preto
e branco, aliados a um preço competitivo e ao timing certo demonstrado nas
pesquisas, resultou na penetração da marca neste nicho de mercado que aliado
as tendências da época aumentou seu mix de produtos. Em outubro de 2012,
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a tendência estava confirmada e iniciaram-se os estudos da linha que teria seu
lançamento na maior feira do segmento, a Eletrolar, em julho de 2013.
“E, no entanto, o momento oportuno é essencial. Quando se explora mudanças
na percepção, a ‘imitação criativa’ não funciona. Tem-se que ser o primeiro. Mas,
precisamente por haver tanta incerteza em saber se a mudança na percepção é
uma novidade passageira ou algo permanente, e quais são realmente as consequências, a inovação baseada na percepção deve começar pequena e ser bem
específica” (DRUCKER, 1986, p. 147).
Nesta etapa da definição buscou-se qualificar os dados obtidos na coleta de
informações e qualificá-los em soluções que originam ideias e insights levando
em conta a análise de tendências e a mudança de comportamento dos consumidores. Desta forma a orientação do desenvolvimento do produto deve ser
orientada de acordo com as atitudes do usuário (consumidor), independente
neste momento de sua faixa de renda. O portifólio de produto deve ser segmentado em consonância com as atitudes e comportamentos do consumidor
e os contextos de onde este produto está inserido a exemplo do ambiente cozinha, onde a busca pela satisfação de cozinhar e gourmetização da comida pode
ser um atributo para ampliar mais benefícios do produto. Esta questão definiu
critério de seleção do portfólio inicial de produtos além da capacidade produtiva dos fornecedores. Para lançar os produtos inicialmente foram escolhidas
algumas cores para as primeiras amostras, que foram submetidas a avaliação,
selecionadas foram batizadas com os nomes: vermelho cereja, amarelo canário,
azul pistache e roxo berinjela. A linha de eletroportáteis delimitou-se a 4 primeiros produtos: cafeteira, sanduicheira, chaleira elétrica e batedeira.
Para o desenvolvimento, nesse sentido, inicia-se a etapa de ideação, que consiste
no processo de gerar, desenvolver e testar ideias. Quando os conceitos começam
a tomar forma, pormeio da realização de protótipos representativos das ideias.

Figura 10 - Modelamento 3D das ideias após rought.
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)
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Para a equipe de design da Cadence independentemente da fase utilizam-se
protótipos ao longo de todo o processo ocorrendo em paralelo com a idéia,
dessa forma pelos protótipos é que se verifica se e a idéia é relevante ou não
para os consumidores. Os protótipos ainda podem ser conceituais de imagens,
formas e funcionalidade, dependendo da finalidade e objetivos do projeto, assim como suposições a serem validadas.
Umas das formas mais atuais de se fazer isso e enteder se a concepção da forma do produto está de acordo com a a premissas do projeto é a tecnologia
de impressão 3D, que possibilita de forma rápida construir um modelo físico
do produto que está em desenvolvimento para avaliação, podendo surgir novos insights através de testes realizados no modelo ou protótipo. Quanto mais
cedo, validam-se as ideias, fica mais fácil de identificar a melhor solução, e ainda
mais próximo da realidade destaca a Equipe de Design.

Figura 11 - Impressão 3D do Eletroportátil
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)

A confecção dos protótipos em fábricas da china criou uma preocupação com
os diferentes tons de cores sendo produzidos em diferentes fornecedores, deste modo a experimentação dos protótipos fez com que os concepts dos produtos fossem injetados várias vezes, o que demandou um bom tempo até chegar
no padrão exato escolhido para haver uma boa consistência de cor em todas as
peças, pois uma diferença de tonalidade na linha poderia desvalorizá-la.
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Figura 12: Amostras de cores
Fonte: Arquivos Cadence (2014)

A dificuldades de validar as cores mesmo utilizando um padrão internacional
Pantone, sempre havia alguma amostra que destoava do padrão tonal cromático estabelecido como demonstrado na Figura 12. Isso exigiu uma grande sintonia entre o núcleo de design e o escritório na China. Quando se chega a melhor
solução possível, e aprovada dentro dos critérios e restrições, a próxima etapa
refere-se ao Desenvolvimento e Entrega, à Implementação, é o percurso que
vais do design até o mercado. Refere-se à produção e comunicação do produto.

Figura 13: Processo Produtivo
Fonte: Imagem de arquivos dos autores (2015)
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A comunicação de maneira clara deve fazer com que todos os envolvidos no
projeto e os que vão ser atendidos por ele entendam a mensagem que se quer
passar. Na Cadence a equipe de Marketing que trabalha integrada com a de
Design, solicita-se que o profissional responsável pelo desenvolvimento das estratégias acompanhe o processo de desenvolvimento e de produção do eletroportátil e muitas vezes a área de design também auxilia na comunicação para
que não aconteça ruído que possa interferir no lançamento do novo produto.
Nota-se importante que depois de um longo processo os usuários sejam surpreendidos pelo novo produto e que compreendam a necessidade para qual
ele esta suprindo, que seja acessível, e que ainda consigam enxergar credibilidade e tenham apelo emocional pela marca.
Segundo a Equipe de Design e Marketing da Cadence, chegada a data de lançamento dos produtos as amostras foram exibidas no Stand da Cadence na feira
Eletrolar de 2015. A linha surpreendeu ao inovar nas cores, os produtos despertaram a atenção dos clientes e visitantes, que surpreenderam-se com a novidade. Destaca-se que esses 4 produtos já tinham suas versões em preto e branco,
mas vistos em conjunto e com os mesmos padrões de cor, ganharam um apelo
emocional muito maior no ponto de venda, o que fez com que até os clientes
mais conservadores apostassem na tendência colors. Aos poucos os produtos
foram entrando nas lojas, mercados e posteriormente nas casas de seus usuários, trazendo uma nova experiência para as cozinhas.

Figura 14: Linha Colors Cadence em 2014.
Fonte: Arquivos Cadence (2014)
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Devido à grande procura e a oportunidade de mercado, a marca complementou o seu portfólio com mais 4 produtos em 2015, formando então, uma linha
com 8 produtos. Foram acrescentados o liquidificador com design exclusivo, o
multiprocessador, o mixer e a torradeira, que somados aos 4 produtos já existentes, aumentaram o mix de produtos colors.
Além das cores e produtos que foram desenvolvidos, o posicionamento de
preço, muito acessível ao consumidor, contribuiu também para a aquisição do
novo produto. Com base em relatórios de vendas de plataformas e-commerce
e varejistas, atualmente, grande parte do volume de vendas da marca Cadence
cerca de 47,7%, refere-se a linha Colors, sendo que o produto mais vendido, da
marca é o liquidificador.
Cade ressaltar que todas as etapas aqui descritas são para reafirmar a essência
do design praticada pela Cadence, em todo seu processo de inovação que é
“traduzir observações em insights e estes em produtos e serviços para melhorar
a vida das pessoas” (BROWN, 2010, p.46).
As contribuições que o design traz para o processo de inovação, está na incorporação do processo no modo de pensar da equipe, ou seja, pensar como
um designer por meio de soluções eficazes aumenta a chance de sucesso das
organizações industriais no desenvolvimento de novos produtos. De certa fora
permite que todos os profissionais envolvidos no processo consigam pensar
e adicional valor gerando novas perspectivas sobre determinado produto ou
serviço. Nota-se que a implantação de uma cultura de inovação permite que
todas as áreas estejam comprometidas e que todos possam ser coadjuvantes
no processo de inovação e livres para pensar de forma criativa materealizando
soluções inovadoras.
O lançamento desta linha, trouxe novos consumidores, que comportam-se
como fãs e colecionadores da Linha Colors, onde o design aumentou o valor da
experiência e o emocional do consumidor.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato de inovar não significa inventar um produto totalmente novo. A inovação
está nas pequenas coisas, e quando é bem aplicada, traz grande reconhecimento para a marca, que passa a ser cada vez mais sólida por trazer novidades ao
mercado. Os produtos precisam ter diferenciais que despertem o sentimento e
as emoções dos consumidores.
Segundo Baxter (2011), “quando existem dois produtos que se equivalem no
valor funcional, a decisão de compra pode recair no valor simbólico”. O design
58
e-Revista LOGO - v.6 n.3 2017 - ISSN 2238-2542

mexe com as pessoas e faz com que a compra aconteça. Enxergar as tendências
no timing certo é criar o cenário perfeito para um lançamento consagrado.
O design aparece como uma nova forma de orientar as organizações e apresentar ferramentas e elementos que contribuam com o processo de inovação.
Este artigo apresentou uma abordagem sobre o estudo de caso de uma Linha
de Eletroportáteis desenvolvida pela empresa Cadence, onde o conhecimento
e aplicação de métodos e técnicas de design contribuiram com o processo de
inovação. Com a prática da inovação orientada pelo design, onde a busca por
tendências e relações com foco na experiência do usuário fez com que a marca
se consolida-se entre as mais vendidas do segmento gerando uma linha guia
no mercado para este nicho.
Cabe ressaltar, que para um estudo mais profundado sobre o assunto e validar todas as relações que o design pode contribuir na organização, seria a proposta da
implantação de um Programa de Design, onde todas as ações seriam orientadas
num processo de gestão integrando todas as áreas e abrindo oportunidades de
contribuição de centros de pesquisa e desenvolvimento voltados para inovação.
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RESUMO
Neste artigo será relatada a produção da Coleção de Leques Artesanais Ambivalentes de Gênero, sua metodologia, seus materiais e seus resultados finais.
Para tal, pesquisou-se a história do leque oriental e ocidental a fim de analisar
seu papel nas sociedades da época e suas mudanças estéticas ao decorrer do
tempo. Também fora pesquisado discussões sobre a formação do gênero nas
sociedades contemporâneas, suas influências e como ela serve de expoente
para desigualdades sociais. Paralelo a isso, é apresentada uma breve história da
moda ambivalente e como ela está ligada diretamente ao feminismo e a luta
pela igualdade de gênero.

PALAVRAS-CHAVE
Leque, Moda Ambivalente, Artesanato.

ABSTRACT
This article will present the production of the Collection of Agender Craft Fans,
its methodology, materials and final results. For this, the history of the Eastern
and Western fan was researched to analyze its importance at the societies and
how its aesthetic changes through the time. Discussions had also been researched on formation of gender in contemporary societies, their influences and
how it serves as an exponent for gender inequality. At the same time, a brief
history of ambivalent fashion and how it is directly linked to feminism and the
struggle for gender equality are exposed.

KEYWORDS
Hand Fan, Agender, Arts and Crafts

1 INTRODUÇÃO
O leque é um objeto de origem oriental, com data de criação imprecisa, que
pode ser atribuída ao imperador chinês Hsien Yuan em 2697 a.C., ao imperador
Shun em 2255 a.C. ou ao primeiro governante da dinastia Chou em 1122 a.C.
(RHEAD, G. W, 1910), mas que tem uma história de grande importância para
todas as sociedades as quais fez parte. Em sua concepção, esses objetos não
eram definidos como acessórios de moda exclusivamente femininos, contudo,
por questões históricas abordadas neste estudo, sua introdução nas sociedades
ocidentais se deu dessa forma. Em meados do séc. XX, o leque deixou de ser
presente no cotidiano das sociedades ocidentais, que o tinham absorvido tão
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bem quanto costume. Isso o impossibilitou de ser influenciado por ideologias,
discussões e acontecimentos históricos que fomentam o pensamento e a sociedade contemporânea.
Uma dessas influências impossibilitadas está atrelada às discussões sobre o binarismo de gênero e como ele influencia histórica e socialmente os produtos
de design, moda, publicidade, dentre outros.
Precisamos rejeitar o caráter fixo e permanente da oposição binária, precisamos de uma historicização e de uma desconstrução autêntica dos termos da
diferença sexual. Temos que ficar mais atentas às distinções entre nosso vocabulário de análise e o material que queremos analisar. (SCOTT, J. W. 1989, p. 18)
Tais perspectivas, aliadas a demandas de atendimento da Comunidade Cornéia Vlieg, que tem o artesanato como maior fonte de trabalho, por meio do
trabalho proposto pelo Labsol – Laboratório de Design Solidário, são as bases
para a elaboração deste estudo que visa a criação de cinco leques artesanais
ambivalentes de gênero, para a comunidade Cornélia Vlieg, com a perspectiva de geração de renda para seus colaboradores. Como o objetivo secundário,
pretende-se propor o uso do leque como acessório de moda contemporâneo e
ambivalente de gênero.

