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A Deus,
pela tangibilidade do seu amor.
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“Toda definição acabada é uma espécie de 
morte, porque, sendo fechada, mata justo a 
inquietação e curiosidade que nos impulsionam 
para as coisas que, vivas, palpitam e pulsam".

[Santaella, 1983]
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Resumo

As soluções propostas pelo design estão relacionadas a âmbitos progressivamente mais 

abrangentes, que comportam questões referentes a problemas sociais, econômicos e 

ambientais do atual sistema produtivo global. Neste sentido, o design amplia seu foco de 

atuação projetual, da indústria de produção de bens de consumo e de sua promoção, para 

questões sistêmicas, relacionadas a organizações, comunidades e serviços, baseando-se, 

decisivamente, no paradigma da sustentabilidade. O presente trabalho, desse modo, busca 

vincular a atividade do design, o setor de serviços turísticos, com ênfase no segmento de 

hospedagem, e os preceitos da sustentabilidade a fim de propor um modelo que auxilie 

designers a projetarem serviços frente a esta nova ideologia. A metodologia utilizada para 

esta pesquisa contou com pesquisa de campo, entrevistas e estudo de caso, bem como, com 

um levantamento bibliográfico pautado em conceitos que direcionam, juntos, a construção 

do modelo de Design de Serviços para a Sustentabilidade – DSS, aqui proposto. Formula-se, 

como mais um fruto da pesquisa, um software para avaliar a eficiência do serviço diante dos 

critérios determinados pelo Programa de Certificação em Turismo Sustentável – PCTS (em 

conformidade com a norma NBR 15401-2006), denominado Sistema de Avaliação da 

Sustentabilidade em Hotéis – SASH. Bem como, cenários e instrumentos de suporte projetual 

ao modelo. Por fim, são apresentados estudos de caso sobre empreendimentos hoteleiros que 

visem incorporar ou incorporem as diretrizes do Turismo Sustentável em seu processo de 

gestão, a fim de se promover uma melhor compreensão sobre a área da pesquisa e o mercado. 

Como desdobramentos desse trabalho, pode-se citar a ampliação do foco do modelo para 

outros serviços; a inserção ou ajuste de suas etapas, relacionadas a atributos específicos de 

cada setor de serviço; e o aprimoramento de ferramentas de avaliação e mensuração do 

modelo e de seus resultados.

Palavras-chave: design, serviços, design de serviços, sustentabilidade�
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Abstract

Design solutions are related to a progressively more extended scope, which includes concerns with 

social, economical and environmental problems in the present global productive system. To this effect, 

design increases the kind of projects it can focus on. Initially used in the consumer industry and its 

promotion, design ideas are now applied to systemic matters related to organizations, communities 

and services, based decisively in the sustainability paradigm. Therefore, the objective of this study is 

to link design activities, the tourism services sector (with emphasis to lodging), and sustainability 

principles in order to propose a model that might help designers project services according to this 

ideology.  The methodology used in this project included field survey, interviews, case study, and a 

bibliographical research on concepts that created altogether the proposed, called Services Design for 

Sustainability model (DSS, in Portuguese), as well as the software SASH (Evaluation of Hospitality 

Sustainability System, in English), which might be employed to measure the efficiency of hotel 

services in accordance to the criteria adopted by the National Certification for Sustainable Tourism 

Program (in accordance to the rule NBR 15401-2006). Also, three case studies about hotels located 

in the Northeast of Brazil. As unfolding results of this work, it can be mentioned the possible 

enlargement of the model focus to other services, the adjustment of its stages or the insertion of new 

stages related to specific attributes of other services sectors, and the refinement of its evaluation and 

measuring tools.

Keywords: design, service, service design, sustainability�
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APRESENTAÇÃO

É possível que um serviço, assim como um produto, seja considerado sustentável? Em sua busca por 

acompanhar os princípios do desenvolvimento sustentável, o design aplica ao seu processo 

projetual vários métodos, técnicas e ferramentas. Dentre os instrumentos voltados ao design de 

produtos sustentáveis destacam-se aqui, como exemplos, o da Produção mais Limpa, a Avaliação de 

Ciclo de Vida e o Ecodesign. Contudo, no que se refere a serviços, poucos são os estudos 

apresentados para sua projetação, considerando a inserção de critérios de sustentabilidade no 

design. Para melhor compreender essa problemática, faz-se necessário um entendimento sobre o

que vem a ser: sustentabilidade, serviço, design, design de serviços e design para a sustentabilidade.

O entendimento sobre esses elementos visa estabelecer, nesta pesquisa, um passo a passo que 

auxilie o designer a projetar um serviço que atenda aos preceitos da sustentabilidade – segundo 

atributos predefinidos. Assim, frente a sua complexidade e a seu caráter abrangente, os serviços 

podem ser divididos em oito categorias: telefonia e telecomunicações, instituições de poupança, 

bancos comerciais, serviços financeiros, seguros de vida, serviços de varejo, serviços de transporte e 

de utilidades públicas. Neste último, se inserem os serviços turísticos, dentre os quais se encontra o 

de hospedagem (KOTLER e ARMSTRONG, 1999).

O foco desta pesquisa está voltado ao setor de hospedagem que, no Brasil, é responsável por mais 

de 18 mil estabelecimentos, os quais empregam, direta e indiretamente, cerca de 1 milhão de 

pessoas (ABIH, 1999). Dessa forma, esta categoria de serviço se apresenta como uma das principais 

bases para a atividade turística. 

O resultado almejado com a pesquisa é a criação de um modelo de design de serviço que possa 

atender ao setor hoteleiro, proporcionando benefícios à comunidade local, ao meio ambiente e à 

sustentação econômica do empreendimento. Dentre as diretrizes utilizadas para orientar o design 

de serviço voltado à sustentabilidade, tem-se as do Programa de Certificação em Turismo

Sustentável – PCTS, elaboradas pelo Instituto de Hospitalidade – IH com base na norma NBR 

15401-2006, bem como, os requisitos para o turismo sustentável apresentados pelo Ecotel, 

certificação em hotelaria para América Latina e América Central; e o Nature and Ecotourism 
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Accreditation Program - NEAP, vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente -

PNUMA.

Tal modelo visa, também, ser útil a outras pesquisas no setor de serviços, sendo avaliado, 

aprimorado e adaptado a fim de ser aplicado a esta e a outras categorias de serviços. O objeto desta 

pesquisa tem como intuito, ainda, contribuir para o direcionamento do processo projetual diante 

da intangibilidade dos serviços, baseando-se no paradigma da sustentabilidade – essencial para a 

atuação eficaz do profissional diante das novas demandas sociais, ambientais e mercadológicas do 

século XXI. Assim, como resultados/produtos decorrentes da proposta e apresentados ao longo da 

pesquisa, tem-se:

1. O uso de tabelas-resumos ao final de cada capítulo, a fim de situar o leitor em relação aos 

autores referenciados e às teorias apresentadas para construção do modelo;

2. A proposição de um Modelo de Design de Serviços para a Sustentabilidade, denominado, 

DSS, juntamente com seus componentes, objetivos e limitações;

3. A conformação de um cenário no qual o DSS deve estar embasado;

4. A apresentação de uma lista de atributos que direcionam o modelo, bem como, de requisitos

para o Design de Serviços pautado na Sustentabilidade;

5. A proposição de um caminho projetual que auxilie o designer no uso do modelo, bem como, 

que contribua para a compreensão das etapas e dos métodos projetuais; e

6. A realização de três estudos de caso sobre serviços hoteleiros, a fim de situar a pesquisa na 

realidade atual do mercado.

Como procedimentos metodológicos para a pesquisa e ponderação da proposta, adotou-se a 

pesquisa de campo com observação in loco suportada por entrevistas semi-estruturadas e registros 

fotográficos. A pesquisa foi realizada entre os meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. 

Salienta-se, ainda, que a confrontação do referencial teórico com a realidade local não contou com 

a realização de experimentos com usuários ou com colaboradores da empresa de serviço mas, com 

coleta observacional.

Assim, o presente trabalho divide-se em duas partes. A primeira expõe uma abordagem teórica 
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sobre conceitos relativos aos temas, partindo da compreensão sobre sustentabilidade, como grande 

área; seguindo pelo entendimento sobre serviços e finalizando com conceitos de design, 

procedimentos projetuais, design de serviço e gestão de design. O último capítulo tece, ainda, 

considerações sobre branding e o design gráfico voltado à sustentabilidade. Ao final de cada 

capítulo, foi acrescentada uma tabela resumo com os principais tópicos que guiaram a construção 

do modelo de Design de Serviços para a Sustentabilidade – DSS.

A segunda parte do trabalho apresenta a metodologia da pesquisa, de caráter qualitativa, e a 

estruturação do modelo proposto, com seus atributos e delimitações. Expõe, também, os 

resultados da pesquisa de campo realizada a partir de visita a um escritório de design localizado na 

cidade do Recife e de estudo de caso sobre dois empreendimentos hoteleiros implementados na 

vila de Serra Negra, região Agreste Central do estado de Pernambuco, no município de Bezerros –

localizado a 110 km da capital, Recife. Esta última parte expõe, ainda, as conclusões e os possíveis 

desdobramentos da pesquisa. 

Desse modo, o presente estudo busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como o design 

pode atuar junto ao setor de serviços, contemplando em seu projeto as dimensões da 

sustentabilidade? Neste caso, mais uma vez, especifica-se que o foco da pesquisa se ateve ao setor 

de hospedagem, dentro da atividade turística, e por essa razão, a resposta à essa pergunta da 

pesquisa se limita a essa categoria de serviço.

JUSTIFICATIVA

Partindo-se de uma perspectiva histórica, observa-se no Período da Revolução Industrial o cerne de 

uma das principais mudanças econômicas ocorridas no planeta: a industrialização da produção e o 

acirramento do consumo. Tais mudanças resultaram no modo de vida predominante entre as 

sociedades ocidentais e orientais nos dias atuais, fomentando o capitalismo e os valores da pós-

modernidade. 

Em decorrência desses fatos, vê-se o homem contemporâneo individualizado e apto a interagir em 

sociedade de forma mais rápida e objetiva, bem como, a continuar sua eterna busca por melhores 
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condições de vida, atendo-se à satisfação de suas necessidades e desejos pessoais, a partir de 

variadas formas de consumo. 

Para alimentar esse sistema de consumo, faz-se necessária uma produção em larga escala, que 

contemple, dentre outros fatores: a inovação, a velocidade, a eficiência e, conseqüentemente, a 

necessidade de mais recursos extraídos da natureza. No entanto, desde a década de 60, observa-se 

um declínio nas reservas naturais e no nível de felicidade e qualidade de vida do homem, o que vem 

a levantar questões que suscitam mudanças dentro deste modelo econômico, social, político e 

cultural regido pelo capitalismo (LEONARD, 2007).

As atividades comerciais, dentre estas a atividade turística, participam dessas discussões a partir do 

momento em que possibilitam ao homem uma experiência, por vezes, funcional, por vezes, 

hedônica, com a realização de desejos e sonhos. Através do turismo, o indivíduo pode ser levado ao 

encontro com o prazer psicológico, emocional, espiritual sendo, por meio de deslocamentos, capaz 

de envolver-se com outras pessoas, com outros ambientes e de encontrar-se consigo a partir da 

descoberta de outras identidades, ideologias e de outros cenários naturais ou culturais. 

Para tal, o turismo necessita de recursos e do processamento desses, gerando resultados dos mais 

diversos. A atividade se ocupa do meio ambiente, no que diz respeito ao uso de matérias-primas e 

espaços naturais; interfere na sociedade, através de seus patrimônios históricos, arquitetônicos, 

culturais; e impacta a economia, por meio de serviços, da demanda por tecnologias e equipamentos, 

do emprego de pessoas, etc. 

Empreendimentos neste setor visam fomentar o uso do espaço e obter retorno econômico como 

forma de sobrevivência dentro do sistema capitalista. Todavia, deve se ater a outras questões de 

suma importância para a sua própria manutenção, como a preservação e a conservação dos 

elementos culturais, ambientais e a valorização das pessoas, seu maior patrimônio. A atividade 

turística, desse modo, utiliza insumos, desenvolve processos que demandam energia e libera 

resíduos sobre o meio ambiente, dentre outros impactos negativos, assim como o faz a produção e 

o consumo de produtos (FIKSEL, 2007).
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Do ponto de vista do processo produtivo, a economia de recursos que alimentam os inputs nos 

serviços obedece a interesses organizacionais e de consumo assim como em um processo industrial. 

Segundo Hawken et al (1999, p. 09): “os sistemas de negócio mal concebidos ou mal projetados, 

assim como os padrões dissipadores de consumo, são as causas primárias da perda do capital 

natural, sendo que as três coisas devem tentar alcançar a economia sustentável”.

Os autores (1999) afirmam que é possível reduzir de 90 a 95% do material e da energia gastas sem 

diminuir a quantidade ou piorar a qualidade dos serviços que as pessoas querem, nos países 

desenvolvidos. O desenvolvimento depende de um salto conceitual ou tecnológico e de uma 

mudança de mentalidade que pode ser alcançada atentando para o consumidor como elo final na 

cadeia produtiva, capaz de reduzir a demanda por recursos naturais a partir de uma otimização de 

seus padrões de consumo.

Desse modo, levanta-se a questão do design como facilitador do processo de adequação ou 

adaptação dos serviços ao paradigma da sustentabilidade. A escolha desse tema baseia-se, assim, em 

uma demanda ambiental e social por ideias e soluções que viabilizem uma conformação humana a 

este paradigma, com vistas a minimizar os impactos negativos do consumo. A relevância deste 

trabalho reside no fato de que, atualmente, poucas ferramentas de design se voltam para serviços 

ou para a inter-relação entre o design e a atividade turística, no Brasil.

Por fim, a preferência por um empreendimento hoteleiro na vila de Serra Negra para o estudo de 

caso se deve a dois fatores: à familiaridade da autora com a área geográfica e à velocidade como a 

região está se modificando, dentre outras causas, devido ao turismo e aos empreendimentos de 

hospedagem lá estabelecidos, tendo muito de suas características naturais e culturais alteradas 

durante o processo de desenvolvimento da atividade.
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OBJETIVOS

Objetivo geral

Propor um modelo de design de serviços que incorpore os preceitos da sustentabilidade em sua 

formulação, para aplicação junto ao setor de serviços turísticos, através da utilização de um 

software adaptado especificamente para essa finalidade.

Objetivos específicos

1. Realizar revisão bibliográfica visando investigar o estado da arte sobre design de serviços e 

sustentabilidade;

2. Listar os atributos que caracterizam um projeto de design voltado à sustentabilidade e 

passíveis de aplicação no setor de serviços turísticos; 

3. Formular os requisitos e as características do modelo, bem como, instrumentos e 

ferramentas de suporte à proposta;

4. Apresentar um software para avaliar e medir a sustentabilidade em empreendimentos 

hoteleiros, tomando como base o estado da arte das normas e requisitos legais, no Brasil;

5. Compreender melhor o contexto do serviço e a viabilidade da proposta a partir de estudos 

de caso direcionados ao setor hoteleiro.

Questões da pesquisa

1. Quais são os atributos necessários ao desenvolvimento de um modelo de design de serviços 

que atenda aos preceitos da sustentabilidade?

2. Como o modelo pode ser aplicado e seus resultados avaliados, pelo designer?

3. Que ferramentas podem dar suporte ao processo projetual do designer de serviços?

Após explanação sobre as características da pesquisa, apresenta-se, a seguir, o referencial teórico 

que fundamenta este estudo. Este referencial, como foi abordado na introdução, constitui a 

primeira parte deste trabalho e é composto pelos temas: Sustentabilidade, Serviços e Design, nessa 

seqüência.
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PPARTE 1
SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS

DESIGN
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1. Referencial Teórico
“O verdadeiro saber não é com efeito de 

natureza simbólica, mas só simbolicamente 
se acede a esse saber.”

[António Fidalgo, 1998]
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1.1 Sustentabilidade

Sustentabilidade pode ser compreendida como o paradigma que leva os seres vivos a uma atuação 

que toma a natureza como referência para se auto-organizar; se auto-sustentar e buscar o equilíbrio 

dinâmico dos sistemas e sub-sistemas envolvidos. Segundo Capra (2002, p. 13-25), uma comunidade 

sustentável está embasada nos seguintes aspectos: “organização em redes, sistemas aninhados, 

interdependência, diversidade, ciclos, fluxos fechados e desenvolvimento dinâmico”. Também, há 

de se considerar a importância de uma visão global/holística sobre os aspectos concernentes não só 

às formas de organização social, mas à produção e ao consumo de bens e serviços.

Como aponta Kazazian (2005, p. 08), por desenvolvimento sustentável compreende-se: “o 

desenvolvimento que concilia crescimento econômico, preservação do meio ambiente e melhora 

das condições sociais”. Conforme o Relatório Brundtland1, “a sustentabilidade visa um crescimento 

para todos, assegurando ao mesmo tempo a preservação dos recursos para as gerações futuras”. O 

autor acrescenta que tal proposta rompe com os antigos modelos econômicos, sendo a primeira a 

integrar meio ambiente com futuro econômico, social e cultural das sociedades humanas.

Rattner (1999) acredita que a sustentabilidade é um processo no qual indivíduos e organizações 

desenvolvem-se democraticamente e expõe o seguinte:

Muitas ONGs, adotando um posicionamento crítico em relação à definição oficial de 
desenvolvimento dos governos e agências internacionais, entendem sustentabilidade como 
o princípio estruturador de um processo de desenvolvimento centrado nas pessoas e que 
poderia se tornar o fator mobilizador e motivador nos esforços da sociedade para 
transformar as instituições sociais, os padrões de comportamento e os valores dominantes.

Hopfenbeck (1993) cita Meyer-Abich (1990) ao discutir sobre a necessidade ou não de impor regras 

ecológicas às pessoas para que diminuam, por si só, o nível de consumismo. Declara que: “se não 

alterarmos o modelo de nossa sociedade industrial, estará aberto o caminho para a ‘ditadura 

��������������������������������������������������������

1 Em 1983, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, comandada pela ONU e presidida 
por Gro Harlem Brundtland reúne-se para discutir as questões ambientais e publicar, 4 anos depois, o relatório 
intitulado Nosso Futuro Comum, que introduz, pela primeira vez, o conceito de desenvolvimento sustentável (1987).
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ecológica’. Devemos encontrar um equilíbrio entre as necessidades humanas e as do meio ambiente 

em que vivemos” (HOPFENBECK, 1993, p. 417).

As questões levantadas pelos preceitos da sustentabilidade remontam ao século XX, quando os 

impactos da Revolução Industrial e do sistema capitalista começaram a ser sentidos como 

prejudiciais à natureza, ameaçando a própria sobrevivência humana sobre o planeta. Neste 

momento, a teoria da soberania humana sobre a natureza, bem como, a ideia de que os recursos 

naturais eram infinitos, se altera. Agora, na primeira década do século XXI, o discurso sustentável se 

faz presente de forma maciça no cotidiano da sociedade pós-moderna. Segundo Leff (2007): 

a problemática ambiental gerou mudanças globais em sistemas socioambientais complexos 
que afetam as condições de sustentabilidade do planeta (...) As possíveis formas de 
aproveitamento sustentável dos recursos que podem ser adotadas no momento atual 
estão, sem dúvida, determinadas pelas condições de expansão da economia de mercado.

Como afirma Leff (idem), os modos de pensar e agir das sociedades modernas estão sujeitos à 

economia de mercado vigente e, dessa forma, meios para tornar essa economia mais sintonizada 

com a questão da sustentabilidade são essenciais. Assim, a criação, a produção e o consumo de 

produtos que sigam os preceitos da sustentabilidade devem estar alinhados com fatores dos mais 

diversos, que perpassam desde políticas públicas, questões sociais, culturais, históricas e 

econômicas até as questões relacionadas à educação, à comunicação e à produção, bem como, às 

experiências vividas pelos indivíduos enquanto usuários e consumidores de produtos. 

Segundo Gutiérrez e Prado (2002, p. 76): “o paradigma da nova ciência fundamenta-se muito mais 

nos processos que nos produtos”. A sociedade, que anteriormente se baseava em resultados, cede 

lugar a outra cujo pensamento fundamenta-se no desenvolvimento dos seres humanos e na 

qualidade em lugar da quantidade. O indivíduo vale mais como ser pensante, espiritual e dotado de 

singularidades que são extremamente necessárias à harmonia global.

1.1.1 A ecosofia e a Individuação

Assim, Gattari (2001) enfoca a questão sustentável sob o aspecto da subjetividade em 

contraposição à racionalidade, esta defendida por Descartes, e representada pelo capitalismo, com 
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sua política homogeneizante e desestabilizadora das singularidades individuais e coletivas. 

Determina, então, a existência de três ecologias: a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia 

ambiental – sob a égide ético-estética de uma ecosofia.

O termo ecosofia, criado por Gattari, trata da articulação ético-política entre três registros lógicos 

– o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana. Gattari (2001, p. 23-24) 

afirma que: “não é possível haver uma resposta verdadeira à crise ecológica senão em escala global 

(planetária) e sob uma autêntica revolução política, social e cultural que reoriente os objetivos da 

produção de bens materiais e imateriais”. Para ele:

As relações da humanidade com o socius, com a psique e com a "natureza" tendem, com 
efeito, a se deteriorar cada vez mais, não só em razão de nocividades e poluições objetivas, 
mas também pela existência de fato de um desconhecimento e de uma passividade 
fatalista dos indivíduos e dos poderes com relação a essas questões consideradas em seu 
conjunto. Catastróficas ou não, as evoluções negativas são aceitas tais como são. O 
estruturalismo - e depois o pós-modernismo - acostumou-nos a uma visão de mundo que 
elimina a pertinência das intervenções humanas que se encarnam em políticas e 
micropolíticas concretas. Explicar esse perecimento das práxis sociais pela morte das 
ideologias e pelo retorno aos valores universais me parece pouco satisfatório. Na realidade, 
o que convém incriminar, principalmente, é a inadaptação das praxis sociais e psicológicas 
e também a cegueira quanto ao caráter falacioso da compartimentação de alguns domínios 
do real. Não é justo separar a ação sobre a psique daquela sobre o socius e o ambiente. A 
recusa a olhar de frente as degradações desses três domínios, tal como isto é alimentado 
pela mídia, confina num empreendimento de infantilização da opinião e de neutralização 
destrutiva da democracia. Para se desintoxicar do discurso sedativo que as televisões em 
particular destilam, conviria, daqui para frente, apreender o mundo através dos três vasos 
comunicantes que constituem nossos três pontos de vista ecológicos. 

Dessa forma, Gattari (2001) aponta para a necessidade de um ‘despertar’ sobre a articulação entre a 

psique – a ideologia ou subjetividade humana; o socius – as relações sociais; e o real – o ambiente; 

para que se possa alcançar a ecosofia, passível de ser praticada com a colaboração da mídia e de 

ideologias construtivas compartilhadas de forma coletiva e integrada. 

O autor (idem) define o capitalismo pós-industrial como Capitalismo Mundial Integrado (CMI), 

afirmando que este aponta para a descentralização dos focos de poder “das estruturas de produção 

de bens e de serviços para as estruturas produtoras de signos, de sintaxe e de subjetividade, por 

intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre a mídia, a publicidade, as sondagens etc” 

(GATTARI, 2001, p. 30). Assim, o autor propõe os seguintes agrupamentos de instrumentos-base 

para este CMI:
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1. AS SEMIÓTICAS ECONÔMICAS - instrumentos monetários, financeiros, contábeis, de decisão;

2. AS SEMIÓTICAS JURÍDICAS - título de propriedade, legislação e regulamentações diversas;

3. AS SEMIÓTICAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS - planos, diagramas, programas, estudos, pesquisas;

4. AS SEMIÓTICAS DE SUBJETIVAÇÃO - também como as técnico-científicas, porém, adicionando as 

relativas à arquitetura, ao urbanismo, aos equipamentos coletivos.

Defende, então, um integralismo entre estas semióticas, afirmando que, de modo dissociado, elas 

perderiam o contato com a realidade. Para o autor, “torna-se cada vez mais difícil, por exemplo, 

sustentar que as semióticas econômicas e aquelas que concorrem para a produção de bens 

materiais ocupam uma posição infra-estrutural com relação às semióticas jurídicas e ideológicas, 

como postulava o marxismo. O objeto do CMI é, hoje, num só bloco: produtivoeconômico-

subjetivo” (GATTARI, 2001, p. 30-32).

Gattari (2001) aponta para discussões que comprometem desde o a compreensão e a divulgação da 

informação até os meios que esta utiliza, quando de uma comunicação e inter-relação social 

interceptada pelo saber, pelo conhecer e pelos signos difundidos pelo capitalismo. As três ecologias 

estão presentes desde a ecosfera até a tecnosfera, com sua intensa necessidade de evolução, 

adaptação e consumo intelectual, material e simbólico. Assim:

A conotação da ecologia deveria deixar de ser vinculada à imagem de uma pequena minoria 
de amantes da natureza ou de especialistas diplomados. Ela põe em causa o conjunto da 
subjetividade e das formações de poder capitalísticos - os quais não estão de modo algum 
seguros que continuarão a vencê-la, como foi o caso na última década. Não apenas a crise 
permanente atual, financeira e econômica, pode desembocar em importantes transtornos 
do status quo social e do imaginário da mídia que lhe serve de base, como também certos 
temas veiculados pelo neo-liberalismo, relativos por exemplo à flexibilidade de trabalho, às 
desregulagens etc, podem perfeitamente voltar-se contra ele (GUATTARI, 2001, p. 36).

Observa-se, a partir dessa ótica, o impacto dos meios de comunicação sobre a compreensão do real 

pelo humano e, de certa forma, a condenação do atual papel da mídia sobre este processo 

semiótico. Gattari (2001, p. 54) defende a liberdade de expressão e de interpretação a partir das 

seguintes conclusões sobre a ecosofia: “tratar-se-á antes de movimento de múltiplas faces dando 

lugar a instâncias e dispositivos ao mesmo tempo analíticos e produtores de subjetividade.” 

Portanto, afirma que:
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Novas práticas sociais, novas práticas estéticas, novas práticas de si na relação com o outro, 
com o estrangeiro, com o estranho: todo um programa que parecerá bem distante das 
urgências do momento! E, no entanto, é exatamente na articulação: da subjetividade em 
estado nascente, do socius em estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode 
ser reinventado, que estará em jogo a saída das crises maiores de nossa época.

Neste ponto, Gattari (2001) enfatiza a importância da subjetividade, da liberdade de se expressar e 

da capacidade de interagir da coletividade, para a promoção de uma nova prática que direcione a 

humanidade para a saída da crise ambiental. Por sua vez, Simondon (1969 apud CAMPOS e 

CHAGAS, 2008), em defesa da teoria da Individuação, propõe uma reconciliação e integração da 

realidade tecnológica à cultura universal para harmonizar as máquinas e os objetos técnicos aos 

seres humanos. Segundo os autores, Jung (s/d) definia a Individuação como:

um processo no qual o ser humano evolui do estado infantil de identificação para um 
estado de maior diferenciação e ampliação da consciência. Assim, o indivíduo se 
identificaria menos com as regras do meio em que vive e mais com as orientações 
emanadas de sua essência (totalidade da personalidade individual).

Desse modo, pode-se considerar que a individuação corrobora com a ecosofia a partir do momento 

em que desfaz as barreiras entre as realidades, permitindo que a relação entre homem e meio 

aconteça de forma natural, não compartimentada. Campos e Chagas (2008) afirmam que os objetos 

técnicos são definidos como aqueles que foram construídos, artificialmente, mediante um 

propósito humano e dotados de sentido de acordo com suas implicações utilitárias. Esses objetos 

estão embasados na relação entre o homem e o saber técnico; na gênese e na evolução própria dos 

objetos e podem, segundo o pensamento ambientalista, comprometer o equilíbrio metaestável dos 

ecossistemas, ao invés de auxiliá-lo. Assim, os autores colocam:

O pensamento ambientalista define, em linhas gerais, os impasses entre o potencial técnico 
do homem e os cuidados com o ambiente. O desenvolvimento tecnológico e os 
aprimoramentos das tecnociências, acoplados ao crescimento industrial, são vistos como 
potencial de destruição do ecossistema, uma vez que redefinem questões de segurança 
social e ambiental (CAMPOS e CHAGAS, 2008, p. 07).

Por outro lado, Campos e Chagas (idem) afirmam que, do mesmo modo em que a problemática 

ambiental implica em um projeto coletivo de tomada de consciência e alteração nos padrões de 

produção econômica e decisão política, os objetos técnicos precisam ser resgatados em função de 

suas próprias condições de rendimento e eficácia. As duas dimensões – a técnica e a ambiental –

precisariam ser unidas mediante práticas complementares, tendo a individuação como fator de
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equilíbrio metaestável. 

A relevância desta reflexão para o trabalho se dá, primeiro, pelo fato de a sustentabilidade ser um 

conceito que não pode ser compreendido de forma limitada ou reducionista. Ela demanda um 

ceifar de barreiras ideológicas, de formas de pensar fragmentadas e lineares. Em segundo, porque o 

indivíduo é considerado como ser pensante e capaz de propor soluções que mantenham a 

metaestabilidade entre ambiente, sociedade e técnica, por meio de sua própria essência, do diálogo,

e não a partir de regulamentações que o separem da própria natureza. Assim, os objetos técnicos, 

de interesse direto do design, figuram não como uma forma de afastar o homem do ideal 

sustentável, mas de aproximá-lo de soluções para a atual crise ambiental.

Assim, em complemento ao conceito de Individuação que alia subjetividade humana e 

independência do quadro normativo sociopolítico, com vistas a criar e utilizar os objetos técnicos 

para construir uma relação com o ambiente; respaldado pela integração das três ecologias; chega-se 

à importância da comunicação entre essas esferas e do uso da tecnologia para alcançar esse 

resultado, por meio da semiótica ambiental.

1.1.2 A semiótica ambiental

Dentre os envolvidos com o processo de produção e consumo, responsáveis por encontrar esse 

equilíbrio metaestável através da tecnologia, estão várias pessoas, dentre elas: pesquisadores,  

cientistas e designers, sendo estes últimos, foco deste trabalho. Por meio de seus conhecimentos e 

a partir da observação da sociedade e da própria natureza, estes agentes visam promover uma 

melhor integração e comunicação do homem com seu meio – e não mais do meio ao homem, como 

pregava a teoria cartesiana, o que se provou ser impossível frente ao poder da natureza e à 

interdependência humana a ela. 

Desse modo, Santaella (CARRIL, 2007) apresenta o papel que a tecnologia pode ter diante da 

problemática ambiental, servindo de aliada no alinhamento entre os sistemas humano e ambiental, 

se é que é possível fazer essa separação sistêmica. A autora complementa: 
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Ora, não pode haver inovação na criação de ferramentas que utilizamos para conhecer os 
desígnios da natureza sem que haja mudança nos fundamentos epistemológicos e 
metodológicos que lhes dão coerência e coesão. (...) A filosofia dualista que vem de 
Descartes, acompanhada da lógica clássica, da causalidade linear e da abordagem analítica, 
se revela das mais limitadas. As noções de espaço, de energia, de tempo, de matéria etc 
foram questionadas no decorrer do século que passou. A energia pode tornar-se matéria, o 
tempo pode contrair-se, o espaço é curvo, a velocidade é relativa, o elétron torna-se uma 
onda ou uma partícula segundo o observador, o caos pode ser organizador, o universo não 
é permanente e nós não ocupamos o seu centro. Devemos, portanto, forjar novas 
representações de mundo (SANTAELLA apud CARRIL, 2007, p. 20-21).

Além desse foco na dinâmica ambiental, racional e nas mudanças constantes que são 

acompanhadas pela ciência, Santaella (idem) parte do princípio de que o pensar é determinado 

pelos mais diversos signos. A autora traça um paralelo entre Semiótica2 e meio ambiente ao declarar 

que a natureza, assim como os homens, também se utiliza de linguagem, a qual transmite sinais 

através de sistemas dinâmicos, passíveis de serem decodificados – apesar de sua complexidade. Para 

a autora: “conforme a ciência vai criando novos instrumentos, cada vez mais delicados e precisos de 

penetração no coração do real, ela aprimora os meios para o diálogo ser humano-natureza” 

(CARRIL, 2007, p. 23). 

Santaella (ibidem) declara que os avanços tecnológicos são um grande passo dado pelo homem em 

prol do estabelecimento de canais de comunicação com a natureza, tratando-a como fonte 

inteligente e de interlocução. Esse modo de pensar, proposto pela autora, determina a tecnologia 

não como vilã – causadora dos problemas ambientais – mas como uma forte aliada do homem no 

re-estabelecimento de relações e do diálogo com a natureza. Ela é apresentada como uma 

ferramenta primordial no combate à degradação ambiental e na preservação da vida, contribuindo 

com a produção e o consumo sustentável no planeta. 

Desse modo, de acordo com o que foi abordado, observa-se que a questão da sustentabilidade não 

deve ser tratada sob pontos de vista fechados ou desarticulados mas, a partir de questões 

relacionadas com a subjetividade humana (psique), com a capacidade integradora da sociedade, com 

o processo de individuação e com a reinvenção de procedimentos, comportamentos e atitudes com 

��������������������������������������������������������

2 Segundo Santaella (2002), Semiótica pode ser compreendida como o estudo dos signos. Estes, por sua vez, 
podem ser divididos ou caracterizados como ícones, índices ou símbolos. Dentre os símbolos, que dependem 
de conformações sociais e culturais, encontram-se os códigos e as linguagens.
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base em novas formas de pensar, que emergem da relação entre as três ecologias e do diálogo 

homem-natureza, em prol de um equilíbrio metaestável. Em complemento, volta-se ao discurso de 

Santaella (CARRIL, 2007) sobre a tecnologia como instrumento intermediador capaz de facilitar a 

transição para este modo de enfrentar os desafios que se colocam à prova, na atualidade.

Em meio a essa tecnologia, observa-se a mídia e seus mais diversos instrumentos de informação e 

de comunicação, através dos signos. Bem como, o design, seus processos e projetos, planos e ideias, 

refletidos em materiais comercializados e publicados com o auxílio e a cooperação de outras áreas, 

como a publicidade e o marketing. Esses instrumentos ideológicos servem hoje, segundo Gattari 

(2001), como força para a dissolução social, que, se utilizados de outro modo, de forma integrada às 

três ecologias, têm poder para estabelecer as bases da ecosofia e a saída para a atual crise 

enfrentada. E, segundo o que defende Santaella (2007), podem servir como instrumento de 

fomento à melhor compreensão dos desígnios da natureza.

As discussões sobre sustentabilidade estão presente em diversos núcleos científicos, tendo como 

base a ecologia. Verifica-se, desse modo, um interesse crescente de outras áreas da ciência sobre 

essa temática, o que indica, de certa maneira, uma urgência na adequação do modo de vida 

contemporâneo a este novo paradigma e a construção de uma lógica ou de uma nova ordem 

sistêmica. A sustentabilidade vem, enfim, marcar a transição entre períodos históricos, sendo cerne 

de uma revolução de ideias, estruturas, sistemas e processos nos mais variados modos de 

organização humana. 

Observa-se, neste ponto, a sustentabilidade como um fenômeno que vem evoluindo temporal, 

ideológica e espacialmente. Sua relação com o design vem sendo moldada desde a década de 60 e 

chega ao século XXI com novas perspectivas. Projeções que são apresentadas aqui, através das 

contribuições teóricas de Manzini (2005) e Kazazian (2005), extrapolando os limites do material, do 

produto e alcançando dimensões conceituais e subjetivas cada vez mais fortes e determinantes na 

relação entre as pessoas, os objetos, os processos e os sistemas. Desse modo, a figura a seguir 

expõe essa evolução, por década, com os acontecimentos mais relevantes relacionados ao design e 

à sustentabilidade [figura 1]:
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Figura 1. Timelime da sustentabilidade no design. Elaborado com base em Kazazian (2005) e Manzini (2005).

Assim, a sustentabilidade será confrontada, ao longo do trabalho, com a atividade de design e com 

os processos mercadológicos, desenvolvendo uma relação mais próxima dos sistemas econômicos 

com o meio ambiente e a sociedade e gerando, especificamente, alternativas de coordenação do 

design com o setor de serviços. Neste caso, as dimensões técnica, social e ambiental devem se 

harmonizar no processo de desenvolvimento do serviço, em seu projeto e na colaboração do 

usuário com o  processo em si, tornando-o, de certo modo, resultado de individuação e servindo de 

base para a relação entre sustentabilidade e o meio organizacional.
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1.1.3 A sustentabilidade nas organizações

O papel das organizações para o alcance de resultados condizentes com este novo paradigma é 

fundamental. As empresas, através das pessoas, são o motor que impulsiona os processos 

econômicos e contribui para o delineamento do modo de vida da sociedade. Elas colaboram, em 

menor ou maior escala, para a reafirmação de valores sociais e para a consolidação de novos valores 

morais, fazendo uso, logicamente, de diversos meios de comunicação e persuasão. 

Os valores citados acima são, segundo Lovelock e Wright (2003), “crenças subjacentes sustentadas 

pelas pessoas sobre como a vida deve ser vivida e como os negócios devem ser administrados, 

inclusive sobre o que constitui comportamento correto para indivíduos e organizações”. Eles dizem 

respeito, neste último caso, à ética empresarial, que se configura como “os princípios de conduta 

moral que devem pautar o comportamento no mundo empresarial”. 

As empresas, por serem detentoras de capital e por impulsionarem o crescimento local através da 

geração de emprego e renda, também influenciam os consumidores por serem elas as responsáveis 

por atender às suas necessidades e aos seus desejos. Essa função corrobora com uma presença 

quase que indissociável da vida e do dia-a-dia das pessoas, pois, no sistema econômico atual, as 

empresas, seus produtos e suas marcas são componentes por vezes mais próximos dos humanos 

que as pessoas presentes em seu próprio meio social. 

É comum observar, principalmente nos grandes centros urbanos, pessoas conectadas com seus 

artefatos durante todo o dia, sejam estes aparelhos celulares, computadores pessoais, notebooks,

netbooks, palmtops, MPs, etc. Nos metrôs, ônibus, dentro dos carros, no trânsito, nas ruas, nos 

centros de compras e supermercados, as pessoas mal se olham ou se cumprimentam, e quando 

interagem, é para reivindicar direitos ou solicitar informações. 

Contudo, diante desse novo paradigma pautado em valores como cooperação, coletividade, 

pensamento integrado, ética, respeito às diferenças, valorização da cultura e incentivo a produtos e 

trabalho locais; as pessoas desenvolvem atitudes mais salutares e se relacionam mais facilmente 

umas com as outras. 
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Tais comportamentos, se considerados dentro do processo de desenvolvimento e execução de um 

serviço, podem contribuir diretamente para a redução dos impactos nocivos ao meio ambiente e, 

em paralelo, serem capazes de gerar novas alternativas de ocupação e inovação, favorecendo a 

geração de emprego e renda para a comunidade local, em específico, no entorno dos 

empreendimentos turísticos. Como exemplo, tem-se que alimentos da agricultura orgânica e seus 

derivados podem ser produzidos em espaços mais próximos ao ambiente da empresa que os utiliza, 

reduzindo a poluição ambiental através da redução no uso do transporte e promovendo o incentivo 

e a diversificação de atividades econômicas na localidade.

Desse modo, a fim de orientar iniciativas organizacionais em prol da sustentabilidade, considera-se 

válido abordar algumas características da gestão ambiental e da norma ISO 14.001. A NBR-ISO 

14.001 apresenta como pontos básicos da gestão ambiental para empresas os seguintes:

1. Gerir as tarefas da empresa no que diz respeito a políticas, diretrizes e programas 

relacionados ao meio ambiente externo da companhia;

2. Manter a saúde dos trabalhadores, junto com a área de segurança do trabalho;

3. Produzir, com a colaboração de toda a cúpula dirigente e os trabalhadores, produtos ou 

serviços ambientalmente compatíveis;

4. Colaborar com setores econômicos, a comunidade e com os órgãos ambientais para que 

sejam desenvolvidos e adotados processos produtivos que evitem ou minimizem agressões 

ao meio ambiente. 

Os objetivos da gestão ambiental, segundo a norma NBR-ISO 14.001, são os seguintes:

1. Implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental;

2. Assegurar-se de sua conformidade com uma política ambiental definida;

3. Demonstrar tal conformidade a terceiros;

4. Buscar certificação/registro do seu sistema de gestão ambiental por uma organização 

externa;

5. Realizar uma auto-avaliação e emitir auto-declaração de conformidade a norma.
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Estes 5 pontos da gestão ambiental são fundamentais para o processo de design do serviço, pois, 

deve-se contemplar, desde a etapa de planejamento, as ações e estruturas que precisam ser 

implantadas para que eles sejam alcançados (DONAIRE, 1995). A NBR-ISO 14.001 relata, ainda, que 

a alta administração da organização deve assegurar que a política ambiental da empresa:

1. Seja apropriada à natureza, à escala e aos impactos ambientais de suas atividades;

2. Inclua o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da poluição;

3. Inclua o comprometimento com o atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis 

e demais requisitos subscritos pela organização;

4. Forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas ambientais;

5. Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados;

6. Esteja disponível para o público.

Tem-se, como finalidade básica da gestão ambiental empresarial, segundo Donaire (1995) a de 

servir de instrumento de gerenciamento visando assegurar a economia e o uso racional de matérias-

primas e insumos, destacando a responsabilidade ambiental da empresa através da orientação dos 

consumidores quanto à compatibilidade ambiental dos processos produtivos e dos seus produtos 

ou serviços e do subsídio a campanhas institucionais da empresa com destaque para a conservação 

e a preservação da natureza. 

Em complemento à ISO 14.001, Hopfenbeck (1993, p. 114) defende as seguintes abordagens para a 

gestão ambiental:

1. “Abandono de produtos e métodos de produção prejudiciais;

2. Uso de embalagens biodegradáveis;

3. Uso de matérias-primas não prejudiciais ao meio ambiente;

4. Tomada de decisões guiando-se pelas limitações dos recursos e não pela criação de 

necessidades nos consumidores;

5. Atribuição de maior importância à estabilização do ecossistema e ao controle no consumo 

de energia que aos produtos descartáveis;

6. Busca de alternativas que evitem a devastação da natureza;
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. Promoção do design de produtos ecológicos, reduzindo o n mero de enlatados e 

desenvolvendo conceitos de reciclagem

. Definição, como objetivo, da descentralização, para a estabilização do sistema mediante a 

transformação da ind stria e posteriormente mediante o desenvolvimento de formas locais 

de ind stria de pe uena escala.

Tais diretrizes, apontadas por opfenbec  1 , orientam o design de serviços na definição de 

suas estrat gias e na tomada de decisão projetual dentro de uma empresa. Mas, para ue o 

processo seja implementado de forma correta e coerente com a realidade, faz-se necessário o 

conhecimento minucioso sobre os problemas enfrentados tanto pela empresa como por seu 

entorno, levando-se em consideração todos os stakeholders.

Definindo-se o problema com precisão, parte-se para a inclusão do paradigma sustentável em todos 

os níveis organizacionais, a começar, pelo estrat gico, numa corrente de cima para bai o –

estrat gico, tático e operacional, de forma cooperativa e transparente. Neste conte to, várias aç es 

diretas de gestão ambiental podem figurar no processo de design de serviço, dentre elas 

OPFENBEC , 1 :

1. A RECICLAGEM de materiais - o ue acarreta em economia de recursos para a empresa  

2. O REAPROVEITAMENTO de resíduos dentro e fora, atrav s de negociaç es bilaterais  

. A utilização de NOVAS TECNOLOGIAS, mais limpas, ue beneficiam o processo produtivo e se 

transformem em diferencial competitivo – inclusive pela venda de patentes

. A criação de novos bens e serviços concernentes a uma demanda de consumidores com 

visão ecológica, disposta a pagar mais pelos chamados produtos verdes .