1.1 HISTÓRIA DOS LEQUES
Mesmo com as imprecisões históricas quanto à data em que o leque foi criado,
é possível ter certeza da geolocalização de sua gênese: a China. Neste contexto é possível constatar a importância do leque como acessório de moda, visto que ele simbolizava poder, classe e elegância. Sua estética era diferenciada
da concepção ocidental contemporânea de leque, pois estes eram fixos, como
abanadores, e confeccionados a partir de penas de diversos tipos de aves como
gansos, pavões, faisões e falcões, sendo esses últimos as opções mais nobres.
Outra diferença ante a concepção contemporânea é que os leques eram acessórios binários nessa época, usado tanto por homens quanto por mulheres.
O Japão é o berço do Leque Dobrável de Hastes e Folhas cuja imagem está
presente usualmente em nossas mentes quando pensamos leque. A evidência
mais tardia de seu uso é uma pintura de parede datada em VI d.C. em Fukuoka,
no entanto as primeiras referências literárias do leque dobrável são datadas no
séc. X (Fan Circle International, 2017). Era formado por hastes unidas por uma
ligadura de metal, formando uma abertura radial que era preenchida por delicados papeis orientais. Sua introdução na cultura chinesa se deu durante a
Dinastia Sung (960 – 1279 d.C.). No início seu uso era extremamente elitista,
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sendo usado somente pela alta classe da dinastia em questão, porém com a
mudança para a Dinastia Yuan (1271 – 1368 d.C.), o leque dobrável começou
a ser usado popularmente, fato este dado principalmente pela circulação de
muitos estrangeiros que usavam leques de papel coloridos e alegres.
Com o passar do tempo as características do leque mudaram, principalmente devido às mudanças políticas que aconteciam nestes dois países. No Japão,
por exemplo, a produção desses objetos ficou praticamente parada durante o
Período Edo (1690-1868), em que devido ao fechamento dos portos e outras
medidas políticas, passou a ser produzido em pequena escala e de forma descartável, para uso doméstico. Esse período durou 265 anos e com seu fim o Japão abriu seus portos para comércio e também para as influências externas que
alavancaram a produção artesanal nacional. O isolamento do mundo tornou
os países da Europa e os EUA ávidos por produtos japoneses, capítulo esse que
ficou conhecido como “Moda Japonesa”.
Na China, também por exemplo, perdeu-se muito na arte da produção artesanal
dos leques, principalmente em relação a sua expressão cultural. As produções
feitas nos séculos XVIII e XIX foram quase que exclusivamente para atender o
gosto ocidental, usando materiais como casco de tartaruga e madrepérola, que
antes não eram usados pelos chineses. Abdicou-se muitas vezes de produzir
seus clássicos Foldingfans (Leques dobráveis de hastes e folhas) para produzir
os Briséfans (Leques dobráveis de hastes) que eram leques de hastes conectados por uma ligadura, mas que não tinham uma folha que as unia radialmente. Com a revolução cultural na China do séc. XX, quase toda sua tradição na
produção de leques artesanais fora perdida, por mais que alguns artistas dessa
época tentassem resgatá-la e trazê-la de volta às artes, o esforço não passou de
uma tentativa falha em função da distância geográfica na grande China.
No início do século XVI os leques fixos já tinham se estabelecido como acessório de moda na sociedade europeia. Muitos retratos da realeza já o adotavam
como elemento. Estes objetos geralmente eram produzidos com penas luxuosas e usados como ornamento ou como joia. A precursora desse acessório na
realeza europeia foi a Rainha Elizabeth I, da Inglaterra, que fascinada por moda,
ditava o que era usado por todos na época.
Vale ressaltar que a produção dos leques, quando não importada do Oriente,
era concebida tanto por homens quanto por mulheres, porém seu uso era de
exclusividade feminina. Nenhum autor pesquisado consegue definir de fato a
razão de esse acessório ter se tornado um ícone feminino, no entanto todos
citam a rainha Elizabeth I como um símbolo de extrema importância para o
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estabelecimento do leque como acessório indispensável na comunidade europeia. Essas evidências podem levar à hipótese de que a influência da Rainha
na moda, de certa forma, impossibilitou que o leque se tornasse um ícone masculino também, visto que Elizabeth I mudou totalmente a estética europeia.
Seus ícones eram fortes e ela necessitava deles para impor-se com respeito na
sociedade patriarcal da Inglaterra na época.
Com o decorrer do século XVI o leque dobrável de folhas chega a Europa e em
pouco tempo ele já tinha se disseminado entre os integrantes da corte, mais
uma vez por influência da Rainha Elizabeth I. Este tipo de leque será utilizado
massificadamente pelos europeus até a década de 1930 e então desaparecerá,
como veremos adiante.
Com o fim do reinado da Rainha Elizabeth I em 1603, os leques perdem seu cargo de acessório exclusivo da corte e se estabelecem como acessório de moda
na alta elite aristocrática da Europa. Com o consequente aumento na procura
pelo objeto, a produção local foi ampliada para complementar aqueles que até
então vinham em maioria do oriente.
Devido a esse aumento, os maiores produtores do leque estavam dispostos na
Inglaterra, França e Itália. Com o passar do tempo, sua estética foi fortemente
influenciada pelos períodos artísticos pelos quais perpassou e com essa formação morfológica visual, aos poucos cada país foi adicionando características
únicas em suas produções. A Inglaterra, por exemplo, por volta de 1740 aderiu
ao uso de folhas de ouro em suas produções como característica local.
Com a virada do século, algumas características estéticas do leque tiveram alterações principalmente por influência da moda. É possível constatar o fato no
trecho retirado do portal do Círculo Internacional do Leque:
No começo do séc., XIX, os leques, após seu apogeu entre os séculos XVII
e XVIII, tiveram seu período de declínio. A Moda simplista e rústica foi o
que ditava o momento. Com isso, os leques se tornaram muito delicados
e muitas vezes não eram mais do que o tamanho da palma de uma pessoa, pois os vestidos eram mais finos e tinham bolsos menores. (http://
www.fancircleinternational.org/history/fans-in-19th-century-europe/,
acessado em 05/2017).

No decorrer do séc. XIX tecnologias de produção apareceram, como a máquina
de bordar (apresentada no Palácio de Cristal em 1851) que influenciou fortemente o papel do leque como produto artesanal. Tais técnicas transformaram
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esse acessório de moda em um produto decadente e com meios de produção
massificados. “[...]tudo isso serviu para que os leques fossem mais acessíveis
para o grande público, contudo ele foi reduzido de um objeto de arte para um
produto de massificada produção.” (Fan Circle International, 2017).
A Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX, fez com que a produção e
comercialização do leque, assim como de diversos itens, praticamente desaparecesse. Sendo assim, nenhum desenvolvimento do papel social ou da estética
do leque ocorrera.
No período da Primeira Guerra Mundial, as mulheres tiveram que defender-se
e defender sua família, em razão da ausência da figura masculina. Precisaram
trabalhar e adquirir papéis sociais que antes só eram desempenhados por homens (considerando a sociedade patriarcal) e essa troca as empoderou de tal
forma que mesmo depois do fim da guerra elas não queriam abdicar da sua
independência nem do seu próprio dinheiro. O fato influenciara a moda diretamente: as silhuetas dos vestidos passaram a ser tubulares e mais confortáveis,
tomando como base o vestuário masculino que sempre foi mais confortável
que o feminino.
Ao chegar do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a mulher teve de
assumir o controle da maioria das funções sociais, muitas das quais cabiam
apenas aos homens. À medida que as mulheres substituíam os homens
em suas tarefas, os traços masculinos acabaram por aparecer no vestuário
delas. (SCHNEIDER, J, 2014, p. 08).

A década de 1920 foi a última na qual o leque aparece como acessório de moda.
Após as mudanças relatadas neste artigo, outras “modas” apareceram como o
cigarro e a bebida. Com a impossibilidade de segurar uma bebida, um cigarro
e um leque ao mesmo tempo, esse último foi deixado de lado. Concomitantemente, o ventilador elétrico fora inventado, não havendo a necessidade de
autorrefrescamento em ambientes fechados. Já em 1930, o leque realmente
desaparecera como acessório popular, transformando-se em algo arcaico.
Sendo assim, as mudanças drásticas da sociedade no pós-guerra, aliadas aos
avanços tecnológicos ocorridos nesse mesmo momento, fez com que o leque
perdesse seus status de acessório de moda indispensável, que foi construído
em mais de 4000 anos de história. No entanto, leques publicitários ainda existiam, porém nunca tiveram o mesmo refinamento que os antigos leques artesanais do séc. XVIII. Em alguns países europeus onde o clima é um pouco mais
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temperado, como na Espanha, esses objetos ainda desempenham certo papel
como acessório de moda, no entanto, nada comparado com o papel que ele já
desempenhara.

2 GÊNERO E MODA AMBIVALENTE: UM PANORAMA HISTÓRICO
Antes de adentrar nas análises sobre gênero é importante deixar claro uma
diferença teórica entre “sexo” e “gênero”: sexo, de acordo com Scott (1995,
p.13) são as diferenças físicas e naturais entre homens e mulheres, enquanto
gênero é a organização das diferenças sexuais, é o saber que estabelece significados para essas diferenças corporais. Ou seja, nessa definição o sexo são as
diferenças anatômicas entre os corpos femininos e masculinos, a genitália, estatura, proporções, enquanto o gênero é o saber que estabelece significados
a essas diferenças, que estabelece uma hierarquia entre as diferenças sexuais,
que molda o pensamento e a noção de corpo ante a sociedade. E é essa noção
sobre o corpo que estabelece a classificação entre “coisas de homem” e “coisas
de mulher”. Essa noção sobre sexo e gênero, é adotada por grande parte das
pensadoras e pensadores que discutem o papel das ideologias de gênero na
sociedade e o feminismo.
Tomando como princípio essa principal diferença, discute-se inicialmente o papel da biologia na formação do gênero, já que ela é a grande área do conhecimento que determinou o que é sexo e que determinou as diferenças fisiológicas
entre os seres humanos. Linda Nicholson (2000), em seu estudo “Interpretando
o Gênero”, discorre inicialmente sobre a relação entre a biologia e a formação
do caráter de gênero, no qual ela relata de diversos pontos de vista, como a
biologia é determinante para a formação social do gênero e como ela justificou
as diferenças que “sempre” existiram entre homens e mulheres.
Tal compreensão do relacionamento entre biologia, comportamento e
personalidade, portanto, possibilitou as feministas sustentar a noção, frequentemente associada ao determinismo biológico, de que as constantes
da natureza sendo responsáveis por certas constantes sociais, e isso sem
ter que aceitar uma desvantagem que se torna crucial na perspectiva feminista, a de que tais constantes sociais não podem ser transformadas.
(NICHOLSON, L. 2000, p. 04).

Tendo em vista essa premissa, analisa-se historicamente a percepção de sexo
pela ciência e filosofia a fim de perceber a noção da formação do eu, e por
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consequência, a formação do gênero. Essa análise histórica começa com a
criação do conceito de raça nos sécs. XVII e XVIII, que potencializaram a noção
de diferenciação do ser humano, e que por consequência potencializaram as
diferenças entre gêneros.
Nesses séculos a noção de ser humano tornou-se cada vez mais binária e justificada por diversos aspectos médicos/biológicos, como a diferenciação de esqueleto, sistema nervoso entre outros. A causa dessa percepção se dá ao fato
de que outas ideologias, como a religião, não eram mais dominantemente influenciadoras na percepção de gênero. Em outras palavras:
[...] Quando a Bíblia ou Aristóteles era a fonte da autoridade sobre como
o relacionamento entre mulheres e homens deveria ser compreendido,
qualquer diferença alegada entre mulheres e homens era justificada primordialmente através da referência a esses textos. O corpo não era muito
importante como fonte. Quando, porém, os textos de Aristóteles e da Bíblia
perderam sua autoridade, a natureza se tornou o meio de fundamentação de toda distinção percebida entre mulheres e homens. Na medida em
que o corpo passou a ser percebido como representante da natureza, ele
assumiu o papel de ‘voz’ da natureza, ou seja, na medida em que havia
uma necessidade percebida de que a distinção masculino/feminino fosse
constituída em termos altamente binários, o corpo tinha que “falar” essa
distinção de forma binária. A consequência disso foi uma noção “bissexuada” de corpo. (NICHOLSON, L. 2000, p. 13).

O resultado dessa mudança foi, de acordo com Linda Nicholson (2000), a nossa
ideia de “Identidade sexual” — um eu masculino ou feminino precisamente diferenciado e profundamente enraizado num corpo contrastado.
As ideologias de gênero baseadas no determinismo biológico perduraram sem
grandes mudanças até a Primeira Guerra Mundial, em que mudanças nas sociedades patriarcais quanto o papel social desenvolvido pelas mulheres forneceu forte influência para questionamentos sobre a hierarquia entre homens e
mulheres.
Como já introduzido neste estudo, as mulheres do período da Primeira Guerra
Mundial tiveram que desempenhar outros papeis sociais dos quais elas eram
designadas. Agora, trabalhar, defender a família e ser a figura principal das decisões tomadas era um papel atribuído às mulheres. Com o fim da guerra, muitas
dessas mulheres não quiseram abdicar da liberdade, independência e dinheiro,
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conquistados nesse período sem a presença masculina.
Tal rebeldia ante o sistema patriarcal pode ser vista na moda, em que mudanças drásticas, principalmente em relação à silhueta feminina, aconteceram primordialmente pela contribuição da estilista Coco Chanel, que criou peças cujas
inspirações vinham do guarda-roupa masculino. Como as roupas femininas até
então eram nada confortáveis, muito se aboliu, principalmente a silhueta totalmente demarcada. Na década de 1920, os vestidos eram de modelagem cilíndrica, execrando o uso de espartilhos. (SCHNEIDER, J, 2014).
Passadas quase duas décadas, outra guerra se desencadeia e mais uma vez
viu-se mulheres aderindo a papeis ditos masculinos. Com seu fim, outras
transformações drásticas podem ser vistas na sociedade ocidental. Os ideais feministas da década de 1960 levaram ao que ficou conhecido como moda unissex, em que peças antes nunca usadas por mulheres, enfim tiveram seu lugar
no guarda-roupa.
De maneira geral, percebe-se que a luta pela liberdade feminina e a igualdade
social entre mulheres e homens fez com que o universo delas aderisse cada
vez mais ao vestuário masculino, impondo seu estilo de vestir e procurando
eliminar as diferenças existentes entre roupas até então. Tais mudanças foram
motivadas principalmente pelo conforto que as roupas trazem, privilégio que
até o momento era usufruído apenas pelos homens.
Contudo, as principais mudanças ocorridas devido aos ideais de igualdade de
gênero vieram nas décadas de 1970/80, em que feministas radicais defenderam
um conceito de gênero que nega qualquer determinismo biológico e apontaram os moldes da sociedade patriarcal como os definidores de gênero e por
consequência do sexismo e outros problemas de igualdade entre pessoas. Levando isso em consideração, algumas pensadoras da época, como Janice Raymond, contestam diversos aspectos da medicina moderna, inclusive em relação
à transexualidade, assunto esse que ainda é discutido entre grupos feministas.
Sabemos que somos mulheres que nascemos com cromossomos e anatomia femininos, e que, tenhamos ou não sido socializadas para sermos
consideradas “mulheres normais”, o patriarcado nos tratou e nos trata
como mulheres. (RAYMOND, 1979., p. 114.)

Dessa vertente de feminismo e das discussões de gênero, surge a problemática
do que chamamos atualmente como representatividade. Nicholson (2000) relata que esse feminismo que “somente” diferencia mulheres de homens, além
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de gerar uma espécie de natureza da mulher (mesmo que social) acaba por
representar um ponto de vista daquelas que produziam esse conteúdo, ou seja,
mulheres heterossexuais, brancas e de classe média.
Diante de todas essas discussões sobre as diferenças entre os papeis sociais dos
gêneros, como isso é determinado ora pela biologia, ora pela sociedade, observa-se as mudanças que estas ideologias e discussões causaram na moda, como
o uso de calça jeans no dia a dia, o uso de polos e de blazers. Isso evidencia o
quanto as discussões sociais influenciam a moda direta e indiretamente e como a
moda pode servir como instrumento de militância para uma causa ou ideologia.
Considerando que a moda está imbuída de discursos de gênero culturalmente
construídos e que ela “organiza visualmente a sociedade”, definindo e subordinando subjetividades. Percebe-se que a moda ambivalente utiliza dessa ferramenta justamente para quebrar esses estereótipos. Para Schneider (2014, p. 11)
o conceito de moda ambivalente “se dá no intuito de individualizar cada ser de
forma diferente a partir de uma mesma peça de vestuário que agregue gênero
e consequentemente novo sentido na construção de individualidades.”

3 METODOLOGIA
Após as análises históricas relatas neste estudo até então, deu-se início as etapas de criação e produção da coleção de leques ambivalentes de gênero. Para
tal, utilizou-se a metodologia de Projeto de Produto (BAXTER, 2011) como base
teórica norteadora das etapas projetuais para que a coleção atendesse as motivações e necessidades já citadas neste.
Antes das etapas criativas fora elaborado uma análise de similares que tinha
duas metas principais: 1) estabelecer repertório morfológico visual sobre a produção dos leques contemporâneos, e 2) elencar materiais utilizados, que geraram a tabela de análise de similares (TABELA1). Nessa análise foram elencados
três referenciais encontrados mediante pesquisa: A loja Kyosendo, a loja Duvelleroy e o Artista Sylvain Le Guen.
Kyosendo é uma loja japonesa que possui duas lojas físicas, uma em Tóquio e
outra em Kyoto, além de uma loja virtual. Suas produções são tradicionais, seus
leques de hastes e seus leques de hastes e folhas têm formato circular, com
temática floral para leques femininos e temática geométrica para leques masculinos. Destaca-se o uso recorrente de madeira e bambu.
Duvelleroy, uma loja francesa, tem uma estética menos formal, principalmente
quanto às estampas, que no geral não adotam temáticas florais, mas sim de
cultura pop. As hastes são feitas de madeira, que podem ser pintadas ou em na71
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tura, gerando uma composição harmoniosa com as estampas. Existem também
leques mais requintados enquanto forma e estética, com recortes precisos em
suas folhas ou com formatos diferenciados em suas hastes.
Sylvain Le Guen é o mais desprendido de tradicionalidade. Conforme seu site,
Sylvain dá caminhos contemporâneos para materiais cuja vida artística é secular, como marfim ou madrepérola e seu desafio hoje é redescobrir e reinventá-los (Sylvain Le Guen, 2016). Essa característica é notadamente encontrada em
suas obras de caráter delicado e preciso, com formas extremamente inovadoras
e composições ricas, tanto conceitualmente, quanto esteticamente. Além dos
materiais já citados neste parágrafo, Sylvain também utiliza madeira e alumínio
para suas hastes. Suas folhas são compostas por materiais diversos como organza, papel, couros diversos, vinil e penas.
Realizadas as análises por similaridade, elaborou-se a seguinte tabela com os
dados de materiais levantados em pesquisa. Estes dados nortearam as escolhas
dos materiais usados.

Tabela 1 – Análise de materiais. Fonte: produção dos autores.

Após a elaboração desta tabela, decidiu-se os materiais que seriam usados: madeira e organza. Escolheu-se a madeira, pois os beneficiados pela Associação
Cornélia Vlieg já estão habituados com o seu manuseio, que proporcionará o
requinte e a resistência desejados. A escolha da organza tem a finalidade de
explorar sua transparência fisicamente, com o uso de camadas de tecido e con72
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ceitualmente, misturando materiais sóbrios e materiais delicados, mesclando
assim características distintas na oposição “masculino vs. feminino”
Com estas resoluções, deu-se início aos rascunhos, que teve o intuito de gerar
ideias que são o início projetual. Para Mike Baxter (2011, p. 102), essa etapa é a mais
importante para o projeto de produtos pois “a finalidade de geração de ideias é
produzir todas as possíveis soluções. A seleção tentará escolher a melhor delas.”.
Considerando a mesclagem proposta pelos materiais, nesta etapa do desenvolvimento, optou-se pela exploração de formatos mais geométricos e incomuns
para reforçar na estética dessa coleção um design ambivalente que negue
quaisquer estereótipos formais que estes objetos já tenham repercutido.
Nos rascunhos, muitas ideias foram produzidas, algumas mais abstratas, outras
mais concretas. Contudo, antes de escolher as ideias que enfim seriam levadas
à frente no projeto, foram cortadas algumas que eram impossíveis de se prototipar, seja por impossibilidade formal ou técnica. Ao final, escolheu-se os cinco
leques que farão parte da coleção de leques artesanais ambivalente de gênero
(imagem 1). São eles, da direita para esquerda: Leque Monte, Leque Geométrico, Leque Hexagonal, Leque Asa e Leque Bumerangue.
Definidos os cinco modelos que seriam produzidos, foi elaborado o desenho
técnico de cada um a fim de obter maior precisão projetual. No desenho das
hastes foi utilizado um furo padrão de 3,5 mm, que possibilitou o uso de um
mesmo tipo de ligadura para todos. Já em relação a sua altura, muito se variou,
principalmente devido a assimetria de três deles (Geométrico, Asa e Monte),
pois necessitava-se de uma variância para chegar no formato desejado.

Imagem 1 – Rascunhos Leque Monte, Geométrico, Hexagonal, Asa e Bumerangue. Fonte:
produção dos autores.
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Na produção dos desenhos que serviriam de moldes para as folhas dos leques,
houve a preocupação de obter duas dobras entre as hastes, uma dobra vale (linha laranja) e uma dobra montanha (linha azul), pois somente assim as hastes
conseguem ser coladas nas folhas sem impossibilitar sua abertura e fechamento tão cruciais para o projeto.

Imagem 2 – Leque Asa. Fonte: produção dos autores.

Imagens 3 e 4 – Leques geométrico e hexagonal. Fonte: Produção dos autores.
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Imagens 5 e 6 – Leques Monte e Bumerangue. Fonte: Produção dos autores.

Outra preocupação projetual foi relacionada ao desenho do recorte interno nos
leques Geométrico, Hexagonal e Monte, pois seu formato não radial poderia
impossibilitar a abertura e o fechamento necessário caso não houvesse uma
folga suficiente entre as hastes. Já no leque Bumerangue (o único leque só de
hastes) as preocupações foram menores em função de sua menor complexidade, nota-se apenas furos pelos quais passarão elásticos, que conectarão suas
hastes possibilitando sua abertura radial.
Com o término dos desenhos e modelagens, iniciou-se a fase de prototipagem
dos leques. Para as hastes, foi aconselhado pelo orientador o corte a laser, devido à grande singularidade destas. Esta medida, além de facilitar a prototipagem, possibilitou que as peças cortadas a laser fossem moldes melhores para a
comunidade Cornélia do que um desenho técnico. Sendo assim, entrou-se em
contato com uma empresa local especializada em corte a laser e fora solicitado
o corte de todas as hastes em MDF 3mm. Não houve problemas técnicos nesta
etapa da produção.
Foram estabelecidos dois tipos de acabamento para as hastes: em natura, para
o leque Bumerangue e com pintura, para os leques restantes. Para o acabamento com pintura ocorreu o seguinte processo: lixamento com lixa 200 para retirar
algumas imperfeições de corte e deixá-las mais lisas, impermeabilização com
uma demão de goma laca, pintura com duas demãos de tinta PVA fosca (preta
ou capuccino), lixamento com lixa 400 (se necessário) e envernizamento com
verniz spray natural brilhante. Já para o acabamento em natura, decorreram
as etapas: lixamento com lixa 200 para retirar imperfeições, impermeabilização
com goma laca em 3 demãos, lixamento com lixa 400 (quando necessário) e
envernizamento com verniz spray natural brilhante.
Para as folhas, decidiu-se engomá-las com cola branca, na medida de 1 de cola
para 5 de água. Com isso, as folhas conseguiram ser vincadas, possibilitando um
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leque mais requintado. Após a goma as folhas foram cortadas como explícito
no desenho técnico e vincadas com o auxílio de prendedores e ferro de passar.
Com as hastes e as folhas preparadas, iniciou-se a etapa de montagem dos leques. Primeiramente todas as hastes foram unidas por parafusos 1/8 polegadas,
com arruelas e porcas de mesma medida. Em seguida, as folhas foram coladas
nas hastes que começa pela extremidade da folha que está dobrada. Esta extremidade em questão é colada na parte traseira da primeira guarda, contudo,
nas outras hastes, a folha é colada na parte frontal. Para menor marcação de
cola no tecido esta foi passada na haste, depois o tecido era disposto no local o
qual era pressionado contra uma superfície lisa e reta até sua secagem parcial,
que foi acelerada com o uso de soprador térmico na temperatura de 50ºC. Após
secagem total, o leque foi fechado e quando necessário, utilizou-se o pincel
molhado para retirar alguma marca de cola.
No leque Bumerangue, o único sem folhas, foi introduzido o elástico por todas as hastes com espaçamento suficiente para abertura. Na última haste, o
elástico foi colado e suas pontas introduzidas novamente no furo para melhor
acabamento. Neste leque também foi utilizada a cola branca, que gerou bons
resultados quanto à resistência.
Com intuito de ilustrar de forma dinâmica, foi elaborado um fluxograma que
resume todas as etapas metodológicas adotadas neste estudo, desde a análise
de similares até as etapas de prototipagem.

Fluxograma 1 – Etapas de produção. Fonte: produção dos autores
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Ao final das etapas e produção, obteve-se os seguintes resultados: 1) No leque
Asa, a estética teve o resultado esperado, pois os materiais conversaram bem
entre si, gerando requinte e singularidade. Sua abertura e fechamento estão
satisfatórios. 2) O leque bumerangue também obteve abertura e fechamento
adequados, o elástico juiz usado para ligar as hastes radialmente dá uma flexibilidade muito interessante, contudo, devido a espessura do MDF utilizado este
acessório está pesado demais para uso contínuo. 3) O Leque geométrico também apresenta boa abertura, assim como sua composição estética, contudo a
primeira guarda produz uma aba na folha que gera um ruído visual e para sanar
a pequena falha técnica serão necessárias adaptações no desenho da dobra.
4) O leque Hexagonal tem abertura bastante adequada, suas hastes alongadas permitem flexibilidade o que causa bom abano, contudo, suas guardas, por
serem pequenas, causam problemas de pegada em mãos grandes. 5) O leque
Monte teve melhor acabamento: suas hastes mais finas e sua composição de
cores possibilitou uma delicadeza estilística muito condizente com características típicas dos leques. Sua abertura e fechamento estão satisfatórias, contudo,
devido seu número de hastes (num total de treze) este leque ficou espesso demais, o que prejudica um pouco a pegada do mesmo. Uma possível resolução
disso é a utilização de hastes mais finas no miolo do leque, contudo isso pode
afetar sua resistência, devido ao fato de sua guarda não ser a maior haste do
leque.
Os resultados podem ser avaliados a seguir, com imagens que ilustram com
clareza os resultados estéticos obtidos.