A finalidade de se incluir os par metros da gestão ambiental no processo de design de serviços para 

a sustentabilidade se justifica pelo fato de apresentarem uma relação direta com o processo 

organizacional. Contudo, assim como a ACV 200 , a gestão ambiental só considera crit rios 

ambientais no processo. Para atuar nos outros pilares, a organização precisa recorrer a diretrizes de 

responsabilidade social e  gestão econ mica do negócio.
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Segundo dados da revista AMAN Ã 200 , em pes uisa IBOPE realizada com  e ecutivos de 

1 grandes empresas do Brasil, no ano de 200 , apenas  dos entrevistados percebiam ue o 

tema da gestão ambiental estava devidamente incorporado no nível estrat gico de suas 

organizaç es. Revela ue o passo mais importante para a gestão  trazer a pauta da 

sustentabilidade para o centro das discuss es estrat gicas, tanto no alto comando da companhia 

uanto nos níveis gerenciais e no chão-de-fábrica. Portanto, de nada adianta a c pula ou os níveis 

intermediários desejarem adotar um modelo de gestão sustentável se essa nova postura não for 

assimilada pelas áreas operacionais:

Adotar uma gestão orientada para o desenvolvimento sustentável significa, na prática, 
repensar tudo na empresa: o produto, a tecnologia, o processo de produção, os insumos, a 
cadeia de fornecedores, a logística de distribuição, os recursos humanos, a transpar ncia
com os clientes e a comunidade – al m, obviamente, de considerar os impactos de tudo 
isso no meio ambiente. 

Sobre cadeia responsável, a revista idem  aponta para a relev ncia de se considerar os processos 

não somente a partir do mbito interno da empresa, mas, tamb m, do ambiente e terno, no ue 

condiz aos fornecedores, consumidores, dentre outros stakeholders. Desse modo, afirma ue, 

segundo especialistas do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável:

 necessário ue toda a cadeia produtiva adote políticas responsáveis na área 
socioambiental.  fundamental avaliar desde o fornecedor de mat rias-primas at  a 
distribuição dos produtos e serviços, considerando inclusive o descarte final feito pelo 
consumidor. ...  E as mesmas práticas adotadas internamente pela empresa deveriam ser 
cobradas dos fornecedores – ue, por sua vez, deveriam cobrar de seus fornecedores. 

Segundo o D4S  anual and Tools for Developing Countries CRUL e DIE L, 200 , a estrat gia de 

atuação dos responsáveis pela gestão de uma organização ou região deve visar soluç es locais a 

partir de benchmarking e respeito aos aspectos sociais. Dessa forma, coloca ue:

Design para a Sustentabilidade  um caminho globalmente reconhecido no ual empresas 
trabalham em prol de melhoria na efici ncia, na ualidade do produto e em oportunidades 
de mercado, ao mesmo tempo, ampliando a performance ambiental e social – resultando 
em uma situação de ganho-ganho. 

Desse modo, os par metros abordados acima revelam a import ncia de se atentar não só para 

ferramentas de design para a sustentabilidade ue serão apresentadas mais adiante  mas, em 

reforço, s diretrizes da gestão ambiental e da NBR-ISO 1 .001 para ue seja viável a consolidação 
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das aç es gerenciais, em complemento ao modelo a ui proposto. Ressalta-se, assim a import ncia 

de uma gestão estrat gica – ue abranja todos os setores da empresa e seus stakeholders – atrelada 

a uma delimitação eficiente do problema. Tais fundamentaç es servem de base para respaldar a 

parte 2 do trabalho, sobre a proposição do modelo de design de serviços com vistas  

sustentabilidade.

Assim, a relação entre sustentabilidade, serviço e design, envolvendo as uest es de produção e 

consumo,  ressaltada ao longo deste trabalho, possibilitando a compreensão sobre atitudes ue 

podem ser tomadas pelos agentes envolvidos no processo de realização de um serviço. Desse 

modo, apresenta-se, a seguir, conceitos para a melhor compreensão dos serviços.

Tabela-resumo  orientaç es para a proposta

CAP TULO 01 – SUSTENTABILIDADE

Autor Conceito

Capra 2002 Organização em redes, sistemas aninhados, interdepend ncia, diversidade, ciclos, 

flu os fechados e desenvolvimento din mico.

Relatório 

Brundtland 

1

Crescimento para todos.

Rattner 1 Desenvolvimento centrado nas pessoas como fator mobilizador e motivador nos 

esforços da sociedade para transformar as instituiç es sociais, os padr es de 

comportamento e os valores dominantes.

Leff 200 Meios para tornar a economia de mercado mais sintonizada com a uestão da 

sustentabilidade.

Gattari 2001 Subjetividade em contraposição  racionalidade, considerando as singularidades 

individuais e coletivas

Relação entre subjetividade humana, relaç es sociais e o ambiente.

Bloco produtivo-econ mico-subjetivo.

��������������������������������������������������������

 Por gest o estrat gica se compreende uma s rie de decis es gerenciais e a es ue determinam a performance de 
longo prazo de uma organiza o. Isso inclui um levantamento sobre o ambiente (interno e externo), a formula o da 
estrat gia (planejamento estrat gico), a implementa o da estrat gia, a avalia o e o controle.  estudo sobre a 
gest o estrat gica ainda enfatiza o monitoramento e a an lise das oportunidades externas e das amea as , bem como, 
das forcas e fra uezas da organiza o com o intuito de gerar ou implementar uma nova dire o estrat gica para a 
organiza o (H N ER e HEE EN, 200 , p. 02).
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Guti rrez 

e Prado 2002

Maior foco nos processos e menor foco nos produtos.

Descentralização dos focos de poder, das estruturas de produção e das estruturas 

produtoras de signos, de sinta e e de subjetividade

Processo semiótico–analítico e produtos de subjetividade.

Simondon 1 Individuação – estado de maior diferenciação e ampliação da consci ncia com 

orientaç es emanadas da ess ncia.

Campos e Chagas 

200

Problemática ambiental implica em um projeto coletivo de tomada de consci ncia e 

alteração nos padr es de produção econ mica e decisão política.

Santaella 200 Linguagem de natureza para forjar novas representaç es de mundo  Tecnologia 

como aliada na interlocução  

Mídia como tecnologia.
Quadro 1. Tabela-resumo  Sustentabilidade. Pesquisa direta (2010).

GESTÃO AMBIENTAL

Autor Conceito

NBR ISO 1 .001 Políticas, diretrizes e programas relacionados ao ambiente e terno

Produzir com a colaboração de todos

Colaborar com setores econ micos, a comunidade e órgãos ambientais

Demonstrar a conformidade da empresa a terceiros

Realizar auto-avaliação

Atendimento  legislação e normas

Seja documentada e disponível ao p blico

Apropriada  natureza,  escala e aos impactos da organização.

Mitraud 200 M todo de Gestão Ambiental deve ser: prático, din mico, acessível, confiável, 

focado, culumativo, sist mico e para uso imediato.

opfenbec  

1

Abandono de produtos prejudiciais

Embalagens biodegradáveis

Decis es guiadas pela limitação dos recursos, maior import ncia  estabilização do 

ecossistema  

Controle do consumo de energia

Alternativas ue evitem devastar a natureza

Reciclagem Novas formas locais de ind strias de pe uena escala

Reaproveitamento de resíduos

Novas tecnologias Atender a uma demanda por produtos verdes .

Crul e Diehl 

200

A estrat gia de atuação dos responsáveis pela gestão de uma organização ou região 

deve visar soluç es locais a partir de benchmarking e respeito aos aspectos sociais

empresas devem focar na efici ncia, na ualidade do produto e em oportunidades de 

mercado, ampliando a performance ambiental e social – situação de ganho-ganho.
Quadro 2. Tabela-resumo  est o Ambiental. Pesquisa direta (2010).
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Serviços

Conceitos e caracter sticas dos serviços

Segundo Smith et al 1 , nos dias atuais, e iste uma necessidade crescente de desmaterialização 

ue conduz aos serviços. Estes são, de acordo com os autores, um processo onde entradas são 

necessárias e saídas são geradas da mesma forma como  observado nos processos de produção. 

Contudo, a diferença entre ambos  ue, no caso dos serviços, e iste uma maior participação de 

pessoas em lugar de má uinas. Isso aponta para o fato de ue menos energia artificial, recursos 

materiais e emissão de to inas ou gases são demandados para ue o processo funcione. Embora, 

segundo o autor, os serviços sejam mais difíceis de controlar e prever por ue as pessoas variam em 

escalas diferentes, se colocadas em comparação s má uinas.

Para Loveloc  e right 200 , p. , serviço  um ato ou desempenho oferecido por uma parte a 

outra . Os autores consideram a crescente import ncia do setor de serviços para a economia global,

afirmando ue esse setor  responsável por mais  do Produto Interno Bruto PIB  mundial, 

representando ganhos tanto econ micos como sociais para os países mais desenvolvidos, onde sua 

cota de participação no PIB  superior a dos setores industriais.

Por sua vez, otler e Armstrong 1 , p.  definem serviço como: toda atividade ou benefício, 

essencialmente intangível, ue uma parte pode oferecer a outra e ue não tenha como resultado a 

posse de bens . Assim, serviços podem ser e emplificados por: aluguel de um uarto, depósito de 

dinheiro em bancos, viagens de nibus ou avião, consultas m dicas, corte de cabelo em um salão de 

beleza, conserto de automóvel, lavagem de roupas a seco, entre outros.

Os serviços podem, assim, ser entendidos como atividades ue fornecem benefícios atrav s de 

aç es ou desempenhos entre duas ou mais partes, gerando valor sem, necessariamente, resultar em 

posse de bens. Tais benefícios podem ser compreendidos como vantagens ou ganhos provenientes 
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desses desempenhos, para tal, o primeiro passo para a definição de uma estrat gia  de serviço  

concentrar-se nas necessidades dos clientes  LOVELOC  E RIG T, 200 , p. .

Para otler e Armstrong 1 , p. , a prestação de serviços inclui não apenas pessoas ue 

trabalham em empresas de serviços – hot is, empresas a reas, bancos, telecomunicaç es e outros –,

mas abrange, tamb m, pessoas ue prestam serviços dentro das ind strias, como advogados, 

e uipes m dicas e instrutores de vendas . Dessa forma, segundo os autores, os setores de serviço 

variam muito: 

O setor governamental presta serviços atrav s de tribunais, ag ncias de empregos, 
hospitais, ag ncias de empr stimo, serviço militar, departamentos de polícia e de 
bombeiros, correios, órgãos legais e escolas . O setor de entidades sem fins lucrativos
presta serviços atrav s de museus, associaç es de caridade, igrejas, faculdades, fundaç es e 
hospitais. Grande parte do setor de negócios oferece serviços atrav s de empresas a reas, 
bancos, hot is, companhias de seguros, empresas de consultoria, m dicos, advogados, 
empresas de entretenimento, empresas imobiliárias, ag ncias de propaganda e pes uisa, e 
varejistas OTLER e ARMSTRONG, 1 . 

Trazendo para o foco deste trabalho, serviços turísticos e de design comp em o setor de negócios, 

prestando serviços para os demais setores e revelando, atrav s desse e emplo, a comple idade nas

relaç es do setor. otler e Armstrong 1 , p.  afirmam ue se cabe aos profissionais de 

mar eting  de produtos tentar acrescentar intangibilidade as suas ofertas tangíveis, os prestadores 

de serviços tentam acrescentar tangibilidade as suas ofertas intangíveis . Essa constatação  de 

interesse particular do design por ue  atrav s da tangibilidade ue esse pode demonstrar os 

resultados de seus projetos.

Serviços, conforme os autores 1 , p. 1 0 , tamb m podem ser entendidos como: produtos ue 

consistem em atividades, benefícios ou satisfaç es ue são ofertadas para venda ...  e ue  não 

resultam em propriedade.  Assim, para melhor compreender este objeto de estudo, tem-se ue 

serviços possuem as seguintes características básicas:

��������������������������������������������������������

4 Estrat gia, segundo Cabral (200 ), se constitui na agenda dos rumos e das inten es da organiza o em rela o ao 
presente e ao futuro. A ess ncia do conceito de estrat gia  a id ia de constru o do futuro desejado, com a 
peculiaridade de ser um futuro compartilhado, ue interessa a muitos, pressupondo a no o de um empreendimento 
coletivo.
5 Conforme iacomino ilho (2004), o marketing consiste em uma s rie de procedimentos ue procuram incrementar 
as atividades mercadol gicas de uma institui o.�
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1. INTANGIBILIDADE – os serviços não podem ser tocados e a e peri ncia com o produto  não 

pode ser conhecida antes de sua compra a uisição

2. VARIABILIDADE – os serviços variam em diferentes aspectos dependendo do local, do tempo 

e dos agentes envolvidos em sua e ecução

. INSEPARABILIDADE – os serviços não podem ser produzidos em um determinado tempo ou 

lugar e consumidos em outros. São e perimentados e vividos simultaneamente com a sua 

produção

. PERECIBILIDADE – os serviços não podem ser armazenados ou estocados para consumo 

posterior. Caso não sejam vendidos ou consumidos no momento em ue são produzidos, 

perecem.

Assim, comparando-se produtos e serviços, observa-se ue os produtos físicos são fabricados, 

estocados e posteriormente vendidos para, enfim, serem consumidos. Entretanto, no caso dos 

serviços, estes são primeiro vendidos para ue a sua produção e consumo sejam realizadas, ao 

mesmo tempo. Serviços são inseparáveis de uem os fornece, sejam estes pessoas ou má uinas e 

tanto o fornecedor como o cliente afetam o resultado do serviço e de seu mar eting  OTLER e 

ARMSTRONG, 1 , p. . Assim, os autores afirmam:

Como os serviços diferem dos produtos tangíveis, muitas vezes e igem t cnicas de 
mar eting e tras. Na empresa de bens de consumo, os produtos são bastante padronizados 
e podem ficar em prateleiras aguardando os consumidores. Mas, na firma de serviços, o 
cliente e o empregado da linha de frente interagem para criar o serviço. Deste modo, os 
prestadores de serviços t m de trabalhar eficazmente com os clientes para criar um valor 
superior durante seus contatos. A interação eficaz, por sua vez, depende da capacidade dos 
empregados da linha de frente, da produção do serviço e dos processos de apoio ue dão 
subsídio a esses empregados OTLER e ARMSTRONG, 1 , p. .

Para os autores idem , as empresas de serviços devem concentrar sua atenção tanto nos 

colaboradores como nos clientes, sem negligenciar os materiais ue dão suporte ao processo. Tais 

materiais, como será abordado mais adiante, podem ser idealizados e projetados a partir das 
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habilidades do design com o intuito de contribuir com o alcance dos resultados determinados pela 

empresa, atrav s de seus objetivos e metas, ou de seu planejamento estrat gico .

Os autores apresentam, desse modo, a cadeia de lucro de serviços, ue vincula os lucros da empresa 

 satisfação do empregado e do consumidor, compreendendo cinco vínculos: LUCROS E 

CRESCIMENTO DE SERVIÇOS SAUD VEIS, com desempenho de alta ualidade ue prov m de: 

CONSUMIDORES SATISFEITOS E LEAIS ue repetem a compra e indicam outros consumidores  o ue 

depende de MAIOR VALOR DE SERVIÇO GERADO, com a criação mais eficiente e eficaz de valor ue, 

por sua vez, depende de FUNCION RIOS DE SERVIÇOS SATISFEITOS E PRODUTIVOS, leais e ue 

trabalham duro, os uais, prov m, enfim, de uma UALIDADE DE SERVIÇO INTERNO, onde a seleção e 

o treinamento de alto nível dos empregados, um ambiente de trabalho de ualidade e forte apoio 

aos ue lidam com os clientes estão presentes ES ETT, ONES, LOVEMAN, SASSER r. e

SC LESINGER apud OTLER e ARMSTRONG, 1 , p. .

Assim, otler e Armstrong diferenciam o fornecimento de serviços de tr s maneiras: atrav s das 

PESSOAS, do AMBIENTE F SICO e do PROCESSO. A empresa, neste caso, pode se distinguir de suas 

concorrentes por meio da contratação de funcionários mais capazes e confiáveis para interagir com 

o p blico  desenvolvendo um ambiente físico de ualidade superior e ou criando processos 

superiores de fornecimento do serviço. Podem, ainda, diferenciar suas imagens atrav s de símbolos 

e marcas OTLER e ARMSTRONG, 1 .

Em todos os mbitos citados acima, o designer pode atuar. Sua capacidade e habilidade para a 

solução de problemas pode estar presente tanto na concepção e ade uação dos espaços físicos 

para a e ecução dos processos, como nos materiais e meios para transmissão das mensagens da 

empresa, atuando como facilitador no processo de ualidade e comunicação com os clientes e 

colaboradores. Assim, a ualidade do serviço, para otler e Armstrong 1 , p. ,  comentada 

da seguinte forma:

��������������������������������������������������������

6 Por planejamento estrat gico compreende-se o processo gerencial ue possibilita estabelecer um rumo a ser seguido
pela empresa, com vistas a obter um n vel de otimiza o na sua rela o com o ambiente externo  ( NTES I H , 
2006).
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A chave  superar a e pectativa dos clientes uanto  ualidade de serviço. Essas 
e pectativas baseiam-se em e peri ncias passadas, em comunicação boca-a-boca e na 
propaganda da empresa de serviços. Se o serviço percebido de uma determinada empresa 
e cede a e pectativa do serviço, os clientes sentem-se inclinados a voltar a utilizá-la. 
Conservar os clientes  a melhor medida de ualidade – a capacidade de uma empresa de 
serviços de manter seus clientes depende da coer ncia do valor ue ela lhe proporciona. 
...  Seja ual for o nível de serviços,  importante ue ele seja definido e comunicado 

claramente para ue todos os empregados saibam o ue devem fornecer e os clientes 
saibam o ue vão receber.

Neste ponto, observa-se a import ncia da consolidação de valores pela empresa e na transmissão 

correta e transparente destes para os clientes internos e e ternos, os uais poderão identificar-se 

com o produto e, assim, tornar-se fiel a ele – ou não. Essa identificação pode ocorrer a partir de um 

ou de todos os Ps do serviço. Segundo Loveloc  e right 200 , p. 21-2 , assim como no 

mar eting, os serviços possuem Ps ue o definem. Para os autores, os Ps do serviço buscam a 

harmonia e coesão em um processo de sinergia e integração. Abai o, segue a descrição dos Ps do 

serviço:

1. PRODUTO  elementos do produto – são as características do produto principal e o pacote 

de elementos suplementares ue o envolvem, com relação aos benefícios desejados pelos 

clientes e ao grau de desempenho dos produtos concorrentes . São todos os componentes 

de desempenho do serviço ue criam valor para o cliente. 

2. PRAÇA e tempo  lugar, localização – são as decis es gerenciais sobre uando, onde e como 

entregar serviços aos clientes . Esses meios, segundo os autores, podem ser físicos ou 

eletr nicos, como a Internet, por e emplo.

. PROCESSO – o processo descreve o m todo e a se ncia dos sistemas operacionais de 

serviços. Um m todo de operaç es ou s rie de aç es, normalmente envolvendo passos ue 

precisam ser dados, em uma se ncia pr -definida.

. PRODUTIVIDADE e ualidade – os autores consideram produtividade como o grau de 

efici ncia com ue os insumos do serviço são transformados em produtos ue agregam 

valor. A produtividade e a ualidade devem ser vistas como duas faces da mesma moeda. A 

produtividade  essencial para manter os custos sob controle, sem reduzir os níveis do 

serviço. A ualidade  essencial  diferenciação do produto e para fidelizar o cliente.   o 
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grau em ue um serviço satisfaz os clientes ao atender suas necessidades, desejos e 

e pectativas.

. PESSOAS – são os profissionais e, s vezes, outros clientes envolvidos na produção do 

serviço. Os clientes geralmente julgarão a ualidade do serviço ue receberam em grande 

parte pela avaliação das pessoas ue estão fornecendo o serviço . Contudo, esses mesmos 

clientes tamb m influenciam o alcance dos resultados esperados.

. PROMOÇÃO e educação – dizem respeito a todas as atividades e incentivos de 

comunicação destinados a aumentar a prefer ncia do cliente por um determinado serviço 

ou fornecedor de serviços . Esse componente desempenha tr s pap is cruciais: fornecer 

informaç es e conselhos necessários, persuadir os clientes-alvo uanto aos m ritos de um 

determinado serviço e incentivar os clientes a entrarem em ação em momentos específicos. 

. P SICAL EVIDENCE  evid ncias físicas – a apar ncia dos edifícios, jardins, veículos, mobília 

interior, e uipamentos, membros do uadro pessoal, placas, material impresso e outras 

indicaç es visíveis fornecem evid ncia tangível da ualidade do serviço de uma 

organização. São pistas visuais ou outras pistas tangíveis ue fornecem evid ncia da 

ualidade do serviço.  

. PREÇO e outros custos do serviço – dizem respeito s despesas em dinheiro, tempo, e 

esforço ue os clientes incorrem ao comprar e consumir serviços. Esse esforço pode ser 

físico, mental ou de e peri ncias sensoriais.

 interessante observar como o design pode atuar em todos os Ps citados acima, levando em conta 

desde a concepção e o processo de elaboração dos produtos  a logística e a disposição deste para o 

cliente  a estrutura física do ambiente e seu layout  a comunicação de seus atributos e a efici ncia 

na satisfação das necessidades, desejos e e pectativas dos usuários, atuando de forma conectada 

com o mar eting e com outras disciplinas organizacionais.

Em relação  ualidade de um produto ou serviço, ruc en 200 , p. 2  afirma ue esta só pode 

ser percebida e avaliada por meio do seu uso ou consumo, ou seja, por uma e peri ncia . A autora 

afirma ue a ualidade percebida de um produto se baseia em tr s momentos: antes, durante e 

após o seu consumo. Assim, no momento antes’, há uma e pectativa em relação  e peri ncia ou 



� �

45�

uma ualidade esperada’. Em seguida, com a e peri ncia do produto, gera-se uma ualidade 

e perimentada’. Por ltimo, a resultante entre ualidade esperada e ualidade e perimentada  a 

ualidade percebida.

ruc en 200 ., p. 2  declara, ainda, ue a ualidade percebida de um produto ou serviço  o 

resultado conjunto de seis dimens es de valor : o VALOR FUNCIONAL OU UTILIT RIO, caracterizado 

pela ade uação ao uso  o VALOR EMOCIONAL, de caráter subjetivo, emocional, sensorial e de 

memória  o VALOR AMBIENTAL, vinculado ao uso sustentável de recursos naturais  o VALOR 

SIMBÓLICO E CULTURAL, relacionado  est tica e  identidade da cultural local  o VALOR SOCIAL

relacionado aos valores morais das organizaç es e da sociedade, e ao seu bem-estar  e o VALOR 

ECON MICO, baseado na relação custo-benefício das atividades econ micas concernentes ao 

serviço RUC EN, 200 .

Esses fatores devem ser levados em consideração durante todo o processo do serviço, e 

contemplados desde o projeto de design ou planejamento estrat gico da empresa, at  as fases de 

implementação, gestão e manutenção do serviço. Um outro ponto importante tratado por otler e 

Armstrong 1  diz respeito ao estímulo, por parte dos prestadores do serviço, para ue se 

alcance a ualidade a partir da participação dos clientes. otler e Armstrong afirmam ue os 

fornecedores de serviços tamb m podem dar aos clientes incentivos para ue eles mesmos 

e ecutem uma parte da mão-de-obra da empresa  OTLER e ARMSTRONG, 1 , p. 0 . 

Para Loveloc  e right 200 , uanto mais estiverem envolvidos na produção do serviço, maior o 

potencial dos clientes para influenciar os processos aos uais se engajam. Assim, uando os 

clientes recebem a oportunidade de participar em nível ativo, como co-produtores, há maior 

probabilidade de ficarem satisfeitos e isso, por conseguinte, aumenta a ualidade e a produtividade 

do serviço. O cliente sente-se gratificado em receber a oportunidade de uma escolha  LOVELOC  

e RIG T, 200 , p. .

Sobre esse processo participativo, Loveloc  e right 200 , p.  comentam ue uanto mais 

trabalho se espera dos clientes, mais eles necessitam de informaç es sobre como obterem melhores 

resultados. A falta de conhecimento pode resultar em frustração com o processo, gerar resultados 



� �

46�

insatisfatórios e at  colocar o cliente em risco . Caso se espere ue os clientes realizem, 

pessoalmente, parte do trabalho, as instalaç es e e uipamentos devem proporcionar facilidade 

interativa e possuírem informaç es ue edu uem ou orientem o cliente em relação ao ue deve 

fazer. 

Segundo os autores 200 , p. : uma vez ue os clientes são fre uentemente envolvidos na 

produção do serviço, os profissionais da empresa precisam entender a natureza dos processos aos 

uais seus clientes podem ser e postos.  Desse modo, os P’s acima citados atuam de forma a gerar 

processos  ou processamentos ue t m, como finalidade, o alcance de resultados pr -

determinados, visando a satisfação das e pectativas dos clientes. Esses processos se apresentam 

atrav s de uatro naturezas distintas LOVELOC  e RIG T, 200 , p. :

1. Processamento com PESSOAS – ue estabelece uma relação entre aç es e o corpo das 

pessoas. A e emplo dos restaurantes, serviços de hospedagem, est tica corporal e 

assist ncia m dica

2. Processamento com BENS – processo dirigido a posses físicas, onde bens interagem com 

aç es. Como e emplos tem-se o transporte de cargas, o reparo e a manutenção de 

e uipamentos e a distribuição de varejo

. Processamento com EST MULO MENTAL – configura uma relação entre aç es e a mente das 

pessoas. Como e emplos podem ser citadas a educação, a publicidade, as artes e o 

entretenimento  e

. Processamento com INFORMAÇ ES – tipo de processo ue se caracteriza pela relação de 

intangibilidade entre aç es e bens.  o caso dos seguros, da contabilidade e dos serviços 

jurídicos e financeiros. 

A definição do tipo de processamento do serviço  fundamental para se estabelecer estrat gias de 

ação para a empresa e para direcionar a tomada de decisão durante a etapa projetual. A delimitação 

��������������������������������������������������������

 Processo pode ser entendido como um m todo particular de a o opera o envolvendo m ltiplos passos, 
normalmente, em uma se uencia definida ( E C  e RI HT, p. 4).
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do tipo de processo au ilia, tamb m, na ade uada inserção dos crit rios  de sustentabilidade ao 

serviço. No caso da pes uisa em uestão, o processamento acontece com pessoas, pois, na 

hotelaria,  necessário ue as pessoas estejam presentes no local para ue o serviço seja efetuado. 

á no caso do próprio trabalho de design, o processo se caracteriza com estímulos mentais, 

apontado por Loveloc  e right 200 , p.  como serviços ue interagem com a mente das 

pessoas, incluindo:

educação, notícias e informaç es, conselho profissional, psicoterapia, entretenimento e 
certas atividades religiosas. ual uer coisa ue to ue a mente das pessoas tem poder para 
moldar atitudes e influenciar comportamento. Dessa forma, uando os clientes estão em 
uma posição de depend ncia ou há potencial para manipulação, são necessários fortes 
padr es ticos e cuidadosa supervisão.

Diante dessa citação, observa-se dois pontos de e trema import ncia para o presente trabalho: a 

afirmação de ue ual uer coisa ue to ue a mente das pessoas tem poder para moldar atitudes e 

influenciar seus comportamentos  e a tica ue deve fundamentar essa interação, a partir da 

informação difundida ou da manipulação das mentes.’ Para tal, otler e Armstrong 1  

apresentam os pontos de contato do mar eting ue tem o papel de promover essa interação com o 

cliente, influenciando suas atitudes, com bases de informação pautadas na tica.

Abai o, pode-se visualizar a relação do mar eting com o setor de serviços a partir do contato entre 

empresa e clientes  empresa e colaboradores  e entre colaboradores e clientes. otler e Armstrong 

1  definem essa situação por meio de  tipos de mar eting: o mar eting interno, o mar eting 

e terno e o mar eting interativo figura 2 :

��������������������������������������������������������

 Crit rio significa princ pio ou padr o pelo ual algo  decidido ou julgado ikip dia . Desse modo, crit rios de 
sustentabilidade podem ser compreendidos como princ pios desse paradigma ue orientam as a es de determinado
setor em rela o  economia,  sociedade e ao ambiente, conforme suas caracter sticas espec ficas. Como exemplo, 
ser o apresentados os crit rios de sustentabilidade de servi os tur sticos, mais adiante.
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Figura 2. Tipos de Marketing na relação empresa, colaboradores e clientes. Adaptado de otler e Armstrong 
1 , p. 

No mar eting interativo, otler e Armstrong 1 , p.  afirmam ue: a ualidade de serviço 

percebida depende enormemente da ualidade de interação comprador-vendedor . Em todos os 

tipos de mar eting, a ação do design pode ser inserida com vistas a otimizar o processo. Assim, no

caso do mar eting de serviços, para os autores, a ualidade depende tanto de uem presta o serviço 

uanto da ualidade do serviço em si, em especial no caso de serviços profissionais. Desse modo, os 

profissionais envolvidos com o serviço não podem pressupor ue a prestação de serviços t cnicos 

irá, por si só, oferecer satisfação ao cliente.

Para Loveloc  e right 200   possível, tamb m, desenvolver estrat gias eficazes de serviço a 

partir da definição da natureza dos benefícios do serviço e do comportamento e igido pelo cliente. 

Contudo, os processos operacionais, apesar de importantes, são apenas um meio para se atingir um 

fim. O fundamental, para os autores,  entender os benefícios específicos ue um serviço 

proporciona a seus usuários. Para eles 200 , uando um cliente visita uma fábrica de serviço, sua 

satisfação será influenciada por fatores como: 

1. encontros com o pessoal de serviços interação

2. apar ncia e características das instalaç es de serviço – tanto e ternas como internas  

. interaç es com e uipamentos de auto-atendimento   e 

. características e comportamento de outros clientes.
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Os autores idem  afirmam ue uando os clientes são obrigados a estar fisicamente presentes 

durante a entrega do serviço, o processo deve ser projetado em torno deles desde o momento em 

ue chegam  fábrica .  Neste sentido, no caso do processamento com pessoas, para se gerar valor, 

 necessário ue se conheça, efetivamente, o perfil dos clientes, suas necessidades e aspiraç es, 

bem como, seus valores, para ue os fatores citados acima sejam projetados eficientemente.

Para Loveloc  e right 200 , p. 2 , as empresas criam valor oferecendo tipos de serviços ue os 

clientes necessitam, apresentando acuradamente suas capacidades e realizando-as de maneira 

agradável e conveniente, por um preço justo . Neste caso, valor  definido como o m rito de uma 

determinada ação ou objeto em relação s necessidades de um indivíduo, em um dado momento .

Pode ser compreendido como o custo-benefício de um serviço, para o cliente. Desse modo, o valor 

buscado pelo cliente  uma das principais diretrizes para a estruturação do planejamento 

estrat gico e para a implementação do serviço. Esse tipo de valor depende do ue o cliente espera 

e do ue recebe, enfim, com a prestação do serviço.

No trecho a seguir, os autores apontam para outro ponto-chave deste trabalho ue  a import ncia 

dos valores ticos da empresa e o papel deles para a definição das estrat gias, do p blico-alvo e da 

coer ncia com os serviços prestados pela organização:

As empresas precisam de um conjunto de valores moral e legalmente defensáveis para 
guiar suas aç es e moldar seus procedimentos com os funcionários e tamb m com os 
clientes. Na medida do possível, os gerentes seriam prudentes em utilizar esses valores 
como crit rios para recrutar e motivar pessoas. Tamb m deveriam esclarecer os valores e 
e pectativas da empresa ao lidarem com potenciais clientes, al m de fazerem um esforço 
para atrair e reter clientes ue compartilham e apreciam esses mesmos valores.

Neste caso, os valores são parte da identidade da empresa e representam sua ideologia e conduta 

perante os clientes. Isso direciona o discurso para comportamento tico e tica empresarial ue 

podem ser entendidos como os princípios de desempenho moral ue devem pautar o 

comportamento das organizaç es. Esses princípios de conduta mudam de ambiente para ambiente 
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 Neste caso, f brica se refere, segundo ovelock e right (200 ), ao local ou espa o f sico onde o servi o acontece.

�
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e de cultura para cultura, por essa razão,  muito importante ue se observe o entorno, o conte to 

do serviço, antes de definir ue princípios orientarão a empresa em suas estrat gias LOVELOC  e 

RIG T, 200 .

Assim, a integração entre o intangível e o tangível10 no serviço – encontros, apar ncias, interaç es, 

características, comportamentos, artefatos, pessoas e ambientes – deve constituir uma relação 

coerente com os valores envolvidos. No mbito desta pes uisa, o design busca definir e vincular os 

valores da sustentabilidade ao processo de conceituação, implementação e consumo do serviço, 

levando em consideração todos os elementos presentes neste ciclo e buscando o diferencial do 

serviço, ue, trazido para o mar eting, pode ser entendido como uma estrat gia de diferenciação 

do produto diante dos concorrentes, apresentando uma nova e independente forma de pensar e 

agir, voltada  sustentabilidade.

Trazendo estes conceitos para a realidade do turismo, tem-se ue um serviço turístico interage com 

o meio ambiente e com a sociedade de uma forma distinta dos demais setores de serviço. A relação 

ue se estabelece entre eles  de troca permanente, onde a cultura e  o meio ambiente figuram 

como produtos principais dessa atividade. Assim, a interação  uma constante e, por isso, a 

ualidade  observada e medida em todos os aspectos do mar eting interno, e terno e interativo: a

partir do tangível – e uipamentos, pessoas, edificaç es, materiais, etc. – e do intengível – valores, 

informaç es, comportamentos, processos, comunicação, etc. 

O serviço hoteleiro, assim como os demais, apresenta suas bases na tríade empresa, colaboradores e 

clientes e, no caso do turismo voltado  sustentabilidade, estabelece uma relação tricot mica,

tamb m, com o meio ambiente, a sociedade e a economia. Essas características são melhor 

definidas uando aprofunda-se o estudo sobre esta atividade.

��������������������������������������������������������

10 A uest o da tangibilidade pode ser compreendida a partir das teorias do marketing, ue definem como tang vel 
todo produto ue pode ser tocado, armazenado ou transportado  e como intang vel, tudo ue n o atende a esses 
re uisitos e ue, no caso dos servi os, ainda se caracterizam como perec veis, vari veis e simult neos, ou seja, ue n o 
podem ser estocados  n o seguem um padr o constante de a o e s o consumidos ao mesmo tempo em ue s o
produzidos ( T ER  AR STR N , 1 5).
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Os serviços tur sticos e a sustentabilidade

A atividade turística baseia-se na oferta de atrativos produtos e serviços  ue venham atender a 

demandas individuais ou coletivas por lazer, repouso, e peri ncias in ditas, deslocamentos e troca

de conhecimento, bem como, por viagens de negócios, sa de ou estudo. E istem ainda, 

modalidades de turismo voltadas a classes e g neros diferenciados, como o turismo pedagógico, o 

turismo de aventura, o turismo para a terceira idade, o turismo religioso, entre outros. 

Os serviços turísticos, segundo Petrocchi 2002  são constituídos por tr s serviços básicos: o 

transporte, a hospedagem incluindo a alimentação  e o atrativo, como o lazer ou ual uer outra 

motivação para a viagem. Assim, define a hotelaria como um dos fatores basilares11 do turismo e 

conceitua empresa hoteleira como: a pessoa jurídica ue e plora ou administra meios de 

hospedagem e ue tenha em seus objetivos sociais o e ercício da atividade hoteleira

PRETROCC I, 2002, p. 1 .

Para Petrocchi 2002, p. 20 , a gestão hoteleira  muito comple a, e igindo postura estrat gica, no 

sentido de tornar a organização atenta e ágil, adaptando-se continuamente s variaç es do meio. As 

mudanças no meio causam press es de fora para dentro, motivando as mudanças organizacionais . 

Neste caso, pode ser considerada uma pressão do meio a problemática ambiental e a pressão social 

por maior responsabilidade por parte das empresas.  Assim, faz-se necessária a definição do ue  

considerado um serviço turístico sustentável e essa definição se dará a seguir, a partir da 

apresentação dos re uisitos para o turismo sustentável. 

1.2.2.1 Os re uisitos para o turismo sustentável

Os preceitos da sustentabilidade se referem aos aspectos ambientais, econ micos e sócio-culturais 

de uma atividade ou espaço, devendo estabelecer um e uilíbrio ade uado entre essas tr s 

dimens es para garantir sua sustentabilidade no longo prazo CEBALLOS-LASCUR LIN, 1 . 

��������������������������������������������������������

11 Segundo a rganiza o undial do Turismo  T, s o consideradas turistas as pessoas ue pernoitam em uma 
localidade diferente da sua de origem por mais de um dia e menos de um ano.
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Desse modo, para a definição dos re uisitos para o turismo sustentável e para o empreendimento 

hoteleiro sustentável, serão usados, como base conceitual: 

1. O Design uidelines for Sustainable Tourism Development  DGSTD SOUT  AUSTRALIAN 

TOURISM COMISSION, 200 – manual elaborado pelo governo da Austrália para o 

planejamento do turismo sustentável no país  

2. O Nature and Ecotourism Accreditation Program / NEAP criado e veiculado pela nited 

Nations Environmental Program - NEP12, 200 , ag ncia vinculada  Organização das Naç es 

Unidas - ONU  

. O ECOTEL – programa de certificação de hot is para países da Am rica Latina e Am rica 

Central 1 , criado pela empresa VS Ecoservices  e

. O Programa de Certificação do Turismo Sustentável - PCTS 200 , desenvolvido em 

parceria com SEBRAE, BID, Ape -Brasil e Minist rio do Turismo do Brasil, coerente com a 

norma NBR 1 01-200 .

Esses materiais foram selecionados levando-se em consideração sua ualidade em relação a outros 

documentos pes uisados, a uantidade de informaç es de ue dispunham, o caráter abrangente de 

suas propostas e a relação ue se estabelece entre eles, partindo do conte to internacional para o 

ue de mais recente se pratica no Brasil, em relação a crit rios de sustentabilidade. Assim, segundo 

o manual DGSTD 200 , um serviço turístico atende aos re uisitos da sustentabilidade uando:

1. Reduz os impactos ambientais decorrentes da atividade

2. Alcança resultado na conservação do patrim nio natural e cultural local

. Mant m a originalidade, diferenciando-se dos demais

. Alcança a autenticidade

. Reflete os valores da comunidade

. Compreende e atinge o mercado alvo

��������������������������������������������������������

12 A sigla em portugu s  PN A, Programa das Na es nidas para o eio Ambiente.

�
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. Otimiza a e peri ncia

. Agrega valor

. Apresenta conte do

10. Melhora o senso de pertencimento local

11. Proporciona benefícios m tuos a visitantes e receptores Articula-se localmente 

proporcionando melhoria da capacidade produtiva.

Desse modo, no serviço turístico sustentável – incluindo o de hospedagem –, há demanda por: 

lugares não ou pouco e plorados  destinaç es aut nticas e atraç es naturais e culturais nicas  

produtos e processos originais, ue agregam valor local  distribuição e uilibrada de renda e 

fortalecimento da cadeia produtiva, com valorização de mat ria-prima e mão-de-obra locais. O 

turismo busca, desse modo: controlar e gerenciar impactos negativos  beneficiar econ mica e 

socialmente comunidades locais e assegurar a atenção e o suporte sobre a conservação dos 

patrim nios RUS MANN, 1 .

O desenvolvimento e o crescimento do turismo sustentável deve estar no coração da estrat gia 

organizacional. Segundo o DGSTD 200 , o estado deve buscar encorajar e assistir o setor privado 

a submeter pe uenas e m dias empresas s estrat gias de desenvolvimento sustentável 

determinadas. Assim, tr s fatores-chave são citados para assegurar um conceito de 

desenvolvimento bem sucedido: entender e definir o mercado alvo  compreender ual a e peri ncia 

desejada  e desenvolver o senso de lugar, ou seja, a valorização e sensibilização do habitante e do 

visitante em relação  identidade do local.

O projeto para o turismo sustentável se desenvolve, então, a partir das seguintes aç es DGSTD, 

200 , p. 1 :
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1. Projetar soluç es nicas para problemas nicos

2. Respeitar o meio ambiente e as culturas locais

. Trazer os visitantes para perto dos valores culturais e naturais do ambiente, possibilitando a 

viv ncia sensorial com as características ambientais como vistas, odores e sons

. Entender bem os impactos do desenvolvimento em escala local e global

. Colher informaç es durante todo o processo de design clima, localização e análise do 

sítio

. Trabalhar em ciclo at  alcançar o resultado almejado.

Complementa ou corrobora os re uisitos do DGSTD 200 , no mbito interno e e terno da 

empresa, os cinco fatores de responsabilidade ambiental determinados pelo ECOTEL 1  e os 

dez fatores apontados pelo NEAP UNEP, 200  figura :

Figura . Re uisitos para certifica o ambiental. Elaborado com base em Ecotel (1993) e NEAP (UNEP, 2005).
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Por fim, conforme o Programa de Certificação do Turismo Sustentável  PCTS 200 , os re uisitos 

apresentados são:

1. Respeitar a legislação vigente

2. Garantir os direitos das populaç es locais

. Conservar o patrim nio e o valor das culturas locais

. Estimular o desenvolvimento social e econ mico dos destinos

. Conservar o ambiente natural

. Considerar a sustentabilidade econ mica da atividade.

Assim, o turismo de caráter sustentável, tico e, para alguns, utópico, tem como objetivo principal 

aliar o desenvolvimento econ mico com a preservação do meio ambiente e a valorização da 

identidade cultural a partir de um planejamento com metas e aç es voltadas para o alcance de 

resultados a longo prazo, visando o bem estar de geraç es futuras e o e uilíbrio do planeta. 

Prezando pela conservação e manutenção de espaços naturais em seus aspectos tangíveis e 

intangíveis, busca minimizar impactos negativos e beneficiar economicamente e e uitativamente 

todos os envolvidos com a atividade.

Estendendo o discurso sobre identidade cultural, tem-se ue:  atrav s do olhar sobre o diferente, a 

partir das culturas regionais locais, ue elementos materiais ou imateriais – produtos e serviços 

turísticos – podem se desenvolver. Cita-se, como e emplos destes elementos: a dança, a m sica, a 

gastronomia, a ar uitetura, o com rcio e o artesanato. Tais manifestaç es da cultura são de vital 

import ncia para o turismo e uando preservados por meio de um planejamento ade uado, trazem 

 comunidade benefícios a m dio e longo prazos.

1.2.2.2 O turismo em esfera p blica e em esfera privada

O turismo sustentável desenvolve-se dentro de uma visão holística a partir do momento em ue 

trata conjuntamente de todos os aspectos ue envolvem a atividade: cultural, econ mico, social e 

ambiental. Assim, parafraseando Douglas 1 , p. 0 , o turismo alternativo ou holístico leva em 

consideração de maneira global o conjunto da personalidade neste caso, da sociedade  e o 
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ambiente espiritual do paciente neste caso, o ambiente cultural da destinação e o 

empreendimento .

Segundo a autora 1 , a delicadeza e o e ótico se caracterizam, dentro deste conte to, como 

algo alternativo, assim como a medicina oriental, nos dias atuais. O capital social – cultural, 

econ mico e simbólico – está presente na perspectiva do turismo sustentável como elemento-

chave da atividade, servindo como fator de elevação intelectual e humana atrav s das relaç es e 

e peri ncias vividas. 

As estaç es turísticas da moda’ estratificam a sociedade em sua demanda por lazer e seguem um 

ciclo relativo aos produtos. Mant m-se no auge durante alguns anos, at  ue o gosto dominante 

encontre um novo destino e o ciclo de viagens recomece. Este fator  citado pelo mar eting como 

ciclo de vida do produto, e  determinado pela forma de planejamento do atrativo, pela sua 

identidade e pela imagem ue  formada na mente dos consumidores do destino, seja por 

e peri ncia própria, seja devido a informaç es repassadas pelo mercado ou pela propaganda boca a 

boca. Vale salientar ue a decad ncia de um destino, muitas vezes,  resultante da defici ncia do 

planejamento ou projeto turístico, ou mesmo, da aus ncia dele OTLER e ARMSTRONG, 1 .

O processo do ciclo de vida de um produto turístico acontece da seguinte forma, na maior parte 

dos casos: primeiro, há a descoberta da localidade turística pelos membros da sociedade com 

melhor poder a uisitivo  em um segundo momento, acontece a e ploração desta por classes 

progressivamente decrescentes, em escala econ mica  e por fim, na maioria dos casos, o declínio da 

destinação acontece pela falta de um planejamento sustentável – onde uma parcela de turistas, das 

classes econ micas mais bai as, começa a desfrutar da uele espaço en uanto os turistas do topo 

da pir mide’ já t m migrado para a e ploração’ de novos territórios VA , 1 . 