Imagem 7- Resultado Leque Asa. Fonte: produção dos autores
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Imagens 8 e 9 – Resultdo Leques Bumerangue e Geométrico. Fonte: Produção dos autores.

Imagens 10 e 11 – Leques Monte e Hexagonal. Fonte: Produção dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por questões históricas inferidas neste artigo, o leque se estabeleceu como
um acessório de moda exclusivamente feminino, ao contrário do que sempre aconteceu no Oriente. Com o passar do tempo ele acabou desaparecendo da cena fashion ocidental, principalmente por outros modismos sociais
que influenciaram a vida cotidiana, e por consequência, impossibilitou certas
experimentações funcionais e estéticas que a contemporaneidade permite.
Poucos artistas e lojas trabalham com o leque, o que o transforma numa grande possibilidade de exploração enquanto projeto de design e enquanto pro78
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duto de ideologias de moda, como a moda ambivalente.
O alinhamento dessas duas vertentes ideológicas pode transformar o leque
numa grande ferramenta de militância ante os sistemas sociais os quais a
moda ambivalente lutou contra. Todas essas questões ainda estão atreladas
a produção artesanal e cultural da Associação Cornélia Vlieg, que além de
poder permear tais ideologias conseguiria adicionar novos objetos em sua
gama de produções.
Estes pensamentos influenciaram diretamente a Coleção de Leques Artesanais
Ambivalentes de Gênero, o que pode ser analisado principalmente pela exploração formal dos leques, os quais fogem do padrão radial presente comumente
na cabeça de todos. Tal exploração visa permitir que, por meio da quebra do
senso comum do se espera de um leque, ele seja melhor aceito por todos igualitariamente, e assim permeie, mesmo que indiretamente, os ideais da moda
ambivalente e da igualdade de gênero.
Sendo assim, a estética dessa coleção é o fator que desencadeia todas as relações
entre o consumidor-produto-ideologia. É ela que permite quebrar estereótipos
sociais sobre gênero e por consequência, projetar uma sociedade mais igualitária.
A Associação Cornélia Vlieg será, caso o projeto seja bem recebido por seus
beneficiados, o expoente de disseminação desses objetos e desses ideais. É por
meio da cultura artesanal que todas essas ideologias, discutidas há quase cem
anos, poderão ser acessadas e é por meio dela que se pretende introduzir a
moda ambivalente.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é desempenhar uma reflexão bibliográfica sobre a sociedade de hiperconsumo atual sob o viés das marcas de moda, que, por valorizarem a efemeridade, estimulam o consumo vendendo mais do que produtos:
mudança, novidade e felicidade. As marcas de moda incorporam esses valores
nos espaços de contato com o consumidor, sobretudo nas lojas, e mais evidentemente nas flagship stores, que se caracterizam por transmitir num espaço
todo o imaginário associado à marca. O método de pesquisa empregado é a
investigação bibliográfica, que abrange as áreas de filosofia, moda, gestão de
marcas e visual merchandising.

PALAVRAS-CHAVE
Marcas; Moda; Visual Merchandising.

ABSTRACT
The aim of this paper is to perform a literature reflection about the current
hyperconsumption society under the bias of fashion brands, which, by the
appreciation of ephemerality, stimulate the consumption selling more than
products: change, novelty and happiness. Fashion brands incorporate these
values in the spaces of contact with consumers, especially in stores, and most
evidently in the so-called flagship stores, which are characterized by transmitting at a space the whole imaginary associated with the brand. The research
method employed in this article is the literature search that covers the areas of
philosophy, fashion, branding and visual merchandising.
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1 INTRODUÇÃO
A sociedade de consumo surge a partir da revolução industrial, por volta dos
anos 80 do século XIX. Segundo Lipovetsky (2007, p. 24), primeiramente, ela se
caracteriza pelo consumo de massa, possibilitado pela expansão dos mercados
através da melhora das infra-estruturas modernas de transporte e comunicação, além do aperfeiçoamento de máquinas de fabrico. Estes melhoramentos
permitiram o aumento da produtividade com custos mais reduzidos e o escoamento regular de enormes quantidades de produtos.
Mas não só isso, “o capitalismo de consumo [...] foi também uma construção cul82
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tural e social que exigiu a ‘educação’ dos consumidores e necessitou do espírito
visionário de empresários criativos” (LIPOVETSKY, 2007; p. 24-25). Um número
maior de produtos tornou-se acessível a um número maior de consumidores. É
a época do marketing de massa, dos grandes armazéns, das marcas nacionais,
das embalagens e da publicidade nacional: “estandardizados, acondicionados
em pequenas embalagens distribuídos pelos mercados nacionais, os produtos
passam a apresentar um nome, atribuído pelo fabricante: a marca” (p. 26).
A partir da segunda metade do século XX vemos nascer uma nova modernidade. Segundo Lipovetsky (2007, p. 07), é nessa época que “a febre do conforto
ocupou o lugar das paixões nacionalistas e os lazeres substituíram a revolução”.
“Se a fase I começou por democratizar a compra dos bens duradouros, a fase
II concluiu este processo colocando à disposição de todos, ou quase todos, os
produtos emblemáticos da sociedade de afluência: automóvel, televisão, aparelhos eletrodomésticos” (p. 28).
Realizando o ‘milagre de consumo’, a fase II dá origem a um poder de compra discricionário em camadas sociais cada vez mais alargadas, que podem
aspirar, confiantes, ao melhoramento constante dos seus recursos; difundiu o crédito e permitiu à maioria das pessoas libertarem-se da urgência
das necessidades imediatas. Pela primeira vez, as massas acendem a uma
procura material mais psicologizada e mais individualizada, a um modo de
vida (bens duradouros, atividades de lazer, férias, moda) até então exclusivo das elites sociais. (LIPOVETSKY, 2007; p.29)

Esta é a época da diferenciação dos mercados, da moda, da sedução, do efêmero, do marketing segmentado, centrado na idade e nos fatores sócio-culturais. “Toda a sociedade se mobiliza em torno do projeto de criar um cotidiano
confortável e fácil, sinônimo de felicidade” (LIPOVETSKY, 2007, p. 30). Triunfa a
exaltação dos prazeres momentâneos. Mas nas ultimas décadas do século XX
ocorre uma nova revolução.
Na fase III, ou na sociedade de hiperconsumo, os consumidores tornam-se mais
exigentes relativamente à qualidade de vida, de comunicação, de saúde, ao
meio-ambiente e às questões sociais: “queremos objetos ‘para viver’, mais do
que objetos para exibir; compramos isto ou aquilo não tanto para ostentar, para
evidenciar uma posição social, como para ir ao encontro de satisfações emocionais e corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e sanitárias, lúdicas e recreativas” (LIPOVETSKY, 2007; p. 36).
Estamos na época do consumo de alma, de equilíbrio, de auto-estima, de saúde, de felicidade. Os objetos agora são impregnados de valores, de persona83
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lidade e de sensação. E quem atribui esses adjetivos às ofertas são as marcas:
significados e associações emocionais e estéticas atreladas à oferta. Do mesmo
modo, recentemente, a gestão de marcas, ou branding, passou a atentar aos
espaços onde os consumidores “experenciam” as marcas: as lojas e demais espaços comerciais. É justamente na relação entre a sociedade de hiperconsumo,
a gestão de marcas e o visual merchandising - o planejamento de espaços com
vista a atrair os consumidores -, que este artigo se debruça.
O objetivo deste trabalho é realizar uma descrição da sociedade de hiperconsumo no que tange à sua implicação na gestão de marcas de moda, que se caracterizam pela comercialização não de produtos, mas de mudança e novidade.
A moda, neste contexto, é considerada o desejo pelo novo e a valorização da
mudança, do tempo presente, da variabilidade e da sensibilidade estética. Para
tanto, a pesquisa se vale de uma investigação bibliográfica que abrange as áreas de filosofia – que trata da sociedade de consumo -, moda, gestão de marcas
e visual merchandising. A proposta é desenvolver uma reflexão bibliográfica
sobre a sociedade de hiperconsumo e suas implicações nas marcas de moda,
relacionando-as com o visual merchandising de lojas e demais espaços de marca. O artigo parte, portanto, de conceitos mais amplos e filosóficos, que tratam
do fenômeno de hiperconsumo na sociedade moderna como conseqüência da
generalização da moda, e se estende numa reflexão cada vez mais objetiva sobre a gestão de marcas de moda que culmina em conceitos mais práticos como
o visual merchandising de espaços de marcas de moda.

2 A SOCIEDADE DE HIPERCONSUMO
Nas ultimas décadas do século XX vemos fortalecer-se uma nova dinâmica de
consumo, caracterizada pela “busca das felicidades privadas, a otimização dos
nossos meios corporais e relacionais, a saúde ilimitada, a conquista de espaços-tempos personalizados”. Segundo Lipovetsky (2007; p. 37), “o apogeu do consumo já não tem a ver com o signo diferencial, mas com o valor experimental, o
consumo ‘puro’ que funciona não como significante social, mas como panóplia
de serviços destinados ao indivíduo”.
“O hiperconsumidor já não procura tanto a posse das coisas por elas mesmas,
mas, sobretudo, a multiplicação das experiências, o prazer da experiência pela
experiência, a embriaguês das sensações e das emoções novas” (LIPOVETSKY,
2007, p. 54). É quando os objetos passam a ser objetos de fetiche.
Segundo Ugo Volli (2006, p. 178-179), “os fetiches são o modo como uma sociedade (ou um individuo, no caso psicológico) investe de valor uma coisa, atri84
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buindo-lhe uma síntese de princípios heterogêneos, por exemplo, princípios
morais, espirituais, eróticos”. Pietz (1986 apud VOLLI, 2006; p. 179) explica que
o fetichismo “é o mistério incompreensível do poder das coisas materiais de se
tornarem objetos sociais coletivos que os indivíduos crêem capazes de encarnar deveras certas virtudes e valores.” É de fato o que fazem as marcas.
Para Solomon (2011; p. 43-44), “muitas vezes, as pessoas compram produtos
não pelo que eles fazem, mas pelo que eles significam”. Isso não implica que a
função básica de um produto não tenha importância, mas sim que o papel que
ele exerce em nossas vidas vai bem além. Quando os produtos são similares,
por exemplo, costumamos escolher a marca que tenha uma imagem (ou até
mesmo uma personalidade) que combine com a nossa (SOLOMON, 2011; p. 44).
O hiperconsumidor deseja cada vez mais um mundo íntimo ou ‘verdadeiro’, que
se identifique com ele” (LIPOVETSKY, 2007; p. 57). A sociedade passa a consumir,
então, objetos feitos à sua imagem.
“A empresa pós-moderna quer-se de sentido e de valor”. Conforme Lipovetsky (2004, p. 280), “também o mundo dos negócios espreita a ‘espiritualidade’,
a personalidade e a moral: o processo de personalização, neste momento, não
tem fronteiras, ‘trabalha’ os indivíduos como a empresa”, imbuindo os produtos
de ideais, personalidade e sentido à imagem dos consumidores.
Durante o “reencantamento do mundo” (MAFFESOLI, 2004; p. 125), os objetos,
portanto, são imbuídos de signos que não são eles próprios, mas que remetem
a outros significados. Segundo Jean Baudrillard (2008, p. 26), “a imagem, o signo,
a mensagem, tudo que ‘consumimos’, é a própria tranqüilidade selada pela distância ao mundo e que ilude, mais do que compromete, a alusão violenta ao real”.
O consumo “tende para a felicidade por defeito, eliminando as tensões” (BAUDRILLARD, 2008; p. 27). Segundo Ugo Volli (2006; p. 214), “o comportamento
do consumidor perante as mercadorias já não é mais das vezes de fato técnico,
neutral, objetivo; não atende apenas às prestações e ao custo das mercadorias, à relação entre preço e qualidade”. Atualmente, “o nível afetivo é central em
toda relação de consumo”.
Segundo Lipovetsky (2007; p. 36), “já não esperamos tanto que as coisas nos
classifiquem face aos outros, mas que nos permitam ser mais independentes e
ter mais mobilidade, usufruir de sensações, viver experiências, melhorar a nossa
qualidade de vida, conservar a juventude e a saúde”. É a era do consumo individualista: “o consumo do individuo ‘para si’ suplantou o consumo ‘para o outro’”.
As pessoas buscam exaltar sua individualidade ao consumir, e os produtos vêm
atender às suas expectativas: “atualmente, nada se consome de modo puro e
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simples, isto é, nada se compra, possui e utiliza para determinado fim” (BAUDRILLARD, 2008; p. 213). Esta é uma “cultura materialista e hedonista, baseada
na exaltação do eu”:
Uma nova civilização foi edificada, a qual já não se propõe estrangular o
desejo, mas que o exacerba e o desculpabiliza: o usufruto do presente, o
templo do eu, do corpo e do conforto tornaram-se a nova Jerusalém dos
tempos pós-moralistas. [...] O culto da felicidade em massa veio generalizar a legitimidade dos prazeres e contribuir para a promoção da febre da
autonomia individual. (LIPOVETSKY, 2004; p. 60)

“A fragmentação dos sentimentos e das imposições de classe criou a possibilidade de escolhas particulares e abriu caminho à livre expressão dos prazeres
e dos gostos pessoais” (LIPOVETSKY, 2007; p. 98). A princípio, pode parecer
que os valores de prazer, bem-estar e felicidade estão nos produtos, mas
somos nós que os impregnamos de significados: “os objetos seduzem-nos
porque têm necessidade de nós para existirem. Sem consumidores ‘pós-modernos’, isto é, sem pessoas que assumam uma atitude fetichista no
consumo, não há mercadorias sedutoras” (VOLLI, 2006; p. 217).
A este respeito, Nietzche tinha razão: a ilusão, a ficção, as representações
são necessárias à vida porque é preciso que a vida inspire confiança. Assim, é errado encarar as promessas da sociedade de hiperconsumo como
um sistema de intimidação e de culpabilização quando estas são, em primeiro lugar, um complexo de mitos, sonhos, significações imaginárias que,
criando objetivos e promovendo a confiança no futuro, favorecem a reoxigenação de um presente muitas vezes desgastado. (LIPOVETSKY, 2007; p. 290)

O objeto acaba por ser um sujeito ‘passivo’ que o indivíduo utiliza para sustentar a sua própria identidade. O homem se reconhece nas mercadorias
(VOLLI, 2006; p. 215), e o objetivo delas não é apenas “dirigir mecânica ou
psicologicamente um consumidor reduzido ao papel de objeto, mas estabelecer uma relação de conivência, brincar com o público, fazê-lo partilhar
um sistema de valores, criar uma proximidade emocional ou um elo de
cumplicidade.” (LIPOVETSKY, 2007; p. 156)
O homem busca a felicidade, e os objetos não “tratam apenas de estimular as necessidades e os reflexos condicionados, mas também de criar ligações emocionais com a marca, passando a promoção da imagem a ser
mais importante que a do produto” (LIPOVETSKY, 2007; p. 151).
A primeira vista, o valor parece residir nas coisas, mas assim que fixamos
um pouco melhor o olhar, aparece-nos também como um derivado do
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nosso próprio desejo, socialmente realizado. [...] O fetichismo aparece-nos
assim como o processo por meio do qual o valor é introduzido no mundo
dos objetos, e, portanto, como o processo em que o mesmo valor, é, em
certo sentido, criado. (VOLLI, 2006; p. 185)

Conforme Lipovetsky (2007; p. 132), o cosmos das necessidades sobremultiplicadas é “conseqüência do princípio hedonístico, exacerbação da vida dos sentidos, prevalência dos desejos e desfrutar do prazer aqui e agora”. O sistema de
signos criados pelas marcas e pelo consumo não é mais do que um reflexo da
cultura da sociedade hiperconsumidora, que impregna nos produtos os seus
próprios desejos de prazer, felicidade e êxtase.
Boorstin exprime a ideia de que é preciso desculpar os publicitários: a
persuasão e a mistificação não provêm tanto da sua falta de escrúpulos,
quanto do prazer que temos em ser enganados: procedem menos do seu
desejo de seduzir do que do nosso desejo de ser seduzidos. [...] A verdade é
que a publicidade (e o restante dos ‘mass media’) não nos ilude: encontra-se para lá do verdadeiro e do falso, como também a moda está para lá do
feio e do belo ou como o objeto moderno, na sua função de signo, se situa
para lá do útil e do inútil. (BAUDRILLARD, 2008; p. 166)

3 A MODA
Segundo Lipovetsky (2007; p. 37), a terceira fase da sociedade de consumo, é
aquela em que a luta de classes já não é a justificativa para o consumo, mas a
busca das felicidades individuais sim, e mais do que isso:
Entramos no universo do hiperconsumo quando o gosto pela mudança se
difundiu universalmente, quando o desejo de ‘moda’ ultrapassou a esfera
da indumentária, quando a paixão pela renovação adquiriu uma espécie
de autonomia que torna secundárias as lutas da concorrência pelo estatuto, as rivalidades miméticas e outras febres conformistas. (LIPOVETSKY,
2007; p. 38)

Lipovetsky, num livro mais antigo (1989; p. 29), esclarece que sempre houveram diferenças no vestuário como forma de distinção social, mas que “não há
sistema de moda senão quando o gosto pelas novidades se torna um princípio
constante e regular”. De acordo com Lang (2001; p. 159), “se a roupa distingue o
homem do animal, a moda o define como cidadão”. O que significa que moda
não é apenas roupa. Para Sant’Anna, (2007; p. 79) “a moda [...] não deve ser confundida com os processos que desencadeia”, é necessário, portanto, “distinguir
o vestuário e a ação social de vestir do que designamos, propriamente, moda”.
87
e-Revista LOGO - v.6 n.3 2017 - ISSN 2238-2542

“O sistema de moda seria a própria dinâmica que produziu a modernidade.
Esse sistema produziu-se entre os séculos XII e XIV, nos quais um novo conjunto de concepções de ordem antropológica coadunou-se, favorecendo seu
surgimento”. “Analisando as mudanças que se processam no período, [o sistema
de moda] evidenciou que elas, na medida em que romperam a lógica social
medieval, propuseram uma outra, a da própria moda” (LIPOVETSKY, 1989 apud
SANT’ANNA, 2007; p. 85).
Seguem as mudanças, propostas por Lipovetsky e referidas por Sant’Anna
(2007; p. 85-87), que foram processadas durante o período citado: 1. A desqualificação do passado, e prestígio ao novo e ao moderno; 2. Crença no poder
dos homens para criar seu próprio mundo, buscando dominar a racionalidade
como uma afirmação da soberania humana; 3. Adotar a mudança como regra
permanente da vida; 4. Definição do presente como eixo temporal da vida; 5.
Aceitação da variabilidade estética, do refinamento do gosto e da sensibilidade
estética; 6. Consagração de iniciativas estéticas, da fantasia e da originalidade
como diferencial positivo entre os sujeitos.
Sendo assim, podemos conceituar moda como: “ethos das sociedades modernas e individualistas, que, constituído em significante, articula as relações entre
os sujeitos sociais a partir da aparência e instaura o novo como categoria de
hierarquização dos significados” (SANT’ANNA, 2007; p. 88). ‘Ethos’, neste contexto, representa uma visão de mundo compartilhada pela sociedade: “o ethos de
um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético
e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete” (GEERTZ apud SANT’ANNA, 2007; p. 88).
Pode-se caracterizar empiricamente a ‘sociedade de consumo’ por diferentes traços: elevação no nível de vida, abundância das mercadorias e dos
serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista,
etc. Mas, estruturalmente, é a generalização do processo de moda que a
define propriamente. A sociedade centrada na expansão das necessidades
é, antes de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de massa
sob a lei da obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que faz
passar o econômico para a órbita da forma-moda. (LIPOVETSKY, 1989; p. 159)

De acordo com Sant’Anna (2007; p. 90), “o objeto é sacralizado na medida em
que materializa a idéia do novo e proporciona o sentido de superação de si pela
tecnologia que apresenta”. Sendo assim, entende-se que a moda é a valorização
do novo, das novidades e da constante mudança como um aspecto positivo da
vida, estimulando o consumo freqüente de novos produtos e serviços.
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“Eis o ponto fundamental para a definição de consumo”, segundo Baudrillard
(2008; p. 113): “1. Não mais como prática funcional dos objetos, possessão, etc;
2. Não mais como simples função de prestigio individual ou de grupo; 3. Mas
como sistema de comunicação e de permuta, como código de signos continuamente emitidos, recebidos e inventados, como linguagem”: a linguagem das
marcas de moda. Em se tratando do consumo na sociedade hipermoderna, “a
marca é o vértice central da constituição e preservação do imaginário que é
associado a um produto” (SANT’ANNA, 2007; p. 91).
Em primeiro lugar, o apreço pela mudança incessante no consumo já
não apresenta limites sociais, tento alcançado todas as camadas e todas
as faixas etárias; em segundo lugar, desejamos os novos produtos por si
próprios, pelos benefícios subjetivos, funcionais e emocionais que nos proporcionam. [...] A curiosidade tornou-se uma paixão de massas e o mudar
por mudar é agora uma experiência com que o indivíduo pretende testar-se a si próprio. O amor pelo novo já não é tão determinado pelas paixões
conformistas como pelos apetites experimentadores dos sujeitos. (LIPOVETSKY, 2007; p. 38)

“Assim surgem as novas funções subjetivas do consumo” (LIPOVETSKY, 2007;
p. 38), e a função da moda, nesta sociedade de hiperconsumo, é “atribuir aos
objetos um valor simbólico que, adequado com as referencias culturais da sociedade, vai permitir ao consumidor a afirmação da sua personalidade [...] como
fator de identidade, código cultural, mensagem social” (SANT’ANNA, 2007; p.
91). O que consente à moda atribuir valores simbólicos aos objetos, é a marca.

4 AS MARCAS DE MODA
Uma marca de moda, atuante na sociedade de hiperconsumo, é aquela em
constante evolução, que acompanha as mudanças do seu tempo propostas pela
lógica da moda. A marca de moda renova-se para acompanhar as tendências
de consumo. E para fazê-lo, imerge-se em valores que são congruentes com a
sociedade corrente e seu público consumidor, transmitindo princípios de novidade, mudança, beleza e prazer para aqueles que estão ávidos por consumi-los.
A moda, por permitir a exacerbação das identidades individuais, impregnou os
objetos de consumo de valores e personalidades. Este processo se deu quando o ethos moda, em busca de uma “psicologização das marcas”, passou a explorar “o impacto, as mini-transgressões, a teatralidade espetacular que seduz”
(SANT’ANNA, 2007; p. 90-91). As marcas acabam por tornarem-se os instrumentos por meio dos quais os produtos passam a impregnar a lógica da moda.
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Através desse processo, “o cliente tradicional” transformou-se no “consumidor
moderno, um consumidor de marcas que era necessário educar e seduzir”. Segundo Lipovetsky (2007; p. 26), “com a tripla invenção da marca, da embalagem e da publicidade surgiu o consumidor dos tempos modernos [...] que
avalia os produtos mais pelo nome que pela textura, adquirindo uma assinatura do lugar de uma coisa”.
É fortalecida a lógica do “consumo emocional” (LIPOVETSKY, 2007; p. 39), através das marcas, “que gabam os méritos das iniciativas que proporcionam aos
consumidores: experiências afetivas, imaginárias e sensoriais”, em que, segundo Lipovetsky (2007; p. 39), “já não é a funcionalidade fria que está na ordem do
dia, mas a atratividade sensível e emocional”.
A gestão de marcas - também chamada de branding - é a ‘filosofia corporativa’,
por assim dizer, que dota as ofertas de valores e personalidades, que permitirão a criação de elos emocionais entre produto e consumidor. Segundo Kotler
(apud TYBOUT & CALKINS, 2006), “branding é muito mais do que dar nome a
uma oferta. Ele significa fazer uma promessa aos clientes sobre como viver uma
experiência a um nível de desempenhos completos, ou seja, significa ‘viver a
marca’”. Conforme afirma Gobé (2010), “as marcas precisam conectar-se com a
cultura e alcançar o coração das pessoas”.
Portanto, branding, ou gestão de marcas, é mais do que apenas se certificar
de que os clientes reconheçam o logotipo ou o nome de um produto; significa
criar uma associação emocional entre o cliente e o produto, serviço ou empresa. Conforme Gobé (2010; p. 15), “as marcas devem mudar de ‘comunicações’ e
‘commodities’ para emoção e inspiração”. Sendo assim, branding é:
O conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que,
tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua
natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida
das pessoas. Ações com a capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais confuso e complexo (MARTINS, 2006; p. 08).