O surgimento dos resorts13, por sua vez, apresenta uma proposta ue direciona o destino turístico 

para outros resultados. Ao se instalar em um território e privatizá-lo, este tipo de empreendimento 

��������������������������������������������������������

1 Para a T (200 ) resorts s o  destinos tur sticos integrados e relativamente independentes ue oferecem uma 
variedade de instala es e atividades para os turistas . A ABR os define como empreendimentos hoteleiros de alto 
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impede a ação da livre concorr ncia dentro do ambiente no ual o hóspede fica encerrado e, por 

sua vez, mant m tanto os preços desejados como uma demanda de consumidores constante e bem 

definida atrav s do poder econ mico ue possui. Tal demanda de turistas busca e clusividade, 

diferenciação e lu o, pagando o alto preço cobrado pela garantia de reafirmação de seu status

social e pela segurança ue sentem em não compartilhar espaços com a comunidade local ou com 

outros visitantes, na maioria das vezes, de classe econ mica inferior. São algumas vantagens 

oferecidas por esta categoria de empreendimento para a ueles ue podem pagar o preço pelo 

produto diferenciado’.

Assim, os resorts ret m os turistas dentro de seus limites físicos, oferecendo a estes uma infra-

estrutura com as comodidades e opç es de lazer ue desejam, em troca do isolamento destes do 

conte to social local, ou seja, do entorno – contribuindo para ue não precisem ou desejem 

consumir produtos produzidos e comercializados pela comunidade local. O turista ue consome o 

produto resort, em muitos casos, viaja entre estados ou países para se hospedar em pe uenas ilhas 

de lazer’, partindo da localidade onde o resort está instalado sem conhecer um elemento se uer de 

sua cultura. 

Outro fator ue reforça este fen meno  a padronização das estruturas de resort atrav s de cadeias 

internacionais ou redes multinacionais, onde poucos diferenciais são encontrados entre os 

empreendimentos do mesmo segmento. Conse entemente, não se incentiva o senso de lugar, o 

produto local ou a relação entre os visitantes e os habitantes locais. O ue ocorre são e peri ncias 

entre colaboradores e clientes, ue obedecem a uma s rie formal de padr es comportamentais e 

e pectativas pr -definidas, entre ambas as partes.

O fato de o turista dormir, se alimentar, se divertir e repousar dentro de um resort, sem contato 

com o mundo e terior’, acaba por e terminar a possibilidade de ganhos econ micos para a 

comunidade local e por impedir uma troca cultural entre visitantes e moradores locais SILVA e 

VIEIRA FIL O, 200 . Tal forma de com rcio contribui para o crescimento nas margens de lucro 

��������������������������������������������������������

padr o em instala es e servi os, fortemente voltados para o lazer em rea de amplo conv vio com a natureza, onde o 
h spede n o precise se afastar para atender a  suas necessidades de conforto, alimenta o, lazer e entretenimento.
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das grandes cadeias de resort e para, muitas vezes, o ostracismo de comunidades com tradiç es ricas 

e genuínas, o ue pode debilitar o desenvolvimento do turismo no local, fora das imediaç es do 

empreendimento. 

Al m disso, o impacto de um empreendimento de grande porte como o resort reforça a segregação 

entre as pessoas, estimula as e peri ncias, impossibilita a ocorr ncia de relaç es e a presença de um 

desenvolvimento sustentável local,  atrav s da atividade turística. Em muitos casos, após a 

implementação de um resort, toda a cadeia produtiva do entorno ad uire uma nova função, 

geralmente voltada a atender as necessidades desse empreendimento turístico.

Desse modo, o indivíduo, en uanto turista ou visitante, pode posicionar-se dentro da sociedade 

sobre o seu gosto em relação ao objeto do turismo ou ao produto turístico, assim como se 

posiciona em relação a comer ou não comer carne, sua religião , e preocupação ou não com relação 

aos problemas ambientais DOUGLAS, 1 , p. 1 . 

Essa atitude refle iva e crítica deve considerar os valores morais do estabelecimento de 

hospedagem, sua contribuição para a sociedade e os cuidados ue e erce sobre o meio ambiente 

pelo ual  responsável. A busca de prazer e satisfação de sonhos e desejos individuais atrav s do 

turismo, deve considerar, tamb m, diante da realidade atual de crise ambiental e catástrofes 

naturais, os interesses coletivos, da natureza e das futuras geraç es. 

Os pe uenos e m dios empreendimentos, como as pousadas rurais, os albergues da juventude da 

Rede HiHostel ou os hot is de Charme1 , por e emplo, apresentam grande potencial para agir de 

forma sustentável, em seu conte to. A partir do momento em ue assumem os valores necessários 

ao desenvolvimento de um empreendimento sustentável, passam a:

1. contratar colaboradores da própria localidade  

��������������������������������������������������������

14Pousada pode ser definida como um estabelecimento comercial, semelhante a um hotel, mas com tamanho modesto e 
ue, na maioria das vezes,  administrado de maneira familiar ( ikip dia, 200 )

HiHostel ou Hosteling International  uma marca para mais de 0 associa es de albergues da juventude ue 
administram cerca de 4mil estabelecimentos, no mundo. ( onte  www.hihostels.com)
 Hotel de Charme  um conceito de hotelaria surgido na d cada de 0 ue se distingue pela preserva o de 
patrim nios hist ricos e culturais, aliada a conforto e charme em hospedagem ( ikip dia, 200 ).�
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2. incentivar a preservação e a conservação de patrim nios históricos, culturais e ambientes 

naturais   

. comercializar e consumir produtos locais em seus serviços – como alimentos, produtos 

beneficiados doces, compotas, gel ias , mobílias e artesanato  

. valorizar a cultura local atrav s das mensagens passadas pelos colaboradores  

. estimular a interação entre visitantes e habitantes locais por meio de ambientes e eventos

. promover a manutenção de espaços p blicos – juntamente com os órgãos responsáveis  

. desenvolver aç es ue visem a educação ambiental e os Rs: reciclar, reaproveitar e 

reutilizar.

Todas essas atividades dependem, contudo, de um planejamento, ue deve ser desenvolvido pelos 

gestores, designers ou por consultorias especializadas. A respeito de um planejamento turístico 

sustentável, observa-se ue os impactos da atividade de turismo podem ser sentidos não somente 

pela natureza, com a degradação ambiental, mas atrav s de conse ncias diversas como o 

surgimento de conflitos culturais e na relação entre as pessoas  FRAGA, 200 , p. 0  apud 

UCARATO, 200 , p. 2 . Por isso,  necessário ue esse planejamento se en uadre em uma

abordagem sist mica ue estimule a inovação, a melhoria contínua e a avaliação dos resultados a 

partir do monitoramento sobre o seu desempenho.

Tais aç es de planejamento são familiares ao design por pertencerem a sua estrutura projetual e 

por demandarem as habilidades características desta área. Desse modo, o design figura como um 

instrumento capaz de fornecer subsídios para ue essas aç es aconteçam no serviço e em seu 

planejamento, contemplando no projeto os re uisitos voltados aos tr s pilares: meio ambiente, 

sociedade e economia. O pró imo capítulo trata, afinal, do design, de seus conceitos, de suas 

metodologias e das relaç es destes com os preceitos da sustentabilidade.
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Tabela-resumo  orientaç es para a proposta

CAP TULO 02 – SERVIÇOS

Autor Conceito

Smith et al 1 Desmaterialização e maior participação das pessoas.

Loveloc  e right 200 Valor moral e legalmente defensável da empresa

Gerar valor, concentrando-se nas necessidades dos clientes

Processamento com estímulos mentais  

 Ps do serviço

Fatores ue influenciam a satisfação dos clientes: encontros, apar ncia, 

interaç es e outros clientes.

otler e Armstrong 1 ualidade dos serviços internos para crescimento saudável com 

fornecimento dos serviços atrav s das pessoas, do ambiente físico e do 

processo  

diferenciação da imagem atrav s de símbolos e marcas  

Manutenção dos clientes atrav s da coer ncia na comunicação de valor

Comunicação: Seja ual for o nível de serviços,  importante ue ele seja 

definido e comunicado claramente para ue todos os empregados saibam 

o ue devem fornecer e os clientes saibam o ue vão receber.

Petrocchi 2002 Gestão hoteleira atenta e ágil, adaptando-se continuamente s variaç es 

do meio. 

As mudanças do meio causam press es de fora para dentro, motivando as 

mudanças organizacionais. 

Diferenciação da empresa atrav s da sustentabilidade.

DGSTD 200 Redução dos impactos ambientais, conservação do patrim nio local  

originalidade e diferenciação, autenticidade, valores da comunidade  

Posicionamento mercadológico, ualidade, valor agregado, senso de 

pertencimento, benefícios e uilibrados, articulação local.

O desenvolvimento e crescimento do turismo sustentável devem estar no 

coração da estrat gia organizacional.

Personalização, respeito, diálogo, participação, visão sist mica, 

cientificidade, metodologia cíclica.

Ecotel 200  e Neap 200 Compromisso e educação ambiental, planejamento, responsabilidade, 

conservação natural e cultural, valorização da identidade.

PCTS 200 Respeito  legislação  

Direitos das populaç es locais, desenvolvimento social e econ mico dos 

destinos, sustentabilidade econ mica da atividade.
Quadro 3. Tabela-resumo  Servi os. Pesquisa direta (2010).
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Design

Levando-se em consideração ue o saber constituído pela ci ncia, na atualidade, visa uma interação 

entre áreas distintas, buscando a interdisciplinaridade a fim de proporcionar uma compreensão 

sist mica e holística sobre os objetos, tem-se ue, ao se estudar design, um dos pontos mais 

característicos da atividade  o seu caráter multidisciplinar transversal. Estudar e fazer design 

compreende não somente o entendimento sobre o processo projetual, mas, sobretudo, uma visão 

macro sobre todos os aspectos da cadeia produtiva ue interferem direta e ou indiretamente sobre 

o objeto de design, bem como, sobre os impactos resultantes de sua implementação, na sociedade 

e sobre o meio ambiente.

Fazer design, seja ele gráfico, de produto, de moda, de serviços, webdesign, gamedesign ou ual uer 

outra modalidade dessa atividade conduz, geralmente, a um foco de ação especializada. Contudo, 

deve-se observar ue tais partes não podem ser encaradas como distintas ou separadas do todo, 

pois o ato de projetar encontra-se em um amplo e interligado sistema. Isso posto, parte-se para a 

apresentação de conceitos de design, seguida por conceitos de design de serviços, processos 

projetuais em design e gestão de design. Na ltima parte do capítulo, a relação entre essas áreas e a 

sustentabilidade são discutidas, com nfase nas abordagens e istentes.

Conceitos e evolução histórica do design

Segundo L bach 2001, p. 2 , o design visa satisfazer aos anseios e e pectativas dos usuários a 

partir da projetação de bens ue atendam s suas necessidades e desejos. Para o autor, design pode 

ser entendido como uma ideia, um projeto ou um plano para a solução de um problema 

determinado. L bach idem  relata ue as necessidades t m origem em alguma car ncia e ditam o 

comportamento humano visando a eliminação dos estados não desejados tensão, defici ncias . 

Isto objetiva, tamb m, o restabelecimento de um estado de tran ilidade, de distensão e e uilíbrio 

ue sofreu uma interrupção moment nea . Conforme o autor, as tens es insatisfeitas causam 

sentimentos de frustração nos usuários. Por outro lado, uando as necessidades são satisfeitas, o 

homem sente prazer, bem-estar, rela amento. Assim:
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A satisfação de necessidades pode, portanto, ser considerada como a motivação primária 
da atuação do homem. Da mesma forma, al m das necessidades, falamos de desejos, 
anseios e ambiç es dos homens ue são identificados como aspiraç es. Em oposição s 
necessidades, as aspiraç es não são derivadas de defici ncias ou faltas. As aspiraç es são 
espont neas e surgem como conse ncia do curso das ideias e podem ser satisfeitas por 
um objeto ue, como tal, passa a ser desejado. Com isto fica claro ue um certo tipo de 
satisfação de necessidades ou de realização de aspiraç es, se alcança atrav s do uso de 
objetos L BAC , 2001, p. 2 .

Abre-se a ui um par ntese para esclarecer ue, apesar de L bach 2001  se referir a objeto como 

produto tangível, ele pode, tamb m, dentro da concepção colocada acima, ser tomado como um 

serviço. Outro ponto a salientar diz respeito ao fato de ue o turismo  fruto de aspiraç es, mais 

do ue de necessidades. Um indivíduo pratica turismo por desejo ou vontade, não, propriamente, 

por uma necessidade física ou defici ncia.

Outro conceito de design, este defendido por B rde  200 , p. 1 , coloca o designer como 

responsável por visualizar o progresso tecnológico, simplificando ou tornando possível o uso e a 

operacionalização de produtos soft are e hard are , bem como, por tornar transparentes as 

cone es entre produção, consumo e reciclagem . A visão deste autor apresenta consideraç es 

mais relacionadas ao cenário mercadológico contempor neo por atentar para as uest es ligadas  

tecnologia de soft are e as uest es ambientais envolvidas no processo. Contudo, esse conceito 

ainda está muito vinculado ao design de produtos tangíveis.

Em complemento, Martins e Merino 200 , p. 0 , definem design como: a atividade ue atua nas 

fases de definição de necessidades, concepção e desenvolvimento de projetos de produtos, visando 

sua ade uação s necessidades do usuário e s possibilidades de produção da empresa . Segundo os 

autores, design  uma disciplina nascida de problemas colocados pela produção industrial, ue se 

caracteriza por conte tos mutantes gerados por fatores evolutivos, o ue demanda um profissional 

atualizado e din mico.

Para Bomfim 1  apud MARTINS e MERINO, 200 , design  um metaplanejamento e a 

configuração de objetos de uso e sistemas de informação . Esse processo  realizado atrav s de um 

projeto com o au ílio de tecnologia, atividades humanas e interdisciplinaridade. O seu foco  

atender necessidades humanas, respeitando as características sociais, dentro de seus conte tos 
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temporal, cultural, ambiental, econ mico e político. Este conceito, por sua vez, já observa a relação 

do design com conte tos ue e trapolam a ind stria e o setor de produção.

Enfim, chega-se ao conceito de ruc en 200 . Para a autora, o design apresenta, na 

contemporaneidade, um novo desafio, ue  o de en ergar al m de fronteiras anteriormente 

estabelecidas, como a ind stria, a linha de produção ou o ambiente corporativo. Seu papel  

m ltiplo e abrangente. Desse modo, a autora afirma:

Diversos fatores contribuíram para a ampliação do foco projetual do Design ao longo do 
tempo. Inicialmente centrado no projeto de produtos físicos, seu escopo v m evoluindo 
em direção a uma perspectiva sist mica. O principal desafio do design na 
contemporaneidade , justamente, desenvolver e ou suportar o desenvolvimento de 
soluç es a uest es de alta comple idade, ue e igem uma visão alargada do projeto, 
envolvendo produtos, serviços e comunicação, de forma conjunta e sustentável.  neste 
conte to ue a ri ueza interpretativa e a habilidade visionária, características próprias 
desta disciplina, podem contribuir para o desenvolvimento de uma pluralidade de soluç es 
e de cenários de futuro RUC EN, 200 , p. 2 .

De acordo com Papane  1 , na era da produção em massa, onde tudo deve ser planejado e 

projetado, o design se tornou um dos mais poderosos instrumentos com ue o homem dá forma a 

suas ferramentas e ao seu ambiente entorno e, por e tensão,  sociedade e a si próprio. Isso 

demanda do designer uma alta responsabilidade social e moral, bem como, sobre o papel das 

pessoas a respeito do processo projetual e do produto final. 

ruc en cita Maldonado e Bonsiepe ao afirmar ue o design tem como função mediar 

dialeticamente necessidades e objetos, produção e consumo, evidenciando a incid ncia social da 

atividade do designer, e determinando ue o projeto de design tenha como crit rio de sucesso a 

satisfação da sociedade RUC EN, 200 , p. 2 . Ainda, para Bonsiepe, o design deve abranger uma 

dimensão política ue enfatize o novo paradigma de projeto industrial, ue gere novas atitudes 

frente ao processo consumista BRAGA, 200 . Tal atitude do designer pode ser alcançada, segundo 

ruc en 200 , a partir da transversalidade, ou do contato com distintas áreas do saber, atrav s de 

um recorte ue possibilite o alcance de soluç es e de seus objetivos.

Em adição a esta linha de pensamento, os inen 200  conceitua design como um processo de 

criação e solução de problemas ue ultrapassa o planejamento espacial, físico e a apar ncia est tica. 

 um processo cíclico ue possibilita o desenvolvimento de soluç es em um ambiente comple o, 
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considerando aspectos sociais, culturais, naturais e econ micos. Para o autor, a natureza cíclica do 

processo de design permite aprendizado e crescimento contínuo do conhecimento. Desse modo, 

corrobora com a visão de ruc en 200  sobre o design, ue afirma a necessidade do designer de 

buscar padr es de produção e consumo sustentáveis, e igindo dos profissionais maior capacidade 

de abstração, inovação e fle ibilidade em seus projetos. 

Uma solução ue melhor se ad e a todos os re uisitos ambientais, sociais e econ micos  o seu 

objetivo. Um bom resultado de design , para os inen idem , uando o objeto ou ambiente 

artificial se torna parte ecologicamente integrante do seu entorno. 

A figura abai o apresenta alguns momentos importantes da história do design. A se ncia se inicia 

com o surgimento do produto com função otimizada e evolui para o período da Revolução 

Industrial, onde os produtos seguem um projeto adaptado  ma uina, uando objetiva-se o 

acirramento do consumo por meio da produção em larga escala. Em seguida, observa-se o 

surgimento de movimentos artísticos ue influenciaram o modo de fazer design, como o Arts and 

Crafts, o Art Nouveau e o Art Deco. Por fim, a figura apresenta as escolas de design ue deram 

origem ao conhecimento ue  difundido, atualmente, nas academias figura .
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Figura . Evolução histórica do design. Fonte: Cabral (2008).

Observa-se, portanto, uma espiral evolutiva em relação ao papel do design no mercado, na 

sociedade e sobre o meio ambiente. O desenhista industrial, em seu nascimento, atuava no mbito 

da ind stria, contribuindo para os interesses econ micos de uem o contratava. Posteriormente, 

passou a considerar, tamb m, as uest es sociais relacionadas com a sua produção, envolvendo não 

só os interesses da organização no projeto de um produto, como as necessidades e aspiraç es dos 
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consumidores e da sociedade. Neste momento, uma nfase foi dada s uest es culturais, ao 

conforto e  satisfação dos usuários, e disciplinas como a semiótica, o mar eting, a psicologia e a 

ergonomia, passaram a ser essenciais para o projeto. 

oje, observa-se um novo passo dado pelo profissional em direção  uestão ambiental, ue e ige 

uma visão mais abrangente e um le ue comple o de soluç es ue atendam a todos os atores do 

sistema. Desse modo, a figura abai o visa ilustrar o processo de ampliação do campo de atuação do 

designer, ao longo de sua história, partindo da ind stria e chegando, hoje,  concepção de cenários 

comple os figura :

Figura . Focos de atuação do designer ao longo de sua existência. Elaborado com base em ruc en 200 .

Como apresenta a figura acima, o design passa de um conte to restrito a um ambiente físico e 

industrial, para campos cada vez mais abrangentes, ue percorrem as necessidades de mercado e 

dos usuários, os problemas sociais, as uest es ambientais e chega, no presente, a projeção de 

cenários sustentáveis, ue corroboram com a organização social colaborativa, criativa e inovadora, 

onde indivíduos se integram ao sistema produtivo e ercendo o papel de co-produtores de soluç es, 

juntamente com os designers.

O design, assim, pode atuar em diversos setores e em variadas direç es. Contudo, vale salientar ue 

a visão generalista da profissão re uer uma s rie de cuidados na hora de projetar. A partir de 

Ind stria produto
uest es econ micas  

Usuário e cultura 
uest es sociais  

Meio Ambiente ature a 
 uest es ambientais  

Cenários sustentáveis 
Inovação Social
novo paradigma  
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metodologias e t cnicas específicas, sejam estas voltadas ao alcance de um produto tangível ou de 

um produto intangível, o designer pode se comprometer com os preceitos da sustentabilidade. 

Dessa forma, a uestão dos m todos utilizados para o direcionamento de projetos de design  

abordada a seguir.

O processo pro etual em design

Neste tópico, serão e plicitados os procedimentos projetuais de design ue servem de base para a 

proposição do modelo, objeto desta pes uisa. Esses procedimentos foram selecionados levando-se 

em consideração a ade uação  proposta do modelo e a import ncia de seus autores como 

referenciais para o cenário científico do design, no presente mbito acad mico, a partir de 

bibliografia utilizada pelas disciplinas do curso de graduação e mestrado em design da Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE. São estes: L bach 2001 , Munari 1 1 e 1 , Bomfim 1 , 

Ba ter 1 , Moraes 200  e Bonsiepe 1 . Consideraç es a respeito dos procedimentos 

metodológicos desses autores são apresentadas, a seguir, nesta se ncia.

O ato de projetar ou o processo de design segue, segundo L bach 2001 , uatro etapas ue vão da 

análise do problema  realização da solução para ele. Neste caminho, são diagnosticadas as relaç es 

sociais e ambientais com o produto de design  verificadas uest es t cnicas, legais, mercadológicas 

e históricas relativas a este  e descritas as características funcionais, estruturais, est ticas e materiais 

do produto. 

Assim, para o autor, o produto segue tr s funç es essenciais: a PR TICA, ligada ao uso, em uma 

relação org nico-corporal com o usuário  a EST TICA, relacionada com a percepção do usuário  e a 

SIMBÓLICA, caracterizada pela identificação do produto dentro de um conte to cultural específico. 

A figura abai o ilustra essas funç es a partir da relação com o produto de design figura :
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Figura . As fun es do produto Elaborado com base em L bach (2001).

Segundo L bach 2001 , o processo de design se configura como um processo intelectual e criativo, 

onde o designer  re uisitado a colher informaç es e propor soluç es inovadoras a partir de uma

postura crítica e da busca de novas respostas a antigos problemas. Para isso, deve seguir os 

seguintes passos figura :

1. CON ECER O PROBLEMA, reunindo e analisando todas as informaç es disponíveis. Para o 

autor: uanto mais ampla for a abordagem do problema, mais aumentam as combinaç es 

possíveis entre as diversas variáveis e maior a probabilidade de se chegar a conclus es 

novas. ...  A espontaneidade  uma das condiç es para a inventividade.  L BAC , 2001, p. 

1 0

2. CRIAR ALTERNATIVAS de soluç es para o problema, ue são julgadas segundo crit rios 

estabelecidos

. AVALIAR AS ALTERNATIVAS, lidando com o intelecto e com as incertezas do meio  e

. DESENVOLVER A ALTERNATIVA mais ade uada ue dará origem ao produto criativo – fruto de 

conceito e resultante em materialidade.

Estética
�Sentidos
�Percepção

Prática
�Ação
�Função

Prática
Ação

Função

PRODUTOPRODUTOPRODUTO

Simbólica
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Figura .  processo de design. Fonte: L bach (2001, p. 140)

A metodologia de L bach contribui para a proposta de design de serviços apresentada na segunda 

parte desta pes uisa a partir de suas  etapas projetuais ue orientam as fases do modelo  e das  

funç es do produto, ue se aplicam tamb m aos serviços, servindo de base para as tipologias de 

design ue fundamentam o modelo, na fase de projetação. 

O primeiro passo da metodologia de L bach 2001   um dos mais importantes para o 

levantamento de informaç es para o projeto, pois, para se estabelecer uais soluç es são 

necessárias e uais elementos são necessários ao serviço,  preciso definir com precisão o 

problema. De acordo com Gomez e Probst 1 , apud OPFENBEC , 1  e istem sete etapas 

para a solução conceitual de um problema:

1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA levando em consideração diferentes pontos de vista, com o 

objetivo de se chegar a uma definição integral
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2. IDENTIFICAÇÃO DA REDE a partir das relaç es entre os elementos do problema e a análise de 

seus efeitos

. CON ECIMENTO DA DIN MICA considerando os aspectos temporais das diferentes relaç es e 

de todo o sistema, bem como, da import ncia das relaç es dentro da rede

. INTERPRETAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE COMPORTAMENTO a partir da determinação das vias 

futuras de evolução e da simulação de suas probabilidades

. DETERMINAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE DOM NIO atrav s de um modelo ue define o ue 

pode ser dominado, o ue não pode ser dominado e o ue  imprevisível

. CONFIGURAÇÃO DAS INTERVENÇ ES ue devem apresentar-se de uma maneira sistemática, 

capaz de se ade uar de forma eficiente s situaç es

. DESENVOLVIMENTO ANTERIOR DAS SOLUÇ ES, onde estas se configuram de forma a prever 

mudanças das situaç es sendo capazes de adaptar-se a estas de uma forma fle ível e 

evolutiva.

A delimitação do problema, especificamente no caso da atividade hoteleira, se dá atrav s da análise 

do conte to onde a atividade está inserida, das relaç es entre os envolvidos e dos valores da 

organização. O design atua, neste mbito, como fator chave para o planejamento e implementação 

do projeto de serviço, incorporando, por meio de instrumentos já e istentes, crit rios de 

sustentabilidade ao produto, ou seja, princípios para ue a sustentabilidade seja implementada. 

Dessa forma, as sete etapas apresentadas acima servem de guia para a fase de problematização do 

modelo a ui proposto.

Importante citar, tamb m, a contribuição das metodologias de design para comunicação visual e de 

design de produto propostas por Munari 1 1 e 1  apud VASCONCELOS, 200 , ue 

orientaram a abordagem e a ordenação das aç es do modelo de design de serviços para a 

sustentabilidade, principalmente, no ue diz respeito s fases de identificação dos aspectos e das 

funç es do projeto, seus limites, s disponibilidades tecnológicas, modelagem, e perimentação e 

verificação, compondo diretrizes para as fases de implementação e monitoramento. Tais 

metodologias são resumidas abai o, segundo suas etapas figura :
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Figura . Fases metodológicas de design propostas por Munari. Adaptado de Vasconcelos 200 .

Bomfim 1 , por sua vez, desenvolveu uma metodologia de design baseada em autores de 

processos metodológicos de grande relev ncia para a área, como: Asimo  1 2 , Moles 1 , 

Aicher 1 , ones 1 0  e Bonsiepe 1 . A figura demonstra o caráter holístico e sist mico 

dessa metodologia, a ual considera os aspectos sociais, políticos, culturais e econ micos do 

processo de design figura :
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Figura . Cinco fatores que determinam um projeto de design. Fonte: Bomfim 1

A figura apresenta a abreviação SP, ue significa Sujeito Produtor e SC – Sujeito Consumidor.

Outros sujeitos ue comp em a metodologia de Bomfim 1  são Scr – Sujeito Criador e Si, para 

determinar a sociedade como instituição. Essa caracterização de um cenário, pelo autor,  

fundamental para a compreensão do conte to onde o serviço irá atuar, considerando os aspectos 

políticos, econ micos e legais do processo.

Para Bomfim 1 , e istem dois grandes grupos de m todos: o da Cai a Transparente e o da 

Cai a Preta. Esses m todos são caracterizados da seguinte forma:

1. CAI A PRETA – m todo no ual basta conhecer e controlar os inputs para se obter os outputs

esperados. Tem origem no Behaviorismo e apresenta-se nas tarefas ue e igem criatividade

e originalidade para solucionar problemas comple os, pouco conhecidos ou mal 

formulados. O autor, neste caso, acredita ue o designer possui capacidade inata para criar 

soluç es novas a partir de conhecimentos e percepç es ad uiridos, embora o processo de 

criação em si permaneça obscuro.
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2. CAI A TRANSPARENTE – atualmente estudado e desenvolvido pelas ci ncias cognitivas, ue 

compreendem a estrutura e o funcionamento da mente humana. Esses estudos pretendem 

entender os processos da mente representação, aprendizado, memória etc.  utilizando 

analogias com a intelig ncia artificial e com as redes neurais, e buscam comprovar, 

cientificamente, os resultados por meio de m todos e modelos.

 importante afirmar ue esses dois grupos de m todos citados por Bomfim não são e cludentes, 

eles podem se alternar ao longo de um projeto. Algumas vezes, as soluç es geradas são e plicitadas 

e comprovadas com o au ílio das ci ncias, outras, se sujeitam a procedimentos considerados 

intuitivos. Em ambos os casos, o designer utiliza os m todos como modelos matemáticos ou 

ling ísticos de algo mais comple o, em substituição a alguma coisa a fim de tornar o processo de 

concepção mais simples e operacional. 

Portanto, para o autor 2001 , os m todos são relatos prescritivos ou descritivos sobre o real ue, 

uando modelados pelo sujeito, em um primeiro momento, tornam-se modeladores da realidade, e 

em um segundo, por conseguinte, modeladores do próprio sujeito e de sua forma de projetar. Essa 

contribuição de Bomfim em relação aos grupos de m todos au ilia o modelo de design de serviços 

para a sustentabilidade de duas formas: orienta a visualização das entradas do serviço e das saídas 

esperadas, bem como, abre espaço para ue se contemple a subjetividade das pessoas envolvidas 

com o processo do serviço, en uanto contribuem colaborativamente com o processo de geração de 

alternativas e, dessa forma, com a inovação do serviço.

Em relação a esse aspecto inovador, o processo de desenvolvimento de produtos de Ba ter 1  

apresenta um relação mais pró ima do designer com a empresa ind stria do produto. O autor lança 

a estrutura de Funil de Decisão, adaptada do Funil de Desenvolvimento de heel right e Clar  

1 2  para apoiar seu processo metodológico. A proposta metodológica de Ba ter 1 estimula 

grupos a gerar alternativas de produtos inovadores, baseando-se em tr s principais fontes de 

informação: a demanda e os desejos dos consumidores  a concorr ncia de produtos e istentes e as 

oportunidades tecnológicas para novos produtos. Tal metodologia se desenvolve a partir das 

seguintes etapas:
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1. identificação de oportunidades

2. pes uisa de mar eting

. análise de produtos concorrentes

. proposta do novo produto

. elaboração da especificação da oportunidade  e

. especificaç es do projeto. 

Ba ter 1  utiliza sua estrutura de Funil de Decisão para ilustrar o processo de design desde a 

orientação sobre as estrat gias da organização at  a oportunidade de lançamento do novo produto

no mercado, atuando lado a lado com o planejamento estrat gico da empresa1  e lidando com 

cenários de risco e incertezas at  a decisão final sobre o novo produto figura 10 :

Figura . unil de decis o. Adaptado de Baxter (1998)

A metodologia de Ba ter 1  corrobora com a presente pes uisa a partir da nfase ue dá sobre

o crit rio inovação e sobre sua relação com as estrat gias da empresa, atuando frente a incertezas e 

�������������������������������������������������������

15 Segundo otler e Armstrong (1 , p. 2 ), planejamento estrat gico  a base do planejamento de uma empresa 
sendo definido como o processo de desenvolvimento e manuten o de uma refer ncia estrat gica entre os objetivos e 
capacidades da empresa e as mudan as de suas oportunidades no mercado.

ovo produto (baixo risco e mínimo de incerteza)

Todos os detalhes possíveis 

Todas as configurações possíveis 

Todos os conceitos possíveis 

Todos os produtos possíveis 

Todas as oportunidades de inovação possíveis 

Inovar sim ou não (Alto risco e grande incerteza)
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riscos do ambiente e terno da organização, ue são reduzidos progressivamente a cada nível do 

funil, a partir do detalhamento e seleção das características do projeto. Neste sentido, vislumbra-se 

a relação com os serviços ue sofrem, diretamente, com as variaç es do meio e ue visam, tamb m, 

a inovação, condicionada a um minucioso planejamento para reduzir os riscos de insucesso. Desse 

modo, a proposta de Ba ter contribui com a fase de projetação do modelo.

Por fim, Moraes 200  apresenta um direcionamento projetual tamb m voltado ao conte to 

organizacional ue contempla o termo sustentabilidade ambiental em sua concepção  chamado de

Metaprojeto. Para o autor, seis fatores devem ser analisados durante a projetação de produtos de 

design. São estes:

1. MERCADOLÓGICOS – avalia-se o cenário prediç es, pes uisas, previs es , a identidade 

empresarial produto, produção, comunicação e comercialização , a missão da empresa e 

seu posicionamento estrat gico

2. SISTEMA PRODUTO DESIGN – análise sist mica ue se volta ao atendimento de um design 

estrat gico1 , no ue se refere a produto, comunicação, distribuição e serviço

. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – previs es e planejamento sist mico sobre uest es 

ambientais

. INFLU NCIAS SÓCIO-CULTURAIS – são levantadas as novidades em relação a tecnologias e 

materiais, bem como, s descobertas científicas, movimentos artísticos, comportamentos e 

costumes, tend ncias de moda e ritmos musicais, considerando, ainda, as catástrofes e 

guerras

. TECNOLOGIA PRODUTIVA – capacidade produtiva da empresa  e

. TIPOLOGIA – uest es ligadas ao aspecto formal do produto e  Ergonomia. 

��������������������������������������������������������

16 Por design estrat gico compreende-se a uele capaz de reconhecer e articular as vari veis ue influenciam no 
resultado do design, auxiliando na escolha da melhor estrat gia  ou solu o do problema, no contexto determinado.
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O metaprojeto foi tomado para esta pes uisa como fundamental para as primeiras etapas do 

modelo proposto, contribuindo com a fase de diagnóstico. A tabela abai o, proposta por Cabral 

200  descreve com mais detalhes cada um dos seis fatores do Metaprojeto uadro :

Fatores mercadológicos Sistema produto design Sustentabilidade ambiental
Referente ao cenário’ em geral 
em ue vai se inserir o projeto 

de design, tendo como objetivo 
decodificar as informaç es 

fluidas da contemporaneidade  
identificar claramente tanto a 
identidade corporativa uanto 

a missão da empresa ue 
pretende-se trabalhar  al m de 

seu posicionamento 
estrat gico, como se comporta 

o ambiente competitivo do 
segmento de mercado ue está 

sendo focado, suas possíveis 
oportunidades e ual a 

realidade da concorr ncia.

O produto torna-se um dos 
elementos de um sistema 

maior, ou seja, mais 
semelhante ao design 

estrat gico, a ui o sistema-
produto representa o 

conjunto de características 
materiais e imateriais 

associadas . No sistema-
produto design  pensado 

todo o ciclo de vida do 
produto sistematicamente, 

desde antes da concepção do 
projeto ao produto’, sua 

comunicação, distribuição e 
serviço.

Trata do papel do design de 
comunicador e, em 

determinada parcela, 
direcionador de uma cultura, 

sendo responsável por 
encontrar soluç es projetuais 

ue liguem o tecnicamente
possível’ ao ecologicamente 

necessário’ e, assim, possa 
estabelecer novos padr es de 

consumo. Seria talvez 
importante acrescentar ao 

ecologicamente necessário a 
palavra sustentável, uma vez 
ue esta emprega conceitos de 

futuro já ao cerne de sua 
compreensão.

Influências sócio-culturais Tipológico-formais e 
ergon micos

Tecnologia produtiva e 
materiais empregados

As influ ncias sócio-culturais 
circundam produtos materiais e 
imateriais, mesmo ue no caso 
dos produtos industriais estas 
características não sejam tão 
claramente identificáveis. Um 

dos e emplos dessas 
influ ncias refere-se  tipologia 

est tica dos produtos 
ambientalmente sustentáveis 
ue  marcadamente diferente 

e seria um meio de estabelecer 
o problema em termos de 

design .

Categoria destinada  
informaç es do tipo forma e 

função’, considerando, 
contudo, os avanços 

tecnológicos ue permitiram 
grandes inovaç es est ticas. 
Desse modo, a forma se guia 

muito pela emoção e por 
fatores ergonomicos de uso, 

não mais unicamente pela 
função. Essa, ao contrário, 

pode assumir diversas formas.

Referente  informaç es sobre 
as características dos materiais, 
a partir do desmembramento 

de seus componentes 
principais  as características  
dimensionais do produto  a 

cadeia produtiva dos materiais 
empregados  e o processo 
produtivo, conse uencia 

direta dos atributos físicos, 
formais e materiais dos 
produtos destinados  

produção seriada .

Quadro  metaprojeto Fonte  Cabral  p  

O modelo apresentado na segunda parte desta pes uisa tamb m seguirá o tipo metodológico com 

feedback ou retroalimentação apresentado abai o, em detrimento dos demais modelos propostos 

por Bonsiepe 1 : linear, circular e interativo, cujas características não se ade uam a esta 

proposta. No tipo de processo com retroalimentação acontece uma comunicação entre seus níveis, 

tanto para frente, na se ncia das etapas, como para traz, ajustando-se continuamente aos 

objetivos do projeto. A conformação da metodologia do tipo feedback ao modelo proposto será 

apresentada na segunda parte deste material figura 11 :
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Figura . Tipo de processo com feedback. Fonte: Costa (2009) adaptado de Bonsiepe (1984)

Assim, os procedimentos metodológicos apresentados neste tópico fazem uma ligação entre o 

design en uanto projeto de produto e suas etapas projetuais, passando por consideraç es sobre os 

aspectos referentes ao sistema e terno  produção, ou seja, considerando os fatores ue 

influenciam o conceito do produto e finalizam apresentando as relaç es do sistema com o mercado 

e a sustentabilidade. Esses dados obtidos com a abordagem projetual do design foram 

fundamentais para au iliar na visualização e conceituação do modelo de design de serviços para a 

sustentabilidade, no ue se refere a instrumentalização e operacionalização deste.

Adiante, uma correlação direta do design com a sustentabilidade a partir do design colaborativo, da 

inovação social e de abordagens conceituais direcionadas a esse paradigma.  

Tabela-resumo  orientaç es para a proposta

CAP TULO 0 – DESIGN

Autor Conceito

L bach 2001 Design: Satisfazer anseios e e pectativas dos usuários a partir do 

projeto de soluç es  

Objetos para restabelecer estados de tran ilidade e e uilíbrio.

B rde  200 Design: visualiza o progresso tecnológico.

Martins e Merino 200 Design surge de conte tos mutantes gerados por fatores evolutivos, o 

ue demanda profissional atualizado e din mico. 

Bomfim 1 Design configura sistemas de informação, com au ílio da tecnologia, 
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atividades humanas e interdisciplinaridade.

ruc en 200 Design com visão alargada do projeto, de forma conjunta e 

sustentável, com ri ueza interpretativa e habilidade visionária, 

pluralidade de soluç es.

Papane  1 Design como instrumento para o homem dar forma a ferramentas e ao 

seu ambiente, em e tensão,  sociedade e  si próprio.

Maldonado 1  e 

Bonsiepe 1

Evidencia a incid ncia social e a dimensão política da atividade do 

designer para o sucesso e a satisfação da sociedade gerando novas 

atitudes frente ao processo consumista.

os inen 200 Design como processo cíclico ue possibilita soluç es em um 

ambiente comple o, considerando aspectos sociais, culturais, naturais 

e econ micos. 

Bom resultado de design uando o ambiente artificial se torna parte 

ecologicamente integrante do seu entorno.
Quadro 5. Tabela-resumo  Design. Pesquisa direta (2010).

A aplicabilidade da sustentabilidade ao design

Ser designer, nos dias atuais, significa ter uma clara percepção do ue significa sustentabilidade. 

Esse conceito vem sendo construído há d cadas, apesar de sua estrutura estar presente na natureza 

e no próprio homem, desde os primórdios. Sustentabilidade, como foi esclarecido anteriormente,

decorre de sustentar, o ue significa manter, prover a viv ncia contínua de algo, em seu melhor 

estado, adaptando-se s mudanças e buscando um e uilíbrio din mico entre as partes CAPRA, 

2002 . 

A visão ue  re uerida pelos preceitos da sustentabilidade condiz com a capacidade do designer 

de en ergar al m de seu próprio ambiente profissional, social ou de seu conte to geográfico. Seu 

trabalho e os resultados dele devem considerar uma cadeia de ligaç es com outros mbitos

econ micos, socioculturais e naturais , bem como, os impactos desses sobre o presente e o futuro, 

a partir de projeç es e perspectivas.

Desse modo, conforme a Declaração de oto 200 , design  um meio de criar valores sociais, 

culturais, industriais e econ micos atrav s da conflu ncia de humanidades, ci ncias, tecnologias e 
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artes. O design deve, dessa forma, atentar para o esclarecimento sobre a import ncia de tradiç es 

culturais e para a necessidade de estend -las e revitalizá-las. Afirma ue  imperativo ue os 

designers se redefinam e assumam novos pap is, comprometendo-se a desenvolver soluç es 

dirigidas a um futuro sustentável. 

Para tal, faz-se necessária a busca por colaboração junto a instituiç es educacionais e culturais, 

empresas, governo e ag ncias do governo, associaç es de design e de outros profissionais e ONGs a 

fim de promover os ideais e partilhar seu conhecimento a respeito do desenvolvimento sustentável. 

A declaração 200  afirma, ainda, ue a responsabilidade do design está em promover educação 

entre os jovens e em construir comunidades sustentáveis, criativas e centradas no ser humano.

Dessa forma, tal pensamento, centrado no humano e embasado em princípios universais, pode 

conduzir benefícios econ micos, ecológicos, sociais e culturais a todas as pessoas, melhorando a 

ualidade de vida e gerando otimismo em relação ao futuro e  felicidade individual e coletiva, ou 

seja, ao bem estar social.

O conceito de design social, defendido por Papane  1  e Manzini 200 , re uer a participação 

da coletividade na formulação, implementação e avaliação de ual uer projeto, ao declarar ue 

todo ser humano pode ser considerado designer. Segundo Manzini idem , o designer de hoje tem 

muito mais o papel de articulador de sentidos, ideias e desejos ue de centralizador de soluç es. 

Seu trabalho tem como fim o alcance de resultados ue sejam ben ficos para o maior n mero 

possível de pessoas. Para tal, o profissional não deve trabalhar sozinho.

Assim, abre-se um le ue de pes uisa ue reafirma o design como atividade multi e interdisciplinar, 

fundamental para gerar soluç es em diversas áreas do conhecimento científico a partir da interação 

e da colaboração aberta. Como afirma Manzini e Vezzoli 200 , esse  um dos pap is do design 

para a sustentabilidade:

A proposta de novos cenários ue correspondam a estilos de vida sustentáveis só pode 
emergir de din micas comple as de inovaç es socioculturais, nas uais os projetistas 
possam ter um papel importante por m limitado  de busca, interpretação, reproposição e 
estímulo de ideias socialmente produtivas. Neste caso, não se trata somente de aplicar 
novas possibilidades tecnológicas ou produtivas específicas, mas de promover novos 
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crit rios de ualidade ue sejam ao mesmo tempo sustentáveis para o ambiente, 
socialmente aceitáveis e culturalmente atraentes MAN INI e VE OLI, 200 , p. 22 .

Essa conformação homem-t cnica-natureza  tratada por Gattari 2001  e corroborada pela 

ecosofia a partir da integração entre praxis, socius e psi ue. Segundo Manzini e Meroni in 

RUC EN, 200 , p. 1   necessária uma transformação não só na esfera tecnológica, mas, 

sobretudo, na esfera social – nos comportamentos, nos hábitos e modos de viver. Devemos 

aprender a viver melhor, consumindo menos e regenerando o tecido social.  Tal projeção se dá a 

partir do momento em ue o homem consegue assimilar novos valores morais e, com eles, elabora 

novos conceitos e formas de pensar e de interagir em sociedade.

Neste trabalho, defende-se ue a participação das pessoas fundamentada em valores para a 

sustentabilidade predefinidos pelos prestadores do serviço, contribui para a difusão destes. No 

caso do turismo, como serviço, essa participação  ainda mais favorecida devido ao fato de ue os 

turistas e visitantes saem de sua resid ncia de origem em busca do ue  diferente, com a intenção 

de ad uirir novas e peri ncias e novas viv ncias junto ao local de destino, estando mais abertos a 

receber e assimilar informaç es, o ue, por conse ncia, pode contribuir para alterar 

comportamentos.

Esse fen meno proporcionado pelo turismo pode incentivar a compreensão e para a prática dos 

valores da sustentabilidade, tornando o indivíduo mais consciente e atuante neste novo cenário  

fazendo-o, tamb m, potencial multiplicador da mensagem e dos meios para difusão do paradigma 

da sustentabilidade em sua própria localidade.