Segundo Martins (2006; p. 279), branding descreve “todas as ações relacionadas
aos projetos de criação ou gestão de marcas”. Não se trata de uma metodologia
específica, mas sim de uma filosofia de trabalho que utiliza conceitos de uma
séria de disciplinas, entre elas as principais são “o marketing, a publicidade e
o design” (GOMEZ et al, 2010), para dotar os produtos de valores e sensações
inspirados na cultura.
Os gestores de marcas passam a veicular às marcas imagens, conceitos e valores para criar relações emocionais e afetivas com os consumidores e trazer-lhes
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uma experiência de mundo mais prazerosa. Segundo Lipovetsky (2007; p. 198),
assistimos, “desde os anos 90, o desenvolvimento de um design do tipo polissensorial que tem por fim otimizar a dimensão sensorial dos produtos criando
impressões de conforto e sensações de prazer”. O mesmo se observa em relação
ao visual merchandising, à publicidade e ao marketing na gestão de marcas.
Aquilo que designo por ‘consumo emocional’ não corresponde totalmente
aos produtos e ambientes que mobilizam explicitamente os cinco sentidos. Trata-se de uma expressão que designa, à margem dos efeitos de uma
tendência de marketing, a forma geral que assume o consumo quando o
ato de compra, já não comandado pela preocupação conformista em relação ao outro, adquire uma lógica desinstitucionalizada e interiorizada,
baseada na procura de sensações e de um melhor-estar subjetivo. (LIPOVETSKY, 2007; p. 39)

Atualmente, a gestão de marcas, em concordância com as aspirações dos indivíduos, “conseguiu a proeza pós-moralista de conjugar coração e marketing, seriedade e jingle, integridade e espetáculo, ideal e sedução” (LIPOVETSKY, 2004;
p. 303). Na sociedade de hiperconsumo, “já não é tanto a imagem social e o
tornar-se notado que interessa, mas o imaginário da marca” (p. 40).
Em assentimento com a lógica da moda, “o que se vende já não é um produto,
mas uma visão, um ‘conceito’, um estilo de vida associado à marca” (LIPOVETSKY,
2007; p. 40), que vai permitir aos indivíduos expressarem suas próprias individualidades e visões de mundo, que têm no novo e na mudança um prazer
mundano: “nome, logotipo, design, slogan, patrocínio, loja, tudo deve ser mobilizado, redefinido, dotado de um novo visual, com vista a renovar o perfil de
imagem, a dar uma alma ou um estilo à marca”.
A marca na “época pós-moralista coincide com a da moda generalizada, que
conseguiu fagocitar a própria dimensão moral, transformar os valores em objetos” (LIPOVETSKY, 2004; p. 286):
Nos nossos dias, o entusiasmo pelas marcas alimenta-se do desejo narcisista de gozar o sentimento íntimo de ser uma ‘pessoa de qualidade’, de nos
compararmos aos outros achando-nos em vantagem, de sermos melhores
que as massas, sem nos importarmos com a aprovação dos outros ou com
o desejo de lhes provocar inveja. O culto contemporâneo das marcas traduz
uma nova relação com o luxo e a qualidade de vida. (LIPOVETSKY, 2007; p. 41)

A gestão de marcas, então, transforma os produtos em objetos “identitários”,
no momento em que os engloba com a lógica da moda. Isso irá permitir que
os consumidores os utilizem como signos das suas personalidades, como obje91
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tos de fetiche que representam mais do que a si próprios: significados atrelados ao
novo, ao desejo de mudança particular dos próprios indivíduos, que, como afirma
Lipovetsky (2007; p. 41), agora se dão “ao luxo, ao supérfluo, a marcas de qualidade”.
“O que é que seduz, no ato da compra de produtos não correntes, senão, pelo
menos em parte, a emoção nova, por pequena que seja, que acompanha a
aquisição de uma coisa?” (LIPOVETSKY, 2007; p. 57) A marca de moda, então,
provém o gosto de novidade emocional ao produto novo. Por se revestir com o
caráter de novidade, de mudança, dá aos seus consumidores a propriedade de
dizer que são indivíduos ‘na moda’ no momento em que eles consomem, mais
do que objetos, mas valores, sentidos e ideais da cultura atual, representados,
na sociedade de hiperconsumo, pela valorização dos prazeres, da felicidade e
dos sentidos. As marcas de moda têm sua importância residindo não no produto, mas nos valores que ele representa e na experiência que proporciona:
A atração que exercem as marcas mais caras não traduz tanto a continuidade histórica das estratégias distintivas como a ruptura que constitui a
formidável difusão social das aspirações democráticas e individualistas às
felicidades materiais e ao bem-viver. [...] A obrigação de despender dinheiro
com objetivos de representação social perdeu o seu antigo vigor: compramos marcas caras já não devido a uma pressão social, mas em função dos
momentos e dos desejos, do prazer que daí retiramos, não tanto para exibir riqueza ou posição como para desfrutar de uma relação qualitativa com
as coisas e os serviços. Até a relação com as marcas se psicologizou, se desinstitucionalizou, se tornou subjetiva. (LIPOVETSKY, 2007; p. 42)

“É neste sentido que o consumo é lúdico e que o lúdico do consumo tomou progressivamente o lugar do trágico da identidade” (BAUDRILLARD, 2008; p. 263).

5 OS ESPAÇOS DE MARCAS DE MODA
Assim como as marcas de moda incorporaram o lúdico e sensitivo, o fetichista e
o experiencial, do mesmo modo fazem os espaços onde essas marcas são exibidas e/ou comercializadas. A gestão de marcas, mais do que atentar à oferta - os
produtos ou serviços - têm se voltado cada vez mais para o entorno geral que
engloba a relação entre marca e consumidor.
A gestão de marcas, ou branding, “sempre foi a criação de laços emocionais
entre a marca e o consumidor. Como em qualquer relacionamento, as emoções
se baseiam na informação captada por nossos sentidos” (LINDSTROM, 2007; p.
112). Que momento é mais propício para a estimulação dos sentidos dos consumidores, se não o momento da compra? Nas lojas ou demais pontos de venda,
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é possível criar uma atmosfera, um ambiente propício para a transmissão
dos valores, significados e associações da marca que podem incitar boas
emoções nos consumidores e estimular a venda e a criação de uma relação
emocional com a marca.
Através do visual merchandising, uma ferramenta que estuda e desenvolve a
melhor maneira de expor o produto dentro desse ambiente, é possível planejar
a fachada, a entrada, a trilha sonora, o mobiliário, a disposição dos objetos, a
decoração, a iluminação, as cores e a colocação dos produtos, de modo a estimular o bem-estar através dos sentidos do consumidor. “O visual merchandising vem contribuir com suas ferramentas para a construção desse espaço que
busca atrair o consumidor” (LEHMKUHL, 2007).
Mais do que atrair, o visual merchandising pretende administrar os pontos de
contato com o consumidor, como ferramenta de gestão de marca: “merchandising é o planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam em
estabelecimentos comerciais, [...] como parte do complexo mercadológico de
bens de consumo, tendo como objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira
adequada a criar impulsos de compra na mente dos consumidores ou usuários,
tornando mais rentável todas as operações nos canais de marketing” (DEMETRESCO, 2004; p. 17). Desta forma, os efeitos do visual merchandising vão além
da loja, influenciando as impressões e sensações do consumidor sobre a marca
muito tempo depois.
O objetivo do visual merchandising, além de estimular a compra, é criar um
espaço de marca, onde o consumidor respire a marca, ouça a marca, toque a
marca, sinta a marca, além de vê-la. Os conhecimentos sobre os aspectos positivos dos elementos visuais de uma marca é há muito tempo conhecido. O uso
de nomes, cores, símbolos e assemelhados ajuda os consumidores a perceberem um produto de forma consistente com as intenções da marca (TYBOUT &
CALKINS, 2006; p. 27). Mas têm crescido os estudos que comprovam os efeitos
dos demais sentidos na comunicação da marca.
O branding sensorial — o uso de aromas, sons, texturas e outros recursos sensoriais - melhora a experiência do cliente com a marca ou o produto. Lindstrom
(2007; p. 112), após a realização de uma extensa pesquisa sobre o tema, afirmou
que “o que aumenta a chance de atingir os objetivos [de uma marca] é uma
mensagem que apela aos diversos sentidos. O estudo BrandSense confirma
que quanto mais positiva for a sinergia estabelecida entre os sentidos, maior
será a conexão entre o emissor e o receptor” (LINDSTROM, 2007; p. 112).
“Fundamentalmente, marca é conceito. Os consumidores formam conceitos de
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produtos da mesma forma que formam com tudo o mais que experimentam.
[...] Definir uma marca como um conceito ajuda-nos a entender um aspecto crítico de branding que lida com as percepções. Os consumidores estão, constantemente, formando e usando conceitos. Estão ativamente tentando categorizar
produtos. Crucial para essa categorização é o processo psicológico de percepção. E a percepção é a captação de informação pelos nossos sentidos (TYBOUT
& CALKINS, 2006; p. 28).
Um local ideal para chamar a atenção e envolver os sentidos do consumidor,
detendo sua percepção, é a loja. Através do visual merchandising, “tudo é simplesmente um trabalho de sedução e de tentação – um verdadeiro quebra-cabeça do marketing para as marcas, pois o caso é agradar, seduzir, fazer com que
o consumidor veja no produto algo que lhe seja necessário; enfim, tirar proveito
do mínimo em prol do máximo” (DEMETRESCO, 2004; pág. 28).
Encantar é a palavra. Surpreender as expectativas do consumidor, envolvê-lo
em um ambiente que associe fortemente compras, entretenimento, lazer e prazer. Para que isso seja possível é preciso criar um ambiente bem planejado, que
transmita ao cliente uma linguagem homogênea e uma atmosfera envolvente.
Em outras palavras, a loja, ou qualquer que seja o espaço em questão, precisa
transmitir sensações que brinquem com os sentidos, que transmitam os valores
de marca, que estimulem sensações de bem-estar. Mais do que vender produtos, uma loja precisa vender a marca.
A marca “focaliza o aspecto mais forte do caráter humano; o desejo de transcender a satisfação material e experimentar a realização emocional. A marca é
univocadamente estabelecida para cumprir essa tarefa” (GOBÉ, 2002; p. 19). Por
isso, os espaços de marca – os locais onde a marca é comercializada ou exibida
– precisam se preocupar não apenas com as vendas, mas com o conjunto de
associações que estão transmitindo através do seu visual merchandising, e que
terão um efeito que durará muito além da compra.
Criar marcas não diz respeito somente à onipresença, à visibilidade e às
funções, mas também à ligação emocional com as pessoas na vida diária. É
tão somente quando um produto ou um serviço provoca um diálogo emocional com o consumidor, que realmente pode qualificar-se como marca.
(DESGRIPPES apud GOBÉ, 2002; p. 17)

As lojas, estandes, quiosques e quaisquer outros espaços de marca, independentemente do tamanho ou natureza, funcionam como janelas da marca. No
caso das marcas de moda, além de transmitirem os valores da marca, esses espaços precisam incorporar o caráter de mudança e novidade característicos da
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moda. Além de representarem a marca através da trilha sonora, da fragrância,
da iluminação, das cores e das formas do espaço e do mobiliário, ou até mesmo do aperitivo servido aos consumidores, este ambiente precisa ainda trazer
inovação, estar em concordância com o seu tempo, atualizado com os gostos
sensoriais e estéticos correntes do seu público consumidor.
Os espaços de marca de moda precisam dramatizar a marca. A arte de dramatizar
a apresentação e a exposição de produtos e de marcas é o convite, é o fascínio, é o
entretenimento que oferecemos. E a exposição dramatizada é apresentar produtos
e marcas com um enredo, e enfatizar o olhar através da arquitetura (SILVEIRA, 2008;
pág. 04). Além disso, precisam ainda incorporar o novo, de forma que os consumidores reconheçam o espaço como moderno. Esse é um desafio a mais às marcas de
moda, pois se os seus espaços de marca estiverem ultrapassados, eles deixarão de
ser reconhecidos como espaços inovadores, modernos – de moda.
Pensando nisso, muitas marcas de moda têm investido na criação de espaços que
transformem seus valores e significados de marca em arquitetura, através de grandes projetos de visual merchandising que se caracterizam por expressar a marca em
todos os elementos sensoriais que lhes compõem: seja na fachada, no mobiliário,
no layout, na iluminação, como na fragrância, na música, no sabor. Esses espaços
inovadores ganharam o nome de flagship stores (termo em inglês traduzido para
português brasileiro como lojas-conceito): lojas “onde a essência da marca estará
representada de uma maneira inovadora, devido ao altíssimo grau de investimento envolvido e conceito revolucionário, demonstrando sua grandeza e posição no
segmento de varejo ao qual pertence” (ÂME CONSULTORIA, 2010).

Figura 01 – Loja-conceito da Farm no Jockey Club do Rio de Janeiro, Brasil.