Atrav s dos serviços, guiados pelos valores da sustentabilidade ue convergem para a determinação 

de uma racionalidade ecológica, o agir das pessoas se torna independente de normas e diretrizes 

individuação , pois, ao compreenderem os valores e os assimilarem, as pessoas se tornam capazes 

de pensar, por si próprias, em alternativas para a solução dos problemas ambientais, econ micos e 

sociais de seu cotidiano, de forma coerente com o paradigma da sustentabilidade, formando uma 

cadeia lógica global em prol da vida no planeta. Essa autonomia simboliza uma evolução de um 

saber operacional mec nico, para um saber constituído e crítico, capaz de encontrar as próprias 
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soluç es e de gerar novas alternativas aos problemas ue surgem, diariamente, de forma holística e 

sist mica.

Todavia,  clara a noção de ue essa postura em prol da sustentabilidade não se apresenta como a 

tábua da salvação para todos os problemas do planeta e nem ue pode ser alcançada de uma dia 

para o outro. Ela consiste, apenas, em um caminho a ser trilhado pelas pessoas e pelo sistema atual 

– político, econ mico e social – com o intuito de favorecer uma melhor adaptabilidade s 

mudanças climáticas, ambientais e naturais de nosso ecossistema. 

O design voltado  sustentabilidade visa, desse modo, propor soluç es criativas, eficientes e

eficazes para a manutenção do e uilíbrio din mico ambiental ao mesmo tempo em ue garante a 

sustentabilidade econ mica das organizaç es e valoriza os aspectos culturais da sociedade. Tem-se, 

no design para a sustentabilidade, uma alternativa para lidar com problemáticas decorrentes do 

processo produtivo e de consumo, de forma conjunta com os setores envolvidos, desde a e tração 

das mat rias-primas, at  a sua distribuição, seu uso e a sua disposição final ou reaproveitamento.

Assim, em complemento s discuss es apresentadas nesse tópico, apresentam-se, a seguir, 

abordagens e ferramentas1  ue são utilizadas para orientar ou suportar os projetos de design e 

para a conformação dos re uisitos projetuais do design de serviços do modelo a ui proposto, ao

paradigma da sustentabilidade.

Abordagens do design para a sustentabilidade

Manzini e Vezzoli 200 , p. 2  destacam ue uem projeta tem de possuir informaç es e m todos 

de análise, de medida, de avaliação e, at  mesmo, instrumento de suporte para suas decis es . Dessa 

forma, as abordagens de design para a sustentabilidade ue serão analisadas e relacionadas  

atividade turística a partir do setor de hotelaria  foram selecionadas levando-se em conta a

��������������������������������������������������������

1  Por ferramenta compreendem-se os recursos ou instrumentos isolados, ue n o t m em si o potencial de realizar um 
projeto de design, mas ue podem estar inseridos em um projeto (C STA, 200 ).
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bibliografia do curso de graduação em design da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, ue 

contempla grupos de estudo em design e meio ambiente e sustentabilidade de produtos. As 

abordagens e ferramentas são: Avaliação do Ciclo de Vida - ACV  ife Cycle Design – LCD  Triple Top

ine – TTL  Sistema Produto-Serviço – SP  S Economia Circular e Economia Leve. Abai o, seguem 

suas definiç es e detalhamentos.

1.3.4.1 Avaliação do Ciclo de Vida – ACV e ife Cycle Design - LCD

A Avaliação do Ciclo de Vida  uma t cnica para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais 

associados a um produto, compreendendo as etapas ue vão desde a retirada das mat rias-primas 

elementares ue entram no sistema produtivo berço  at  a disposição do produto final t mulo

ACV, 200 . A ACV, dessa forma, possui a seguinte definição:

Em linhas gerais, uma Avaliação do Ciclo de Vida de um produto ou serviço consiste da 
definição do seu objetivo e escopo, da realização de um levantamento uantificado de 
dados inventário  de todas as entradas materiais, energia e recursos  e saídas produtos, 
subprodutos, emiss es, etc  durante todo o ciclo de vida, da identificação dos impactos 
ambientais potenciais ao longo do ciclo de vida e da interpretação dos resultados do 
estudo.

A ACV pode ser utilizada como instrumento para ue produtos sejam projetados de forma a 

minimizar outputs ou estimular um ciclo de eterno reaproveitamento, onde estes se transformam 

em inputs para os mesmos ou para outros sistemas figura 12 :
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Figura . Ciclo de ida do Produto. Adaptado de Manzini e Vezzoli (2005).

As etapas da ACV são, a partir do ciclo apresentado na figura 12: pr -produção, produção, 

distribuição, uso e eliminação. A análise das etapas do processo conta com:

1. Levantamento e compilação dos inputs, processos e outputs significativos do sistema

2. Avaliação dos impactos potenciais associados a esses inputs e outputs

. Interpretação dos resultados das fases de levantamento e avaliação, em relação aos 

objetivos em estudo.

Tais etapas devem levar em consideração: a produção de energia  os processos ue envolvem a 

manufatura  as uest es relacionadas com as embalagens  o transporte  o consumo de energia não 

renovável  os impactos relacionados com o uso, ou aproveitamento e o reuso do produto ou 

mesmo uest es relacionadas com o li o ou recuperação reciclagem.
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Para Manzini e Vezzoli 200 , p. 2   evidente ue, com crit rios ue consideram todo o ciclo de 

vida de um produto, a atividade projetual se torna ainda mais comple a  al m de interdisciplinar . 

 preciso confrontar informaç es e promover relaç es entre: sistemas de produção, consumo e 

ambiente  os vários atores envolvidos no sistema de desenvolvimento dos produtos  e entre estes 

ltimos e os ue estão envolvidos no ciclo de vida dos produtos. Referente a esses tópicos, 

afirmam:

Em primeiro lugar, deve-se considerar ue o impacto ambiental não  determinado por um 
produto e menos ainda por um material ue o comp e, mas pelo conjunto de processos 

ue o acompanham durante todo o seu ciclo de vida.  necessário, portanto, preparar e 
sistematizar um modelo de ciclo de vida do produto, como um todo, considerando desde a 
e tração da mat ria-prima at  a sua eliminação final. Este tipo de modelo ainda determina 
muitas incertezas MAN INI e VE OLI, 200 , p. 2 .

Segundo os autores 200 , p. 2 1 : a ACV leva em consideração os impactos sobre o meio 

ambiente em relação  sa de ecológica, humana e em relação ao esgotamento dos recursos 

naturais . Por outro lado, não considera as uest es econ micas e sociais envolvidas no sistema. 

Dessa forma, os objetivos gerais ditados para o desenvolvimento de uma ACV são os seguintes 

MAN INI e VE OLI, 200 , p. 2 1-2 2 :

1. Definir, de forma mais completa possível, um uadro de interaç es entre uma determinada 

atividade e o ambiente

2. Contribuir para a compreensão da comple idade e das conse ncias ambientais dessa 

atividade

. Fornecer, a uem tem o poder de decisão, as informaç es ue definem os efeitos das aç es 

no ambiente das atividades e ue prop em oportunidades de melhoramento das condiç es 

ambientais .

Segundo Manzini e Vezzoli 200 , p. 2 0 , as possíveis características de má ima efici ncia de um 

produto durante o seu uso redução de recursos e emiss es  e de potencial valor ambiental são, 

ambas, determinadas ainda na fase de projeto . No caso da atividade turística, a determinação  

feita no momento do planejamento. O planejamento turístico sustentável re uer, assim como a 

ACV, uma visão sist mica sobre o processo de produção e ecução do serviço  de sua 

logística distribuição transporte  e de seu consumo e descarte figura 1 :
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Figura . Processos em servi o. Elaborado com base na ACV (2006).

A pergunta ue os autores 200  fazem  se e istem, dentro de processos inovadores de mercado, 

outras alternativas de negócios ue possam deslocar as atividades produtivas e de consumo para 

um sistema de consumo ue reduza de forma mais eficiente o impacto ambiental durante todo o 

ciclo de vida dos produtos. Essa pergunta pode ser adaptada ao setor de serviços, tendo em vista 

ue este tamb m apresenta um ciclo de vida.

Assim, pode-se afirmar ue um serviço assim como um produto, contribui diretamente com todos 

os problemas ambientais decorrentes dos processos de produção e consumo, a citar: efeitos 

ambientais, esgotamento dos recursos, a uecimento global, redução da camada de oz nio, 

poluição, acidificação, eutrofia, to inas no ar, água e solo, li o, entre outros efeitos MAN INI e 

VE OLI, 200 , p. - . Al m disso, Manzini e Vezzoli 200  afirmam ue:

De uma parte, o uadro normativo1  e, de outra, o aumento da consci ncia ambiental dos 
consumidores informação, certificação, selos verdes  apontam sempre para crit rios de 
projeto do tipo ife Cycle Design. Em outros termos, as consideraç es de redução de 
impacto ambiental durante o ciclo de vida completo de um produto são e serão cada vez 
mais importantes para a estrat gia de competitividade empresarial MAN INI e VE OLI, 
200 , p. 2 1 .

Por ife Cycle Design compreende-se o projeto do produto ou serviço considerando todas as etapas 

do seu ciclo de vida, desde o momento de seleção dos materiais e processos para a sua 

�������������������������������������������������������

1  Baseado no princ pio da Responsabilidade Extensiva ao Produtor (EPR), tendo como a pr tica mais conhecida a ei 
Topfer, ue obriga os produtores a promoverem eles mesmos a recupera o das embalagens dos produtos
(D RNE ES et al, 2005).
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elaboração confecção at  o momento em ue o produto ou serviço não mais satisfaz s 

necessidades e e pectativas de seu usuário, iniciando, a partir desse momento, um novo ciclo de 

vida ou sendo reincorporado ao ciclo produtivo desse mesmo produto ou serviço como input. No 

caso dos serviços, os inputs e os outputs são diferentes de uma linha de produção industrial, 

principalmente, por não resultarem em produto tangível figura 1 :

Figura ��  processo do servi o��Elaborado com base em Cavalcanti (2006, p. 84) e Lovelock e right (2003).

Para Alastair 200 , as fases do ife Cycle Design são caracterizadas por: PR -PRODUÇÃO, onde há a 

seleção do material  manufatura ou FABRICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO ou transporte  funcionalidade e USO

e, por fim, o t rmino da vida til ou DESCARTE. Observa-se sua similaridade com a ACV, ue avalia 

essas mesmas etapas, o ue diferencia um conceito de outro  o fato de, neste ltimo, o designer 

projetar baseado nas etapas apresentadas, indo al m da avaliação. Assim, Alastair 200  afirma ue 

o projeto de design deve contemplar os seguintes re uisitos:

1. Ser anti-modismos, anti-obsolesc ncia, usar tecnologia apropriada e o DESIGN CL SSICO,

criando um projeto ue terá durabilidade sócio-cultural

2. Deve contemplar a DESMATERIALI AÇÃO, ue  o processo de converter produtos em 

serviços

. Realizar AN LISE DO CICLO DE VIDA LCA , atrav s do cálculo das áreas-chave onde ocorrem 

os impactos ambientais de um produto ou construção e realizar um esforço subse ente 

para minimizar tais impactos, atrav s do design

. Observar a ECONOMIA LOCAL, focando no emprego de pessoas e no uso de material

. Obedecer aos crit rios do PSS Sistema Produto-Serviço  pró imo tópico

Entradas

�elementos
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. Incentivar o RETORNO DO PRODUTO Product take back  atrav s do engajamento do designer 

no e ame das t cnicas de Design for Assembly DfA  e Design for Desassembly DfD , bem 

como, dos processos de remanufatura

�� Reter as ABILIDADES ARTESANAIS, incentivando o processo de feitura manual já e istentes e

presentes na localidade, com uso dessa capacidade produtiva �

�� REUSO do produto �

�� DESIGN UNIVERSAL, com a aplicação de práticas, componentes, materiais e tecnologias 

aceitas amplamente e cabíveis para uma enorme gama de usuários finais �

10. Uso dos MATERIAIS MAIS ABUNDANTES na litosfera e na geosfera como: biodegradáveis, 

biopolímeros plástico feito a partir de plantas , fontes certificadas  compostagem 

decomposiç es ue liberam no solo nutrientes e mat ria org nica , materiais 

e tremamente duráveis e leves.

McDonough e Braungart 2002  tamb m abordam uest es de e trema import ncia e de grande 

relação com o projeto de produtos e serviços de caráter sustentável, destacando-se, a ui, os 

seguintes: os  RS - reduzir, reutilizar, reciclar e regular  o RESPEITO  DIVERSIDADE - respeito s 

diferenças culturais de cada povo e ao seu modo de pensar e de interagir em conformidade com as 

características intrínsecas ao seu conte to histórico e geográfico  e a ECOEFETIVIDADE - preservação 

dos recursos naturais utilizando componentes t cnicos para realimentar o sistema industrial 

COSTA, 200 .

O processo do serviço, e, no caso em uestão, o de hospedagem, se dá a partir de um flu o onde 

entradas e saídas são previstas em projeto e, assim, devem ser constantemente monitoradas. O 

ciclo ambiental sustentável em meios de hospedagem, segundo ucarato 200   apresentado pelo 

Programa de Certificação do Turismo Sustentável, da seguinte forma figura 1 :��



�

88�

Figura . Ciclo ambiental sustent vel em meios de hospedagem. Adaptado de ucarato (2006, p. 71, baseado no 
PCTS, 2004)

Assim, os autores au iliam na delimitação de projetos ue envolvam tanto elementos tangíveis 

como intangíveis, contribuindo diretamente para o design estrat gico, o design de produto e o 

design de ambientes, componentes do modelo de design de serviços a ui proposto. Segundo 

COSTA 200 , o design com caráter sustentável se prop e a produzir cada vez mais com menos 

recursos, sejam eles tangíveis como energia, materiais  ou intangíveis como recursos temporais,

t cnicos e intelectuais , criando produtos ou serviços compatíveis com os princípios da 

sustentabilidade econ mica, social e ambiental, a partir de estrat gias ue são contempladas, por 

e emplo, pelo SP S – Sistema Produto-Serviço.

1.3.4.2 Product Service System – PSS SP S – Sistema Produto-Serviço

Um Sistema Produto-Serviço pode ser definido como o resultado de uma estrat gia de inovação, 

ampliando o foco do negócio para al m do projeto e da venda de produtos físicos, incentivando 

uma relação entre o sistema e o produto a fim de atender suprir as e pectativas dos clientes 

UNEP, 2002 . Sua intenção , tamb m, incentivar a desmaterialização, substituindo a posse dos 

produtos pelo seu uso. Segundo o PSS, deve-se e istir MAN INI e VE OLI, 200 , p. 2 :

1. Uso mais eficiente dos recursos, ou seja, minimização e escolha de recursos de bai o 

impacto ambiental
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2. Uso mais intenso dos mesmos produtos

. Um interesse maior em estender a vida til dos produtos

. Um grande interesse em estender a vida dos materiais.

Assim, prop em uma nova oferta integradora de produtos e serviços. Esse cenário, a ue chamam 

nova economia , ocorre onde o mi  de produtos serviços pode ser gerido por terceiros e 

destinados ao uso coletivo. Onde o produtor se posicione como o proprietário do produto durante 

todas as fases do seu ciclo de vida e, atrav s do aluguel do bem em substituição  sua posse, reduz a 

necessidade do usuário de descarte ou de ac mulo, contribuindo para um ciclo produtivo fechado 

e com menos perdas no processo. 

O ue se busca  oferecer o serviço do produto em lugar do próprio produto, atendendo s  

necessidades e desejos do consumidor usuário sem ue este precise se tornar proprietário de um 

bem ue, na maioria das vezes,  descartado ou substituído rapidamente. A função de reaproveitar, 

reciclar ou recolher o produto ue não mais atende ao usuário fica a cargo da empresa produtora 

ue, tamb m, se responsabiliza por sua manutenção e reposição, caso esta ltima seja de interesse 

do usuário. 

a en et al 1  citam vários e emplos de empresas ue desenvolvem o Sistema Produto-

Serviço, como uma empresa de carpetes ue dei ou de vende-los e passou a cobrar por sua 

manutenção, como um aluguel e, com isso, conseguiu otimizar os processos produtivos a partir de 

um maior contato com os usuários, repensando os materiais utilizados para uma maior efici ncia, e 

reduzindo a uantidade de resíduos e de descarte do produto após sua vida til. 

O SP S, no ue tange ao aluguel de produtos, contribui tamb m para a redução de mat rias-primas 

necessárias aos inputs por meio da produção em ciclo fechado e de uma contenção na demanda 

uantitativa por produtos no mercado, e de uma priorização de seu aspecto ualitativo. Reduz, 

ainda, os outputs da produção e do consumo, atrav s da redução do descarte, al m de e ercer um 

controle mais eficiente do processo, em todo o seu ciclo de vida. Um cenário com essa concepção, 

segundo Manzini e Vezzoli 1 , p. 2 2 , se apresenta como interessante potencial de 
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ecoefici ncia . Deste modo, o produtor pode tirar proveito da minimização do consumo dos 

recursos e das emiss es de li o durante todas as fases de uso e de eliminação do produto.

No caso do turismo, pode-se observar o e ercício do SP S caso o agente fornecedor do serviço se 

responsabilize por todas as perdas naturais e por todo o resíduo gerado durante a e peri ncia do 

serviço, e o usuário, por sua vez, colabore com soluç es para reduzir os impactos negativos ue 

venha a causar. á no caso da hotelaria, ao se incorporar essa política no estabelecimento, o gestor 

pode dar prefer ncia ao aluguel de produtos no lugar de sua a uisição permanente, optando por 

empresas ue trabalhem com o SP S. 

Segundo McDonough e Braungart 2002 , seguir a lógica da natureza  o caminho para se alcançar 

um ambiente triplamente e uilibrado: social, natural e economicamente. E cluir as perdas no 

processo e transformar todos os resíduos em novos bens indica ue a reutilização de recursos  o 

caminho para se enfrentar os grandes desafios ambientais do s culo I.

Uma outra teoria articuladora desse processo diz respeito  Economia Circular, onde, segundo 

Blom 1 , apud OPFENBEC , 1 , p. 11 , o uso de materiais define tr s prioridades no trato 

com o meio ambiente: a contenção de gastos  o má imo aproveitamento dos materiais e produtos  

e processos produtivos não ou pouco contaminantes . Assim, as principais características da 

economia circular são: recursos reutilizáveis  bai o consumo de energia  consci ncia sobre os 

limites do crescimento material  fabricação de produtos de longa duração e não contaminantes

reciclagem intensiva  e planejamento empresarial ecológico.

Sobre este ltimo tópico, observa-se a necessidade de revisão e de adaptação das estrat gias da 

empresa sobre a gestão para a sustentabilidade, a fim de ue a organização permaneça no mercado

diante das novas demandas sociais e ambientais. A tomada de decisão sobre novas formas de lidar 

com a sociedade e o meio ambiente , na verdade, uma maneira de tornar a economia sustentável. 

Assim, observando-se a uestão estrat gica, apresenta-se, a seguir, o conceito do Triple Top ine.
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1.3.4.3 Triple Top ine – TTL e Economia Leve

O Triple Top ine surge como desdobramento do Triple Botton ine – TBL, do economista ingl s ohn 

El ington, o ual se configura como um modelo de gestão empresarial ue visa conciliar as tr s 

dimens es da sustentabilidade, beneficiando o meio ambiente, as pessoas e as organizaç es. O Tiple 

Botton ine foi criado por El ington com o intuito de definir indicadores capazes de medir se uma 

empresa  sustentável, servindo para o atual sistema econ mico global como forma de índice da 

efici ncia em sustentabilidade das organizaç es1 .

Por sua vez, o Triple Top ine se apresenta, segundo McDonough e Braungart 2002 , como uma 

forma de configurar novas oportunidades de negócios. Dentro do processo de design, este 

contribui para a introdução de um novo padrão de ualidade, adicionando intelig ncia ecológica, 

justiça social e a celebração da criatividade a partir dos típicos crit rios de design: custo, 

performance e est tica. Segundo os autores, uando usado como uma ferramenta de design, os 

fractais do TTL permitem ue o designer crie valor nos tr s setores da sustentabilidade: meio 

ambiente, sociedade e uidade e economia. 

A figura demonstra como as variáveis economia, meio ambiente e e uidade presentes em cada 

fractal interagem entre si configurando novas relaç es. Tal forma de relacionar os pilares apresenta 

uma maneira sistemática e holística de visualizar todos os possíveis impactos ue a interação entre 

os elementos do meio ambiente, da sociedade e da economia podem gerar figura 1 .

��������������������������������������������������������

1 Segundo o site Amanh , o Triple Botton ine  o principal conceito te rico ue norteia o pensamento sobre a 
sustentabilidade. , tamb m, a principal orienta o do ndice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de 

alores de S o Paulo (Bovespa), ue  inspirado no Dow ones Sustainability Index (D SI) da Bolsa de Nova Ior ue. A 
longo prazo, espera-se ue as a es das empresas selecionadas pelo D SI de Nova Ior ue e pelo ISE de S o Paulo 
apresentem rentabilidade acima da m dia das empresas listadas nos ndices Dow ones lobal e Ibovespa. Essas 
empresas conseguem, assim, atrair capitais com mais facilidade, com acesso a financiamentos de institui es ue 
fazem exig ncias socioambientais. (Dispon vel em 

http www.amanha.com.br NoticiaDetalhe.aspx NoticiaID c2ca450 - 4 d-4 1c-a1cf-
ec6 bceb Artigo comunidade . Acesso  jan. 2010.�

�
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Figura . ractais de cDonough e Braungart. Fonte: Gomez et al (2008) adaptado de McDonough e 
Braungart (2005)

Segundo Gómez et al 200 , o TTL se configura como um modelo estrat gico ue não se limita ao 

crescimento econ mico ou  redução dos impactos socioambientais  abrange, tamb m, uma nova 

definição de ualidade em produtos, processos e sistemas produtivos. Neste sentido, ualidade  

considerada levando-se em conta estrat gias de melhoria dos aspectos naturais e culturais de 

determinado conte to, gerando, ao longo do processo, oportunidades de inovação, prosperidade 

econ mica e valor. Fatores estes ue corroboram com o conceito apresentado por azazian 2oo , 

ue visa a concepção de empresas focadas na ualidade sustentável: a Economia Leve.

azazian 200 , p. 2-  aponta diversos e emplos de organizaç es fictícias  e conceitos ue 

comp em essa Economia Leve20, dentre estes, foram selecionados os ue podem ser aplicados a 

empresas de serviços, como os seguintes:

1. PRINC PIO DA RESPONSABILIDADE - Devido a nossas convicç es, podemos intervir no curso 

dos eventos. ...  Tanto o indivíduo como a coletividade organizaç es, governos  devem 

assumir as conse ncias de seus atos.

�������������������������������������������������������

20 Segundo azazian (2005, p. 6), igualmente chamada ecoconcep o , trata-se de uma abordagem ue consiste em 
reduzir os impactos de um produto, ao mesmo tempo em ue conserva sua ualidade de uso (funcionalidade, 
desempenho), para melhorar a ualidade de vida dos usu rios de hoje e de amanh .
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2. CON ECER E ENTENDER OS IMPACTOS - Mesmo na escala de uma nica empresa, as 

atividades industriais t m conse ncias para o meio ambiente .

. A EMPRESA INTERDEPENDENTE - relação win-win ganho-ganho , conhecimento dos flu os e 

impactos, abordagens proativas e ecoefici ncia.

. O FLU O FEC ADO - pró ima da estrat gia da emissão zero, a do flu o fechado indica ue a 

empresa controla a totalidade do ciclo de vida do produto, notadamente seu fim de vida .

. O PRODUTO COMO ELEMENTO DE UM ECOSSISTEMA - A abordagem em ciclo de vida do 

produto  fundamental para a economia leve. Cada uma das etapas da vida do produto gera 

inputs e outputs ue terão impactos sobre o meio ambiente .

. FORMAR E INFORMAR - Vários especialistas concordam em considerar a educação a principal 

ferramenta para o despertar da consci ncia ambiental. Mas essa conscientização  lenta, 

en uanto o ato do usuário sensibilizado e informado  determinante agora e no futuro.

. O USTO NECESS RIO - Entre outras coisas, a abund ncia de produç es naturais  ue 

permitiu ue nossas sociedades acreditassem ue poderiam tirar proveito da natureza sem 

se impor limites. Mas essa aparente opul ncia da mat ria  apesar de tudo regida pela sua 

própria economia, ue pode ser uebrada por uma e ploração ávida demais.

. A DESMATERIALI AÇÃO - Como o nome indica a desmaterialização tem por objetivo a 

redução do input, ou flu os de mat rias, no funcionamento econ mico. Tem por objetivo 

principal descasar o crescimento econ mico da e ploração de mat rias-primas, isto , 

tornar a primeira menos dependente da segunda.

. O PRODUTO LOCAL - Utilizar recursos disponíveis localmente  um dos fatores de 

diminuição do consumo de energia, graças  redução dos transportes. Trata-se de satisfazer 

as necessidades pela utilização de mat ria-prima local.

Sobre economia limpa, azazian 200  aponta para o conceito de EMISSÃO ERO, uma estrat gia 

ue pode ser implantada pela empresa ...  trata-se de uma apro imação da produção limpa pela 

redução má ima do conjunto de outputs e a venda das emiss es restantes a outras empresas como 

mat rias secundárias . Assim, a redução dos outputs ambientais impactam na ualidade do processo 

e no bem-estar dos envolvidos.
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O design está embasado, desse modo, na capacidade de conceber soluç es ue vislumbrem todo o 

ciclo de vida do produto ou serviço. Isso, por sua vez, depende de repertórios, habilidades 

intelectuais, t cnicas, e da observação sobre o conte to e a realidade local. Então, como passo 

seguinte do projeto de design, são pes uisados e selecionados os recursos materiais, tecnológicos e

as habilidades humanas ue servirão de inputs, bem como, previstos os produtos serviços 

resultantes do processo, considerando, em todos os momentos, os preceitos da sustentabilidade.

Assim, o estudo sobre as abordagens de design para a sustentabilidade objetivou um 

aprofundamento sobre uest es relacionadas ao processo de produção, consumo e descarte. Sua 

finalidade foi alcançar um entendimento de como o design e os serviços podem atuar em prol de 

uma produção sustentável, ainda durante a fase projetual, utilizando ferramentas ue enfo uem a

uestão estrat gica para a ualidade, uest es t cnicas e operacionais, com a delimitação dos

re uisitos necessários  geração do modelo de serviços para a sustentabilidade. Bem como, 

entender de ue forma tais abordagens contribuem para a inovação e para um design mais 

participativo, construído a partir da colaboração entre as pessoas.

O design colaborativo e a inovação social

Segundo Manzini e Vezzoli 200 , o fato de designers trabalharem em união com diversas áreas 

inovadoras faz da atividade uma propulsora de invenç es e novas descobertas sociais. Tais soluç es 

podem surgir a partir de estudos sobre novas tecnologias e demandas sociais ou da observação 

sobre as mudanças vividas em sociedade. A Evolved industrialization, como indica os autores idem , 

simboliza uma produção, logística e um sistema de distribuição ue permite diferentes 

participantes convergirem em prol de objetivos sustentáveis. Tudo isso, atrelado  liderança e  

participação dos usuários como elo final da cadeia, são re uisitos fundamentais para o design, na 

atualidade. Desse modo, os autores afirmam:

Em adição, e ercer este papel demanda do designer não apenas um avanço em sua 
comunicação profissional, nas habilidades projetuais e estrat gicas, mas sobretudo uma 
refle ão do lugar ue ocupa entre outros atores sociais.  Como, nesta sociedade, uma 
multiplicidade de minorias ativas está inventando novas maneiras de viver e agir, os
designers podem entrar nesse campo difuso do projeto como moderadores, trazendo 
consigo suas compet ncias específicas, sendo capazes de criar vis es do possível  a 
habilidade de visualizar algo ue ainda não e iste, mas ue poderia e istir , e criar 
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estrat gias para alcançar seus objetivos sabendo ue passos dar para transformar vis es 
em soluç es reais  MAN INI e VE OLI, 200 , p. 0 .

De acordo com Manzini e Vezzoli 200 , este novo modo de projetar e de operar dentro da 

sociedade indica ue os designers devem ad uirir novas habilidades, tanto para realizar parcerias 

com outras áreas e diferentes atores sociais como para colaborar com novas vis es e novos 

cenários compartilhados, sendo co-designers de sofisticados sistemas de produtos, serviços e 

informaç es. A criatividade, dessa maneira, deve ser buscada entre os diversos atores ue comp em 

o processo, não estando restrita  figura do designer.

Leff 200 , p. 220 , em apoio a essa visão, afirma ue: a comple idade ambiental se constrói e se 

apreende num processo dialógico, no interc mbio de saberes, na hibridização da ci ncia, da 

tecnologia e dos saberes populares. ...   o reconhecimento de sentidos culturais diferenciados, 

não apenas como uma tica, senão como uma ontologia do ser, plural e diverso . Dessa forma, tem-

se ue os processos ue favorecem a relação entre as pessoas, t m maior poder para gerar soluç es 

criativas e, por sua vez, inovadoras. O designer possui um amplo campo de descobertas atrav s da 

colaboração entre perspectivas diversas.

Manzini 200  aborda o papel do designer como agente interceptador de ideias ue surgem de 

grupos de pessoas, com diferentes pontos de vista e conhecimentos específicos, sejam estes 

científicos ou não, para o alcance de soluç es. Assim, corrobora com aspectos fundamentais para a 

sustentabilidade como a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a colaboração e o diálogo.

O autor aponta o design atual como desenvolvedor de plataformas21 ue possibilitem esse 

processo de relação entre as pessoas, au iliando no alcance de resultados inovadores e criativos. A 

esse sistema projetivo Manzini e Vezzoli 200  denominam inovação social. Para ue ocorra, 

condiç es para a liberdade criativa devem ser criadas e, antes delas, ambientes ue promovam a 

interação entre pessoas e objetos visando relaç es, não somente e peri ncias.

��������������������������������������������������������

21 anzini (200 , p. 4) conceitua plataforma como uma solução habilitante  um sistema de produtos, servi os, 
comunica o e o ue mais for necess rio para implementar a acessibilidade, a efic cia e a replicabilidade de uma 
organiza o colaborativa.   autor enfatiza ue conceber e desenvolver solu es habilitantes n o  uma tarefa 
simples  a ualidade das rela es interpessoais, ue s o uma precondi o para as organiza es colaborativas, s o 
muito delicadas e cada interven o externa coloca seu e uil brio em risco.
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Dessa forma, discorre sobre a import ncia do papel participativo dos usuários no processo de um 

serviço, por e emplo. Segundo Manzini 1 , apud MAN INI e VE OLI, 200 , um dos 

problemas da economia de serviços  o seu custo. Mas, se o usuário participa com o próprio tempo 

e com seu próprio empenho, este custo tende a bai ar. O autor cita como e emplos os restaurantes 

self-service e os cai as 2  horas. No caso do turismo, pode-se perceber este comportamento no 

momento em ue o turista retira o li o da natureza, planta árvores ou semeia e recolhe alimentos 

na agricultura familiar, por e emplo. 

Assim, Manzini idem  oferece linhas guias para um mi  de produtos e serviços eficientes: Oferta de 

resultados – venda de produtos substituída por venda de resultados corroborando com o conceito 

de PSS  e Oferta de plataformas – a partir do compartilhamento de processos de forma coletiva. 

Ambas as ofertas podem ser contempladas no ambiente hoteleiro atrav s do próprios serviços 

prestados e da concepção de ambientes, como cozinha e lavanderia, onde os hóspedes podem se 

encontrar, interagir e realizar os próprios serviços.

Manzini e Vezzoli 200 , deste modo, apontam para uma evolução do papel do usuário, ue dei a 

de ter uma postura passiva tradicional  e passa a ter uma postura pró-ativa, participante. Deste 

ponto, evolui para o usuário capaz de criar e desenvolver novos serviços. Como e emplo, tem-se os 

projetos de comunidade solidária, bazares e feiras de condomínio, programas de carona, de 

ocupação para idosos, dentre outros apresentados pelo projeto Comunidades Criativas.

Segundo Costa 200 , são denominadas Comunidades Criativas, ou Creative Communities, as 

comunidades com propostas espont neas de mudanças culturais ue resultam em ganhos 

ambientais, promovendo a si mesmas benefícios ambientais, sociais e econ micos. Segundo a 

autora, as propostas se agrupam em seis temas: habitação, alimentação, traslado, trabalho, educação 

e socialização. Tais propostas visam a construção de cenários sustentáveis com vistas a incentivar 

novas formas de pensar, de agir e de interagir com o conte to ambiental, coletivamente, a partir 

dos seguintes tópicos:

1. Pensar antes de fazer, ponderando objetivos

2. Usar o ue já e iste, reduzindo a necessidade do novo
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. Proteger e desenvolver a diversidade tecnológica, sócio-cultural e biológica

. Dar espaço para a natureza, protegendo ambientes naturais

. Re-naturalizar a comida, cultivando alimentos naturalmente

. Reduzir a demanda por transporte

. Reduzir a demanda por produtos atrav s de compartilhamento

. Aumentar a participação das pessoas

. Desenvolver redes de colaboração

10. Utilizar o sol, o vento e a biomassa, reduzindo a depend ncia do petróleo

11. Produzir com resíduo zero.

Assim, o usuário, em conjunto com outros atores sociais, ad uire um papel de co-produtor, 

interferindo diretamente sobre os resultados do processo. Segundo Manzini 200 , tudo isto 

resulta como sendo de grande import ncia no desenvolvimento das novas tecnologias. Estas, 

segundo o autor, t m não somente um caráter intrinsecamente e substancialmente  imaterial, mas 

podem fornecer um suporte insubstituível  gestão e s articulaç es dos serviços e dos sistemas 

mais comple os. São, portanto, um importante instrumento para distribuir informaç es e encontrar 

novas oportunidades para a troca de energias e materiais. 

Um instrumento ue corrobora com este novo paradigma do design colaborativo e com o processo 

de inovação social  denominado LOLA – ooking for ikely Alternatives buscando alternativas 

possíveis, em portugu s . Esta ferramenta serve de base para a descoberta de casos de inovação 

social e, a partir dessa descoberta, determinar como o design pode atuar, sendo til para a criação 

de plataformas ue favoreçam as soluç es encontradas pelas pessoas, no dia a dia e em sua própria 

comunidade MUNI  e FIGUEIREDO, 200 . O projeto LOLA22 foi lançado em 200  como uma 

ferramenta pedagógica para alunos e professores com a finalidade de au iliar no processo de 

identificar, avaliar e documentar casos de inovação social em termos de estilo de vida 

sustentáveis  idem .

��������������������������������������������������������

22 ais informa es dispon veis em http sustainable-everyday.net lolaprocess
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Em relação a este processo de inovação social, outra abordagem pode ser feita sobre os meios de 

comunicação, capazes de difundir a informação em tempo uase simult neo ao acontecimento, 

sendo instrumentos tecnológicos ue podem servir a favor da sustentabilidade CARRIL, 200  

GUATARI, 2001 . A Internet, para salientar uma das mídias mais importantes da atualidade, torna-se 

uma poderosa ferramenta para o ser humano conhecer, comunicar-se, agir e interagir local e 

globalmente, desenvolvendo processos de inovação. Para citar algumas de suas contribuiç es e 

influ ncias sobre o modo de vida contempor neo, observa-se: 

1. A independ ncia na busca e fornecimento de informaç es  

2. A capacidade de gerar e criar novas definiç es e novos negócios em ual uer parte do 

mundo

. A velocidade como movimentos artísticos podem surgir e desaparecer

. A comunicação e a interação cada vez mais constante entre as pessoas no meio virtual e os 

resultados disso, no mbito real material

. O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas no próprio sítio

. A oferta de informação conhecimento e a educação, em rede

. A facilidade dos soft ares em armazenar informaç es sobre os usuários

. A capacidade da rede para gerar movimentos ativistas, em cadeia global, dentre outros.

Dessa forma, observa-se ue a Internet não só aponta caminhos para o design como, atrav s deles, 

faz surgir novas possibilidades de interação entre as pessoas e seus pensamentos e de repercussão 

das mensagens geradas. Como uma eficiente ferramenta de comunicação, a Internet se consolida 

como novo canal de descobertas e inovação – símbolo do s culo I.

Para Santaella 1 , uando se consideram os fen menos culturais, eles só funcionam 

culturalmente por ue são tamb m um fen meno de comunicação, e considerando-se ue esses

fen menos só comunicam por ue se estruturam como linguagem, pode-se concluir ue todo e 

ual uer fato cultural, toda e ual uer atividade ou prática social constituem-se como práticas 

significantes, isto , práticas de produção de linguagem e de sentido.  Assim, a Internet funciona 

como meio para a transmissão de mensagens representadas, por sua vez, atrav s de signos, ue 
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comunicam para um universo de culturas, por meio da linguagem audiovisual e de in meros 

idiomas.

Al m da Internet, ue figura como um bom e emplo de plataforma para a inovação, iniciativas reais 

em prol da sustentabilidade são colocadas a ui, como e emplos: o livro Silent Spring Primavera 

Silenciosa , de Rachel Carson  o movimento Simplicidade Voluntária  o Terceiro Setor representado 

por ONGs como o Greenpeace, o F e o Instituto A atu  o movimento Slow ood2  o 

Passaporte Verde2  a agricultura org nica  a difusão do oga e de outras tradiç es orientais cujos 

princípios se baseiam na tica, na paz, no autoconhecimento, na cooperação, no holismo e na 

espiritualidade  v m ad uirindo cada dia mais adeptos e, com isso, promovendo pe uenas 

revoluç es no modo de pensar materialista e individualista ue domina o sistema econ mico 

global. 

Assim, o ue a sustentabilidade vem propor como novo  justamente uma ponderação de interesses 

entre sociedade, economia e meio ambiente, onde não se busca a manutenção dos e tremos mas 

sim, uma harmonia entre as partes, ue devem conviver em sistema de cooperação e 

interdepend ncia. Desse modo, o modelo a ui proposto visa contemplar estudos sobre a inovação 

social, servindo de plataforma para a colaboração entre as pessoas e possibilitando ue as mesmas 

tenham liberdade para realizar seus próprios serviços, promovendo a inovação. Por fim, a uestão 

do design ue considera os serviços  apresentada a seguir, atrav s de conceitos sobre design de 

serviço, responsável por atender tanto aos aspectos internos  organização, como aos e ternos, na 

concepção do projeto.

��������������������������������������������������������

2  Slow ood, segundo Dougherty (200 , p.1 0),  um movimento fundando na It lia em oposi o  cultura e ao 
estilo de vida do ast ood. Slow ood  uma organiza o global comprometida com a agricultura e a prepara o de 
alimentos de forma saud vel, justa e sustent vel .�
24  Passaporte erde  um projeto implementado pelo PN A e trazido ao Brasil pelo inist rio do Turismo
visando ajudar turistas a reduzirem o impacto ambiental e social de suas viagens. Segundo a rganiza o undial do 
Turismo  T, cerca de 00 milh es de pessoas viajaram pelo mundo em 200  e esse n mero deve chegar a 1,6 
bilh o em 2020 ( IDA SI P ES, jan. 200 , Ed. 5). Reportagem em anexo.
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Tabela-resumo  orientaç es para a proposta

SUSTENTABILIDADE E DESIGN

Autor Conceito

Declaração de oto 200 Colaboração, educação, informação.

Manzini 200 Comunidades criativas

Economia do serviço, bai o custo, designer como articulador dos sentidos

Usuário proativo.

Id ias e desejos centralizam as soluç es. 

Desenvolver plataformas ue possibilitam a relação entre as pessoas para 

alcançar resultados inovadores e criativos.

Manzini e Vezolli 200 Vis es do possível.

Inovação social.

Plataformas colaborativas.

Leff 200 Comple idade ambiental apreendida num processo dialógico, no 

interc mbio de saberes, na hibridização da ci ncia, da tecnologia e dos 

saberes populares.

Costa 200 Comunidades criativas para proteger e desenvolver a diversidade 

tecnológica, sócio-cultural e biológica  compartilhamento  maior 

participação das pessoas  redes de colaboração, produção com zero 

resíduo, o ue contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Quadro 6. Tabela-resumo: Sustentabilidade e design. Pesquisa direta (2010).

ABORDAGENS DO D S

Autor Conceito

Manzini e Vezolli 200 uem projeta tem de possuir informaç es e m todos de análise, de 

medida, de avaliação e instrumento de suporte para as decis es. 

Confronto de informaç es e relaç es entre sistema de produção, consumo 

e ambiente  atores e ciclo de vida.

O impacto ambiental não  determinado pelo produto ou material, mas 

pelo conjunto de processos ue o acompanham.

ACV - Definir, de forma mais completa possível, um uadro de interaç es 

entre uma determinada atividade e o ambiente contribuir para a 

compreensão da comple idade e das conse ncias ambientais dessa 

atividade fornecer, a uem tem o poder de decisão, as informaç es ue 

definem os efeitos das aç es no ambiente das atividades e ue prop em 

oportunidades de melhoramento das condiç es ambientais .
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ACV 200 Inventário de entradas e saídas do serviço e identificação dos impactos 

ambientais potenciais ao longo do ciclo de vida.

Alastair 200 Fases do LCD: pr -produção, fabricação, distribuição, uso, descarte. 

Observar a economia local, obedecer ao PSS, reter habilidades artesanais

locais, reuso dos produtos, design universal, uso de materiais mais 

abundantes.

Manzini e Vezzoli 200 PSS – Uso mais eficiente de recursos, uso mais intenso dos mesmos 

produtos, interesse maior em estender a vida til dos mesmos. 

Uso coletivo e gestão do produto por terceiros.

Blom 1 Recursos reutilizáveis

Bai o consumo de energia

Consci ncia sobre os limites do crescimento

Reciclagem intensiva

Planejamento empresarial ecológico.

McDonough e Braungart 

2002

Intelig ncia ecológica

ustiça social

Celebração da criatividade a partir dos crit rios: custo, performance e 

est tica

ualidade: alcançada por meio da melhoria dos aspectos naturais e 

culturais de um conte to, gerando inovação, prosperidade econ mica e 

valor.

 R s – Reduzir, reutilizar, reciclar e regular.

Respeito  diversidade e Ecoefetividade.

azazian 200 Economia leve: responsabilidade, conhecer e entender os impactos, 

interdepend ncia, flu o fechado, produto serviço  componente do 

ecossistema, formar e informar, o justo necessário, desmaterialização, 

produto local.
Quadro 7. Tabela-resumo  Abordagens do D4S. Pesquisa direta (2010).

Design de Serviço

Segundo Aurich e Fuchs 200 , embora sejam utilizadas ferramentas estrat gicas para o projeto de 

serviços advindas tanto da engenharia como do design, o design de serviços ainda não encontra, em 

sua teoria, princípios muito bem definidos, se comparado ao design de produtos.  Thac ara 

DESIGN EE , 200 , inclusive, contesta o uso do termo SERVICE DESIGN em ingl s  devido ao 
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fato de considerar ue o design já configura soluç es, independente da área de atuação. Observa-

se, ainda, ue muito do embasamento teórico do design de serviços  retirado da administração –

aspecto ue será melhor discutido ao longo desse referencial.

Design de serviços pode ser compreendido como o ato de projetar serviços com o intuito de prover 

benefícios entre as partes envolvidas, de forma eficiente e eficaz, estimulando a participação ativa 

das pessoas e oferecendo a elas a oportunidade de agir BUC ANAN, 200 . Tais partes, segundo 

Coo  et al 2002  são consideradas: a ORGANI AÇÃO DO SERVIÇO gestores, administradores , o 

PESSOAL DE CONTATO linha de frente, colaboradores  e o CLIENTE consumidores, usuários .

Segundo Morelli 2002 , design de serviços se configura como um processo integrado e interativo, 

onde a fase de gestão inclui estrat gias de medida e de testes a fim de fornecer feedback para 

futuros aperfeiçoamentos. A figura abai o foi proposta por Ramas am  1  e utilizada por 

Morelli 2002  para ilustrar a relação entre o processo de design do serviço e o processo de gestão 

do serviço figura 1 :

Figura . odelo de design de servi os e gest o de servi os. Adaptado de Ramas amy (1996 apud MORELLI, 
2002, p. 14)

Conforme observa-se na figura, o processo de design de serviço se inicia com a definição dos 

atributos do projeto, com a especificação de seus padr es de performance, partindo para a geração 

e avaliação das alternativas de design, com vistas ao desenvolvimento dos detalhes projetuais. Na 

fase de gestão do serviço, identificam-se as etapas de implementação e de mensuração da 
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performance e da satisfação percebida, visando melhorias a serem incorporadas na fase de 

definição do atributos do projeto, em um ciclo de design contínuo.  Essa representação de 

Ramas am  figura 1  foi tomada como base para a configuração do modelo proposto, o ual será 

apresentado na segunda parte desta pes uisa.