Um exemplo de flagship store brasileira é a loja da marca de moda Farm, do segmento de vestuário, situada no Jockey Club da cidade de Rio de Janeiro. A loja
95
e-Revista LOGO - v.6 n.3 2017 - ISSN 2238-2542

transmite a essência da marca, que é a beleza natural da cidade e das musas do
Rio de Janeiro, já que seu público-alvo são as moças cariocas (nascidas na cidade
do Rio). Para isso, o chão é forrado com grama sintética, há vários coqueiros (árvores típicas das praias da cidade) espalhados em vasos pela loja, bem como outras
plantas como buchinhos e flores diversas, de todas as cores. Além disso, as próprias
peças de roupa expostas são estampadas e coloridas, feitas de tecidos leves devido ao clima tropical da cidade, combinando com a decoração e, sobretudo e primordialmente, com o conceito da marca. Os demais detalhes do mobiliário são na
maioria em madeira, e até mesmo as paredes são cobertas de vegetação, tudo para
criar uma atmosfera natural e tropical, e inserir o consumidor no “clima” da marca.
Mesmo as associações de marcas de moda podendo ser expressas em todas as lojas, nas flagship stores elas ficam mais evidentes, já que essa espécie de loja existe
para estabelecer e comunicar a força e potência da marca, carregando o grande
impacto do novo (ÂME CONSULTORIA, 2010). Desta forma, elas são alinhadas não
só com a marca, como com a própria lógica da moda.
As lojas da marca norte-americana de moda Abercrombie & Fitch, também do ramo
de vestuário, são reconhecidas pela inovação que apresentam. Diferentemente da
maioria das lojas (e das premissas básicas de visual merchandising), uma loja da
marca é escura, como uma boate. Os únicos focos de luz ficam sobre os produtos.
Além disso, o fundo musical é composto de músicas eletrônicas tocadas num volume muito alto. A loja também exala um perfume forte, da fragrância masculina da
marca chamada Fierce. Ao mesmo tempo, a loja é repleta de imagens de rapazes
e garotas de rostos bonitos e corpos torneados, muitas vezes seminus. Os próprios
atendentes das lojas são modelos contratados pela marca. Apesar de ir contra a
maioria das regras de visual merchandising, as lojas, e a própria marca, fazem um
enorme sucesso.

Figura 02: Flagship store da Abercrombie & Fitch em Londres.
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Enquanto grande parte dos manuais de visual merchandising prega a importância de uma ampla iluminação, que além de focalizar os produtos ainda clareia o ambiente da loja para criar uma sensação de bem-estar no consumidor,
além da necessidade de o fundo musical ter volume baixo, para que os vendedores sejam escutados com facilidade e os clientes possam conversar com seus
acompanhantes, da mesma maneira que os vendedores precisam entender de
venda, do segmento e dos produtos que comercializam, a Abercrombie & Fitch
projetou o oposto para suas lojas.
Todas as características do visual merchandising de uma loja da marca, apesar de diferentes do usual, são, por isso mesmo, inovadoras, incorporadoras do
novo e da mudança, em concordância com a lógica da moda, e vão de acordo
com o conceito e os valores da marca, cujo público-alvo são jovens e adolescentes (apesar de a marca agradar pessoas das mais diversas idades). A iluminação
e a música parecem de uma boate, local que os jovens costumam frequentar, e
a fragrância exala sexualidade, valor positivo para seus consumidores. Ademais,
os modelos atraentes têm a aparência que seus clientes têm ou gostariam de
ter, e os atendem com um vocabulário descontraído, característico dos grupos
de jovens populares. Dessa forma, a atmosfera da loja transmite os valores de
beleza, juventude, popularidade, saúde e sexualidade da marca, que atraem
e seduzem seu público-alvo. Nas flagship stores da marca esses valores ficam
ainda mais evidentes em cada elemento do visual merchandising, a exemplo da
sua flagship store de Londres, na Inglaterra [vide Imagem 02].
Segundo Sant’Anna (2007; p. 91), as “lojas e estilos de vida apropriam-se das
estratégias de ancoragem aplicadas às marcas comerciais, para poderem atender um mercado ansioso por objetos imateriais, por signos miméticos de um
pertencimento social, de certa forma, virtual”. Alinhadas com a lógica da moda
e com os desejos por mudança, novidade, bem-estar e felicidade, sensações e
emoções, característicos da sociedade hipermoderna, os espaços de marcas de
moda, a exemplo das flagship stores da Farm e da Abercrombie & Fitch, atualmente seduzem, mais do que atraem, os consumidores.
O que é que torna o consumo em divertimento? [...] Foi muitas vezes sublinhada a forma como a publicidade erotizava os produtos, como criava um
ambiente festivo, um clima de sonho acordado e de estimulação permanente dos desejos. É o que se verifica ainda. Assistimos à teatralização dos
pontos de venda, à animação de tipos diversos, ao ‘marketing experencial’
com o objetivo de criar ambiências de convivialidade e de desejos, de associar
o prazer à freqüentação dos espaços de venda. (LIPOVETSKY, 2007; p. 57)
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Os espaços de marcas de moda, portanto, transmitem, além da personalidade e
significados da marca, os próprios valores de inovação, mudança e modernidade constitutivos da própria moda, como fato social que é. Mais do que simples
locais de venda e exposição da marca, os novos espaços de marcas de moda são
pontos de contato afetivo que seduzem os sentidos e emoções dos consumidores, e promovem sensações de bem-estar e felicidade, uma conseqüência da
sociedade de hiperconsumo, que almeja, além da satisfação das necessidades
materiais, experimentar a realização dos desejos emocionais.

6 CONCLUSÃO
Para os gestores de marcas, torna-se cada vez mais importante estudar as relações sociais da sua época. Conhecer os comportamentos humanos, suas formas
de interação, sua visão de mundo e estilo de vida, é primordial para entender
porque as pessoas consomem. Atualmente, os consumidores não compram os
produtos pelas suas funcionalidades, mas pela experiência que eles proporcionam e pela emoção que despertam. Por conseqüência, os espaços onde esses
produtos são exibidos e comercializados precisam não apenas atrair o consumidor e estimular a compra, como transmitir os valores e personalidade da
marca através da excitação dos sentidos, tornando-se espaços “para viver” a
marca. Para isso, as marcas precisam estar atentas às aspirações do consumidor. Na sociedade de hiperconsumo elas são, principalmente, satisfação emocional, bem-estar e felicidade.
A moda é a própria lógica que move esta sociedade, como um ethos, um fato
social total, caracterizado pela valorização do novo, da efemeridade, do tempo
presente e dos prazeres mundanos. A moda, portanto, estimula o consumo, a
aquisição de objetos como forma de significação: não como peças no jogo da
luta de classes, mas como signos que remetem à própria personalidade da marca e individualidade do consumidor. As pessoas querem sentir prazer e emoções ao consumir, e a partir dessas sensações, reafirmar a sua identidade no
mundo, demonstrando que está atento às mudanças, às inovações, que podem
lhe proporcionar mais satisfação e felicidade.
As marcas, nesta sociedade, são o meio pelo qual os indivíduos impregnam de
valores os produtos, passando o seu nome, logotipo e imagem a representar um conjunto de atributos subjetivos, lúdicos, personalizados. Do mesmo
modo precisam fazer os espaços de marca, que seduzem a percepção do consumidor, estimulam sensações e sentimentos de bem-estar e felicidade, através da exibição de inovações: do novo.
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Para atingir este feito, somente estudando a sociedade atual e toda a história
que culminou com o seu desenvolvimento. No caso da sociedade de hiperconsumo, somente entendendo a constituição e o fortalecimento da moda, para
entender como ela é a própria lógica que estimula as relações de consumo. A
partir de um entendimento aprofundado, é possível gerir as marcas e projetar
espaços com base nos anseios subjetivos dos consumidores.
Os espaços de marcas de moda, não tanto atraem os consumidores como eles
próprios os procuram, como local para passeio e entretenimento. As lojas há
muito tempo deixaram de ser pontos de venda. A exemplo das flagship stores,
elas têm se tornado pequenos parques de diversões urbanos, onde os consumidores, além de produtos, consomem bem-estar e diversão. “Já não tanto um
recurso de emergência ou ‘negação da vida’, mas mais um estimulante mental,
uma pitada de aventura, o consumo atrai-nos em si, enquanto fonte de novidade e animação” (LIPOVETSKY, 2007; p. 58).
Para que os espaços de marcas de moda continuem atualizados e inovadores,
transmitindo os valores de novidade e mudança característicos da moda, a gestão de marcas deve estar atenta às dinâmicas da sociedade de hiperconsumo,
a lógica e aos valores que a definem e ao imaginário dos seus indivíduos. Assim
os gestores poderão impregnar nos espaços de marca sensações e emoções as
quais o consumidor estará bem-disposto a consumir. Pois o produto pouco vale
perante a experiência:
Na fase III [na sociedade de hiperconsumo], em que as necessidades básicas estão satisfeitas, o comprador valoriza, é claro, o valor funcional dos
produtos, mas encontra-se simultaneamente, cada vez mais, em busca de
prazeres renovados, de experiências sensitivas ou estéticas, comunicacionais ou lúdicas. O que se vende é a excitação e sensações várias, e o que
se compra é uma experiência vivida, assemelhando-se todo consumidor
mais ou menos a um ‘colecionador de experiências’. [...] É como um processo de intensificação hedonista do presente através da renovação perpétua
das ‘coisas’ que devemos pensar o consumo na fase III. Uma estética do
movimento incessante e das sensações fugazes comanda as práticas do
hiperconsumidor. (LIPOVETSKY, 2007).
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RESUMO
Percebe-se o surgimento de um grupo de designers autorais que têm como
diferencial a criatividade e os fundamentos do movimento slow fashion. Neste contexto a pesquisa objetiva apresentar as características de um grupo de
empreendedores identificados como designers autorais que desenvolvem atividades relacionadas ao segmento de vestuário e acessórios de moda e atuam
na região do Vale do Itajaí em Santa Catarina no sul do Brasil. Para tanto foi
realizada uma revisão de literatura, seguida da aplicação de uma pesquisa com
um total de 11 respondentes. A pesquisa evidencia traços que caracterizam o
comportamento empreendedor do designer autoral que trabalha seguindo os
preceitos do movimento slow fashion. Observou-se que os designers uma preocupação com a sustentabilidade e responsabilidade social e praticam ações
que envolvem estas questões.

PALAVRAS CHAVE:
Design autoral, empreendedorismo, economia criativa, slow fashion.

ABSTRACT
It is noticed the emergence of a group of creative designers that have as differential the creativity and the fundamentals of the slow fashion movement. In
this context the research aims to present the characteristics of a group of entrepreneurs identified as copyright designers who develop activities related to
the segment of clothing and fashion accessories and work in the region of the
Itajaí Valley in Santa Catarina in southern Brazil. For this, a literature review was
carried out, followed by the application of a survey with a total of 11 respondents. The research reveals traits that characterize the entrepreneurial behavior
of the authorial designer who works following the precepts of the slow fashion
movement. It was noted that designers a concern with sustainability and social
responsibility and practice actions that involve these issues.

KEY WORDS:
Authorial design, entrepreneurship, creative economy, slow fashion.

1 INTRODUÇÃO
Diante de uma sociedade pós-industrial o design se consolida como atividade intensiva em conhecimento relacionada a criação de valor por meio da
inovação.
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Neste contexto uma característica do consumidor contemporâneo é a busca
constante de satisfação momentânea, que acaba levando-o ao consumismo.
O consumo não é um mal, porém nas proporções exageradas, torna-se uma
ameaça ao meio ambiente e às pessoas, quando se torna o principal objetivo
da vida de um indivíduo.
Diante das conseqüências negativas do consumo exagerado o design tem um
papel fundamental como agente impulsor de inovações para o incentivo de
um padrão de consumo mais sustentável. A transição rumo à sustentabilidade
é um processo de aprendizagem, a que seremos gradualmente submetidos e
que consiste em viver melhor, consumindo menos e regenerando a qualidade
do ecossistema global e dos contextos locais em que estamos inseridos.
Pode-se dizer que o design autoral vem ao encontro de uma perspectiva mais
inovadora e sustentável em relação a oferta e consumo de produtos e serviços.
Estando ligado à produção exclusiva, próxima às características do trabalho artístico. O designer autoral pode ser considerado um artista que busca constantemente a inovação e geralmente produz sempre em pequenas quantidades,
sentando focado em um nicho específico do mercado. Este profissional faz parte do movimento slow fashion, e promove a produção com menor impacto ambiental, o que não significa baixar a produtividade, mas melhorá-la, pensando
na qualidade do produto final, o que torna o processo amigo do meio ambiente
(Anicet et al., 2011).
Esta pesquisa é motivada pela identificação na região do Vale Itajaí de diversos
grupos de designers autorais que apresentam um comportamento empreendedor diferenciado que precisa ser melhor investigado. Neste contexto a pesquisa objetiva apresentar as características de um grupo de empreendedores
identificados como designers autorais que desenvolvem atividades relacionadas ao segmento de vestuário e acessórios de moda e atuam na região do Vale
do Itajaí em Santa Catarina no sul do Brasil.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 COMPORTAMENTO DE CONSUMO E SLOW FASHION
Em contrapartida ao enorme e concorrido mercado fugaz, descartável, alucinante que é o fast fashion, no qual empresas produzem em grande escala com
o menor custo possível, surgiu o movimento oposto, o slow fashion, conhecido
também como moda verde, pois trabalha com conceitos éticos, em seus âmbitos econômico, ambiental e social (Pessoa, 2012).
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É um processo que implica que designers, comerciantes, varejistas e consumidores considerem a velocidade da natureza para produzir os recursos usados
na produção têxtil e comparem com a velocidade com que são consumidos e
descartados (Berlim, 2012).
Para Morais (2011), o slow fashion permeia a qualidade e a durabilidade das peças oferecendo ao consumidor produtos atemporais e de acabamentos impecáveis, despertando-o para uma ótica de exclusividade. Segundo Berlim (2012),
conjuga o prazer em criar, inventar e inovar com prazer em consumir.
O movimento de slow fashion, vem ganhando vários adeptos, atendendo aos
desejos de consumidores informados, conscientes e dispostos a pagar mais por
produtos que apresentam história, de empresas e designers que se importam
com o planeta e sua sustentabilidade, além de produzir moda com identidade e
não seguindo apenas tendências. Lipovetsky (2007) defende que o consumidor
atualmente está mais consciente e passa a preocupar-se com questões além da
ostentação de produtos de luxo.
Outro autor, que destaca as mudanças no comportamento do consumidor é
Baudrillard (1995), quando afirma que a relação entre objeto e necessidade
na sociedade de consumo foi descaracterizada pela relação entre o objeto de
consumido e a sua utilidade. O foco da compra deslocou-se: não é mais o utilitarismo, não é mais a necessidade, não é mais o objeto em si que determina
a compra, mas seu estilo, suas novas e incessantes diferenças agregadas, seu
signo social.