Por sua vez, ao abordar design de serviços, Manzini 1  aponta para o design estrat gico, 

propenso a superar o paradigma do produto, ou seja, do projeto centralizado unicamente em um 

bem físico. Prop e, dessa forma, uma e tensão do projeto tangível ao intangível, visando alcançar o 

sistema de comunicação – informação ao usuário. Segundo o autor:

Nesta perspectiva, não  suficiente projetar considerando apenas os valores est tico-
formais, funcionais e de serventia de um produto.  tamb m necessário, projetar a forma 
das relaç es entre as diversas pessoas e, entre as pessoas e os produtos MAN INI, 200 .

 nesse cenário ue se vislumbra a relação mais profunda do design, como atividade projetual, com 

o turismo en uanto atividade processual e din mica. Para Manzini e Vezzoli 200 , p. 2 :  

necessário operar no espaço e no tempo, onde a intervenção venha acontecer, temos ue 

compreender a razão desta interação, para projetarmos o modo como isto deve acontecer e o 

conte do físico e cultural onde acontecer . Ou seja,  necessária uma visão macro-espacial e 

holística ue colabore com a definição de estrat gias empresariais ue promovam relaç es entre 

pessoas e produtos.

Assim, de acordo com Aurich e Fuchs 200 , a uestão estrat gica  apresentada em casos de 

sistemas ue envolvem produtos e serviços, a partir das seguintes estrat gias:

1. Orientação por compet ncia iability orientation - esta primeira estrat gia se baseia na 

visão tradicional das empresas onde o desenvolvimento e a inovação dos produtos se 

estabelecem como compet ncias principais core competences , definindo processos de 

design de produto bem estruturados. Neste cenário, serviços figuram como elemento de 

credibilidade, compondo as garantias e o suporte para a manutenção do funcionamento do 

produto. E .: telefone celular, com suas garantias e suporte t cnico

2. Orientação pela função unction orientation - como estrat gia mais avançada, e iste a 

orientada para a função, ue busca oferecer serviços para produtos mais elaborados, 
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suportados por uma s rie de outros serviços. Este processo  resultado de um design de 

serviços sistemático, onde produtos e serviços podem ser combinados visando atender s 

especificaç es do cliente. Produto e serviço atuam em conjunto, sendo este ltimo 

responsável por suportar a função ue o produto visa suprir. E .: automóvel e postos de 

combustível, oficinas e revendedoras

. Orientação para uso se orientation – a terceira e ltima estrat gia  dirigida ao uso. Tem o 

intuito de prover ao cliente uma solução individual para a sua demanda levando em 

consideração componentes tangíveis e intangíveis. Neste mbito, o processo de design 

re uer a integração de elementos do design de serviço dentro do processo de design do 

produto. O PSS representa, neste caso, uma solução orientada ao uso, refletindo diferentes 

níveis de serviço. E .: Aluguel de carros ou aluguel de má uinas de lavar roupas.

A relação destas estrat gias com o modelo a ui proposto se dá a partir da orientação ao uso, onde 

 estimulada a substituição de produtos por serviços, como abordado no tópico PSS e onde os 

usuários t m maior participação sobre o processo. Aurich e Fuchs 200  apresentam a seguinte 

figura para ilustrar os níveis correspondentes ao design de serviços, segundo as estrat gias 

abordadas acima figura 1 :
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Figura . Função do serviço em relação à estratégia de design. Adaptado de Aurich e Fuchs (2007, p. 03)

Aurich e Fuchs 200  afirmam ue, integrando características dos serviços no processo2  de design 

de produtos, um processo sistemático de design de serviços pode ser alcançado. Desse modo, a 

orientação para o uso re uer a integração de ambos os processos como meio de alinhar a troca e a 

organização das informaç es relevantes ao projeto figura 1 :

�������������������������������������������������������

25 Processo pode ser entendido como atividades controladas ue visam atingir e superar padr es estabelecidos 
( ARTINS e ERIN , 200 , p. ).
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Figura . Abordagem para o desenvolvimento sistemático de processos de design de produto e de serviços 
integrados. Adaptado de Aurich e Fuchs 200 , p. 0

De acordo com a figura, o processo de design visa uma conflu ncia sistemática entre as etapas 

relacionadas ao projeto do produto, entre os serviços relacionados  troca de informaç es e a sua 

organização, e por fim, da integração entre processos produtivos e de serviços – o ue indica um 

comple o flu o de relaç es entre pessoas, materiais, processos e sistemas. Neste ponto, busca-se 

um maior aprofundamento sobre as uest es de relação direta com o modelo de design de serviços 

apresentado na segunda parte do trabalho, o ual considera a comple idade das relaç es entre as 

pessoas e seu ambiente. Assim, a comple idade do serviço se refere, tamb m,  comple idade das 

relaç es sociais ue influenciam a maneira como a interação do serviço se desenvolve DE 

MIC ELIS, 1  apud SANGIORGI, 200 . Segundo Sangiorgi 200 , os processos de interação 

podem ocorrer de tr s formas:
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1. ne to one – de indivíduo para indivíduo

2. ne to many – de indivíduo para grupo de pessoas

. any to many - de grupo de pessoas para grupo de pessoas.

Sangiorgi idem  aponta para a necessidade de uma apro imação conte tual para se compreender o 

processo de interação no serviço e afirma ue o comportamento e a percepção do serviço, atrav s 

da participação das pessoas em cada encontro de serviço2 , dependem de diferentes níveis e fatores 

figura 20 . Assim, os serviços devem ser observados e projetados considerando o conte to amplo, 

onde eles ocorrem. Para tal, a autora sugere as seguintes etapas:

1. Desenvolvimento do padrão do DESIGN DE INTERAÇÃO, o ue implica compreender as 

relaç es interaç es  ue ocorrem entre os envolvidos com o serviço  e

2. Desenvolvimento de uma interpretação do design ue proporciona tanto INSTRUMENTOS 

CONCEITUAIS modelo do serviço  como OPERACIONAIS m todos e ferramentas de design  

para o desenvolvimento de um projeto integrado e coerente com todos os elementos ue 

contribuem para a definição da ualidade da interação ou do encontro do serviço.

Figura 20. Situa o do Servi o. Adaptado de Sangiorgi (2008).

�������������������������������������������������������

26 Surprenant e Solomon (1  apud D R , 2005) definem o encontro de servi os como uma intera o di dica 
entre o cliente e o prestador de servi os.
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Sangiorgi 200  indica, ainda, tr s atitudes ue devem ser tomadas para o projeto de design e o 

flu o de atividades do serviço:

1. ALIVIAR CONFLITOS EM POTENCIAL – o sucesso do projeto de bons serviços pode ser 

otimizado uando se alivia conflitos potenciais durante os encontros de serviço, atrav s da 

sincronização das perspectivas, objetivos, práticas e istentes e as capacidades dos 

participantes do serviço

2. TER PONTO DE VISTA OL STICO E INTERNO – Designers devem trabalhar em dois níveis: 

adotando um procedimento holístico, interpretando as aç es dos participantes do serviço 

dentro do conte to maior onde elas ocorrem  e e plorando os pontos de vista dos 

membros para absorver as suas perspectivas e vozes

. PROCEDIMENTO PARTICIPATIVO – o sucesso do design de serviço está na habilidade dos 

provedores do serviço em entender e integrar as diferentes perspectivas dos participantes 

do serviço no processo de design para projetar encontros de serviço ue atendam as suas 

práticas e objetivos.

A metodologia de design de serviços indicada por Sangiorgi 200  segue uma estrutura hierár uica 

da Atividade umana, orientada por objetivos ue acompanham atitudes influenciadas por 

condiç es sociais e físicas. A teoria da Atividade umana2  prop e um conjunto de conceitos e 

modelos básicos para a análise da Atividade umana, ue  descrita como: um interm dio entre 

um sujeito ativo ou um grupo e o objeto artefato físico ou problema , está sempre mediada por 

artefatos físicos ou cognitivos  e se estabelece dentro de uma comunidade específica 

caracterizada por regras formais ou informais  e por uma organização de trabalho funç es e 

tarefas  ENGESTROM, 1  apud SANGIORGI, 200 , p. 21 .

��������������������������������������������������������

2  A Teoria da Atividade foi continuada por eontiev ap s a morte de ygotsky, em 1 4, seu precursor. Essa teoria se 
prop e a analisar o desenvolvimento da consci ncia a partir da atividade humana em meio social e sua nfase  dada 
sobre os impactos psicol gicos da atividade organizada e pelas condi es estabelecidas pelos sistemas sociais, tendo 
como intuito a aprendizagem. A base dessa teoria reside na capacidade humana de modificar voluntaria e 
intencionalmente o mundo, a fim de atingir resultados determinados. Para eontiev (1 ) o ue distingue uma 
atividade de outra  o objeto da atividade ue confere  mesma determinada dire o, sendo ue para se atingir as 
metas e motivos da atividade, s o necess rias a es, ue por sua vez, s o alcan adas por meio de opera es (PINT  e 
RICHTER, s d, p. 0 ).
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A autora afirma, ainda, ue e istem os serviços colaborativos open ended . Estes serviços decorrem 

de uma se ncia de interaç es projetada pelo design de plataformas2  ue possibilitam a ação e a 

socialização. Este se baseia no design do material produtos, informação, ambientes  e social regras 

e funç es  como condiç es para facilitar e possibilitar certos tipos de aç es e comportamentos, os 

uais devem estar de acordo com os objetivos e estrat gias do serviço. 

Sangiorgi 200 , p. 1  define, neste conte to, uatro etapas para o design de serviço: a primeira 

consiste na APROPRIAÇÃO DO CONTE TO, onde são definidos e determinados os sujeitos, seus 

pap is, os artefatos utilizados e as normas ue deverão seguir no processo do serviço. Levando-se 

em conta, ainda, suas e peri ncias, a usabilidade dos artefatos, as compet ncias e os hábitos dos 

participantes, bem como, objetivos, normas e pap is dos sujeitos. A figura a seguir apresenta uma 

estrutura ue favorece a compreensão das características do sistema de serviço e de seu conte to, 

colaborando para o processo de conceituação, desenvolvimento e implementação deste figura 21 :

Figura . apa do Sistema de Atividade Humana. Adaptado de Sangiorgi (2008, p. 21)

�������������������������������������������������������

2  A palavra plataforma tem origem no s culo I e provem do termo franc s plateforme, ue significa piso plano, 
literalmente, forma plana. No contexto abordado acima, plataforma pode ser compreendida como uma superf cie ou 
interface onde as intera es do servi o acontecem e ue, atrav s do design, pode ser projetada (Thesaurus, 200 ).
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Outra etapa diz respeito s atividades de GERAÇÃO DE IDEIA ou brainstorming. Esta prática já  

empregada em processos de design de produto e, no caso descrito por Sangiorgi 200  consiste no 

uso de issue cards ue são empregados como estímulo, com o objetivo de identificar ue tipos de 

serviço podem ser oferecidos com o propósito de atender s contradiç es do grupo. Os cart es 

apresentam, atrav s de um te to breve e uma imagem representativa, situaç es problemáticas 

e istentes e perspectivas de conflito das atividades da empresa e das pessoas. A autora 200  

identifica, nesta etapa, os problemas ue cada participante apresenta em relação ao serviço e s 

interaç es, bem como, o ue precisa ser melhorado.

A terceira etapa consiste no SERVIÇO DE IDEIAS, onde as pessoas representam, graficamente, atrav s 

de Storyboards2  ou diagramas, como os conflitos podem ser resolvidos e uais soluç es devem ser 

implementadas. Então, a autora apresenta a uarta e ltima etapa, ue consiste na linguagem do 

design. Para se desenvolver a LINGUAGEM DO DESIGN  preciso saber ue sistemas de atividades 

podem suprir o serviço figura 21 . Os serviços, desse modo, são resultados de encontros diretos e 

indiretos entre pessoas ue pertencem a diferentes sistemas de atividade com diferentes 

perspectivas, práticas e objetivos. Nesse conte to, os conflitos são contradiç es entre práticas 

próprias das pessoas, bem como, de práticas e objetivos diferentes ue podem emergir entre as 

pessoas, uando reunidas em um grupo.

Por essa razão, segundo Sangiorgi 200 , os serviços são sistemas comple os e adaptativos. Para a

autora, as organizaç es devem se considerar complicados sistemas adaptativos ue precisam tanto 

ceder s mudanças como gerá-las em respostas, geralmente, não-lineares e difíceis de se predizer. 

As mudanças ue levam a inovaç es ue alteram o sistema por completo devem ter em conta uma 

melhor compreensão das práticas locais. Assim, para os inen 200 , design de serviços pode ser 

definido como: o design para e peri ncias ue alcançam as pessoas atrav s de muitos e 

diferenciados pontos de encontro e ue acontecem atrav s do tempo . Afirmando, ainda, ue os 

��������������������������������������������������������

2  Storyboard  m projeto de uma se ncia de cenas cinematogr ficas muito utilizado na publicidade, anima o e 
em cinema em geral.  primeira vista um storyboard parece uma hist ria em uadrinhos. Apesar de o storyboard n o 
ser uma H  propriamente dita, por n o possuir bal es nem se destinar  reprodu o, reserva as caracter sticas de 
divis o de a o em uadros  ( ikipedia, 200 ).
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designers podem projetar o ambiente do serviço e toda a comunicação relacionada a ele, mas não 

as verdadeiras e peri ncias humanas ou seus conceitos.  Na verdade, segundo Buber apud Cipolla, 

200  o design pode projetar e peri ncias ou plataformas para ue as relaç es entre as pessoas 

aconteçam, mas não podem projetar essas relaç es.

Diferenciando Relaç es e xperiências

Buber 1 21 apud CIPOLLA, 200 , aponta diferenças fundamentais entre os conceitos de relação e 

de e peri ncia. Para o autor, uma relação se configura no presente e acontece pela aus ncia de 

e pectativas da pessoa sobre o objeto com o ual está lidando e ue pode se apresentar como uma 

outra pessoa. No caso da e peri ncia, esta  prevista em um tempo passado, gerando no individuo 

pr -conceitos sobre o objeto ue foi definido anteriormente e ue, durante a interação, não tem 

abertura para se mostrar de outra forma.

Cipolla 200 , corrobora com a visão de Buber no sentido em ue aponta os vínculos desta com o 

design. A autora afirma ue o designer está apto a projetar de e peri ncias para o usuário, sendo, 

por outro lado, incapaz de agir sobre os processos relacionais deste. E plica ue isso ocorre por ue, 

em seu ato de projetar, o designer necessita conhecer variáveis preestabelecidas e o resultado de 

seu trabalho  um projeto com características operacionais e de interação predefinidas e previstas.

Assim, na relação interação Eu-Vós ou I-Thou, como denomina Buber , o indivíduo encontra-se 

vulnerável ao outro e ambos se reconhecem como pessoas. á no caso da e peri ncia interação Eu-Coisa 

ou I-It, denominação do autor , os envolvidos são tomados como objetos, pois reconhecem no outro 

apenas o ue previram em um processo ocorrido no passado. Cipolla acrescenta uma característica ue 

au ilia na identificação destes processos: a vulnerabilidade. Para a autora, em uma relação, as pessoas 

estão vulneráveis umas s outras, sendo incapazes de prever os resultados de sua interação.

No caso da e peri ncia, campo de ação do designer, a vulnerabilidade deve ser evitada. Para tal, o 

projeto deve estar pautado em elementos previsíveis, variáveis estatísticas, modelos e 

comprovaç es ue assegurem resultados fi is aos objetivos e metas do projeto, evitando ue 

surpresas’ ocorram durante o processo de interação indivíduo-objeto. Neste caso, o modo de 
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projetar  linear, apresentado como características principais a simplicidade, a estabilidade, a 

previsibilidade e a objetividade, e ainda, entradas e saídas bem definidas.

No caso do processo relacional, a interação ocorre em conformidade com um outro elemento 

fundamental ao paradigma da sustentabilidade: o pensamento sist mico. Tal visão aponta para 

resultados comple os, instáveis, intersubjetivos e incapazes de serem previstos. Desse modo, como 

afirma Cipolla e Manzini 200 , para ue o designer atue neste mbito, faz-se necessário ue 

fo ue o projeto na promoção de plataformas ue possibilitem as relaç es, evitando apresentar 

impedimentos’ a elas.

Relacionando este pensamento ao design de serviços e, mais especificamente, aos serviços 

turísticos, observa-se ue, segundo Cipolla e o princípio dialógico de Buber, a vulnerabilidade não 

está presente no turismo, mas sim, na hospitalidade. Desse modo, as relaç es entre pessoas 

acontecem nesse ltimo conte to – sem e pectativas, prejulgamentos ou conceitos 

preestabelecidos – ou seja, nele se configura uma relação Eu-Vós. uando julgamentos e 

e pectativas estão presentes, o ue ocorre  uma e peri ncia Eu-Coisa. Por isso, o autor afirma ue 

as relaç es acontecem no presente e as e peri ncias ocorrem no passado.

Cipolla 200  considera o turismo uma atividade projetada e por isso, predefinida. Esse perfil do 

turismo ue ela denomina egoístico – focado na satisfação de um indivíduo –  indiferente  

coletividade. O design, neste conte to, se aplica ao fen meno turístico buscando incorporar a 

invulnerabilidade ao processo, ou seja, tornando o turista praticamente imune s interfer ncias do 

meio – o ue leva a uma e peri ncia Eu-Coisa. 

Por ser passível de previsão, certo controle e objetividade, a atividade turística pode ser resultado 

de um projeto e assim, já predisp e ao turista todo um repertório conceitual sobre o objeto, 

induzindo-o a chegar  localidade com uma ideia formada e preestabelecida, impossibilitando uma 

relação presente pois, suas atitudes devem ser controladas e todos os resultados dos contatos 

devem ser previsíveis.
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Contudo, pode-se observar ue o turismo  passível de vulnerabilidade a partir do momento em 

ue apresenta, como resultados da atividade, fen menos não re ueridos no projeto, por e emplo: a 

prostituição, a poluição ambiental e sonora, a perda de identidade cultural e das tradiç es, o 

desgaste das atraç es, dentre outros impactos sofridos pelas comunidades, uando do 

desenvolvimento da atividade, bem como, a migração de turistas para as áreas visitadas, como 

residentes permanentes.

Esse contato vulnerável ocorre, ainda, uando uma paisagem  observada ou uando acontece uma 

interação entre turistas e habitantes da localidade visitada. A dificuldade maior neste discurso está, 

conforme se observa, em destituir a palavra conceito do processo de design e, sendo assim, este 

não chegar a transmitir sinais pr -elaborados ue induzam os turistas ao preconceito a respeito de 

determinado local, ou seja, ue impeçam ue eles próprios criem juízo de valor ou ue cheguem ao 

local sem alguma e pectativa pr -estabelecida. Desse modo, acredita-se ue o design não pode ser 

inserido em um processo relacional, presencial.

Conclui-se, então, ue o designer pode atuar de modo mais ou menos e plícito em ambas as 

interaç es, a diferença estará em sua postura ou na forma como irá agir. Se for um designer ATIVO,

desenvolverá um projeto ue contemple m todos projetuais, a fim de criar uma e peri ncia 

previsível e mensurável entre indivíduos e objetos. Caso se colo ue como designer PASSIVO, seu 

papel será o de configurar plataformas de interação ue impli uem em um mínimo ou na aus ncia 

de elementos ue direcionem a relação entre as pessoas – corroborando com o design colaborativo 

e participativo CIPOLLA e MAN INI, 200  MAN INI e VE OLI, 200 .

Tais plataformas podem ser consideradas como meios atrav s dos uais as relaç es podem 

acontecer. Dessa modo, como e emplos de plataformas de interação utilizadas atualmente, em 

ambientes virtuais, podem ser citados: blogs, podcastings, Twitter, acebook, inkedIn, rkut, entre 

outros. Al m dos próprios meios de comunicação de mensagens mais antigos como a TV, o rádio a 

m sica e o cinema, ue estão cada vez adaptados  interatividade com o usuário. Assim, como 

plataformas podem ser considerados tanto sistemas virtuais como sistemas reais, dentre eles os 

softwares e os serviços.  
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Em vista desse cenário de possibilidades, o presente trabalho tem como foco a atuação do designer 

frente ao design de serviços, tomando os modelos de design de serviço defendidos por os inen 

200  e Sangiorgi 200  como principais refer ncias. os inen 200  afirma ue, a partir do 

design de serviços, as pessoas podem criar e ajustar seus conte tos de acordo com as próprias 

necessidades. E, sob essa ótica, o design se coloca como agente facilitador, promovendo 

plataformas ou cenários ue possibilitem o desenvolvimento de relaç es entre as pessoas, de forma 

a criar novas soluç es a partir da interação entre elas.

O design de serviços e a sustentabilidade

O design de serviços para a sustentabilidade visa, portanto, unir o desenvolvimento sustentável 

com o ato de projetar ual uer artefato, sistema, processo ou plataforma, sejam estes tangíveis, 

intangíveis ou uma relação entre ambos, considerando uma multiplicidade de aspectos. Isto posto, 

reafirma-se ue os designers devem, antes de tudo, ser responsáveis por impactos positivos sobre 

as pessoas, a economia e sobre o ambiente natural ou construído , de forma abrangente e fazendo 

uso da comunicação para repassar a mensagem, fato ue representa a comple idade desta 

atividade.

Desse modo, a comunicação, segundo o autor, pode ser feita atrav s do ambiente estrutura física e 

e uipamentos , dos produtos, do material gráfico, dos serviços em si processos , das tecnologias 

etc. A isso, os inen idem  chama comunicação tangível e intangível. Ele considera ue o design 

de serviço, desse modo, leva em consideração os muitos sentidos humanos e cita a inovação dos 

processos, serviços e ambientes como frutos da inovação social, ue conceitua como novos 

modelos de cooperação, redes ou novos modelos de negócios.

os inen 200  afirma ue, no design de serviços, uest es relacionadas ao aspecto intangível do 

processo são consideradas tão importantes uanto a uelas concernentes aos bens tangíveis assim 

como no design de produtos, a partir dos aspectos simbólicos destes . Tais uest es são 

consideradas como: os valores dos clientes  as compet ncias dos colaboradores  o repertório 

cultural dos usuários e as estrat gias da empresa. Ressaltando-se, ainda, outros pontos abordados 

por Sangiorgi 200 : normas, hábitos, e peri ncias, pap is dos sujeitos e regras de conduta.
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Para Dusmohamed 200 , o design de serviços está embasado em políticas e princípios ue t m 

como finalidade unir a organização, seus colaboradores, a comunidade e o governo em prol de 

aç es ativas e efetivas, ue au iliem no alcance do bem-estar m tuo. Tais princípios são listados 

pela autora como: personalização, colaboração, capacidade de resposta responsiveness , abertura, 

fle ibilidade, confiabilidade, valor, aprendizagem e inovação.  

Todos esses elementos, em conjunto com os aspectos tangíveis do serviço: ar uitetura, 

e uipamentos, recursos, tecnologia, pessoas, materiais audiovisuais,  dentre outros  comp em a 

estrutura do serviço e são fundamentais para o alcance dos resultados almejados pela organização e 

pelos stakeholders30. Figuram, dessa forma, como os inputs ou entradas do processo para se alcançar 

os outputs ou saídas determinadas previamente no plano estrat gico da empresa e no projeto de 

design do serviço. Estes, por sua vez, t m como meta a satisfação das e pectativas dos clientes, ue 

são o resultado de suas aspiraç es, de seu repertório cultural e de suas e peri ncias.

Segundo os inen 200 , para ue se desenvolva, o design de serviços deve estar pautado em 

compet ncias, processos de inovação, contrastes e unicidades, em surpresas positivas e na lealdade 

a repertórios, crenças, atitudes e valores pessoais dos indivíduos envolvidos. Ainda, de acordo com 

o autor idem , tem-se ue o design de serviços deve contemplar:

1. VISÃO CIENT FICA – o caráter científico não pode estar ausente do processo de design, 

sendo considerado um dos aspectos mais importantes desse sistema

2. ADE UAÇÃO TECNOLÓGICA – o designer não pode se apartar das inovaç es tecnológicas e 

dos avanços apresentados ao setor para o ual está projetando

. PERCEPÇÃO MULTI-SENSORIAL – devem ser desenvolvidas bases para a comunicação com o 

usuário em todos os sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar

. ADAPTAÇÃO AO RITMO ACELERADO DE VIDA – o design do serviço deve considerar a redução 

no tempo das pessoas para realizar tarefas, receber informaç es e alcançar resultados, no 

��������������������������������������������������������

0 ual uer grupo ou indiv duo ue pode afetar uma organiza o ou  afetada por ela.  sentido amplo do termo 
inclui fornecedores, clientes, acionistas, funcion rios, comunidades, grupos pol ticos, governo, m dia etc. (C PER e 
AR RIS, 200 )
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conte to atual de ritmo acelerado da vida  bem ue esse conceito vai de encontro aos 

preceitos da sustentabilidade.

. AUMENTO PROGRESSIVO DA ERUDIÇÃO – as pessoas envolvidas no processo devem manter-se 

em um processo contínuo de atualização dos saberes, sejam eles específicos ou generalistas

. E PERI NCIA PR TICA – o serviço e suas variáveis devem ser provados, e aminados, sentidos 

pelos projetistas e envolvidos no processo

. A USTE CONSTANTE  IDENTIDADE – o projeto do serviço deve ser continuamente adaptado 

s mudanças socioculturais do ambiente onde está inserido, acompanhando as evoluç es 

do conte to

. DESIGN MAIS DEMOCR TICO – o processo de design deve ser desenvolvido com a 

participação de todos os interessados, os uais devem ser ouvidos, respeitados e atendidos 

pelo projeto.

Desses re uisitos, só não foram contemplados no modelo os itens  e . Os demais podem ser 

melhor visualizados na listagem de valores e atributos da sustentabilidade e na figura ue apresenta 

uma visão sist mica do design de serviço, ambos na segunda parte desta pes uisa. Assim, observa-se 

ue o design de serviços contempla uest es ue ultrapassam o mbito material e o ambiente 

produtivo fábrica do serviço . Abrange toda a cadeia de valor correspondente ao serviço e todos os 

atores envolvidos no processo, tanto de forma direta como de forma indireta. 

Diante desta comple idade, o design de serviços deve considerar a interação dos stakeholders, a co-

participação dos usuários no processo, bem como, a cooperação entre os concorrentes – em um 

processo de benchmarking31 ue visa o crescimento coletivo. Assim, o design de serviço vai al m do 

ambiente organizacional. Entra na comunidade e na sua rede de relaç es, compreendendo suas 

percepç es. Para tal, a participação dos colaboradores e clientes deve ser considerada e incentivada 

��������������������������������������������������������

1 Benchmarking pode ser entendido como  a compara o de seus da empresa  produtos e processos com os das 
empresas concorrentes ou empresas l deres de outros setores para encontrar meios de aprimorar sua ualidade e 
desempenho.  benchmarking tornou-se um poderoso instrumento para aumentar a competitividade da empresa  
( T ER e AR STR N , 1 5, p. 411).
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durante o processo projetual, atentando para a melhoria da ualidade de vida local, a valorização 

cultural e ambiental, a inovação e o fortalecimento da cadeia de valor. 

1.3.8.1 A cadeia de valor e a comunicação atrav s da marca

Cadeia de valor  conceituada por ruc en 200  como a cone ão e coordenação de um sistema 

econ mico em torno de um produto ou serviço, englobando diferentes atividades como produção, 

transformação, distribuição, mar eting, entre outras. A autora afirma ue o valor de uma oferta 

tamb m  atribuído por indivíduos e organizaç es ue integram os processos e as relaç es de troca 

entre os componentes da cadeia. Por sua vez, Alt 200  afirma tratar-se de um conjunto de 

atividades desempenhadas por uma organização desde as relaç es com os fornecedores e ciclos de 

produção e de venda, at  a fase de distribuição final, junto ao cliente. Esse conceito de 

interdepend ncia da cadeia de valor  melhor e plicitado a partir da figura apresentada a seguir 

figura 22 :

Figura . Cadeia de valor em empresa de serviços. Fonte: Alt 200

Alt 200  aponta para a relação entre atividades de apoio e as atividades primárias. Como 

atividades de apoio estão a infra-estrutura da empresa  gestão de pessoas  desenvolvimento de 

tecnologia  e a uisição de e uipamentos e recursos. Como atividades primárias estão as logísticas 

interna e e terna, as operaç es, o mar eting e as vendas e a logística de serviços. 
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A concepção de um planejamento ou de um projeto de design, segundo o autor idem , deve 

considerar todos os elementos ue comp em a cadeia de valor do serviço e ue influenciam a 

marca 2 do negócio. Bem como, os aspectos relacionados  comunicação da mensagem, atrav s da 

marca ue simboliza a identidade da empresa e comunica os seus valores – por meio de todos os 

outros pontos de contato do serviço.

Alt 200  defende a ideia de COOPETIÇÃO, ue significa a cooperação entre os concorrentes a fim 

de evitar ou minimizar danos sobre a imagem da empresa. Para o autor: os problemas em ual uer 

ponto da cadeia t m impacto sobre a marca. Todos os elos da cadeia são sócios da marca guarda-

chuva.  Para ele, uanto melhor a e peri ncia do usuário, maior o retorno para o serviço e essa 

e peri ncia, no caso dos serviços e principalmente dos serviços turísticos, envolve toda a sua cadeia 

de valor. Em complemento, sobre a marca, Pinheiro 200  afirma ue e istem tr s elementos ue 

caracterizam as marcas ue geram desejo nas pessoas:

1. Identidade e personalização

2. O valor da escassez

. A busca pelo belo e tecnicamente perfeito

Segundo Pinheiro idem , na Era da Informação, a falta de alguns elementos dessa lista no modo de 

vida da sociedade e na escassez de relaç es entre as pessoas, fez com ue os consumidores 

buscassem esses elementos na relação com as marcas ue consomem . Para tal, o autor idem  

afirma ue iniciou-se um processo de humanização das marcas na mente dos consumidores ue 

esperam ue elas:

1. Tragam mais certeza para sua vida

2. Preencham a sua vida com aventuras e surpresas

��������������������������������������������������������

2 Por marca se compreende um nome, frase, desenho, s mbolo ou alguma combina o entre esses elementos, 
identificando os servi os de uma empresa e diferenciando-os dos concorrentes  ( E C  e RI HT, 200 , p. 
201).

 Para ovelock e right (200 , p. ), personaliza o significa a elabora o de caracter sticas do servi o para 
atender s necessidades e prefer ncias espec ficas de cada cliente .
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. O ajudem a ser mais relevante

. O ajudem a se conectar melhor com os outros

. Agreguem valor e ensinem novas coisas, contem histórias e o ajudem a crescer

. Preencham sua vida atribulada com mais amor.

Para o autor, todas as interaç es do cliente com a marca devem estar alinhadas e conscientes dessa 

busca de valores, ou passarão despercebidas. Pinheiro 200  acredita ue esse  o verdadeiro 

significado por trás do clich : trazer sentido para a vida das pessoas  e orienta as empresas a 

buscarem os verdadeiros valores transmitidos atrav s dos pontos de contato com o cliente, os 

uais refletem a identidade corporativa. Este conceito aponta, novamente, para o foco desta 

pes uisa, destacando-se os tópicos  a  como principais norteadores do modelo proposto, no ue 

condiz  identidade e imagem corporativa do serviço para a sustentabilidade.

Identidade e imagem corporativa

Segundo Fascioni 200 , identidade corporativa pode ser compreendida como o conjunto de 

atributos e características ue torna uma empresa nica, especial. Tais atributos podem ser 

essenciais e ou acidentais. Para a autora, os atributos essenciais são os aspectos verdadeiros da 

empresa, ue nascem com ela. Os acidentais são ad uiridos durante a sua vida. Fascioni idem  

diferencia identidade corporativa de imagem corporativa, afirmando ue esta , por sua vez, o ue 

o p blico entende sobre a empresa, não o ue ela diz ser.

Desse modo, a autora 200  afirma ue a função do design  traduzir a identidade corporativa de 

forma a apro imá-la, ao má imo, da imagem desejada ou criada pelo cliente. Ou seja, o papel do 

designer  transmitir fielmente as características reais da empresa para ue sejam claramente 

percebidas pelo consumidor, criando assim, uma imagem corporativa fiel da organização. 

Os designers, assim, devem atuar buscando um consenso entre os membros da organização e a 

imagem ue estes t m dela, juntamente com os clientes e ternos consumidores  e intermediários 

fornecedores .  preciso, conforme Fascioni 200 , reduzir contradiç es e minimizar ilus es a fim 

de se obter um alinhamento de id ias para ue a identidade corporativa seja bem compreendida e a 
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identidade visual seja bem definida, formando, como conse ncia, uma imagem corporativa 

ade uada.

Segundo a autora idem , os elementos ue configuram a comunicação de uma empresa são: 

produtos  marcas  embalagens  eti uetas  catálogos  veículos, sinalização  uniformes  folhetos, 

cartazes, manuais  patrocínios  propaganda e brindes, dentre outros ue se relacionam direta ou 

indiretamente com o cliente consumidor. Assim, a identidade corporativa e o design corporativo

atuam lado a lado, sendo ambos responsáveis por definir e transmitir aos usuários as mensagens 

ue dão significado material  empresa atrav s dos elementos ue configuram a comunicação da 

organização. Vale salientar ue os encontros de serviço são altamente responsáveis pelo correto 

repasse dessa identidade e, por conse ncia, pela criação de imagem e significado na mente do 

cliente.

Segundo B rde  200 , o ue faz o produto ser interessante e diferenciado no mercado  seu 

significado, seu maior valor sem ntico, ue pode ser transmitido por signos ou sistemas de signos. 

O autor 200 , p.  apresenta a seguinte representação para a comunicação corporativa figura 

2 :

��������������������������������������������������������

4 Segundo Phillips (200 ), design corporativo  a uele praticado dentro das empresas com a finalidade de gerar ou 
agregar valor aos seus produtos e servi os.
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 figura , o presente estudo acrescenta, nos níveis 1 e 2, um ajuste da filosofia, da visão e dos 

objetivos da empresa em relação ao paradigma da sustentabilidade, definindo como estrat gia 

organizacional a de diferenciação, no sentido de promover nos clientes um despertar para a 

uestão do desenvolvimento sustentável em distinção a outras empresas do setor. Essa estrat gia 

se apresenta por meio da comunicação, ue deve ser difundida não só atrav s dos materiais, mas

tamb m durante as interaç es, os encontros do serviço.

No ltimo nível da hierar uia nível , o estudo acrescenta o design gráfico, atrav s das peças 

gráficas para informação e promoção do serviço  o design de interação, ue  provocado no 

momento em ue clientes internos colaboradores  e clientes e ternos consumidores  interagem 

com os objetos presentes no ambiente, ou seja, no momento em ue a e peri ncia está se 

configurando e se realizando  e o design estrat gico, responsável por ajustar continuamente os 

interesses da organização aos dos clientes e stakeholders, buscando a harmonia entre os mbitos 

  Cultura Corporativa

filosofia empresarial

 Identidade Corporativa

uem somos e uem ueremos ser

 Imagem Corporativa

o retrato ue o p blico possui da empresa

 Design Corporativo  Comunicação Corporativa

 Arquitetura  Design de interiores  Design de produtos  Feiras e xposiç es

Figura . Hierar uia da comunica o empresarial. Adaptado de B rdek (2006, p. 347).
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interno e e terno da organização. Al m do design de ambientes, responsável por configurar os 

espaços onde as interaç es irão ocorrer. Assim, o design do serviço de caráter sustentável apresenta 

a seguinte configuração figura 2 :

Desse modo, a configuração de um serviço de caráter sustentável, pelo designer, implica não 

somente nos aspectos referentes aos produtos e materiais, como tamb m,  própria cultura 

organizacional,  identidade corporativa, ao branding e s estrat gias de comunicação, todas 

dependentes dos valores ue direcionam o rumo e as aç es da empresa. Partindo novamente para o 

caso de serviços turísticos, tem-se ue, Segundo o Manual para otelaria Sustentável PCTS, 200 :

os re uisitos de ualidade para produtos e serviços podem ser a própria descrição do 
produto ou serviço oferecido aos clientes, dispostos em vários instrumentos de 

Cultura Corporativa

filosofia pautada em ALOR S e atributos sustentáveis

Identidade Corporativa

estrat gia de diferenciação para a sustentabilidade

Imagem Corporativa

empresa sustentável

Design Corporativo Comunicação Corporativa

Ar uitetura  Design de interiores  Design de produtos  Feiras e E posiç es

Design de Ambientes  Design gráfico  Design de interação  Design estrat gico

Figura . Identidade e Imagem corporativa para a sustentabilidade. Elaborado com base em B rdek 
(2006, p. 347), Dougherty (2008), Martins e Merino (2008).



� �

123�

comunicação: homepage, folders, folhetos, catálogos, cardápios, regulamento interno do 
meio de hospedagem, vídeos institucionais, folders específicos passeios turísticos  etc.

Assim, visualiza-se a import ncia da atuação do designer junto  cultura corporativa,  identidade 

organizacional e s e pectativas dos stakeholders em relação  organização, ou seja,  imagem ue os 

clientes terão do serviço. Para se projetar nesses moldes, o designer deve lançar um olhar sobre o 

conte to e terior  organização, o denominado ambiente e terno, seguindo as orientaç es 

determinadas por Sangiorgi 200 , nas uatro fases do design de serviço. 

São componentes do ambiente e terno de uma organização, segundo Goldstein et al 2002  e 

otler e Armstrong 1 : os fornecedores  os clientes  o governo  as associaç es  as instituiç es  

as ONGs  os aspectos econ micos, políticos, culturais, históricos e legais  os concorrentes e os 

parceiros do empreendimento. No caso específico do serviço turístico, o ambiente e terno pode 

e ercer um impacto direto, tamb m, atrav s dos avanços tecnológicos nos mercados e ternos, das 

variaç es cambiais e das uest es ambientais, como o a uecimento global e as catástrofes naturais.

Como foi abordado, anteriormente, o papel do designer como agente de mudança não se restringe

ao uso de materiais. O design tem, hoje, a função de articulador e consultor dentro de ambientes 

organizacionais, sendo capaz de promover mudanças estruturais e ideológicas na própria cultura 

organizacional. Al m disso, de acordo com o Design uidelines for Sustainable Tourism Development

200 , o design não se restringe ao material, mas evoca, tamb m, uma resposta emocional do 

visitante.

Assim, o design funciona tanto como ferramenta projetual como oferece instrumentos para a 

difusão da mensagem, sendo ela um dos elementos mais importantes de ual uer produto .  

atrav s da mensagem ue o consumidor tem acesso s informaç es referentes ao objeto de 

consumo e se interessa, ou não, em ad uiri-lo. A mensagem pode ser e pressa de diferentes formas, 

seja ela visual, olfativa, táctil, gustativa ou sonora, ou na relação entre essas. 

��������������������������������������������������������

5 Neste caso, produtos podem ser compreendidos como bens ou como servi os.

�
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Dessa forma, uma das faces do design de serviço mais abordadas em estudos recentes  a da 

comunicação. O ue reafirma os conceitos abordados no primeiro capítulo, ue abordam a 

interligação da comunicação com os preceitos da sustentabilidade. Neste sentido, observa-se a 

necessidade de se interferir no padrão de conhecimento e reconhecimento de mensagens dos 

usuários, buscando inovar para atrair sua atenção e con uistar sua confiança, de forma transparente 

e participativa, fruto de uma gestão de marca integrada.

A Gestão do Design pode ser considerada um instrumento importante para a coesão da mensagem 

dentro da empresa e em sua transmissão para o p blico-alvo, responsáveis por provocar nas pessoas 

uma mudança de paradigma, visão e comportamento, influenciando suas mentes, não só atrav s da 

marca, mas de diversas estrat gias e setores. Assim, um aprofundamento sobre Gestão do Design 

foi re uerido para complementar este estudo e melhor implementar o design de serviços dentro da 

organização.

Tabela-resumo  orientaç es para a proposta

DESIGN DE SERVIÇO

Autor Conceito

Aurich e  Fuchs 200 Instabilidade nos conceitos de design de serviços

Estrat gias por compet ncia, para função e para uso  

Processo sistemático entre produto e serviço.

Coo  et al 2002 Tr s partes a serem consideradas: a organização do serviço, o 

pessoal de contato e o cliente.

Morelli 2002 Design de serviços como processo integrado e interativo, incluindo 

estrat gias, testes e feedbac  para aperfeiçoamento.

Ramas ami 1 1 Design de serviço  Gestão do serviço.

Sangiorgi 200 Interfaces one to one  one to man  e man  to man . 

Comportamento e percepção do serviço atrav s da participação 

das pessoas nos encontros de serviço. 

Consideração do conte to amplo, design de interação, 

instrumentos conceituais e operacionais  

Foco em aliviar conflitos sincronia entre perspectivas, objetivos e 

práticas dos participantes  ponto de vista holístico e interno  

Procedimento participativo diferentes perspectivas , apropriação 

do conte to, geração de id ia, serviço de id ia e linguagem do 
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design.

Serviços são sistemas comple os e adaptativos, resultados de 

encontros diretos e indiretos entre pessoas ue pertencem a 

diferentes sistemas de atividade com diferentes perspectivas, 

práticas e objetivos.

As organizaç es devem se considerar complicados sistemas 

adaptativos ue precisam tanto ceder a mudanças como gerá-las 

em respostas não-lineares.

Soluç es ue levam a inovaç es devem ter em conta uma melhor 

compreensão das práticas locais.

os inen 200 Design de e peri ncias ue alcançam pessoas atrav s de muitos e 

diferenciados pontos de encontro e ue acontecem atrav s do 

tempo. 

Comunicação tangível e intangível: para ue se desenvolva, o DS 

deve estar pautado em compet ncias, processo de inovação, 

contrastes e unicidades, em surpresas positivas e na lealdade a 

repertórios, crenças, atitudes e valores pessoais dos envolvidos.

Re uisitos: Visão científica, tecnologia, percepção multi-sensorial  

adaptação ao ritmo de vida, aumento da erudição, e peri ncia 

prática, identidade, design democrático parte de todos os 

interessados . 

Co-participação.

DGSTD 200 Resposta emocional do usuário.

Pinheiro 200 Marcas podem ajudar as pessoas a serem mais relevantes, a se 

conectar melhor com os outros, agregam valor e ensinam novas 

coisas e ajudem a crescer, preencham a vida com mais amor. 

Orienta as empresas a buscarem os verdadeiros valores 

transmitidos atrav s dos pontos de contato com o cliente, ue 

refletem a identidade corporativa.

B rde  1  Cultura corporativa: Identidade corporativa, Imagem corporativa, 

Design corporativo, Comunicação corporativa, Ar uitetura Design 

de interiores, produtos, eventos.

Quadro 8. Tabela-resumo  Design de Servi o. Pesquisa direta (2010).
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A estão do Design e sua função estrat gica

A Gestão do Design GD   abordada a ui devido ao seu caráter articulador das especialidades do  

design, dentro das organizaç es. Os conceitos abordados a seguir t m a intenção de esclarecer 

por ue a GD se apresenta como fundamental ao processo de serviço e  implementação de 

estrat gias sustentáveis dentro do ambiente de uma empresa. Segundo Cabral 200  a Gestão do

Design acontece em tr s níveis: operacional, tático e estrat gico. Desse modo, o designer deve 

participar na articulação e integração desses níveis a fim de alcançar os outputs determinados em 

projeto ou no planejamento estrat gico da empresa figura 2 .

Figura . A gestão de design e seus níveis. Fonte: Cabral 200
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De acordo com o Manual de Gestão do Design 1  apud Martins e Merino, 200 , p. , o 

Design não  um recurso escasso, mas fluido, dificilmente uantificável ou previsível, raz es 

suficientes para mostrar ue admite uma gestão atenta, especializada e esclarecida. Ela deve ser 

ainda hábil e atualizada . A função do gestor de design, segundo Martins e Merino 200 , p. , 

consiste em coordenar e integrar as habilitaç es do design gráfico, produto, embalagem, 

informação, de ambientes , para ue, em um conte to estrat gico, a imagem da empresa seja 

percebida em seu conjunto . Conforme os autores idem , os projetos de GD t m a intenção de 

contribuir para:

o e ercício de responsabilidade social, atuando na gestão de processos de mudanças 
comportamentais. Assim, na busca por uma consci ncia coletiva, o processo de criação visa 
otimizar performance, inovação, ualidade, durabilidade, apar ncia e custos referentes a 
cada produto, ambiente, informação e marca. ..  Espera-se de um gestor a tomada de 
decis es de forma rápida e fundamentada, com foco na obtenção de resultados, ue seja 
eficaz, tenha alta probabilidade de sucesso, e ue procure rentabilidade por meio de aç es 
focadas no mercado e na otimização do uso de ativos, ue assuma responsabilidades com 
base nos objetivos da organização, desenvolva planos de ação, promova o trabalho em 
e uipe e conduza colaboradores aos objetivos, deve ainda ser capaz de tomar decis es 
fundamentadas e conforme seu nível de responsabilidade e papel na organização.