2.2 DESIGN AUTORAL
As mudanças no comportamento do consumidor fazem com que o design siga
novos rumos. Segundo Morace (2012), o artista Marcel Duchamp já tinha entendido o verdadeiro percurso que se inicia na sociedade, onde a mercadoria se
torna uma expressão do talento artístico. Um século depois, os consumidores
também reconhecem esta evidencia e se tornam consumidores-autores.
O autor Hirata (2004) divide o design em autoral e corporativo. O designer autoral se aproxima a características de um artista, com a ideia de produção exclusiva. Já o design corporativo, não permite que o trabalho do designer tenha
resultados tão livres.
O trabalho do designer autoral pode ser identificado como um bem de criatividade. Segundo Morace (2012), os bens de criatividade são relacionais, culturais,
estimulantes, com tendência a durar a longo prazo, e exigem um número maior
de experimentações e energia pessoal para serem apreciados. O autor cita que
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Scitovsky apontava que consumimos muito pouco bens de criatividade, já que
devido a economia de escala, estes bens se tornam pouco acessíveis e muito
caros. Porém, hoje os bens de criatividade se tornaram prioritários na vida de
muitos indivíduos, prevendo assim uma revolução nas tendências de consumo.

2.3 DESIGN E SUSTENTABILIDADE
Segundo Gwilt e Rissanen (2011), uma das formas mais fáceis de entender a
sustentabilidade é através do tripé: social, econômico e ecológico. De acordo
com o autor, deve haver um equilíbrio entre os três aspectos. Um produto não
pode ser considerado sustentável se alguma destas bases for desconsiderada.
Por exemplo, um produto que tiver baixo impacto ambiental, custo econômico
baixo, mas for fabricado com trabalho escravo.
A relação entre design e tecnologia aponta algumas complexidades na concepção dos produtos, como a escolha dos materiais, o processo de fabricação, a
embalagem, o transporte, o uso de descarte (Papanek, 1995).
Segundo Walker (2005), as habilidades criativas e projetuais dos designers podem contribuir para uma expressão de princípios sustentáveis e de valores
humanos significativos, apesar de não saber claramente como. Trata-se de um
desafio para o design e fazem-se necessárias experiências novas em relação ao
design e uma abordagem mais responsável na exploração dos recursos oferecidos pela natureza.

2.4 ECONOMIA CRIATIVA
A economia criativa é uma forma de economia contemporânea, baseada na
geração de ideias com o uso da criatividade, possuindo uma interligação entre
economia e cultura, consolidando um desenvolvimento sustentável.
Segundo Howkins (2001), a economia criativa é a comercialização e venda
de novas ideias e invenções, onde o trabalho intelectual gera valor econômico. Essa propriedade intelectual, que consiste nos direitos do autor, patente,
marcas comerciais e design, dá às pessoas o direito de propriedade, podendo
exercer, assim, direitos tanto econômicos quanto morais sobre seus produtos. A
economia criativa surge, nesse contexto, como forma de revitalizar as tradicionais indústrias de manufaturas, entretenimento e serviços.
O consumo consciente alinhado com a responsabilidade social e ecológica busca tornar o consumidor mais crítico e engajado com estas causas. O design autoral compreende e visa suprir esta necessidade, uma vez que ele se baseia na
economia criativa, que são atividades nas quais resultam em indivíduos exerci107
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tando a sua imaginação e explorando seu valor (Howkins, 2001).
A base das indústrias criativas encontra-se nas diferentes formas de expressão:
canções, danças, poesias, histórias, imagens e os símbolos que são o patrimônio
singular da terra e do povo. Conhecer e transmitir as tradições culturais permite
suas constantes reinterpretação e adaptação a novos formatos. Cultura acessada pelas pessoas de várias maneiras diferentes. Na indústria têxtil, por exemplo,
ocorre na concepção de estilos e estampas das roupas. Assim, a indústria criativa transforma conhecimentos tradicionais em produtos e serviços criativos que
reflitam os valores culturais de um país e de seu povo (SEBRAE, 2015).
O Relatório de Economia Criativa da UNESCO (2013) afirma que a economia
criativa é um dos setores de maior crescimento da economia mundial. Possui
potencial altamente transformador em termos de renda, criação de emprego
e receitas de exportação. Especialmente por ter como matéria-prima base a
criatividade e poder utilizar características culturais e sociais de cada país/
região como vantagens no desenvolvimento e produção de bens e serviços
únicos competitivos. A magnitude e o potencial do mercado mundial de produtos da indústria criativa são enormes, e só recentemente foram reconhecidos (SEBRAE, 2015).

3 METODOLOGIA
Foi realizada pesquisa descritiva, bibliográfica e aplicada. A pesquisa descritiva
é um tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada
realidade (TRIVIÑOS, 1987). Para coleta de dados junto aos Designers Autorais
de Vestuário e Acessórios de Moda do Vale do Itajaí foi aplicado um questionário
com perguntas objetivas e fechadas. As perguntas do questionário levantavam
informações sobre: 1) para caracterização dos respondentes questionou-se sobre: gênero, idade e formação; 2) para conhecer as características associadas
ao comportamento empreendedor foi observado: quantidade de funcionários,
estratégias de vendas, lucratividade, estratégias de gestão e aspectos relacionados ao processo produtivo.
Para a coleta dos dados o questionário era composto 11 perguntas fechadas e
para a tabulação dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel. Os questionários foram respondidos através do Formulários Google, programa on-line.
Os resultados são apresentados em forma de texto e sintetizados em tabelas.
A da pesquisa foi aplicada com 11 designers autorais. Esta amostra não foi aleatória, mas sim intencional. Os pesquisados selecionaram designers que se
aproximavam com o conceito de designer autoral apresentado na introdução
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e sustentado pela fundamentação teórica do artigo. Foram considerados para
amostra designers que atuam como empresários na região do Vale do Itajaí. A
seleção privilegiou aqueles que desenvolvem produtos autorais e atendem a
um mercado de nicho e vendem em pequenas quantidades.

4 RESULTADOS
Os resultados sobre a caracterização dos entrevistados (tabela 1) apresenta que
que a maioria dos designers autorais pesquisados são mulheres (72,7%) jovens,
com faixa etária entre 21 a 30 anos (81,8%) e que possuem pós-graduação. Nota-se que é elevada a escolaridade do grupo pesquisado, pois somente 4 dos
11 entrevistados não possui graduação ou pós. Considera-se este fato positivo,
pois de conhecimento a busca pela capacitação é fundamental para profissionais do conhecimento.

Fonte: pesquisa de campo (2015)
Os resultados da pesquisa apontam que todos os entrevistados são empresários (tabela 2), e que a todas as empresas ainda encontram-se em estágio
embrionário. Sendo em sua muito pequenas, com quase nenhum funcionário.
Estas características estão alinhadas a natureza do trabalho autoral e artístico
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deste profissional. Destaca-se que 63,6% dos pesquisados possuem empresas
com tempo de atuação no mercado de 1 a 4 anos. E que 90,9% destas empresas
não possui funcionários. Notou-se também que apenas uma empresa possui
de 1 a 3 funcionários. Vale destacar que a maioria (54,5%) possui sede própria.

Fonte: pesquisa de campo (2015)
Em relação as estratégias utilizados para venda dos produtos. Pode-se constatar que a principal forma utilizada pelos designers autorais é a participação em
feiras e bazares, 100% dos pesquisados participam. Em seguida, venda em lojas
físicas, com 81,8%. Também foram apontadas vendas online e participação em
eventos e festivais, com 63,6% em ambas alternativas.
O dados evidenciam uma preocupação e motivação dos entrevistados com a
promoção e venda de seus produtos. Sugerem também uma pesquisa mais
aprofundada sobre conhecimentos nesta área visto que a grande maioria desenvolve estratégias semelhantes. Pode-se considerar que há uma necessida110
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de e oportunidade para capacitar e atualizar estes profissionais em relação as
mais avançadas técnicas de marketing digital. Como é um perfil profissional
que desenvolve um trabalho artístico voltado para consumo em pequena escala e sustentável percebe-se que seria oportuna a oferta contínua de novos e
atualizados conhecimentos sobre o marketing e vendas, pois esta é um tipo de
conhecimento que muda constante e radicalmente.

Fonte: pesquisa de campo (2015)
Quanto as informações sobre a lucratividade das empresas (tabela 4) os resultados evidenciam que a lucratividade mensal da maioria (63,6%) dos designers autorais que participaram da pesquisa é de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Apenas um
dos entrevistados possui lucratividade mensal entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 e
três dos pesquisados afirmaram ter lucratividade acima de R$ 5.000,00. Quando
estes resultados são confrontados com os apresentados na tabela 2 sobre as características e porte das empresas nota-se que estes estão em consonância com
o grupo que é formado em sua maioria por micro empreendedores individuais.
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Fonte: pesquisa de campo (2015)
Quanto as estratégias de negócios utilizadas pelos designers autorais, os entrevistados foram questionados sobre: utilização de plano de negócio, participação em grupos que dão suporte ao ramo de vestuário, participação em feiras e
eventos, capacitação de pessoal.
A maior parte dos entrevistados mostrou que utiliza pelo menos uma estratégia
de gestão de negócio. Pode-se destacar que 36,4% dos designers que participaram da pesquisa possuem plano de negócios e participam de feiras destinadas
ao ramo para aumento das vendas. Parte dos designers participam de grupos
associativistas ou de apoio a pequenos empreendedores e investem em capacitações de pessoal em área de negócios, 27,3% deles praticam. Nenhum dos
pesquisados realiza compra de materiais em grupo e 36,4 dos entrevistados
não pratica nenhuma das alternativas de negócio mencionadas, o que pode vir
a prejudicar o futuro crescimento sustentável da empresa. Estes resultados evidenciam a necessidade de capacitação em gestão para designers que buscam
a atividade empreendedora pois em sua atividade empresarial ainda são muito
voltados a criação.
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Fonte: pesquisa de campo (2015)
Sobre quais as alternativas correspondem ao aos processos de produção dos
produtos os entrevistados foram questionados quanto a adoção dos seguintes
processos: reutilização de resíduos têxteis, pesquisa e compra de materiais sustentáveis, seleção de fornecedores que tenham responsabilidade ambiental e social.
Dentre as alternativas dos processos de produção mais utilizados destaca-se
que 77,8% dos pesquisados realiza pesquisa e compra de matérias-primas sustentáveis, 55,6% procura reutilizar resíduos têxteis e 22,2% procura trabalhar
com parceiros que tenham responsabilidade ambiental e social. Sobre a seleção
de fornecedores destaca-se uma evidente baixa preocupação com a criação de
uma cadeia produtiva com empresas que busquem processos sustentáveis.

Fonte: pesquisa de campo (2015)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Respondendo ao objetivo geral da pesquisa apresenta-se as características de
um grupo de empreendedores identificados como designers autorais que desenvolvem atividades relacionadas ao segmento de vestuário e acessórios de
moda e atuam na região do Vale do Itajaí em Santa Catarina no sul do Brasil.
Neste sentido observa-se que em sua maioria são mulheres jovens com formação superior (graduação ou pós), e com pouco tempo de experiência como empreendedoras. Como principais estratégias de marketing e vendas destaca-se a
participação em feiras e bazares. Em relação as estratégias de gestão empresarial poucas possuem plano de negócios.
A pesquisa revela um comportamento cooperativo que pode gerar ganhos coletivos. Por exemplo, identificou-se a inexistência de estratégias de compra em
conjunto, mas é muito comum a participação em bazares ou feiras que promovem a ou venda coletiva. Os resultados também indicam que os designers autorais possuem preocupação com a sustentabilidade e responsabilidade social
e praticam ações que envolvem estas questões entretanto não se preocupam
com a formação de uma rede de suprimentos que também tenha preocupação
com questões relacionadas estas questões.
A pesquisa evidencia traços que caracterizam o comportamento empreendedor do designer autoral que trabalha seguindo os preceitos do movimento
slow fashion. A partir dos resultados apresentados recomenda-se que outros
estudos sejam realizados a fim de entender melhor como estes se posicionam
e desenvolvem inovações em termos de nicho de mercado, forma de produção,
estratégias de marketing e vendas.
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