A Gestão do Design fi a metas, traça diagnósticos, mensura desempenhos e e erce aç es corretivas 

OTLER, 2002 apud MARTINS e MERINO, 200 . Assim, dentre as especialidades do design 

consideradas para o design de serviços e ue servem, tamb m,  Gestão do Design tem-se: o design 

estrat gico, o design de interação, o design gráfico e o design de ambientes.

O design estrat gico, como foi falado en uanto se tratava de serviços, pode ser considerado como 

o ue visa  inovação,  diferenciação, e ao valor adicional para o cliente, frutos da elaboração de 

estrat gias baseadas em valores e na cultura da empresa. O design de interação, ue atrav s da 

Teoria da Diversão  pode possibilitar uma correlação l dica do usuário com o serviço, promove 

soluç es mais eficientes e criativas ue estimulam a participação e colaboração deste. Como 

conse ncias possíveis dessa aplicação da un Theory, t m-se: 

1. maior adesão  causa sustentável

��������������������������������������������������������

6 A Teoria da Divers o, ou un Theory,  um movimento ue visa tornar as atividades cotidianas mais divertidas ao 
projetar ferramentas, e uipamentos e espa os ue promovam a alegria, a coopera o e o l dico entre as pessoas.
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2. Multiplicação de usuários para o serviço

. Menor uso de recursos

. Maior efici ncia nos processos

. Maior produtividade

. Redução de custos com propaganda

. Maior transpar ncia nos processos

. Maior credibilidade para o serviço

. Retorno do investimento com maior rapidez.

O design gráfico, por sua vez, cuida em traduzir os valores e estrat gias do serviço na forma de 

marca cores, tipografia, la out, entre outros elementos . Esses elementos são reproduzidos atrav s 

dos aspectos tangíveis e visíveis do serviço, ou seja, fardamento, ambiente construído, materiais 

gráficos, e uipamentos, propagandas, sites, ammenities, e outros suportes físicos e tecnológicos.

O design da informação visa, dentro do design gráfico, efici ncia no processo de transmissão das 

mensagens, com o propósito de promover a eficácia no processo de comunicação serviço – cliente.

O design de produto, seguindo as abordagens de design apresentadas a ui, deve contemplar o uso 

mínimo de materiais, o reuso destes, evitando o descarte, estimulando o reaproveitamento e a 

utilização dos produtos de forma mais prolongada e compartilhada, dentre in meros outros 

fatores.

Vale salientar ue essa modalidade de design, dentro do design de serviços, foi inserida na categoria 

design de ambientes devido ao fato de ue, no presente objeto de pes uisa, não e iste a produção 

de produtos, mas sim, a seleção e a utilização destes.

O design de serviço pode considerar, assim, todas essas especialidades do design citadas acima, 

fazendo uso da Gestão do Design para conformação desses processos ao ambiente administrativo 

da empresa. A Gestão do Design conecta’ as soluç es encontradas pelo design aos setores da 

empresa,  cadeia produtiva e ao cliente final, agindo de forma sist mica, integrada e colaborativa.

O processo de Gestão do Design pode ser resumido como o gerenciamento de recursos da 

organização para alcançar os objetivos estabelecidos. Esse processo envolve planejamento, 
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e ecução, controle e aç es corretivas, direcionando pessoas para ue se obtenha resultados e 

depende, diretamente, do estilo de gestão adotado pela empresa. Tal fator se relaciona com a 

ideologia da organização, ue significa o conjunto de tradiç es, valores e crenças ue comp em a 

cultura organizacional e ue diferencia uma empresa de outra  MARTINS e MERINO, 200 , p. 

100 .

A Gestão do Design, segundo Martins e Merino 200 , conduz a uma mudança comportamental e 

organizacional proporcionada a partir da formatação e integração dos processos, promovendo a 

inovação. Deste modo, atua tamb m sobre a identidade e a imagem corporativa, sendo a visão 

estrat gica fundamental para o processo de GD por permitir uma apro imação mais eficaz com 

outras áreas afins, a e emplo do mar eting. Para uma melhor correlação do mar eting com a

pes uisa, destacam-se, a ui, os módulos usados pelo mar eting e periencial  ue tamb m 

atendem a projetos de design estrat gico. São os Módulos E perienciais Estrat gicos MMEs , 

propostos por Schmitt 2000 apud BUCCINI e PADOVANI, 200 . Estes se subdividem em:

1. SENSORIAL - ligado aos  sentidos: olfato, paladar, tato, visão e audição

2. SENTIMENTAL - relacionado a emoç es e sentimentos

. DE PENSAMENTO - com apelo ao intelecto criativo do indivíduo

. DE AÇÃO - ligado a gestos, atividades físicas e de interação entre pessoas  e

. DE IDENTIFICAÇÃO - referente ao conte to social e cultural da marca do produto. 

��������������������������������������������������������

� arketing experiencial, segundo Buccini e Padovani (2006, p. 05), trata da emo o, dos sentimentos do consumidor 
como fator determinante para a compra e para a fideliza o deste junto ao produto ou  marca da empresa. No caso 
do design, ele utiliza-se destas constata es para fundamentar seu projeto, definir seu partido conceitual, os materiais, 
as cores, as formas, as texturas, os s mbolos, marcas e sinais ue estar o presentes no produto, a fim de atrair o 
usu rio, encant -lo e torn -lo consumidor fiel.  marketing e o design de car ter experiencial est o diretamente 
ligados  experi ncia ue o usu rio tem ao interagir com o produto, seja ela positiva, neutra ou negativa. Esta 
experi ncia est  sujeita a uma s rie de interfer ncias materiais (do meio f sico) e simb licas (do meio cultural, social e 
ps uico do indiv duo) ue podem alterar ou mesmo impossibilitar o objetivo estabelecido em projeto, desta 
experi ncia. 

�
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O módulo de pensamento  responsável por atrair o consumidor a partir do apelo ao intelecto e se 

mostra presente uando há necessidade de mudanças de paradigmas na sociedade levando as 

pessoas a pensarem de forma diferenciada sobre hipóteses e e pectativas e istentes SC MITT, 

2000 apud BUCCINI e PADOVANI, 200 . Desta forma, em termos mercadológicos e 

metodológicos, recomenda-se maior foco sobre o módulo de pensamento para direcionar o cliente 

ao paradigma da sustentabilidade, sem descartar os demais, ue servem de apoio ao processo. 

Assim, Schmitt idem  recomenda os seguintes princípios de atração do consumidor: SURPRESA, ue 

visa superar as e pectativas do consumidor  INTERESSE, ue busca despertar a curiosidade do 

usuário e desafiá-lo  e PROVOCAÇÃO, ue objetiva estimular discuss es e gerar controv rsias. Tais 

princípios podem ser usados tanto para atrair, como para informar e tornar o usuário consciente 

de seu papel como consumidor. 

A comunicação deve considerar, tamb m, o estágio de reconhecimento do produto serviço pelo 

seu cliente potencial. Segundo Martins e Merino 200 , p. 1 , os estágios para esse processo são: 

CON ECIMENTO  SIMPATIA  PREFER NCIA  CONVICÇÃO e COMPRA . Para cada um desses estágios, 

estrat gias específicas de comunicação devem ser utilizadas. Os canais, signos e suportes das 

mensagens tamb m devem variar e isso pode ser estabelecido pelo branding da empresa.

O branding e a imagem

De acordo com Manzini 1 , a solução ue o design pode trazer não se trata somente de aplicar 

novas possibilidades tecnológicas ou produtivas específicas, mas de promover novos crit rios de 

ualidade ue sejam ao mesmo tempo sustentáveis para o ambiente, socialmente aceitáveis e 

culturalmente atraentes. Para Martins e Merino 200 , p. 0 , o campo de atuação do design 

transcende a criação de produtos e peças gráficas como elementos isolados, passando a ser parte 

de um sistema e consolidando-se como um processo de gestão da ualidade  ue, neste caso, está 

direcionada  sustentabilidade. 

Voltando  abordagem de os inen 200  sobre design de serviços, tem-se como foco o projeto 

de e peri ncias ue acontecem no tempo e no espaço a fim de alcançar pessoas em diferentes 
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pontos de contato, podendo envolver tanto artefatos como outros elementos a e emplo da 

comunicação, do ambiente e dos comportamentos. ual uer ue seja a sua forma, deve ser 

consistente, fácil de usar e apresentar aliança estrat gica.

Um design nesses moldes pode ser considerado bem sucedido uando se atinge um e uilíbrio entre 

forma e conte to uso . Dormer 1 0 apud CAMPOS e C AGAS, 200  cr  ue o futuro do 

design está numa postura tica frente a sua produção e as suas relaç es com o mundo. Uma vez 

ue o produto de um designer pode ser desejado e testado, deve ter cuidados com o óbvio 

necessário, com a clareza de definição e de potencial de uso, a segurança e a satisfação do usuário. 

Para os autores:

Realizar uma id ia em cada indivíduo singular  o objetivo do design. O design corporativo  
um bom e emplo, pois oferece mais  companhia do ue uma simples mudança no visual. ...  

ual uer forma de e pressão corporativa seria detentora de valor e de est tica, e, 
conse uentemente, teria potencial para diferenciar a empresa e seus produtos da 
concorr ncia. Alguns v em isso como o próprio processo de individuação do design, sendo o 
branding um resultado de sua concretização en uanto área de conhecimento CAMPOS e 
C AGAS, 200 , p. 0 .

Tratando-se de imagem corporativa e branding, tem-se ue este, de acordo com os inen 200 ,  

formado pelo DESIGN, pelo MAR ETING e pela COMUNICAÇÃO da organização. A sua atuação  

dificultada pelo fato de as pessoas desejarem serviços sob-medida para elas, no lugar e na hora 

certos, o ue confere maior comple idade ao trabalho do designer. Tal perspectiva fundamenta os 

tr s aspectos ue constituem o design de serviços, apontados por os inen 200 , p. 2 :

1. Design da comunicação relacionada ao AMBIENTE do serviço comunicação em diferentes 

sentidos

2. Design da comunicação relacionada ao PROCESSO do serviço websites, folders e outros 

materiais de mar eting e comunicação  e

. Desenvolvimento da comunicação do PESSOAL de serviços habilidades de comunicação 

interpessoal .

Estes aspectos apontam para o branding ou imagem da marca e sua construção perante o consumidor. 

 a partir da comunicação ue o processo de branding se desenvolve, contudo,  na realidade do 
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serviço ue deve estar sua ess ncia. Em se tratando de serviços para a sustentabilidade, observa-se, 

a ui, a abordagem feita por Doughert  200  a respeito do reen branding.

Segundo o autor, reen branding  uma forma de ativismo do design. Os designers au iliam as 

empresas a articularem os valores ue são o seu propósito, depois usam esses valores como base 

para as comunicaç es. Isto au ilia na definição da empresa em termos de relação com o p blico, 

bem como, humaniza grandes organizaç es e a aponta uma luz para al m dos ganhos econ micos. 

Os designers colaboram com os profissionais de mar eting e com as estrat gias verdes de negócio 

para alcançar a audi ncia pretendida em um nível emocional  DOUG ERT , 200 , p. 1 1 .

Para o autor, se as aç es de uma empresa contradizem os valores ue ela promove, então a marca 

sofre. O reen branding abre espaço para críticos e competidores se deliciarem caso uma marca 

ue se diz verde não se apresentar apoiada em aç es concretas nesse sentido. De modo a fazer o 

trabalho do designer mais efetivo e ecologicamente eficiente,  necessário aprender a partir dos 

erros  DOUG ERT , 200 , p. . Esse aprendizado  complementado e reforçado uando há a 

participação e colaboração do cliente em todas as etapas do processo.

Para os inen 200 , fazer design hoje , em seu melhor, um grupo de trabalho multidisciplinar 

com vínculos muito pró imos ao usuário cliente a fim de perceber tend ncias e contribuir para a 

sua implementação e consolidação. Ainda, segundo Doughert  200 , um reen branding efetivo  

construído sobre tr s pilares:

1. Programas e produtos mais VERDES

2. Clara articulação entre VALORES e VISÃO para a sustentabilidade, ue só pode ser atingida 

caso a organização se comprometa com ambiciosos objetivos para a sustentabilidade

. Uma forte campanha de COMUNICAÇÃO, pautada na VERDADE.

Segundo Doughert  200 , p. 1 , o real impacto dos designers reside na habilidade de 

comunicar, persuadir, e, em ltimo caso, mudar o modo como os clientes agem ou atuam em suas 

empresas. No íntimo, ser designer  como ser um agente de mudança. Ser um reen designer

significa ser agente de uma mudança positiva . No caso dos designers gráficos, deve-se importar 
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não somente com o COMO comunicar, mas com O UE comunicar. E isso depende da fle ibilidade e 

da adaptabilidade a mudanças pela empresa, ou seja, da ideologia da organização.

1.3.11.1 A fle ibilidade ideológica

Sobre fle ibilidade ideológica, termo apresentado por Cardoso 2001 apud CABRAL, 200 , a 

disciplina organizacional  um sistema de controles internos e está estruturada sobre saberes 

t cnicos, filosóficos e ideológicos. Tal disciplina se estabelece em duas dimens es: repressiva e 

produtiva. No primeiro caso, elabora normas, regras, impedimentos, controle e restriç es. No 

segundo, produz comportamentos regulados pela disciplina interna da empresa. Em modelos 

democráticos de gestão,  priorizada a transpar ncia das informaç es. Al m disso, Cardoso 2001

aponta ue:

Ao contrário desse, os modelos autoritários de gestão aplicam a não circulação das 
informaç es, a não integração entre os segmentos organizacionais e a prática de avaliaç es 
não e plícitas. Outras características de um modelo autoritário são: inibição de 
movimentos coletivos com relação de troca entre as pessoas   depend ncia de redes de 
influ ncia e não abertura a comportamentos críticos. ...  As organizaç es estruturam e 
produzem percepç es, atitudes, valores e comportamentos, ue sintetizados numa 
ideologia organizacional, são refletidos nos comportamentos coletivos predominantes 
CARDOSO, 2001 apud CABRAL, 200 . 

Segundo a autora 200 , apesar de os mecanismos de regulação serem importantes para a 

preservação da organização, o e cesso deles pode restringir a criatividade, a postura crítica e 

refle iva dos colaboradores, a ação inovadora e o livre acesso s informaç es. O modelo 

apresentado por este trabalho se baseia, portanto, no mecanismo de controle ideológico ue 

funciona a partir do domínio pela adesão de valores e acordos coletivos, visando estimular o 

reconhecimento do grupo e o processo de individuação. 

De acordo com Moreira 1  apud MARTINS e MERINO, 200 , p. 10 , a divisão tradicional das 

empresas nas áreas de Produção, Finanças, Mar eting e Administração v m sendo substituída por 

uma estrutura horizontal, de caráter holístico, em ue os diversos setores atuam de forma 

integrada, com eliminação de fronteiras rígidas entre atividades . Assim, a GD acompanha essa 

evolução e passa de um modelo Ta lorista para uma organização inteligente, fle ível, ue encoraja 

a tomada de decis es de risco, a autonomia e a iniciativa, orientada ao usuário, o gerenciamento 
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por projetos e a ualidade total, ajudando a mudança da cultura organizacional  BOR A DE 

MO OTA, 2002 e OSEP , 200  apud MARTINS e MERINO, 200 , p. 10 .

Nesse cenário, o designer funciona como uma grande angular sobre a organização, sobre seus 

processos e inter-relaç es internas e e ternas. Avalia, reconhece e, a partir disso, projeta soluç es 

ue viabilizam um melhor uso dos inputs, otimizando os processos táticos e operacionais e 

comunicando de forma eficiente e eficaz a mensagem da empresa a todos os clientes. Claro está 

ue, para isso, o designer não pode atuar de forma independente. 

Deve estar interligado aos setores tradicionais da organização, sem falar na cadeia de valor e no 

macro ambiente da organização, com concorrentes, parceiros, fornecedores e a sociedade, dentre 

outras instituiç es ue defendam e representem o bem comum. Dessa forma, o modelo de Gestão 

de Design apresentado por ruc en 1  apud CABRAL, 200   configurado com as seguintes 

características e serve de base para a formulação do modelo de design de serviço para a 

sustentabilidade proposto por este trabalho figura 2 :
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Figura . odelo de est o de Design. Fonte: rucken (1999 adaptado por CABRAL, 2008, p. 79).

Esse modelo tem como objetivo au iliar o designer no momento de projetação e gestão de serviços 

com vistas  sustentabilidade a partir das interfaces ou pontos de contato entre empresa e cliente

atuando atrav s dos domínios organizacionais, da implementação do design e das estrat gias ue 

visam alcançar objetivos determinados em planejamento, em relação aos aspectos tangíveis e 

intangíveis do serviço.

Em relação aos ASPECTOS INTANG VEIS, o design de serviço deve considerar os valores ticos, as 

habilidades, compet ncias, hábitos, e peri ncias, normas e tradiç es da cultura local. Esses 
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direcionam a comunicação, as estrat gias e as mensagens veiculadas atrav s dos processos de 

interação, da marca, da propaganda, da publicidade, das aç es da empresa, do atendimento e da 

prestação do serviço  bem como, o retorno e o acompanhamento gerencial, a ualidade e o valor 

percebidos, figurando sobre o nível estrat gico e sobre a imagem corporativa do serviço.

Em relação aos ASPECTOS TANG VEIS, há foco nos materiais, e uipamentos e artefatos utilizados no 

processo de prestação do serviço, na estrutura interna e nos níveis tático e operacional. Esses bens 

tangíveis podem ser amparados pelas abordagens de ACV, LCD, PSS, TTP e pela Economia Leve, 

bem como, por normas ambientais ue orientem a seleção e o uso dos produtos, a construção e 

ar uitetura do ambiente, os processos de transporte, o paisagismo, a limpeza, considerando as 

emiss es e os resíduos, dentre outros fatores. 

A figura abai o, elaborada por ruc en e Roda 200  detalha a atuação do design nos níveis 

estrat gico, tático e operacional do serviço, indicando onde o projeto deve focar em relação ao 

design do serviço figura 2 :
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Figura . Atividades de apoio que o designer pode desempenhar nos níveis estratégico, tático e 
operacional em organizações que trabalham com serviços. Fonte: ruc en e Roda 200

Assim, a sustentabilidade pode ser trabalhada de diferentes formas em cada um desses níveis, 

considerando as abordagens de design apresentadas na parte 1 desta pes uisa.  importante ue as 

empresas se ad em a esse paradigma pois os consumidores estão cada vez mais conscientes a 

respeito de seu papel em relação ao meio ambiente e  sociedade, haja visto o ue  veiculado pela 

mídia impressa, virtual e televisiva acerca dos problemas ambientais e de estrat gias de negócios de 

grandes empresas como Bradesco, Banco Real, Vale do Rio Doce e Natura, cuja campanhas t m 

enfo ue na sustentabilidade.
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O presente trabalho se prop e, desse modo, a estudar como elementos tangíveis e intangíveis do 

serviço podem ser matizados pelo paradigma sustentável, produzindo, atrav s do projeto,

resultados ue estejam em conformidade com essa ideologia, a partir da intervenção do design 

como agente de mudança dos cenários em serviços e da cultura organizacional e social relativa ao 

consumo. No ue se refere a efici ncia bom uso dos recursos  e eficácia alcance dos resultados  

do serviço, podem ser considerados tanto os aspectos econ micos envolvidos, como os aspectos 

relacionados ao bem estar social e  manutenção da ualidade ambiental. 

A seguir,  apresentada a parte dois desta pes uisa, com a síntese dos conceitos chave para o 

modelo, retirados do referencial teórico e das tabelas-resumo apresentados at  este ponto. 

Tamb m, os procedimentos metodológicos do trabalho, ue orientaram a pes uisa e a construção 

desse material.

Tabela-resumo  orientaç es para a proposta

GESTÃO DO DESIGN E O BRANDING

Autor Conceito

Martins e Merino 200 Gestor de design: Coordenar e integrar as habilidades do design 

para ue, em um conte to estrat gico, a imagem da empresa seja 

percebida em seu conjunto, contribuindo na gestão de processos 

de mudanças comportamentais.

A GD fi a metas, diagnostica e mensura desempenhos, e ercendo 

aç es corretivas. 

Ideologia da organização: estilo de gestão, conjunto de tradiç es, 

valores e crenças ue comp em a cultura organizacional e ue 

diferencia uma empresa da outra.

GD conduz a uma mudança comportamental e organizacional 

proporcionada a partir da formatação e integração dos processos, 

promovendo a inovação

A GD atua sobre uma estrutura horizontal, de caráter holístico, 

onde diversos setores atuam de forma integrada, com eliminação 

de fronteiras rígidas entre atividades. Uma organização 

inteligente, fle ível, ue encoraja a tomada de decis es de risco, a 

autonomia e a iniciativa, orientada ao usuário, contribuindo para 

a mudança na cultura organizacional.
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Schmitt 2000 Módulos e perienciais estrat gicos: sensorial, sentimental, de 

pensamento, de ação, de identificação.

Campos e Chagas 200 Realizar uma id ia em cada indivíduo singular  o objetivo do 

design.

os inen 200 Branding  formado pelo design, pelo mar eting e pela 

comunicação da organização.  

Tr s aspectos do branding: Comunicação relacionada ao 

ambiente comunicação em diferentes sentidos

Comunicação relacionada ao ambiente do serviço Design 

gráfico

Comunicação do pessoal de serviços comunicação interpessoal  

A comunicação está na realidade do serviço.

Doughert  200 Green branding – designers au iliam as empresas a articularem os 

valores ue são o seu propósito, depois usam esses valores como 

base para as comunicaç es, au ilia na relação com o p blico e 

humaniza as organizaç es para al m dos ganhos econ micos. 

Os designers colaboram com os profissionais de mar eting e 

com as estrat gias verdes de negócio para alcançar a audi ncia 

pretendida em nível emocional .

Green branding efetivo sobre  pilares:

- Programas e produtos mais verdes

- Valores e visão para a sustentabilidade

- Forte campanha de comunicação pautada na verdade.

O real impacto dos designers está na habilidade de comunicar, 

persuadir, e em ltimo caso, mudar o modo como os clientes 

agem ou atuam em suas empresas.

No íntimo, ser designer  como ser agente de mudanças. Green 

designer  ser agente de uma mudança positiva. No caso dos 

designers gráficos, deve-se importar não somente com o como 

comunicar, mas com o ue comunicar.

Cardoso apud Cabral, 200 A disciplina organizacional se estabelece em duas dimens es: 

repressiva e produtiva. Em modelos democráticos  priorizada a 

transpar ncia das informaç es. 

Modelo organizacional por adesão de valores.

Quadro 9. Tabela-resumo: Gestão do Design e Branding. Pesquisa direta (2010).
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PPART  

M TODOLO IA

PROPOSTA
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�

PProcedimentos Metodológicos
�

Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos para a realização da pes uisa, 

contemplando: delineamento da pes uisa, locus da pes uisa e as t cnicas utilizadas para coletar e 

analisar os dados, bem como, o esclarecimento sobre os conceitos de metodologia, m todo e 

modelo. 

A fim de se esclarecer os termos utilizados e promover uma melhor compreensão sobre a proposta 

de criação de um modelo de design voltado a serviços e condizente com o paradigma da 

sustentabilidade, tem-se ue: modelo pode ser entendido como a uilo ue serve de refer ncia ou 

ue  dado para ser reproduzido  BUNGE, 1 .  Dessa forma, o modelo a ui proposto visa servir 

de base para o desenvolvimento de projetos de serviços, estando pautado em uma construção 

teórica ue corrobora, com o au ílio do estudo de caso, para ue seja reproduzido na realidade.

Por metodologia se compreende, de acordo com Bunge 1 , um conjunto de m todos, regras e 

postulados utilizados em determinada disciplina e sua aplicação . Sobre m todo, o autor idem  

afirma tratar-se de um processo organizado ue conduz a determinado resultado, passível de ser 

repetido com regularidade e coer ncia na ação. No m todo científico, as hipóteses científicas são 

postas  prova para falseamento. Por fim, segundo o autor ibidem , metodologia de design pode 

ser compreendida como: um conjunto de m todos utilizados na disciplina ou área de 

conhecimento do design .

Delineamento da pesquisa

O trabalho foi desenvolvido a partir de pes uisa ualitativa e e ploratória, ue proporciona, atrav s 

de uma diversidade de conceitos e de metodologias, uma melhor compreensão do problema da 

pes uisa e o surgimento de insights. Tamb m, utilizou uma abordagem ualitativa fenomenológica a 

partir de um estudo de caso com corte transversal, onde a coleta de informaç es sobre a amostra 

acontece uma nica vez, em um determinado período do tempo MAL OTRA, 2001 . 
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A abordagem ualitativa fenomenológica, segundo Vergara 200  apud LESSA, 200 , contempla 

a subjetividade e valoriza a visão de mundo dos sujeitos, tendo como objetivo entender as 

particularidades de uma realidade. O estudo de caso, nesta pes uisa, serviu de base para a 

compreensão da realidade dos serviços de hospedagem e de seus sub-serviços acomodação, 

alimentação e lazer , bem como, para a conformação do modelo desenvolvido.

Locus da pesquisa

A pes uisa contou com visita a um escritório de design localizado no Recife capital , para 

realização de entrevistas, e com estudo de caso sobre dois empreendimentos de hospedagem 

instalados na vila de Serra Negra, município de Bezerros, distante 110 m da capital do estado 

de Pernambuco. Contou, ainda, com entrevista estruturada realizada via internet com a 

proprietária do primeiro hotel certificado como sustentável, no Brasil, localizado no estado da 

Bahia detalhes no pró imo capítulo . A seguir, algumas características do município e da Vila de 

Serra Negra.

2.2.1 O município de Bezerros

O município de Bezerros localiza-se na região Agreste Central do estado de Pernambuco, no 

perímetro denominado Vale do Ipojuca. Possui uma superfície territorial de 2  m2,

representando 0,  da área total do estado. Al m de sua sede, o município conta com 10 

distritos vilas: Boas Novas, Sapucarana, Sítio dos Rem dios, Serra Negra, Cajazeiras, Encruzilhada 

de São oão, Areias, urema, Porção e Varzinha. 

A sua população, segundo o ltimo censo realizado,  composta por . 1 habitantes, dos uais 

.  residem na zona urbana, sendo os demais 12. 0  moradores da zona rural IBGE, 2000 .  

observada, dessa forma, uma tend ncia  migração interna, em virtude do agravamento da crise 

no campo, resultante das estiagens  do analfabetismo e da defici ncia na oferta de 

oportunidades de renda ue estimulem a perman ncia das pessoas em suas terras, dentre outros 

fatores. 
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O município localiza-se s margens da BR 2 2 e integra a Rota Luiz Gonzaga , juntamente com as 

cidades de Moreno, Gravatá, Bonito, Caruaru e Brejo da Madre de Deus. Bezerros possui clima 

ameno, ue varia entre 20 a 2  C ao longo do ano, al m de relevante potencial cultural com o 

Carnaval dos Papangus e a atividade artesanal, com mestres de evid ncia internacional como . 

Borges e Lula Vassoureiro. 

Assim, o município tem atraído a atenção da iniciativa privada para investimentos no turismo 

cultural e ecológico. Essa ltima modalidade vem se desenvolvendo atrav s de passeios nas trilhas e 

cavernas da região serrana, especificamente na vila de Serra Negra, impulsionando a geração de 

emprego e renda e provocando as mais variadas alteraç es tanto no espaço urbano e natural, como 

no modo de vida dos habitantes locais.

2.2.1.1 A Vila de Serra Negra

Localizada a 10 m da sede do município, com altitude má ima de 0 metros, a vila de Serra 

Negra  denominada geograficamente como Brejo de Altitude. Desponta, desde a d cada de 0 –

uando o município de Bezerros recebeu o Selo de Ouro no Programa Nacional de Municipalização

do Turismo  PNMT –  como importante cenário para o turismo ecológico, apresentando um 

conjunto de belezas naturais onde se encontram esp cies da flora e fauna do Agreste, açudes, 

mirantes, grutas e cavernas. 

Na região, e istem cerca de 00 famílias, sendo a maioria composta por pe uenos proprietários 

rurais ue sobrevivem da agricultura de subsist ncia e possuem bai a renda familiar. Observa-se, 

nesse caso, um contínuo processo de migração dessa população rural para a zona urbana. Isso se 

deve, dentre outros fatores, a um alto índice de especulação imobiliária resultante do crescente 

interesse dos habitantes da capital em ad uirir propriedades na região, seja para moradia secundária 

casa de veraneio , seja para a implementação de empreendimentos turísticos.

��������������������������������������������������������

38 ma das 10 rotas tur sticas do Programa Pernambuco Conhece Pernambuco, lan ado pela Secretaria de Turismo 
do estado, em 200 . ais informa es dispon veis em  www.peconhecepe.com.br
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Figura . Vila de Serra Negra (vista parcial). Fonte: pes uisa direta 200

Coleta de dados

A pes uisa está teoricamente pautada em revisão bibliográfica, leitura e análise de artigos 

científicos ue comp em o estado da arte em design e serviços, bem como, em consulta a sites 

especializados nos assuntos abordados, tanto acad micos como de mercado. Tamb m, foram 

utilizadas t cnicas de coleta de dados in loco como observação direta, entrevista semi-estruturada e 

registro fotográfico Coleta observacional .

A pes uisa se desenvolveu a partir das seguintes etapas:

1. COLETA de informaç es sobre metodologias de design, características dos serviços e 

design de serviços

2. CORRELAÇÃO entre as metodologias de design coletadas e a possibilidade de aplicação de

seus m todos ao setor de serviços

. PROPOSIÇÃO do modelo a partir dos dados coletados  

. DIAGNÓSTICO local – visita de campo para levantamento de dados atrav s de entrevistas 

semi-estruturadas, chec list ver ap ndice  e registro fotográfico

. AN LISE dos dados para identificação dos problemas a partir de revisão bibliográfica

. CONFRONTO COMPARATIVO do modelo a partir de estudo de caso



� �

145�

. Desenvolvimento das CONCLUS ES e sugest es para desdobramentos da pes uisa.

A coleta de dados realizada atrav s de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas ocorreu com a 

participação de gestores e colaboradores. Os registros fotográficos se ativeram aos setores de 

acomodação, alimentação e lazer do empreendimento e sobre os e uipamentos ue articulam o 

processo do serviço de hospedagem, como o transporte, os insumos tecnológicos e materiais e a 

comunicação interna e e terna do estabelecimento.

Os dados coletados serviram para avaliar a relação entre o levantamento teórico e a realidade 

encontrada no estudo de caso, gerando análises sobre a atuação do designer no conte to da 

hotelaria. Abai o,  apresentado um uadro norteador do processo de construção da pes uisa, a 

partir dos objetivos específicos determinados uadro :

Quadro . Instrumento de coleta de dados por ob etivo espec fico Fonte: Lessa 200

Análise dos dados

Os dados coletados foram analisados de forma ualitativa utilizando como base o referencial 

teórico abordado na pes uisa. A análise se deu a partir da comparação com o ue foi coletado, de 

forma empírica, no estudo de caso com o ue foi identificado e selecionado como re uisito 

projetual, durante a revisão teórica. Assim, a análise do conte do se caracterizou como 

interpretativa. Os instrumentos para análise foram o checklist e os atributos de design para a 

Ob etivo espec fico Forma e instrumento de coleta de dados

1.
A partir da visita a sites, revisão bibliográfica, leitura e análise de artigos, 

construiu-se o referencial teórico da pes uisa.

2.
A partir do levantamento do referencial teórico, selecionou-se os atributos de 

design e definiu-se o checklist para atividade turística sustentável.

. e .
Por meio dos atributos selecionados e do checklist, foi feita uma compilação dos 

re uisitos fundamentais  proposição do modelo.

.

Por meio de checklist e de visita a um escritório de design e a dois 

empreendimentos hoteleiros, obteve-se um recorte sobre a realidade dos serviços 
de hospedagem.
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sustentabilidade listados a partir da revisão teórica e das respostas obtidas dos participantes das 

entrevistas, durante os estudos de caso. �

Desenho metodológico

O desenho metodológico consiste em uma ferramenta ue visa demonstrar o caminho 

metodológico percorrido pelo pes uisador. Assim, para esta pes uisa, configura-se o desenho da 

seguinte forma figura :

Figura . Desenho metodológico da pesquisa. Pes uisa direta 2010 .
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Proposta

“Design é uma atividade integrativa que, em um sentido 
amplo, combina conhecimento de múltiplos campos e 

disciplinas para obter resultados específicos. Possui,
simultaneamente, uma dimensão semântica e uma dimensão 

técnica e operativa.” 

[Vitor Margolin, 2000]

�



�

148�

Design  de Serviços para a Sustentabilidade

Nesta segunda parte da pes uisa,  apresentada a proposição do modelo de Design de Serviço para 

a Sustentabilidade - DSS. Este modelo se fundamenta no referencial teórico abordado na primeira 

parte deste documento, contemplando:

1. SUSTENTABILIDADE – semiótica ambiental, ecosofia, design ecoc ntrico e conceito de 

individuação

2. DESIGN – conceitos de design, procedimentos projetuais, gestão do design, design de 

serviços e abordagens do design para a sustentabilidade

. SERVIÇOS – características do setor, planejamento turístico e re uisitos para o turismo 

sustentável.

Al m das abordagens conceituais acima, ressaltam-se as seguintes: design estrat gico  design para 

inovação social  a cadeia de valor  identidade, imagem, marca, cultura organizacional e branding

mar eting e periencial e gestão ambiental. Assim, como fruto desse estudo, considera-se ue 

design de serviço para a sustentabilidade pode ser compreendido como: uma modalidade ou 

segmento do design ue tem como objetivo projetar serviços ue sejam eficientes do ponto de 

vista ambiental, social e econ mico, proporcionando satisfação aos sta eholders e promovendo  

inovação a partir de valores e atributos pautados na sustentabilidade. 

Adiante, são listadas e apresentadas as características formais e conceituais do modelo de Design 

de Serviços para a Sustentabilidade, com: 

1. Delimitação de aplicação  

2. Objetivos do DSS  

. Atores e componentes do DSS  

. Pontos de atuação e re uisitos projetuais do DSS  

. Re uisitos para o DSS, em hotelaria  

. Valores e atributos do DSS
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. Cenário de aplicação do DSS  

. Processo projetual do DSS  

. O modelo de Design de Serviços para a Sustentabilidade - DSS  e

10. Tipologia de ação do DSS.

Delimitação de aplicação

A ABI  200  determina ue, no Brasil,  dos e uipamentos turísticos são de pe ueno porte. O 

modelo proposto tem a intenção de atender a micro e pe uenas  empresas devido a essa 

estatística e ao fato de ue empresas de pe ueno porte possibilitam uma aplicação mais rápida das 

estrat gias de sustentabilidade e uma interação maior entre pessoas, favorecendo o 

desenvolvimento de relaç es. Segundo Deitos 200 , essas empresas apresentam as seguintes 

características:

1. Estrutura organizacional simples

2. Limitação de recursos humanos

. Aus ncia de burocracia interna

. Bai o grau de diversificação produtiva

. Limitação dos recursos financeiros

. Produção para mercados locais ou especializados

. Pro imidade do mercado e do cliente

. Rapidez de resposta  e

. Fle ibilidade e adaptabilidade a mudanças do entorno.

��������������������������������������������������������

No Estatuto da icro e Pe uena Empresa, de 1 , o crit rio adotado para conceituar micro e pe uena empresa  
a receita bruta anual, cujos valores foram atualizados pelo Decreto n  5.02 2004, de 1 de mar o de 2004, s o os 
seguintes  Microempresa - no com rcio e servi os, receita bruta anual igual ou inferior a R  240.000,00 (duzentos e 

uarenta mil reais) e até 09 funcionários. Pequena empresa receita bruta anual superior a R  240.000,00 (duzentos 
e uarenta mil reais) e igual ou inferior a R  2.400.000,00 (dois milh es e uatrocentos mil reais) e de 10 a 49 
funcionários.�

onte  SEBRAE. Dispon vel em http www.sebrae.com.br exibeBia id searchterm classifica o 20 20micro . 
Acessos  jan. 200  e jan 2010.

�
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Dessa forma, o modelo de design de serviços para a sustentabilidade - DSS, inserido nessas 

organizaç es, tem vantagens como: maior pro imidade e facilidade de integração com os 

funcionários e clientes  maior facilidade em se colocar em prática características locais dentro do 

processo do serviço e na estrutura comportamental da empresa  maior cooperação com a cadeia 

produtiva local e maior fle ibilidade na colocação e absorção de novas ideias. 

Al m dos pontos citados acima, o modelo de design de serviços para a sustentabilidade tamb m se 

orienta pelas características ue um m todo de gestão ambiental deve possuir, segundo Mitraud 

200  apud UCARATO, 200 , p. . São estas:

1. PRATICIDADE – o m todo deve apresentar procedimentos e instrumentos de 

monitoramento o mais simples possíveis

2. DINAMICIDADE – deve permitir fácil ade uação do sistema de acordo com o aprendizado 

gerado pela sua aplicação

. ACESSIBILIDADE – deve ser acessível aos proprietários, gerentes ou pessoas responsáveis pela 

aplicação do sistema

. CONFIABILIDADE – deve ser confiável, com coleta e registro de dados realizados nos prazos 

e nas formas definidas no sistema

. FOCO – deve ser focado no manejo da visitação e não em pes uisas generalizadas

. GERAÇÃO – deve ser gerador de informaç es cumulativas, ou seja, registrando mudanças em 

um mesmo elemento ao longo do tempo

. SISTEMICIDADE – deve ser organizado sistemicamente para evitar perdas ou confusão de 

informaç es sobre os dados coletados

. IMEDIATISMO – poder ter aplicação imediata, sem estar condicionado  realização de 

pes uisas pr vias ou ao alcance de condiç es ótimas de gestão.

Essas características são consideradas e atendidas pelo software SAS  Sistema de Avaliação da 

Sustentabilidade em ot is , adaptado para esta proposta com a finalidade de mensurar o grau de 

efici ncia de uma empresa de serviço em relação  sustentabilidade. O software pode ser acessado 

atrav s do endereço http: .snramos.com.br saeh inde .asp . Seu conte do foi totalmente 
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formulado com base nos re uisitos para o turismo sustentável apresentados pela norma ABNT 

NBR 1 01:200 , específica para meios de hospedagem e sistemas de gestão da sustentabilidade. A 

aplicabilidade dessa ferramenta ao modelo será detalhada mais  frente.

Ob etivos do DSS

Tem-se ue a intenção desta proposta  desenvolver um modelo de design de serviços levando em 

consideração os tr s pilares da sustentabilidade: sociedade, economia e meio ambiente e os demais 

re uisitos ue comp em o processo projetual de design e do turismo para a sustentabilidade.

Desse modo, os objetivos deste modelo são:

1. Servir de apoio ou orientação para práticas ue visem a redução de impactos negativos 

sobre o meio ambiente e a sociedade, preservando ganhos econ micos sobre conte tos 

onde o serviço for necessário e e ecutado

2. Ser passível de aplicação em pe uenas e m dias empresas do setor de serviços turísticos, 

em especial do setor de hospedagem

. Contemplar aspectos gerenciais, ue contribuam com a gestão do serviço  e t cnicos, 

apresentando ferramentas e m todos ue possam ser postos em prática pelo designer,

contribuindo com a relação entre esses dois mbitos profissionais.

Para tal, o modelo em uestão se fundamenta nas seguintes aç es estrat gicas:

1. Identificação das aspiraç es e e pectativas dos clientes, organização e colaboradores

2. Avaliação das soluç es e istentes para o tipo de serviço atrav s da pes uisa e de

benchmarking

. Pes uisa sobre as características próprias do conte to valores, práticas, atributos, 

tecnologias, materiais, ideologia dominante  e dos componentes da cadeia de valor

. ierar uização das soluç es pes uisadas mais apropriadas  empresa, considerando: 

recursos disponíveis, prazo para implementação, retorno econ mico, necessidades do

ambiente e da sociedade
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. Geração de soluç es de design específicas a partir da interação e colaboração entre 

clientes, alta administração e linha de frente, bem como, de representantes dos demais 

stakeholders, com avaliação dos possíveis impactos destas sobre a cadeia de valor do serviço

. Implementação, gestão e verificação do serviço, com feedback análise e monitoramento  

para correção das falhas encontradas.

Essas etapas buscaram contemplar os principais conceitos relacionados ao processo projetual de 

design, com nfase em Bomfim 1 , Munari 200 , Ba ter 1  e Moraes 200 , bem como, os 

elementos relativos a empresas de serviços Sangiorgi, 200  Ramas ami, 1 1  os inen, 200 , 

ruc en, 200  e ao design para a sustentabilidade Manzini e Vezzoli, 200  Alastair, 200  

azazian, 200 . Elas servem de base para a conformação do processo projetual do DSS, 

apresentado adiante.

Atores e componentes do DSS

Como elementos componentes e atores do processo de design de serviço para a sustentabilidade 

estão: 

1. A organização, seus valores e suas estrat gias definidas em planejamento ou projeto

2. O pessoal de contato ou colaboradores, com suas habilidades, conhecimentos e pap is

. Os e uipamentos e bens materiais, partes do serviço

. Os clientes, com seus repertórios, necessidades, aspiraç es e e pectativas

. O ambiente construído

. Os recursos temporais e financeiros envolvidos no negócio  e

. Os stakeholders: comunidade, clientes, fornecedores, concorrentes, organizaç es p blicas e 

privadas envolvidas direta ou indiretamente com o serviço.

Estes atores e componentes do processo podem estar direta ou indiretamente ligados ao serviço e 

devem ser reconhecidos e contemplados durante todo o projeto de design, conforme suas 

especificaç es e atribuiç es.
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Pontos de atuação e requisitos pro etuais do DSS

O design de serviço comporta, para este estudo: o design estrat gico, o design gráfico, o design de 

ambientes e o design de interação. A Gestão do Design  tamb m utilizada como forma de 

otimização e melhor ade uação do design ao processo do serviço. Assim, a atividade projetual em 

serviços leva em conta, como foi abordado, aspectos tangíveis e intangíveis, os uais são melhor 

detalhados a seguir, tomando como e emplo o serviço de hospedagem figura 0 :

Figura . Aspectos tang veis e intang veis a serem considerados pelo design de servi os. Elaborado com base em 
Sangiorgi (2008), oskinen (2007) e Martins e Merino (2008).

Vale destacar ue o papel do designer dentro da organização do serviço não está em tomar o lugar 

do administrador ou da e uipe gestora. Sua função consiste em contribuir com soluç es ue: 

facilitem o processo de comunicação interna e e terna da empresa  aumentem a efici ncia no uso 

dos e uipamentos e na seleção dos materiais  informem, de maneira honesta, os valores da 

organização  colaborem na definição e implementação das estrat gias do negócio  reforcem a 

cadeia de valor local  atendam satisfatoriamente os clientes  preservem a cultura e o e uilíbrio 

din mico do ambiente. Para tal, pode atuar nos tr s níveis organizacionais para desenvolver seus 

projetos em união com os gestores, colaboradores, clientes e outros profissionais figura 1 :

Tangíveis Intangíveis
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Figura Níveis de atuação do design na empresa. Elaborado com base em Dougherty (2008)

Ou seja, o designer de serviços, neste conte to, colabora com os níveis estrat gico, tático e 

operacional da organização, projetando aç es ue sejam ben ficas para a empresa e para o seu 

entorno. Dessa forma, contribui desde o momento de concepção ou planejamento estrat gico da 

empresa  passando pela sua comunicação interna e e terna  e culminando no uso do serviço pelo 

cliente, ue poderá assumir um papel participativo e colaborar com o processo de otimização e 

inovação do serviço. Assim, conforme levantamento bibliográfico apresentado na parte 1 deste 

material, pode-se perceber ue o design de serviços re uer a presença dos seguintes pontos para 

sua projetação:

1. MULTI E INTERDISCIPLINARIDADE – necessidade de uma e uipe multidisciplinar ue faça uso 

da interdisciplinaridade para uma visão macro-ambiental, holística e sist mica sobre o 

conte to e sobre os stakeholders envolvidos com o processo do serviço

2. Reconhecimento do CONTE TO político, econ mico, sociocultural, tecnológico, ambiental 

e legal

. PES UISA DE MERCADO para a definição do target p blico-alvo , de seus desejos, 

necessidades, e pectativas e características, voltada  personificação do serviço

. Definição dos VALORES do serviço a partir do levantamento de informaç es sobre o 

conte to e os stakeholders

. Definição das ESTRAT GIAS de ação em conjunto com gestores, colaboradores e com a 

cooperação dos clientes



� �

155�

. Capacitação e CONSCIENTI AÇÃO do pessoal da linha de frente colaboradores  e dos 

clientes para a compreensão e difusão das estrat gias definidas, atrav s da gestão do design 

e do design colaborativo – Educação para a sustentabilidade

. Trabalho integrado de branding, mensagem sustentável e COMUNICAÇÃO MULTISENSORIAL,

ue faça uso dos  sentidos pelo usuário. Para tal, o design de serviços foca, tamb m, nos 

atributos físicos e no ambiente construído design de ambientes

. CUSTOMI AÇÃO do serviço pelo usuário a partir da e peri ncia pessoal e do design 

colaborativo participativo, ue se ajuste s variaç es de identidade e capacidades pessoais. 

Observa-se, a ui, as uest es: conveni ncia e acessibilidade

. Investimento em PES UISA E DESENVOLVIMENTO com uma gestão para inovação, visão 

científica e adaptabilidade s mudanças OS INEN, 200

10. Pensar em uma E PERI NCIA DE MARCA INTEGRADA, com valores e estrat gias sustentáveis 

DOUG ERT , 200

11. Focar na CONSCIENTI AÇÃO das pessoas envolvidas atrav s da comunicação, 

compreendendo o trip : organização, linha de frente e clientes, visando uma mudança nas 

crenças e no comportamento, e a construção dos valores da marca ue determinarão o 

sucesso ou o fracasso do negócio DOUG ERT , 200 , p. 

12. Lidar com os SENTIDOS dos funcionários e clientes, buscando viv ncias sensoriais 

inovadoras, bem como, atingir p blicos distintos dentro de um design universal, fazendo 

uso do design de interação OS INEN, 200

1 . Fazer o CLIENTE PARTE do serviço, na inspiração e difusão de importantes mensagens 

ambientais DOUG ERT , 200 . p. 1 0

1 . Trabalhar em conjunto com o cliente a fim de minimizar impactos e promover a reciclagem 

ou os Rs MAN INI, 200  MCDONOUG  e BRAUNGART, 200

1 . PARTICIPAÇÃO de um maior n mero de envolvidos no processo CRUL e DIE L, 200

1 . Trabalho com outras áreas inovadoras, pois a CRIATIVIDADE não está centrada no designer, 

mas nos diversos atores ue comp em o processo MAN INI, 200
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1 . DIN MICAS comple as de inovaç es sócio-culturais: promovendo novos crit rios de 

ualidade ue sejam, ao mesmo tempo, sustentáveis para o ambiente, socialmente 

aceitáveis e culturalmente atraentes MAN INI e VE OLI, 200

1 . SEGURANÇA do trabalho e sa de dos trabalhadores NBR-1 001

1 . COLABORAÇÃO com setores econ micos, a comunidade e os órgãos ambientais GA

20. APROPRIAÇÃO  natureza,  ESCALA e aos impactos ambientais da atividade NBR-1 001

21. Comprometimento com a MEL ORIA CONT NUA e prevenção da poluição Gestão 

Ambiental

22. Comprometimento com a LEGISLAÇÃO e s normas ambientais Gestão Ambiental

2 . Comunicação TRANSPARENTE aos clientes OS INEN, 200

2 . Uso de embalagens biodegradáveis, mat rias-primas não prejudiciais ao meio ambiente, 

tomada de decisão baseada na LIMITAÇÃO dos recursos, CONTROLE do consumo de energia, 

menos uso de descartáveis, evitar a devastação da natureza, e produtos ecológicos em 

substituição aos enlatados, com maior reciclagem OPFENBEC , 1

25. Envolvimento do SETOR PRODUTIVO LOCAL para a proposta de soluç es a partir da 

colaboração e da participação da comunidade RUC EN, 200 .

Desse modo, atrav s do modelo, a sustentabilidade pode ser inserida no processo de serviço a 

partir da análise de cada ponto do ambiente interno e e terno da empresa, de forma sist mica, 

buscando obedecer a crit rios ambientais e de responsabilidade social tanto a partir de elementos 

tangíveis como dos aspectos intangíveis, resultando em ou resultante de uma mudança de 

paradigma orientada  racionalidade ambiental. Para tal, deve usar com mais efici ncia os recursos 

de ue disp e, reduzindo o desperdício, os resíduos e as perdas no processo  conscientizar as 

pessoas para ue colaborem e sejam multiplicadoras da mensagem  envolver a comunidade e os 

clientes no projeto para a sustentabilidade e agir com transpar ncia e senso de responsabilidade e 

cooperação.
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Requisitos para a atividade sustentável em serviços tur sticos

Para se projetar um serviço levando em consideração crit rios de sustentabilidade, o designer deve 

buscar na fonte legal as normas, diretrizes e regras ue apontam para aç es coerentes em nível 

local  bem como, fazer o benchmarking ambiental e social em empresas com refer ncia global, 

sempre ue possível. Com isso em mãos, o designer deve buscar adaptar as informaç es e as 

soluç es  realidade do serviço, antecipando-se a mudanças futuras na tecnologia e na legislação e 

promovendo o bem estar social e ambiental a partir de soluç es locais. 

No caso específico dos serviços turísticos, os crit rios a serem seguidos pelo designer foram 

retirados do Programa de Certificação em Turismo Sustentável PCTS, 200 , do Minist rio do 

Turismo. O programa, no caso da hotelaria, apresenta um Guia com Indicadores específicos 

elaborado pelo Instituto de ospitalidade I  coerente com a norma ABNT NBR 1 01, específica 

para o setor hoteleiro. Foi neste material ue o presente trabalho se baseou para a formulação do 

software de avaliação e monitoramento do serviço denominado: Sistema de Avaliação da

Sustentabilidade em ot is – SAS .

Dessa forma, a partir do conte do apresentado no referencial teórico, foi construído abai o o 

uadro de re uisitos para o turismo sustentável, separados por pilar, para a determinação dos 

indicadores ambientais, sociais e econ micos do modelo. Este divide-se em duas colunas 

apresentando os tr s pilares da sustentabilidade e os re uisitos ue orientam os indicadores para 

cada uma das dimens es uadro 11 :
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PILAR DA SUSTENTABILIDADE RE UISITO ORIENTADOR DOS INDICADORES

MEIO AMBIENTE

Contribuição para a conservação  Conservar o ambiente natural

Compromisso ambiental

Gerenciamento de resíduos sólidos

Efici ncia energ tica

Preservação e conservação da água

Educação ambiental aos colaboradores

Foco na área natural

Sustentabilidade ambiental

ECONOMIA

Gerenciamento de negócios e planejamento operacional

tica nos negócios

Respeitar a legislação vigente

Responsabilidade no mercado

Estimular o desenvolvimento econ mico do destino

SOCIEDADE

Estimular o desenvolvimento social do destino

Garantir os direitos das populaç es locais

Conservar o patrim nio e o valor das culturas locais

Interpretação e educação

Trabalho com a comunidade local

Sensibilidade e respeito  cultura

Satisfação do consumidor

Quadro Requisitos para os serviços tur sticos a partir dos pilares da sustentabilidade. Fonte: Ecotel e 
NEAP 200 .

Observa-se, contudo, ue alguns dos re uisitos apresentados no uadro 11 atendem a mais de um 

dos pilares, simultaneamente. Dessa forma, o uadro 11 evolui para o uadro 12, distribuindo os 

re uisitos relacionados nos nove fractais do Triple Top ine TTP :
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PILAR FRACTAL RE UISITO ORIENTADOR DOS INDICADORES

ECONOMIA

Compromisso ambiental

Gerenciamento de resíduos sólidos

Efici ncia energ tica

Preservação e conservação da água

Contribuição para a conservação do ambiente natural

SOCIEDADE
Preservação e conservação da água

Educação ambiental aos colaboradores

ECOLOGIA

ECOLOGIA

Conservar o ambiente natural

Compromisso ambiental

Preservação e conservação da água

Gerenciamento de resíduos sólidos

ECONOMIA

Gerenciamento de negócios e planejamento 

operacional

Estimular o desenvolvimento econ mico do destino

SOCIEDADE

tica nos negócios

Respeitar a legislação vigente

Responsabilidade no mercado

ECONOMIA

ECOLOGIA
Respeitar a legislação vigente

Responsabilidade no mercado

ECONOMIA

Conservar o patrim nio e o valor das culturas locais

Interpretação e educação

Trabalho com a comunidade local

Satisfação do consumidor

SOCIEDADE

Estimular o desenvolvimento social do destino

Garantir os direitos das populaç es locais

Interpretação e educação

Sensibilidade e respeito  cultura

Conservar o patrim nio e o valor das culturas locais

Trabalho com a comunidade local

SOCIEDADE

ECOLOGIA Interpretação e educação

Quadro . Adaptado da pir mide de  fractais e do quadro anterior  Fonte: pes uisa direta 200 .
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Dando se u ncia aos pontos essenciais do modelo, são definidos, abai o, os valores e atributos ue 

fundamentam todo o processo, de forma intangível, e direcionam as aç es de design para a 

construção do tangível, constituintes da fase de implementação do projeto.

alores e atributos do DSS

Os valores comp em a alma da organização e são representativos de sua personalidade. Os 

atributos são a uilo ue  próprio de um ser, sua característica ualitativa ou uantitativa, ue 

identifica um membro de um conjunto observado. Atributos são os valores ue estão na anima da 

corporação . Assim, dentre os atributos ou valores de uma organização ou produto, al m dos ue 

serão citados e relacionados com a sustentabilidade, observam-se os seguintes PRINGLE e 

T OMPSON, 2000, p. 102 :

Ascend ncia Efici ncia Organicidade Dinamismo

Funcionalidade Ousadia DiscriçãoAtendimento humano

umildade Prud ncia Diversidade

Confiabilidade Idealismo Pontualidade Efetividade

Confidencialidade Idoneidade Racionalidade Modernidade

Conservadorismo Inovação Segurança Objetividade

Conforto Especialização Serenidade Sustentabilidade

Conveni ncia Integridade Simplicidade Tradição

Contemporaneidade ovialidade Singularidade T cnica

Difusão Mobilidade Sobriedade Colo uialidade

Quadro ista de valores de identidade Adaptado de Pringle e Thompson 

Interessante notar no uadro acima ue a sustentabilidade em si, figura como um valor, para Pringle 

e Thompson 2000 . Diante do e posto na parte 1, a presente pes uisa selecionou, ao longo do 

referencial teórico, 20 valores atributos ue podem estar presentes em um serviço ue atenda aos 

preceitos da sustentabilidade. Tais valores e atributos foram escolhidos de acordo com a 

bibliografia consultada, servindo como direcionadores na etapa de conceituação do serviço e na sua 

implementação. Abai o, figura e lista comentada com cada um deles figura 2 :
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Figura . Valores e atributos da sustentabilidade para o DSS.  Fonte: pes uisa direta 200

1. IS O OL STICA – significa a faculdade de lançar o olhar sobre o todo, compreendendo 

todos os sistemas ue estão fora do campo de ação do objeto de design e, assim, o 

funcionamento dos mecanismos ue se encontram dentro deste conte to maior CAPRA, 

2002 .

2. IS O SIST MICA – caracteriza-se pela habilidade de reconhecer as ligaç es e istentes entre 

os sistemas e os resultados das interaç es entre eles.  a capacidade de en ergar a inter-

relação de depend ncia entre os sub-sistemas ue comp em o todo idem .

. MULTIDISCIPLI ARIDAD – figura como a diversidade de conhecimentos ue pode ser 

contemplada uando da análise e conceituação de um determinado problema. Aponta para 

a multiplicidade de olhares e pontos de vista ue  lançada sobre um objeto de estudo, 

sistema, processo ou produto MAN INI e VE OLI, 200 .

. I T RDISCIPLI ARIDAD – diz respeito  relação entre as m ltiplas áreas de conhecimento 

ue  capaz de gerar soluç es mais eficientes e integradas, ue resultam da colaboração e 

do diálogo de saberes, entre especialistas de áreas distintas e complementares idem .

. TICA – valor moral ue direciona atitudes consideradas referenciais para o comportamento 

humano, ajuste ao ue  correto, direito e reto, de acordo com uma cultura. Segundo 
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Chaui, a palavra tica vem de duas palavras gregas: thos, ue significa o caráter de 

algu m , e thos, ue significa o conjunto de costumes instituídos por uma sociedade para 

formar, regular e controlar a conduta de seus membros  C AUI, 200 , p. 0 .

. TRA SPAR CIA – lidar com as pessoas de forma verdadeira e honesta, dei ando fluir as 

relaç es de forma natural e pautando-se na clareza e objetividade, sem artifícios ue 

mascarem o real estado do objeto, seja este uma pessoa, um serviço ou uma organização 

DOUG ERT , 200 . 

. COOP RA O – trabalho de forma integrada e coletiva em busca da resolução de problemas 

ou realização de atividades de um grupo ou grupos de indivíduos visando resultados ue 

proporcionem benefícios a todos os envolvidos no processo CIPOLLA e MAN INI, 200 .

. COMU ICA O – a compreensão entre as pessoas, os conte tos, deve ser clara para ue os 

objetivos estejam alinhados e o alcance dos resultados otimizado. A semiótica figura como 

um instrumento essencial a esse processo de comunicação de mensagens entre 

interlocutores com e pectativas e repertórios diferenciados SANTAELLA, 1 .

. DIÁLO O – ato resultante da comunicação entre partes, de forma direta e objetiva, 

utilizando da linguagem para ue as mensagens sejam assimiladas, compreendidas e 

respondidas de forma democrática e com base na compreensão, na toler ncia e no respeito 

s diferenças A A IAN, 200 .

10. R SP ITO – ato de considerar o diferente ou o outro de forma não-preconceituosa, sem 

depositar juízos de valor ue denigram ou prejudi uem a sua imagem, a sua capacidade 

intelectual ou física ou sua cultura a partir de consideraç es baseadas em e peri ncias ou 

conhecimentos próprios. O respeito  diversidade das culturas,  toler ncia, ao diálogo e  

cooperação, em um clima de confiança e de entendimento m tuos, está entre as melhores 

garantias da paz e da segurança internacionais  – Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural UNESCO, 2001 apud RUC EN, 200 , p. 2 .

11. ID TIDAD – forma singular de representar um indivíduo, um sistema ou uma organização. 

 o conjunto de características, atributos valores ,  atitudes e conceitos ue define a 

personalidade e a ideologia do objeto e ue promovem a diferenciação deste em relação 

aos demais FASCIONI, 200 .
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12. CRIATI IDAD – Segundo de Bono 1 , o processo criativo re uer do indivíduo um 

desvio dos sistemas padrão de seu conte to, para ue saia da rotina em busca de caminhos 

laterais, ou seja, de caminhos ue o direcionem a novas soluç es e novos resultados. 

1 . I O A O –segundo Bistagnino 200 , a inovação não consiste em um progresso 

tecnológico, mas sim, na perspectiva como observamos diferentes problemas –  um avanço 

cultural de um modelo linear para sistemas abertos e integrados.

1 . DI RSIDAD – segundo ruc en 200  a diversidade deve ser contemplada como um dos 

valores para projetos com perspectiva sist mica, sendo responsável por manter 

características diferentes e aut nticas entre comunidades, produtos e serviços.

1 . R SPO SA ILIDAD – segundo azazian 200 , intervimos no curso dos eventos sendo 

responsáveis pelas conse ncias de nossos atos sobre a coletividade, bem como, sobre as 

organizaç es e os governos.

1 . TRA S RSALIDAD – segundo ruc en 200 , p. 2 , no mbito da pes uisa, o conceito de 

transversalidade está relacionado a uma abordagem não disciplinar e não hierar uizada a 

diferentes campos do saber.  Campos apud RUC EN, 200  conceitua transversalidade 

como uma forma de tr nsito entre saberes, com o estabelecimento de cortes transversais 

ue articulem vários campos e áreas, implicando em uma nova atitude frente aos saberes, 

tanto em produção como em comunicação e aprendizado.

1 . I T RA O – esse re uisito pode ser entendido como a possibilidade de oferecer soluç es 

inovadoras por meio da aus ncia de instrumentos de coerção ou controle, e pela integração 

entre as pessoas, fazendo uso da emoção e da liberdade para se alcançar soluç es criativas 

aos problemas identificados.  reforçado pelo conceito de Buber, corroborado por Cipolla 

e Manzini 200  a respeito das relaç es. Segundo o dicionário Michaelis 200 , interação 

pode ser entendida como aç es e relaç es entre os membros de um grupo ou entre grupos 

de uma sociedade .

1 . CI TIFICIDAD – necessidade de comprovaç es e embasamentos científicos para o projeto, 

para a implementação das soluç es e na integração entre as ci ncias, de forma não linear 

PAULI, 200  OS INEN, 200 .
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1 . AF TI IDAD  – Segundo Pauli 200 , os projetos devem estar abertos  emoção e  pai ão. 

Corrobora com esse valor o conceito de vulnerabilidade abordado por Cipolla 2001  

en uanto presente nas relaç es entre as pessoas.

20. FL I ILIDAD  – capacidade pessoal de adaptar-se s din micas sociais, econ micas e 

ambientais, a fim de manter um e uilíbrio metaestável entre produção e consumo, entre 

necessidades e objetivos, como afirma Maldonado 1 .

A partir do e posto acima, a sustentabilidade deve ser considerada em todas as fases projetuais do 

modelo de DSS apresentadas a seguir , pautando-se:

1. No modo como as pessoas cooperam entre si para a solução dos problemas de forma 

criativa e nos encontros do serviço

2. Na fle ibilidade ideológica pautada na tica, respeito  diversidade e s identidades, com 

responsabilidade diante da cadeia de valor

. Na observação de como o problema  resolvido em outros conte tos, adaptando-se ou a 

solução aos recursos e características próprias do local ou propondo novas soluç es

. Na transformação de valores individualistas em valores ue priorizem o coletivo

. Na utilização de menos recursos, melhor aproveitamento destes e do tempo e maior 

satisfação dos envolvidos a m dio e longo prazos

. Na colaboração multi e interdisciplinar para a seleção final da solução e da transversalidade 

em busca da inovação

. Na colaboração entre clientes, organização e cadeia de valor do serviço em prol da 

sustentabilidade

. Na comunicação pautada no diálogo e na transpar ncia

. Na mensuração e avaliação, atrav s de indicadores de sustentabilidade, e correção imediata 

dos problemas gerados.

O modelo visa evoluir para a análise de uest es e ternas ue e erçam impacto direto sobre o 

flu o do serviço, a citar, comunidade, clientes e ternos, aspectos legais e governamentais, políticos, 

econ micos, tecnológicos, dentre outros, baseando-se no briefing elaborado para esta finalidade 
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ap ndice . Desse modo, tem a intenção de contemplar variáveis tratadas em um planejamento 

estrat gico, a fim de ue au iliem, como foi e posto acima, no alcance de uma gestão tamb m 

voltada  sustentabilidade, contribuindo para a sustentabilidade do serviço mesmo após a aplicação 

do modelo, pelo designer. 

Cenário de aplicação do DSS

A partir do conhecimento sobre os valores e atributos voltados  sustentabilidade de um serviço,

apresentado, a seguir, es uema ilustrativo dos elementos e variáveis ue devem ser considerados 

pelo design de serviço, tanto no ue diz respeito s funç es do design, como aos clientes, ao 

ambiente interno e e terno da organização do serviço e  sustentabilidade – com vistas a satisfazer 

os clientes e a alcançar a inovação atrav s da participação destes. A figura  abai o apresenta os 

valores como n cleo direcionador de todos os aspectos concernentes ao serviço:

Figura . Visão sistêmica dos aspectos que interferem e direcionam o design de serviço para a 
sustentabilidade. Fonte: pes uisa direta 200 .
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A partir desse cenário, o designer visualiza os aspectos relativos  sustentabilidade em amarelo , as 

tipologias do design ue irão atuar sobre o serviço em verde , algumas uest es relativas  

empresa, aos seus colaboradores e ao planejamento estrat gico em branco e azul  e aponta os 

valores como uestão central do processo. Bem como, no mbito e terno, a busca por satisfação 

dos clientes a partir do atendimento s suas e pectativas por meio de uma imagem corporativa 

transparente  e, por outro lado, o alcance da inovação atrav s da participação e colaboração dos 

clientes e do contato multisensorial destes com o ambiente do serviço.

Processo pro etual do DSS

Como abordado nos procedimentos projetuais de L bach 2001 , Bomfim 1 , Moraes 200 ,

Ba ter 1  e Munari 1 1 e 1 , o processo de design de serviços parte da problematização 

at  a implementação, sendo ue duas variáveis foram acrescentadas ao modelo proposto: a 

avaliação, dentro da etapa de implementação, referente  observação do designer em relação aos 

resultados obtidos no processo  e a sustentação, ue significa um constante monitoramento do 

processo pelos responsáveis a fim de prover a manutenção do e uilíbrio din mico entre os 

ambientes interno e e terno da empresa. Para tal, o design estrat gico e a gestão de design figuram 

como instrumentos fundamentais.

Em relação aos aspectos projetuais e operacionais do modelo de design de serviços para a 

sustentabilidade - DSS, este segue uatro fases principais: Diagnóstico, Projetação, Implementação 

e Monitoramento, detalhadas abai o:

FASE1. DIA STICO visão sist mica  - nesta fase são percebidas e analisadas, atrav s do briefing e 

de outras t cnicas, as características funcionalidades do serviço e os aspectos ue comp em o 

ambiente interno e e terno da organização aspectos econ micos, ambientais, sociais, 

concorrentes, fornecedores, clientes, parceiros locais, políticas governamentais, tecnologias, 

t cnicas locais, patrim nios naturais e culturais, valores dos stakeholders . 

FASE2. PRO TA O soluç es  - nesta etapa toma-se como base o planejamento estrat gico da 

empresa do serviço e a sua comunicação a partir de uma visão holística e sist mica, e de um 
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trabalho multi, inter e transdisciplinar, com a determinação dos limites e re uisitos projetuais, do

flu o de interaç es entre as partes e das estrat gias de ação para o serviço  atendendo aos valores 

da sustentabilidade listados para o DSS. Visa contemplar a participação do usuário no alcance das 

soluç es inovaç es, e o estímulo  criatividade atrav s do diálogo, da cooperação e da interação.

FASE . IMPL M TA O avaliação e ajuste  - nesta terceira etapa são implementadas as aç es para 

a sustentabilidade propostas e selecionadas na fase anterior, e avaliados, simultaneamente, seus 

resultados a fim de gerar um novo plano ou alterar as fases do ciclo de aç es para maior ade uação 

aos re uisitos do modelo. As avaliaç es podem ser feitas atrav s de checklist ou de entrevistas semi-

estruturadas e aplicação de uestionários com os stakeholders.

FASE . MO ITORAM TO sustentação  - nesta uarta e ltima etapa  usado o software SAS

proposto para o acompanhamento da evolução das aç es em prol da sustentabilidade, iniciadas 

com o DSS, ue pode ser respondido por gestores ou designers, a fim de promover uma melhoria 

contínua no sistema de serviço implementado, em relação  sustentabilidade. Nesta fase,  

monitorado o grau de sustentabilidade da empresa de serviço, em n mero percentual. O

instrumento utilizado para esta proposta segue os crit rios do PCTS 200  com base na norma 

NBR 1 01-200  ane o 1 , cujos dados foram formatados em forma de perguntas ue devem ser 

respondidas pelo designer e pelo gestor do empreendimento, periodicamente, atrav s do acesso ao

SAS  acesso on-line , o ual pode servir de base para a fase de diagnóstico e projetação, tamb m 

no caso de serviços já e istentes ou a serem implementados.

Arbucle 1  apud Malaguti, 200  aponta para a necessidade de se aplicar tr s estrat gias para a 

promoção dos valores e atributos da sustentabilidade no projeto. São elas: RESSIMBOLI AR –

reconhecer o processo de mudança fundamentada na imagem  REGENERAR – processo de 

transformação interna ue direciona a mudança  e REPRO ETAR – a etapa de materialização da nova 

imagem gerada e focada no futuro. A teoria de Arbucle 1  pode ser inserida no modelo a partir 

das fases de diagnóstico, projetação e implementação de um serviço a ser projetado ou já 

estabelecido  devido ao fato de serem estas as ue congregam o maior n mero de pessoas e onde 
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as ideias, e pectativas e desejos são compreendidos e materializados no projeto, atrav s das aç es 

de design figura :

Fase Etapa Técnica

Pes uisa
Benchmarking, observação, 

entrevista, briefingDIA STICO ressimbolizar

Análise Brainstorming 40

Geração orkshop e 
PRO TA O regenerar

Seleção ierar uização

Prática Prototipagem 1, modelagem
IMPL M TA O reprojetar

Avaliação Checklist

MO ITORAM TO
Correção

Manutenção
SAS

Figura . ases, etapas e t cnicas do processo de design do servi o. Elaborado com base em Munari (1995),
L bach (2001), Moraes (2006), Baxter (1998), Phillips (2007), Sangiorgi (2008) e Arbucle (1994).

A formulação destas aç es está baseada, tamb m, na figura 1 , proposta por Ramas am  1 1  

para o design e a gestão de serviços, e no modelo Runtime do Service ifecycle anangement 200 , 

conforme figura a seguir figura :

��������������������������������������������������������

� ��As t cnicas de Brainstorming e 65  s o apresentadas no anexo 2 deste material.�
41 A etapa de prototipagem se basear  nas ferramentas apresentadas pelo site Service Design Tools (ver 
refer ncias bibliogr ficas).
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Figura . Aspectos do ciclo de vida do serviço. Adaptado do Service Lifecycle Management 200

A figura acima contribui para a visualização do ciclo do serviço, para a formatação do processo de 

design do serviço e para a inserção das etapas projetuais nas fases apresentadas diagnóstico, 

projetação, implementação e monitoramento  e detalhadas abai o, no modelo de Design de Serviço 

para a Sustentabilidade.

O Modelo de Design de Serviço para a Sustentabilidade - DSS

O modelo de design apresentado a ui  resultado de estudos comparativos entre processos de 

design de produtos e de serviços já e istentes e do levantamento bibliográfico da parte 1 deste 

material  visa, dessa forma, servir de instrumento para o direcionamento de projetos com foco em 

serviços para a sustentabilidade. A configuração do modelo buscou abarcar os principais pontos 

característicos do processo de design de serviços, levando em consideração: empresa, 

colaboradores e clientes. Tamb m, como apresenta a figura abai o, as etapas projetuais de design, 

com seus pontos tangíveis e intangíveis figura :
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Figura . Modelo de Design de Serviço para a Sustentabilidade. Fonte: pes uisa direta, 200 .

A figura  apresenta 11 etapas ue o designer deve seguir durante o processo projetual de um 

serviço. Essas etapas se interrelacionam e seguem um flu o de ação ue parte da conte tualização 

com reconhecimento do conte to do serviço  at  a conformação dos resultados ao serviço, 

apoiadas por um monitoramento contínuo do processo. Observa-se, no modelo, ue os valores do 

DSS estão situados entre as etapas de problematização e valoração, contribuindo para a geração de 

estrat gias e para a seleção das mensagens ue serão repassadas para o p blico, atrav s da 

comunicação. Esta, por sua vez, será modelada atrav s do branding, ue comp e não só a marca do 

serviço, mas a sua imagem apoiada nos componentes: linha de frente, materiais, e uipamentos, 

tecnologia, ar uitetura do espaço, entre outros. Essa imagem, projetada pelo design, será aplicada 

junto aos clientes, e deverá estar em conformidade com suas e pectativas, e peri ncias, aspiraç es, 

valores e repertório cultural. Após essa etapa implementada, são avaliados seus resultados e 
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conformadas novas aç es ue se ade uem melhor aos valores do serviço. Vale salientar ue valores 

da empresa e valores dos clientes devem estar em sintonia. 

O uadro abai o detalha as 11 etapas, os seus m todos e as t cnicas do DSS, distribuídas entre as 

fases definidas anteriormente: DIAGNÓSTICO etapas 1, 2 e , PRO ETAÇÃO etapas , ,  e , 

IMPLEMENTAÇÃO etapas ,  e 10  e MONITORAMENTO etapa 11 . Observa-se, dentre as etapas, a 

incorporação dos 20 valores e atributos de sustentabilidade listados. 

Quadro tapas  m todos e t cnicas para o DDS. Fonte: pes uisa direta 2010 .
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Salienta-se ue as etapas de modelagem e aplicação precisam ser melhor estudadas e desenvolvidas, 

no momento, apresenta-se, apenas, uma sugestão. Um material ue será usado para orientar estas 

etapas  o Service Design Tools 200  e esta lacuna consta como um dos desdobramentos desta 

pes uisa. Apesar do es uema apresentado no uadro , o flu o projetual não deve ser, 

necessariamente, linear ou circular, mas adaptável s características do conte to e do serviço, 

buscando um retorno contínuo a determinadas etapas a fim de alcançar maior aperfeiçoamento do 

serviço e uma maior efici ncia no processo. Desse modo, apresenta-se, abai o, uma indicação sobre 

o tipo de processo ue o projeto pode seguir.

Tipologia de ação do DSS

Por fim,  apresentado o modelo DSS com flu o do tipo feedback, com o intuito  de facilitar a 

visualização e a relação entre as etapas do processo e obedecer ao processo de design de serviço 

proposto por Ramas am  1 1 , onde se busca um ciclo contínuo de retorno entre as etapas final 

e inicial, a fim de se alcançar o padrão ideal do serviço. Para tal, deve se considerar, tamb m, as 

uest es e ternas  organização, ue impulsionam mudanças, bem como, um constante ajuste da 

identidade e da imagem corporativa atrav s do design. A figura abai o apresenta pontos onde cada 

uma das  especialidades do design teria maior nfase, em relação ao design do serviço figura :

Figura . Fluxo do processo de Design de Serviço para a Sustentabilidade – DSS. Pes uisa direta 2010 .
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A utilidade e a usabilidade desse modelo tem foco au iliar designers, gestores e o setor hoteleiro a 

se en uadrarem na urgente demanda de ação em prol do planeta. Tamb m, no alcance de 

resultados mais eficientes para todos os envolvidos no processo: organização, clientes, 

colaboradores e comunidade. Igualmente, visa servir de apoio para ue outras pes uisas sejam 

desenvolvidas neste e em outros segmentos do serviço, abrangendo o campo de ação dos designers 

em prol da sustentabilidade ambiental, econ mica e social, possibilitando a manutenção dos 

ecossistemas e promovendo o bem-estar e a ualidade de vida para as pessoas.

Assim, como produtos resultados da pes uisa e da proposta apresentada at  este ponto, obteve-se 

não só o Modelo de Design de Serviços para a Sustentabilidade, como tamb m:

1. Tabelas-resumo 0  com autores refer ncia para a pes uisa e suas principais teorias para a 

proposta

2. Lista de valores atributos ue pode ser usada para o direcionamento da atividade projetual 

em serviços, contemplando a sustentabilidade

. Lista de re uisitos para o projeto planejamento de um serviço turístico sustentável

. Lista de diretrizes para o design de serviços, com nfase em aç es coerentes com a 

sustentabilidade

. Modelo de Cenário para o Design de Serviços para a Sustentabilidade

. Proposta metodológica, com etapas, m todos e t cnicas ue o designer pode utilizar como 

base para direcionar o projeto e alcançar os resultados pretendidos

. Ade uação de soft are para avaliação da sustentabilidade de serviços hoteleiros, 

denominado SAS , com acesso via Internet, para compor a etapa de monitoramento do 

serviço em relação aos crit rios determinados pela norma ABNT NBR 1 01-200 .

. Estudos de caso para coleta de informaç es referentes a empresas hoteleiras presentes na 

região, cuja política aplica ou visa estabelecer um relação com o paradigma da 

sustentabilidade, bem como, sobre um escritório de design ue desenvolveu projeto 

coerente com o foco desta pes uisa.

. Este ltimo produto da pes uisa será apresentado, com mais detalhes, no capítulo seguinte.
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Pesquisa de campo

A fase de pes uisa teve como foco duas vertentes: o setor responsável pela atividade de design e o 

setor de serviço hoteleiro. Em ambos os casos, buscou-se verificar a e ist ncia ou integração dos 

re uisitos sustentáveis valores e atributos  ao projeto e  realidade das empresas pes uisadas.

scritório de design

No primeiro caso, o escritório de design Mooz, localizado na cidade de Recife, capital do estado,

foi pes uisado pelo fato de ter desenvolvido um trabalho para o Ecoresort do Cabo. 

Empreendimento hoteleiro com proposta sustentável, localizado no município do Cabo de Santo 

Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Os designers responsáveis pela entrevista, Daniel Edmundson 

e Gustavo Gusmão, relataram, no dia 2  de outubro de 200 , sua e peri ncia junto ao cliente,

destacando os seguintes pontos de conflu ncia com a teoria a ui apresentada: 

O hotel possui uma política de reuni es coletivas envolvendo uma e uipe multidisciplinar e utiliza 

a interdisciplinaridade no processo de tomada de decisão  al m de atitudes como reaproveitamento 

da água, economia de energia, reuso de materiais, aproveitamento de resíduos org nicos para 

adubo, uso de toalhas e lençóis por mais de um dia, plantio de mudas e coleta seletiva do li o –

como algumas das aç es citadas para a fase de planejamento e práticas do ambiente interno.

á, tamb m, envolvimento da população na tomada de decisão, e a oferta de emprego para a 

comunidade e o entorno dentro do empreendimento hoteleiro. Como aç es e ternas, por 

obrigaç es legais, o Ecoresort do Cabo administra e preserva o patrim nio histórico e 

ar uitet nico local e implementa, atrav s da Funcef, um projeto de sinalização ambiental das áreas 

com valor histórico para o município e para o estado.

Em relação ao processo de design utilizado para o projeto da identidade visual do Ecoresort do 

Cabo, Daniel e Gustavo afirmam ue a política da empresa incentiva a pes uisa de materiais 

alternativos e concernentes com a sustentabilidade. O material utilizado para a confecção das 

peças gráficas foi selecionado visando fatores como: economia de papel e reaproveitamento de 
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materiais. Os valores, segundo os entrevistados, foram seguidos como partido conceitual para 

projeto, destacando, entre eles, a valorização da comunidade e da cultura local, a preocupação 

ambiental e a economia de recursos. Gustavo e Daniel afirmam ue o ue foi apreendido com a 

e peri ncia relativa  sustentabilidade vem sendo utilizado com outros clientes, o ue ratifica a 

import ncia do designer no processo de despertar da consci ncia das empresas a respeito desse 

novo paradigma.

mpreendimentos hoteleiros

Em visita a dois empreendimentos hoteleiros presentes na região da Serra Negra, Bezerros – PE, 

p de-se constatar ue, apesar de ambos não levantarem a bandeira da sustentabilidade em suas 

imagens promocionais, o fato de estarem estabelecidos em meio natural, por si só, já corrobora 

com aç es coerentes com os re uisitos do turismo sustentável.

Pousada Canto da Serra

O primeiro caso analisado foi a Pousada Canto da Serra. A pousada surge na d cada de 0, a partir 

de perspectivas de crescimento do turismo na região, apoiado pelo governo municipal e pelo 

Governo Estadual e Federal, atrav s do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. O 

p blico-alvo do empreendimento são famílias ou casais com crianças. A estrutura da pousada  

composta por 10 chal s com capacidade para  unidades habitacionais ou leitos , cada um, 

habilitados com frigobar, ar-condicionado, TV e banheiro com chuveiro el trico.

Figura . Vista dos chalés da Pousada Canto da Serra. Pes uisa direta 2010 .
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Sua infra-estrutura de apoio ainda conta com recepção, restaurante, salão de festas, duas piscinas, 

sala de reuni es, salão de jogos, sala de massagens, espaço para torrefação do caf , ordenha, horta 

org nica, par ue infantil, mini-zoológico e gruta para oraç es. A área possui espaços para 

caminhada, passeios a cavalo e charrete e trilhas ecológicas. As atraç es figuram em um painel com 

a programação diária de atividades de lazer.

Figura . Painel com programação diária da pousada. Pes uisa direta 2010 .

O setor de alimentação  centralizado na área do restaurante, onde são produzidos gel ias, pães, 

re ueijão, ueijo, comidas a base de milho e caf , pelos próprios colaboradores. Tais produtos são 

consumidos pelos hóspedes e comercializados pelo empreendimento, juntamente com outros 

produtos como o leite, frutas e verduras da horta local. 

Figura . Produtos alimentícios produzidos e embalados na pousada. Pes uisa direta 2010 .
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Figura . Colaboradora da pousada junto à horta local. Pes uisa direta 2010 .

A pousada Canto da Serra abriga em seu uadro funcional  colaboradores, sendo ue  deles são 

da própria comunidade e 2, da cidade de Bezerros. O processo de capacitação destes  feito atrav s 

de vídeos direcionados ao atendimento turístico,  administração de empreendimentos hoteleiros e 

gestão de negócios  bem como, atrav s da interação com o gestor do empreendimento e de 

participação em eventos como feiras, congressos e palestras na área.

Os valores e atributos ue definem o negócio, conforme entrevista com a proprietária, Sr. Glória 

Cardoso e uma de suas colaboradoras, Simone Monteiro, foram considerados os seguintes: 

respeito, amor, positividade, valorização local, organização, transpar ncia e disciplina. Fora estes, 

foram observados pela pes uisadora: a criatividade, a identidade, a afetividade, o diálogo e a 

interação.

A transmissão desses valores para os clientes ocorre atrav s da própria organização do espaço, da 

decoração dos ambientes, da forma de atendimento ao p blico, na abertura ao diálogo com 

clientes e colaboradores, estimulando a pes uisa de opinião e a sugestão para melhoria dos 

serviços, dos materiais gráficos e promocionais, da valorização do aspecto local e da conformação e 

ade uação s leis do setor, como registros e alvarás de funcionamento.

A participação e colaboração direta do cliente com o serviço ainda não  estimulada na pousada. 

Contudo, há a abertura para interaç es e relaç es por meio das plataformas oferecidas pelo 

estabelecimento, como o jardim de inverno, a área de estar ao ar livre, o par ue infantil, a gruta e a 
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piscina com churras ueira. Outro ponto ue vale salientar  a integração do hóspede com o estilo 

de vida rural local. Ele pode, por e emplo, ordenhar, nas primeiras horas do dia, ou participar do 

processo de torrefação do caf .

Os pontos de contato com o design, observados em visita, são: a marca, a sinalização e terna e 

interna, o material gráfico funcional e promocional, o site, as embalagens e rótulos dos produtos, o 

la out do ambiente, a ar uitetura, o fardamento dos colaboradores, o en oval da pousada toalhas, 

lençóis , os pain is com a programação dos passeios e os espaços para interação entre as pessoas.

Figura . Placa de sinalização da recepção, talhada em madeira e pintada por artesão local. Pes uisa direta 
2010 .

Outra uestão abordada durante a entrevista referiu-se  imagem ue os clientes t m do 

empreendimento antes de chegar ao lugar e ao partir dele. Foi relatado ue a maioria dos hóspedes 

alega ter suas e pectativas superadas, obtendo um alto grau de satisfação com o serviço prestado, 

tornando-se fiel a este e indicando-o a outras pessoas atrav s da propaganda boca-a-boca. Esse  

um ponto relevante para a pes uisa por ue demonstra ue há coer ncia com o ue  planejado, o 

ue  implementado e o ue  comunicado ao cliente – ou seja, há um e uilíbrio entre identidade e 

imagem corporativa.
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Figura . Ambiente da recep o. Pesquisa direta (2010).

Figura . Material gráfico da pousada: ficha de avaliação da qualidade do serviço e folder promocional.
Pes uisa direta 2010 .

Figura . Site promocional da pousada. Pes uisa direta 2010 .
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Seguindo os crit rios definidos para o turismo sustentável, observou-se ue há coleta seletiva do 

li o, tratamento de água e educação ambiental para os colaboradores e clientes atrav s de guias 

locais. Contudo, não há, na pousada: efici ncia energ tica – apesar de haver projeto, ainda não 

foram implantados sistemas de energia alternativa ou automação en rgica dos ambientes  e 

reaproveitamento da água.

Por fim, foi uestionado se o empreendimento seguia normas ambientais ou se oferecia apoio ou 

incentivo a projetos sociais, incorporando-se a associaç es ou aderindo a programas de 

certificação. A resposta foi negativa, justificando-se pela aus ncia dessa cultura na região e pelo 

desconhecimento desses programas tanto pelo empreendedor como pelo p blico consumidor. 

Tamb m, pode-se considerar a bai a concorr ncia no setor, o ue acarreta a não necessidade de 

diferenciação da imagem atrav s desses instrumentos. A iniciativa teria de partir do empreendedor, 

de forma desinteressada, e não como resultado de estrat gia mercadológica.

Parador Ayatana

O Spa Parador A atana tamb m localiza-se na Serra Negra, ao lado da Pousada Canto da Serra. Sua 

estrutura conta com  chal s, saunas uente e fria, restaurante com cardápio internacional, adega e 

casa de embutidos. Os valores e atributos do Spa são, de acordo com sua proprietária, Cristina 

Campos: lu o, re uinte, conforto, ergonomia, sofisticação, perseverança, f  e valorização dos 

colaboradores. A pes uisa observou outros atributos como: identidade, fle ibilidade, interação e 

diversidade.

O re uinte  representado pela forma do serviço prestado e pelos materiais presentes no 

empreendimento, como lençóis de 00 fios, toalhas com bicos de 2 cm de croch , limpeza e 

polimento dos ofur s com cera de abelha, entre outras peculiaridades figura .
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Figura . Ambiente interno de um dos chalés do Spa Ayatana. Pes uisa direta 2010 .

Em relação aos re uisitos da sustentabilidade, a proprietária afirma ue a maior parte dos vidros das 

janelas são provenientes de demolição, dentre outros materiais utilizados na construção dos chal s 

e restaurante. Tamb m, a ar uitetura respeita as condiç es naturais do local, mantendo pedras, 

vegetação e cursos d’água em seu estado natural. 

á, al m disso, contratação e treinamento de pessoas da própria localidade, ue mant m a 

identidade do lugar. A capacitação  feita em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural. T cnicos em setores como agronomia, plantação, panificação, culinária, 

jardinagem, entre outras especialidades, são contratados para complementar a capacitação dos 

colaboradores, ue são estimulados a começar a estudar ou a continuar os estudos.

Outro ponto observado  a decoração dos ambientes. A maior parte dos utensílios e objetos de 

decoração são confeccionados no próprio estabelecimento, por artesãos locais, ue utilizam 

tamb m mat ria-prima local, como o cipó e o junco. As peças ue decoram os espaços podem ser 

compradas pelos hóspedes, caso estes se interessem pelo artesanato local. Esse ponto contribui, de 

certa forma, para a criação de oportunidades para a comunidade e para a geração de renda, atrav s 

do turismo, incentivando a força produtiva local e resgatando tradiç es e a auto-estima dos 

artesãos.
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Figura . Varanda de um dos chalés do empreendimento com detalhes confeccionados por artesão local. 
Pes uisa direta 2010 .

Em relação  comunicação do empreendimento, meios como a Internet, vídeos e folders 

promocionais são utilizados. A proprietária Cristina Campos reafirma a import ncia de se transmitir 

a identidade do empreendimento de forma fiel não fora da realidade, pois não adianta em nada 

mentir,  uma faca de dois gumes . A promoção do empreendimento  feita, tamb m, atrav s de 

souvenires dados aos hóspedes, e isso, segundo a proprietária, re uer criatividade, atenção, cuidado 

e bom atendimento. Tamb m, se baseia no valor honestidade, com transpar ncia nas aç es e no 

cumprimento das e pectativas ue gera.

Em relação ao conceito de sustentabilidade, Cristina afirma trabalhar con uistando a união com os 

ue ueiram o bem-estar da comunidade da Serra e dos funcionários. Sustentabilidade, para ela,  

sin nimo de união, de aceitação de novas id ias, de trabalho em conjunto, de liberdade e de 

comprometimento . A pousada faz uso de produtos ou serviços da comunidade atrav s da compra 

de doces locais e da contratação de t cnicos da região para manutenção do empreendimento. 

Em relação a programas de tratamento e ou reaproveitamento da água, há a reutilização das águas 

de chuveiros e pias para a irrigação dos jardins e do pomar, e a reutilização do esgoto dos sanitários 

como adubo para a terra. Não e iste sistema de automação energ tica ou uso de energia solar nem 

apoio a iniciativas sociais da comunidade. Contudo, os resíduos org nicos são usados como 

alimento para os animais, esp cies da fauna local são replantadas e as garrafas de vidro são 

aproveitadas pelos apicultores locais. 
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otel Canto das Águas

O otel Canto das guas foi o primeiro hotel, no Brasil, a receber uma certificação pelo Programa 

de Certificação em Turismo Sustentável – PCTS, atrav s na Associação Brasileira de Normas 

T cnicas – ABNT. O programa foi implementado pelo Instituto de ospitalidade – I  e, em 200 , 

recebeu o apoio e a participação do Minist rio do Turismo do Brasil e da EMBRATUR.

O otel Canto das guas está localizado na cidade de Lençóis, Chapada Diamantina, estado da 

Bahia. Em entrevista com a proprietária do hotel, asmin Lessa, foram solicitadas informaç es 

sobre os valores do empreendimento e sobre a política de seleção e capacitação do pessoal, bem 

como, em relação a imagem no hotel em relação  sustentabilidade. 

O otel possui como valores principais, segundo sua proprietária: transpar ncia, honestidade, 

afetividade e empatia com hóspedes, colaboradores, comunidade, parceiros e o meio ambiente. As 

principais características do empreendimento são os detalhes ar uitet nicos, jardins, charme e 

cuidados nos serviços. Segundo asmin: o apego e lealdade aos princípios devem ser e pressos no 

dia a dia operacional da empresa, ue aliados a ferramentas de gestão norteiam as metas e 

ualidade almejada . A proprietário do otel Canto das guas afirma ainda ue o principal desafio 

de gestão  alcançar o  comprometimento dos colaboradores com os princípios, metas e ualidade 

dos serviços. Para tal, e plicita a import ncia de cada colaborador valorizando o indivíduo como

início do processo para o sucesso do empreendimento. Segundo asmin, os valores do 

empreendimento e da sustentabilidade são transmitidos não só atrav s da marca mas tamb m por 

meio dos seguintes pontos de encontro com os clientes:

1. No site e redes sociais da internet

2. Em releases para o Trade turístico e imprensa

. Nos displa s na recepção

. No ato do check-in , uando se faz a distribuição do guia passaporte da Associação 

Roteiros de Charme fazemos um breve descritivo das aç es de sustentabilidade ue 

pode se estender, dependendo do interesse do cliente
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. Na divulgação da Missão impressa e e posta em cada apartamento e alguns setores 

operacionais

. Nas peças artesanais feitas com materiais reciclados e desenvolvidos por ONG ou 

artesãos locais

. No consumo de pães, frutas e legumes da feira local

. Na contratação de colabores da própria região, ue comp em um uadro funcional 

100  local

. Na coleta seletiva de li o nas áreas comuns.

asmin tamb m afirma ue a sustentabilidade do empreendimento se alcança atrav s do controle e 

monitoramento dos processos operacionais e administrativos, do treinamento e aperfeiçoamento 

profissional dos colaboradores, do envolvimento e parcerias com a comunidade e instituiç es 

organizadas e da implementação de práticas ue visam a redução de impactos ambientais. Os 

refle os mais imediatos desse modelo de gestão aparecem na ualidade dos serviços, na 

consci ncia ecológica e social do colaborador, na sustentabilidade econ mica do negócio e no 

reconhecimento do mercado ajudando na con uista de novos clientes – palavras da gestora, em 

entrevista.

Figura . Hotel Canto das guas. Fonte: .lencois.com.br.

Como aç es operacionais do hotel em relação  gestão ambiental, observam-se:

1. Captação da água atrav s de um poço artesiano, com devida outorga emitida pelo órgão 

competente, ue  tratada conforme determinação da vigil ncia sanitária
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2. Utilização do sistema de esgotamento sanitário da empresa concessionária ue realiza  

devido tratamento

. Dada a realidade do terreno rochoso  não disp em-se de espaço para confecção de 

tan ues para captação e ou tratamento de água para reutilização.

. á, no entanto, um programa de otimização do consumo com aç es de redução de lavagem 

de roupa, planilhas de controle com índices de g roupa produtos uímicos por má uina, 

sensores em torneiras nos banheiros de uso compartilhado, utilização de produtos 

biodegradáveis e campanha  de uso racional junto aos colaboradores.

. Disp e-se de sistema de a uecimento solar para todos as unidades habitacionais bem como 

economizador de energia atrav s de cartão.

. Investimentos em aparelhos com maior efici ncia energ ticas estão em curso: já realizamos 

a substituição de mais de 0  dos antigos aparelhos de ar condicionado por novos com 

tecnologia inverter  e gás ecológico, substituímos todas l mpadas incandescentes por 

eletr nicas.

. Programa de monitoramento e manutenção de todo o sistema el trico para evitar eventuais 

perdas.

Al m da certificação recebida como primeiro otel Sustentável do Brasil, o Canto das guas 

recebeu o título de empresa baiana mais competitiva em serviços turísticos no ano de 200  atrav s 

do MPE – Pr mio de Competitividade para Micro e Pe uenas Empresas. Em mat ria publicada na 

mídia nacional, asmin conclui ue: dentro do cenário competitivo, há sim caminho para a 

sustentabilidade, afinal, ao mesmo tempo ue o diferencial competitivo de uma organização 

depende do sucesso de seus produtos e serviços  preciso ue essa e cel ncia se baseie em um 

modelo de gestão . Observa-se, portanto, ue a adoção de uma política de sustentabilidade rendeu 

ao hotel ainda, um diferencial competitivo em relação aos demais empreendimentos do setor, no 

Brasil.
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Consideraç es finais sobre a pesquisa de campo

Assim, diante do e posto, observa-se a import ncia da etapa de pes uisa direta para uma melhor 

compreensão sobre a realidade dos serviços de hospedagem e sobre o papel e a possibilidade de 

atuação do designer em todos os níveis da empresa: estrat gico, gerencial e operacional. Tamb m, 

observou-se a import ncia de se ater s características particulares dos negócios, de seus p blicos e 

das peculiaridades da região, reafirmando a hipótese de ue as etapas e m todos do design de um 

serviço podem variar de caso a caso. Por fim, constatou-se a possibilidade de aplicação do modelo 

DSS proposto  realidade do serviço hoteleiro, focando em todos os pontos tangíveis e intangíveis 

apresentados e discutidos at  este ponto.
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Conclusão

Sustentabilidade e o setor de serviços - como o design pode facilitar essa relação  Diante da 

crescente participação do setor de serviços nos PIBs de pot ncias mundiais e de economias 

emergentes, a e emplo do Brasil, onde mais de  do Produto Interno Bruto prov m desse 

segmento ALT, 200 , observou-se a necessidade de adaptação desse setor ao paradigma 

sustentável, a fim de oferecer ao mercado processos ue sejam eficientes não somente sob o 

aspecto econ mico, mas tamb m, sob os aspectos social e ambiental. 

Desse modo, a pes uisa sobre Design de Serviços para a Sustentabilidade tratou do papel do 

designer como projetista e facilitador dessa conformação, especificamente e a priori, sobre o setor 

de serviços turísticos, dada a sua import ncia para o estado de Pernambuco e  crescente demanda 

por certificaç es verdes nesse mbito, contribuindo para a ade uação do Trade turístico a fim de 

melhor receber, como e emplos, eventos de grande porte como a Copa do Mundo e as Olimpíadas 

de 201 . Acontecimentos ue, al m de alavancar a economia do país, serão responsáveis por 

consolidar sua imagem diante do cenário mundial, onde se torna cada vez mais imprescindível a 

presença de uma consci ncia sustentável.

Observa-se, assim, ue a atividade de design, em si, pode ser considerada um serviço e, dessa forma, 

o setor se apresenta como uma eficaz ferramenta para enfrentar os novos desafios sociais, 

ambientais e econ micos ue se colocam, no início deste s culo. Bem como, atrav s da a uisição 

de novas habilidades e funç es, o designer se torna um profissional re uerido não só no cenário 

mercadológico, mas tamb m no mbito acad mico, desenvolvendo pes uisas, interligando áreas 

multidisciplinares e contribuindo para a ampliação de refer ncias sobre assuntos ue estão em 

evid ncia, fora do país. 

Especificamente, como objeto desta pes uisa, as organizaç es foram evidenciadas a fim de se 

estabelecer uma ligação entre o ue se estuda na academia e o ue  vivido no cenário 

mercadológico. A pes uisa buscou relacionar esses dois mbitos, diversos e complementares, a fim 

de reforçar o papel do designer como interceptador de saberes e provedor de soluç es, com base 

científica, para o mercado. 
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A fim de traçar um paralelo conclusivo entre esta pes uisa e suas bases teórica e prática , cita-se 

otler e Armstrong 1 . Os autores comentam ue as empresas de serviços t m de enfrentar 

tr s tarefas essenciais: aumentar a diferenciação competitiva, a ualidade do serviço e a 

produtividade. Partindo dessa consideração, pode-se verificar ue:

1. A diferenciação competitiva pode, no cenário atual e diante do ue foi apresentado, ser 

alcançada com aç es sustentáveis ue levem em conta não só a lucratividade da empresa, 

mas as necessidades da sociedade e os limites do meio ambiente

2. A ualidade do serviço não deve considerar somente o cliente direto, consumidor do 

serviço, mas outros clientes envolvidos indiretamente no processo, como a comunidade e 

os colaboradores – atendendo os aspectos ambientais e sociais relacionados com o bem-

estar e a ualidade de vida das pessoas

. A produtividade não deve focar, unicamente, a redução dos custos relacionados com o 

negócio, mas tamb m, a redução no uso de insumos naturais, na emissão de resíduos, gases 

poluentes e ruídos, e de conflitos entre os colaboradores ou com entidades de defesa social 

e ambiental, bem como, contemplar toda a cadeia de valor do negócio.

. A diferenciação competitiva da empresa, nestes casos, ocorre atrav s de seus processos e 

de sua identidade, onde a imagem  construída levando-se em conta os crit rios de 

sustentabilidade e os valores e atributos trabalhados. O ue pode, a m dio e longo prazo, 

direcionar o negócio a programas de certificação e rotulagem ambiental. Para tal,  

necessário um esforço de design sobre o processo do negócio ue pode levar a mudanças 

na estrutura organizacional e na sua cultura, a partir de mudanças ideológicas e 

comportamentais.

Assim, a empresa ue implementar um serviço com foco na sustentabilidade pode servir de modelo 

ou benchmarking para as demais ue ainda não reconhecem a necessidade de se adaptar a esta nova 

demanda global. Tamb m, a participação dos envolvidos com o serviço deve ultrapassar os limites 

da organização e estender a mensagem para outros meios, incentivando uma ação coletiva e 

colaborativa entre empresas, governo e pessoas, gerando um flu o contínuo de melhorias, soluç es 

e inovaç es, embasadas cientificamente e focadas em uma comunicação ampla e transparente.
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 válido considerar, ainda, ue tal iniciativa figura como um passo evolutivo em prol do planeta, 

atentando para os valores ue correspondem  visão holística e sist mica pretensa a alcançar um 

e uilíbrio din mico saudável para as tr s dimens es da sustentabilidade – a ui abordadas. Assim, a

ade uação do negócio aos preceitos sustentáveis não deve figurar como uma estrat gia 

mercadológica ue ludibria o consumidor em troca de lucros financeiros de curto prazo, mas como 

uma atitude honesta, clara e consciente sobre as reais necessidades humanas de viv ncia e 

sobreviv ncia.

As empresas podem desempenhar, neste mbito, o papel de educadoras, conscientizando as 

pessoas a respeito de suas responsabilidades para com o meio ambiente e o bem-estar social, 

oferecendo suporte e apoio a iniciativas da comunidade para soluç es a problemas locais e 

servindo como multiplicadoras da mensagem entre outras instituiç es, agregando, ainda, um 

n mero crescente de organizaç es participantes e coerentes com a causa. Para tal, devem

conhecer e obedecer aos re uisitos e crit rios legais ue determinam os órgãos a ue estão 

subordinadas, ue no caso do turismo e da hotelaria, são o Minist rio do Turismo, no Brasil e a 

EMPETUR, em Pernambuco, entre outros órgãos de classe, como a Associação Brasileira da 

Ind stria de ot is – ABI .

Assim, o serviço, como e posto, pode figurar como um meio para se atingir uma sociedade mais 

e uilibrada e menos dependente do consumo de recursos e da a uisição de artefatos materiais. O

design, assim, pode se apresentar como articulador dessa demanda, intermediando relaç es e 

estimulando processos de inovação ue promovam soluç es sustentáveis para cada conte to, 

respeitando sua identidade e suas limitaç es, a partir de uma postura fle ível.

Dessa forma, a pes uisa contemplou o modelo de Design de Serviços para a Sustentabilidade – DSS 

como um instrumento ue vise propor soluç es de m dio e longo prazos para a promoção do bem-

estar social, da preservação natural e da economia local, figurando como au iliador na tomada de 

decisão organizacional e como ferramenta para a minimização no consumo de bens e dos impactos 

negativos decorrentes de práticas não sustentáveis.
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Observa-se, por fim, ue os objetivos determinados para esta pes uisa foram atingidos e as 

perguntas de pes uisa respondidas, ao mesmo tempo em ue outras foram surgindo ao longo do 

processo dissertativo, demonstrando a amplitude e comple idade do tema a ui tratado. Assim, 

tanto o soft are proposto como o modelo apresentado e a pes uisa de campo efetuada, re uerem 

aperfeiçoamentos, e perimentaç es e continuidade na análise científica. Outros uestionamentos 

surgem, assim, e o caminho para o alcance da sustentabilidade se estende para novas pes uisas e 

desdobramentos, os uais são detalhados a seguir.
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Desdobramentos da pesquisa

Como desdobramentos para esta pes uisa podem ser considerados os seguintes pontos, a partir de 

tr s delimitaç es: projetual, de abordagem e de ratificação.

Pro etual

1. Aprimoramento do modelo a partir de um confronto com outras metodologias de design, 

em relação aos aspectos t cnicos, operacionais e criativos

2. Maior apro imação da proposta com a uestão do design para inovação social e sobre o 

aspecto relacional dos serviços

. Especificação mais abrangente e detalhada das t cnicas e ferramentas ue podem ser 

usadas para o design gráfico uso de materiais, processos produtivos, LCD, etc  para o 

design estrat gico designer como estrategista, articulador  para o design de interação 

mecanismos, tecnologias, inovaç es, etc  e para o design de ambientes produtos 

certificados, ergonomia, acessibilidade, etc

. Maior aprofundamento sobre como lidar com outras áreas do ambiente corporativo, como 

a logística, as vendas, a gestão de pessoas e as finanças.

De abordagem

1. Abrang ncia maior de estudos em relação a outros tipos de serviço, a citar: 

telecomunicaç es, de transporte, governamentais, de varejo, financeiros, entre outros

2. Consideração sobre novos valores e atributos condizentes com os preceitos da 

sustentabilidade e ue não foram citados nesta pes uisa

. Relação com outras áreas da ci ncia al m das abordadas nesta pes uisa, como: a psicologia, 

a antropologia, a assist ncia social, a sociologia, dentre outras  incentivando a multi e a 

interdisciplinaridade, bem como, a transversalidade.
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De ratificação

1. Validação científica do modelo, atrav s de e perimentos e estudos de caso a fim de 

verificar sua efici ncia, eficácia e efetividade

2. Apresentação de outras t cnicas de coleta de dados, ue possam ser medidas com maior 

precisão, utilizando indicadores já e plorados no campo da sustentabilidade

. Desenvolvimento de ferramentas ou adaptação das já e istentes para concepção das fases 

de modelagem e aplicação do serviço DSS

. Implementação do modelo, atrav s do design de um serviço ue siga os re uerimentos 

apresentados ao longo deste material, com acompanhamento de todo o processo atrav s 

de monitoramento e registros com base científica.
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1. uest es para Entrevistas

otel
1. E iste um planejamento estrat gico ou planejamento de mar eting para a empresa
2. Em ue consiste este planejamento

a.   missão
b.   visão
c.   valores
d.   objetivos
e.   metas
f.   estrat gias de ação
g.   S OT
h.   Políticas de Gestão Ambiental ou de sustentabilidade

. uais são os valores estabelecidos pelo empreendimento

. De ue forma são transmitidos

. Como se define a ualidade do serviço

. Como ela  mensurada

. Como  feita a comunicação da empresa para o seu target

. O p blico-alvo atraído  coerente com a mensagem transmitida

. E iste cooperação dos clientes com os serviços
10. E iste a presença dos colaboradores, sta eholders e clientes na definição das 

estrat gias plano estrat gico da empresa
11. uais as aç es sociais praticadas pelo empreendimento
12. uais as aç es ambientais praticadas pelo estabelecimento  
1 . E iste a intenção de aderir a um programa de certificação ambiental  ual
1 . E iste a prática de benchmar ing pela empresa  Como se faz e uais empresas são 

benchmar ing
1 . E iste abertura para diálogo e proposição de soluç es e inovação dentro da empresa
1 . E iste respeito e reconhecimento das diferenças interpessoais
1 . E iste transpar ncia na elaboração e transmissão das mensagens entre os ambientes 

internos e e ternos da organização
1 . E iste coer ncia entre o ue a empresa  e o ue apresenta atrav s de sua imagem
1 . A empresa está bem posicionada no mercado
20. ual o seu conceito de sustentabilidade
21. E de design
22. Ele pode contribuir para a melhoria do serviço  
2 . De ue forma

Colaboradores
1. De ue forma se dá a inserção do funcionário s práticas da empresa

a.   treinamento
b.   capacitação
c.   or shop
d.   vídeos, palestras
e.   reuni es
f.   outros m todos

2. uais são os valores do empreendimento
. E iste a prática desses valores no dia a dia da empresa
. De ue forma
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. uais são os pontos de ualidade da empresa

. Como são medidos

. Como se dá o reconhecimento do consumidor em relação aos valores e  ualidade do 
serviço prestado

. O cliente participa de algum processo

. Voc , como colaborador, participa de decis es importantes no planejamento da empresa
10. uais são as aç es sociais desenvolvidas
11. E ambientais
12. A comunicação interna gestor colaborador  transparente
1 . A comunicação colaborador cliente  transparente
1 . E iste abertura para diálogo dentro da empresa
1 . E iste respeito e reconhecimento das diferenças interpessoais
1 . E iste coer ncia entre o ue a empresa  e o ue apresenta atrav s de sua imagem
1 . ual o seu conceito de sustentabilidade
1 . E de design
1 . Ele pode contribuir para a melhoria do serviço  
20. De ue forma

Clientes
1. De ue forma tomou conhecimento sobre a empresa
2. Poderia listar os valores ue a empresa possui

. De ue forma percebeu esses valores

. ual a sua concepção de ualidade

. uais os pontos de ualidade do empreendimento

. Participou em algum momento do processo do serviço

. Gostaria de participar  Como

. Possuía e pectativas sobre a empresa  uais

. Foram atendidas ou superadas
10. Gostaria de colaborar com o plano anual da empresa  De ue forma
11. Sente ue a comunicação da empresa  transparente e aberta ao diálogo
12. Percebe valorização das diferenças culturais na organização
1 . Sente ue o ue  comunicado  real ou a imagem da empresa não corresponde ao ue ela 

, de fato
1 . Percebeu aç es voltadas  responsabilidade social na empresa  uais
1 . E ao meio ambiente  uais
1 . Considera esta empresa sustentável  Por ue
1 . Em sua opinião, o ue  design
1 . Ele pode contribuir para a melhoria do serviço  
1 . De ue forma

T cnicas e diretri es para a pesquisa
Observação in loco
Fotos sobre aç es sociais e ambientais
Participação e interação do cliente
Transpar ncia nas relaç es e peri ncias
E posição dos valores atrav s dos artefatos materiais
Grau de satisfação do cliente

igiene, segurança, bem-estar
Abertura para relaç es
As soluç es encontradas pelos clientes
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Assimilação e transmissão dos valores pelos colaboradores
Compreensão e assimilação destes pelos clientes
Entrosamento da comunidade
Satisfação da comunidade
Valor  identidade cultural local
Senso de lugar por parte dos funcionários e clientes
Ade uação a normas ambientais

2. C EC -LIST de SUSTENTABILIDADE para o SAS

Sistema de gest o ambiental
O empreendimento estabelece e mant m um sistema de gestão da sustentabilidade de modo a 
assegurar o atendimento continuado e sistemático dos Princípios do Turismo Sustentável

Pol tica de sustentabilidade
A política da empresa  apropriada ao tipo, escala e localização do empreendimento
A empresa se compromete com o atendimento s e pectativas dos clientes uanto  

ualidade  
A empresa inclui o comprometimento com o atendimento s e pectativas de outras partes 
interessadas uanto ao desempenho sócio-cultural e ambiental do empreendimento  
A empresa inclui um comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de 
gestão da sustentabilidade
A empresa proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da 
sustentabilidade  
A empresa  comunicada e entendida por todos no empreendimento  
A política da empresa  documentada, implementada e mantida
A política está e posta e disponível para as partes interessadas
A política  analisada criticamente para manutenção da sua ade uação

Responsabilidade da direção
A Direção da empresa assegura ue as funç es, responsabilidades e autoridades no 
empreendimento sejam definidas, documentadas e comunicadas a fim de facilitar uma gestão 
eficaz  
A Direção fornece os recursos essenciais para a implementação e o controle do sistema de 
gestão da sustentabilidade, abrangendo pessoas, ualificaç es específicas, tecnologia, infra-
estrutura e recursos financeiros  
A Direção indica uma pessoa do empreendimento ue, independente de outras 
responsabilidades, tenha responsabilidade e autoridade para: 
assegurar ue os re uisitos do sistema de gestão da sustentabilidade sejam estabelecidos, 
implementados e mantidos de acordo com esta Norma
relatar  Direção o desempenho do sistema de gestão e ual uer necessidade de melhoria
assegurar, aos clientes e em todo o empreendimento, a promoção da conscientização e 
envolvimento na implementação dos re uisitos para a sustentabilidade no empreendimento  e 
representar a Direção na ligação com partes e ternas em assuntos relativos ao sistema de 
gestão da sustentabilidade  Nota: a pessoa indicada pode ser um membro da Direção .
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Plane amento
O empreendimento estabelece e mant m procedimento para identificar e ter acesso  
legislação e outros re uisitos por ele subscritos, aplicáveis s atividades, produtos e serviços 

ue possam ser por ele controlados ou sobre os uais ele possa e ercer influ ncia
O empreendimento, em conformidade com os re uisitos estabelecidos nesta norma, 
estabelece e mant m procedimento para identificar os aspectos ligados  sustentabilidade de 
suas atividades, produtos ou serviços ue possam por ele ser controlados e sobre os uais ele 
tenha influ ncia, a fim de determinar a ueles ue tenham ou possam ter impacto significativo
O empreendimento assegura ue os aspectos relacionados a estes impactos sejam 
considerados na definição de seus objetivos de sustentabilidade  
O empreendimento mant m essas informaç es atualizadas de acordo com as alteraç es nas 
condiç es e istentes  

Implementação e Operação
Com relação ao seu sistema de gestão da sustentabilidade, o empreendimento estabelece 
procedimentos para: 
comunicação interna entre as pessoas nos vários níveis e funç es do empreendimento
comunicar ao p blico e terno sobre as suas aç es para a sustentabilidade  
recebimento, documentação e resposta a comunicaç es pertinentes das partes interessadas 
internas e e ternas
O empreendimento estabelece e mant m informaç es para: 
descrever os principais processos do sistema de gestão e a interação entre eles
fornecer orientação sobre a documentação relacionada
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos para o controle de todos os 
documentos e igidos pela N I- , para assegurar ue: 
possam ser localizados  
sejam periodicamente analisados, revisados uando necessário e aprovados, uanto  sua 
ade uação, por pessoal autorizado
as vers es atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponíveis em todos os locais 
onde são e ecutadas operaç es essenciais ao efetivo funcionamento do sistema de gestão  
documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e uso ou, 
de outra forma, garantidos contra o uso não-intencional

uais uer documentos obsoletos retidos por motivos legais ou para preservação de 
conhecimento sejam ade uadamente identificados
A documentação  legível, datada com datas de revisão  e facilmente identificável, mantida de 
forma organizada e retida por um período de tempo especificado
São estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes  criação e 
alteração dos vários tipos de documentos
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos para a identificação, manutenção e 
descarte de registros
 Estes registros incluem registros de treinamento e os resultados de análises críticas
 Os registros são legíveis e identificáveis, permitindo rastrear a atividade, produto ou serviço 
envolvido
 Os registros são ar uivados e mantidos de forma a permitir sua pronta recuperação, sendo 
protegidos contra avarias, deterioração ou perda  
O período de retenção  estabelecido e registrado  
Os registros são mantidos, conforme apropriado ao sistema e ao empreendimento, para 
demonstrar conformidade aos re uisitos desta Norma
O empreendimento identifica a uelas operaç es e atividades associadas aos aspectos 
relacionados com a sustentabilidade onde medidas de controle necessitam ser aplicadas  
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O empreendimento planeja tais atividades, inclusive manutenção, de forma a assegurar ue 
sejam e ecutadas sob condiç es específicas mediante: 
o estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos aspectos relacionados com a 
sustentabilidade de bens, e uipamentos, insumos ou serviços ad uiridos, utilizados ou 
prestados pelo empreendimento, e da comunicação dos procedimentos e re uisitos 
pertinentes a serem atendidos por fornecedores e contratados
o estabelecimento e manutenção de procedimentos, documentados, para abranger situaç es 
onde sua aus ncia possa acarretar desvios em relação  política de sustentabilidade e aos 
objetivos de sustentabilidade
a estipulação de crit rios operacionais nos procedimentos
o estabelecimento de crit rios para inspeção e liberação dos serviços  
O empreendimento determinar as compet ncias necessárias para o pessoal do 
empreendimento em conson ncia com a norma, fornecendo treinamento ou outras aç es para 
satisfazer essas necessidades de compet ncia
O empreendimento assegura ue o seu pessoal está consciente uanto  pertin ncia e 
import ncia de suas atividades, de como elas contribuem para atingir os objetivos da 
sustentabilidade, das potenciais conse ncias da inobserv ncia de procedimentos 
operacionais especificados e dos impactos ambientais, sócio-culturais ou econ micos 
significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos benefícios resultantes da melhoria 
do seu desempenho pessoal
O empreendimento mant m registros de educação, treinamento, habilidade e e peri ncia
O empreendimento avalia a eficácia das aç es e ecutadas e manter registros destas avaliaç es  
O empreendimento considera, no planejamento das iniciativas de treinamento, aç es como 
treinamento no local de trabalho, tutoria e outras ue encorajem o aprendizado continuado  

erificação  monitoramento e aç es corretivas
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos documentados para monitorar e 
medir, periodicamente, as características principais de suas operaç es e atividades ue possam 
ter um impacto significativo sobre a sustentabilidade e para avaliação periódica do 
atendimento  legislação e regulamentação pertinentes
 Estes procedimentos incluem o registro de informaç es para acompanhar o desempenho, 
controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas de 
sustentabilidade do empreendimento
 No caso de utilização de e uipamentos de monitoramento, estes devem são calibrados e 
mantidos
Os registros desse processo ficam retidos, segundo procedimentos definidos pelo 
empreendimento  
O empreendimento estabelece um programa de auditorias internas
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos para definir responsabilidade e 
autoridade para tratar e investigar as não-conformidades, adotando medidas para mitigar 

uais uer impactos e para iniciar e concluir aç es corretivas e preventivas  

Análise cr tica
A Direção do empreendimento, em intervalos por ela predeterminados, analisa criticamente o 
sistema de gestão da sustentabilidade, para assegurar sua conveni ncia, ade uação e eficácia 
contínuas  
O processo de análise crítica assegura ue as informaç es necessárias sejam coletadas, de 
modo a permitir  Direção proceder a esta avaliação
Essa análise crítica deve ser documentada
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A análise crítica pela Direção aborda a eventual necessidade de alteraç es na política, objetivos 
e outros elementos do sistema de gestão da sustentabilidade  luz dos resultados do 
monitoramento, da mudança das circunst ncias e do comprometimento com a melhoria 
contínua
O empreendimento efetua a revisão crítica pelo menos, anualmente  

Transparência  comunicação e promoção do turismo sustentável
O empreendimento estabelece e mant m procedimento para comunicar s partes interessadas 
e ao p blico em geral o seu comprometimento com o turismo sustentável, a sua política e o 
cumprimento dos objetivos e metas
As aç es de comunicação ou mar eting adotam padrão de tica e de não poluir ou degradar o 
meio ambiente

2. Re uisitos ambientais para o turismo sustent vel
As práticas do empreendimento devem ser sustentáveis e minimizar a degradação do 
ambiente

Preparação e atendimento a emergências ambientais
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos para identificar o potencial de risco, 
para prevenir a ocorr ncia e atender acidentes e situaç es de emerg ncia na área do 
empreendimento ou por ele causados, bem como para mitigar os impactos ambientais deles
decorrentes
O empreendimento testa periodicamente tais procedimentos
O empreendimento analisa e revisa, onde necessário, seus procedimentos de preparação e 
atendimento a emerg ncias, em particular após ocorr ncia de acidentes ou situaç es de 
emerg ncia

Áreas naturais  flora e fauna
O empreendimento cumpre a legislação para a implementação de atividades turísticas em 
áreas naturais  
O empreendimento se compromete com a conservação de áreas naturais, atrav s de: 
conservação da área natural própria empregando as boas práticas de proteção e manejo e 
conforme o previsto na legislação
 uando não possuir uma área natural própria, apoio  proteção e manejo de áreas naturais de 
terceiros na região
O empreendimento participa nas aç es da gestão das áreas naturais protegidas
O empreendimento toma medidas para promover a proteção da flora e da fauna, incluindo: 
a não permissão  comercialização de esp cies da flora e fauna silvestres no empreendimento 
sem autorização legal  
não manutenção de animais silvestres em cativeiro, e ceto para reabilitação temporária ou 
como parte de um programa para reprodução ou reintrodução, com as devidas autorizaç es 
legais
a prevenção da coleta, captura, molestação, transporte ou uso de esp cies da flora e fauna 
silvestres por parte dos seus clientes ou pessoas envolvidas nas atividades do 
empreendimento  
a prevenção do uso predatório de mat ria prima proveniente de esp cies da flora e fauna 
silvestres
aç es específicas para a proteção das esp cies ameaçadas ou em perigo e istentes na 
propriedade do empreendimento  
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cuidados com os impactos luminosos e sonoros de modo a minimizar possíveis mudanças do 
comportamento dos animais
prevenção da domesticação de animais silvestres mediante o uso de alimentação artificial
a promoção de aç es educativas junto aos clientes com o propósito de gerar conhecimento e 
valorização dos ecossistemas da região

Arquitetura e impactos da construção no local
A ar uitetura do empreendimento está integrada  paisagem, minimizando os impactos da 
implantação, durante a construção, a operação e uando houverem obras de reparo, 
ampliaç es ou outros tipos de alteraç es
O empreendimento toma medidas para: 
minimizar alteraç es significativas na paisagem local provocadas pelo projeto ar uitet nico e 
pelos movimentos de terra  
minimizar a impermeabilização do solo  
minimizar a remoção de vegetação nativa  
evitar a interrupção da movimentação e reprodução da vida silvestre
implementar um programa para proteger a vegetação nativa, conservar os ecossistemas, 
nascentes e cursos d’água, a paisagem natural e a conservação dos solos  
não utilizar materiais derivados de esp cies ameaçadas na construção, acabamento ou 
decoração
monitorar e mitigar a erosão
assegurar uma destinação final ade uada para os resíduos não aproveitados na construção

uando e istem áreas degradadas sem uso específico pelo empreendimento, são tomadas 
medidas para a sua recomposição
Se utilizam materiais de construção disponíveis na região originados de fontes sustentáveis
Se considere o uso das t cnicas tradicionais
Evita-se usar materiais de construção com grande impacto ambiental
Procura-se tomar medidas de compensação ambiental para os materiais usados no 
empreendimento
E iste estrutura para atender aos re uisitos legais de acessibilidade para idosos e pessoas com 
defici ncias  Obs.: item inserido pela autora
A ar uitetura das construç es  compatível com o entorno físico e cultural a partir dos 
seguintes re uisitos:
a volumetria  harm nica com o entorno e não descaracteriza os ambientes natural e cultural
mant m-se as características do relevo local
toma-se medidas para diminuir o impacto visual da infra-estrutura de suporte por e emplo, 
recorrendo ao uso de vegetação natural ou  topografia
No caso de construç es urbanas em locais de interesse ar uitet nico, a ar uitetura mant m 
harmonia com o ambiente e istente
Em novos empreendimentos,  feita uma consulta pr via  comunidade
A ar uitetura contempla a segurança dos trabalhadores e clientes

Paisagismo
O planejamento e operação do paisagismo do empreendimento  efetuado minimizando os 
impactos ambientais levando em conta:
 ue o paisagismo reflita o ambiente natural do entorno, inclusive com o uso de esp cies 
nativas, desde ue não sejam provenientes de e tração ilegal

ue não haja propagação de plantas ornamentais e óticas pelo entorno
ue se ma imize o aproveitamento da vegetação nativa
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E istem mecanismos de informação e interpretação aos hóspedes das principais características 
de interesse do paisagismo

miss es  efluentes e res duos sólidos
O empreendimento planeja e implementa medidas para reduzir, reutilizar ou reciclar os 
resíduos sólidos
O planejamento inclui o estabelecimento de metas de redução, reutilização e reciclagem, de 
acordo com as condiç es locais
 A gestão dos resíduos  efetuada de acordo com a boa t cnica, inclusive os resíduos gerados 
pelos clientes uando em campo, com a utilização de práticas como: 
a uisição preferencial de produtos em embalagens para grandes uantidades, uando 
compatível com as condiç es ambientais locais
prevenção do uso de embalagens descartáveis
utilização de recipientes ade uados para a coleta
separação e coleta seletiva
reutilização dos resíduos org nicos, inclusive como insumo de produção para as comunidades 
locais
O estabelecimento disp e de um local específico e vedado para resíduos sólidos 
contaminantes de acordo com a legislação vigente
O empreendimento planeja e implementa medidas para minimizar os impactos provocados 
pelos efluentes lí uidos ao meio ambiente e  sa de p blica  
As medidas incluem o tratamento das águas residuais seja mediante a cone ão ao sistema 
p blico de coleta e tratamento, se ele e istir, seja mediante a e ist ncia de instalaç es de 
tratamento próprias  
E istem planos de conting ncia para prevenir e mitigar falhas dos sistemas de tratamento e 
coleta utilizados e medidas para prevenir a contaminação das águas residuais por produtos 
tó icos ou perigosos
O empreendimento dá destinação ade uada aos resíduos lí uidos de motores a e plosão
O empreendimento planeja e implementa medidas para minimizar a emissão de ruídos das 
instalaç es, ma uinaria e e uipamentos, das atividades de lazer e entretenimento, de modo a 
não perturbarem o ambiente natural, o conforto dos hóspedes e das comunidades locais
O empreendimento planeja e implementa medidas para minimizar a emissão de gases e odores 
provenientes de veículos, instalaç es e e uipamentos, com aç es ue incluam:
medidas para eliminação de odores provenientes da preparação de alimentos ou outras 
operaç es do empreendimento  
utilização de combustíveis com menores impactos ambientais como gás natural, GLP ou 
outros
programas de manutenção para os veículos e e uipamentos com motores a e plosão
evitar a utilização de motores de dois tempos substituindo-o por alternativas menos 
poluentes
prevenção das emiss es de clorofluorcarbonetos CFC  com medidas ue incluam planos de 
manutenção, modernização ou substituição de e uipamentos e utilidades  

ficiência energ tica
O empreendimento planeja e implementa medidas para minimizar o consumo de energia, em 
particular de fontes não renováveis
O empreendimento deve controla e registra o consumo de energia em h por 
hóspede noite  de fontes e ternas e de fontes próprias renováveis e não renováveis
O empreendimento estabelece metas de consumo, considerando a demanda, o seu 
desempenho histórico e o levantamento de refer ncias regionais de consumo em 
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estabelecimentos de mesmo padrão As metas de consumo devem considerar o consumo fi o  
e variável
O empreendimento faz uso de fontes de energia renováveis, na e tensão e de acordo com as 
suas especificidades e tecnologias disponíveis  
O empreendimento implementa um procedimento para assegurar ue as luzes e e uipamentos 
el tricos permaneçam ligados apenas uando necessário
Os procedimentos de a uisição de e uipamentos e insumos ue consomem energia como 
l mpadas, e uipamentos de refrigeração, geladeiras e frigoríficos, fog es, a uecedores, 
lavadoras de roupa, etc.  incluem como crit rio sua efici ncia energ tica e a possibilidade do 
uso de fontes de energia alternativas
A ar uitetura das construç es utiliza as t cnicas para ma imizar a efici ncia energ tica, tais 
como, por e emplo: 
isolamento t rmico de paredes e forros
ventilação natural
otimização do uso da sombra e insolejamento
otimização do uso da iluminação natural
minimização das fugas e perdas de calor nas instalaç es hidráulicas, de a uecimento e de 
refrigeração
utilização de e uipamentos e dispositivos de a uecimento ou refrigeração com efici ncia 
energ tica ma imizada
O empreendimento planeja e implementa medidas para reduzir o consumo de energia dos 
meios de transporte próprios e utilizados nas suas atividades  
Tais medidas incluem o uso de veículos eficientes do ponto de vista energ tico, efetuam as 
manutenç es regulares, planejam o uso da frota otimizando a sua efici ncia, escolhendo 
trajetos e horários mais eficientes, treinamento dos motoristas em condução econ mica e 
outras medidas e uivalentes
O empreendimento informa aos clientes o seu comprometimento com a economia da energia 
e encorajar o seu envolvimento

Conservação e gestão do uso de água
O empreendimento planeja e implementa medidas para minimizar o consumo de água e 
assegura ue o seu uso não prejudica o abastecimento das comunidades locais, da flora, da 
fauna e dos mananciais
O empreendimento controla e registra o consumo de água de fontes e ternas e de fontes 
próprias
O empreendimento estabelece metas de consumo, considerando a demanda e o seu 
desempenho histórico e o levantamento de refer ncias regionais de consumo em 
estabelecimentos de mesmo padrão As metas de consumo devem considerar o consumo fi o  
e variável   
O empreendimento planeja e implementa medidas ue asseguram ue a captação e o consumo 
de água não comprometam a sua disponibilidade para as comunidades locais, flora e fauna, a 
vazão dos corpos d’água e o nível e proteção dos mananciais preservando o e uilíbrio dos 
ecossistemas  Tais medidas devem incluir aç es tais como: 
utilização de dispositivos para economia de água como, por e emplo, torneiras e válvulas 
redutoras de consumo em banheiros, lavabos, chuveiros e descargas
programas específicos como trocas não diárias de roupa de cama e toalhas
programas de inspeção periódica nas canalizaç es e sua manutenção com vistas  minimização 
das fugas de água
manutenção de registros dessas inspeç es e reparos
captação e armazenamento de águas pluviais
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preservação e revitalização dos mananciais de água
O empreendimento promove o uso de águas residuais tratadas para atividades como rega, 
lavagem de veículos e outras aplicaç es  
O empreendimento controla a ualidade da água utilizada e assegurar a potabilidade da uela 
utilizada para consumo humano
Esse controle inclui a realização periódica de ensaios de potabilidade da água  
A periodicidade  estabelecida pelo empreendimento, considerando aspectos como:
legislação vigente
boas práticas
as características das instalaç es hidráulicas
origem da água captada ou recebida
estado das cisternas e estado de limpeza das cai as d’água
histórico do uso da água pelo empreendimento
ocorr ncia de incidentes de segurança alimentar
O empreendimento estabelece procedimentos ue minimizam o consumo de água em 
piscinas
A água tem a sua ualidade monitorada periodicamente  
O empreendimento informa aos clientes o seu comprometimento com a economia da água
O empreendimento encoraja o seu envolvimento mediante campanhas de economia dirigidas 
aos hóspedes e aos seus trabalhadores  

Seleção e uso de insumos
O empreendimento planeja e implementa medidas para minimizar a utilização de insumos com 
potenciais impactos ao meio ambiente
O empreendimento promove o consumo responsável em relação  sustentabilidade
O empreendimento estabelece um procedimento para identificação dos insumos ad uiridos 
com potenciais impactos ambientais negativos significativos  
Para estes insumos, são estabelecidos crit rios para a sua especificação e para a seleção de 
fornecedores de modo a minimizar os impactos decorrentes da operação do empreendimento
O controle de pragas  efetuado respeitando-se a legislação vigente segundo m todos e com o 
uso de subst ncias ue minimizem impactos aos trabalhadores, aos vizinhos e comunidades 
locais,  fauna silvestre,  flora, aos solos aos corpos d’água e  atmosfera  
O empreendimento efetua inspeção periódica para assegurar a validade dos controles de 
pragas e validade dos produtos de higiene e limpeza
O empreendimento utiliza produtos de limpeza biodegradáveis, caracteristicamente neutros e 
formulados a partir de mat rias primas não corrosivas e não tó icas
Os sabonetes e cosm ticos para uso dos clientes e trabalhadores são biodegradáveis  
São utilizados dosadores para estes produtos  

. Re uisitos s cio-culturais para o turismo sustent vel
As operaç es e práticas do empreendimento contribuem para reconhecer, promover e 
respeitar o patrim nio cultural das regi es e as tradiç es e valores culturais não predatórios
As operaç es contribuem para o desenvolvimento social e econ mico dos trabalhadores e 
comunidades envolvidas na cadeia produtiva  

Comunidades locais
O empreendimento se engaja em aç es ou iniciativas voluntárias promovidas por organizaç es 
comunitárias, governamentais ou não governamentais, ue tenham o objetivo de contribuir 
com o desenvolvimento das comunidades locais  
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A Direção do empreendimento participa e encoraja o envolvimento dos seus trabalhadores em 
atividades comunitárias, mediante: 
a orientação pela Direção para ue os trabalhadores se envolvam com a comunidade  
a alocação de tempo para o envolvimento dos trabalhadores com a comunidade  
o envolvimento dos trabalhadores com a comunidade deve fazer parte da sua avaliação pelo 
empreendimento
O empreendimento se envolve na vida associativa local
O empreendimento mant m um registro das interaç es com a comunidade local, inclusive de 
reclamaç es e sugest es
O empreendimento oferece respostas ade uadas s reclamaç es e sugest es recebidas
 Estas informaç es são utilizadas na revisão crítica do sistema de gestão da sustentabilidade
O empreendimento estabelece e mant m um procedimento para avaliar o grau de satisfação e 
reclamaç es da comunidade local com as suas atividades a ela relacionadas
O empreendimento estabelece e implementa procedimento para avaliação da eficácia da sua 
ação sócio-cultural
Essas informaç es são utilizadas na revisão crítica do sistema de gestão da sustentabilidade
O empreendimento participa de programas sócio-ambientais junto s comunidades locais, 
inclusive de educação ambiental  
O empreendimento planeja e implementa medidas preventivas em relação a impactos 
negativos como turismo se ual  e prostituição infantil , observando as orientaç es do 
Código de Conduta do Turismo Contra a E ploração Se ual Infanto- uvenil

Trabalho e renda
O empreendimento compromete-se com o aproveitamento das pessoas e da produção do 
local
O empreendimento incentiva o associativismo, a ualidade e a sustentabilidade  
O empreendimento emprega na maior e tensão viável trabalhadores empregados, sub-
contratados ou aut nomos  das comunidades locais ou regionais  
Pelo menos 0  da força de trabalho envolvida com as operaç es do empreendimento  
proveniente das comunidades locais  Nota: entende-se ue o proprietário e a sua família, 
residindo na comunidade, independente da sua origem, são considerados parte da comunidade 
local .
O empreendimento promove aç es de capacitação profissional de modo ue as pessoas das 
comunidades locais ou regionais possam obter trabalho diretamente no empreendimento ou 
pela ativação de cadeias produtivas regionais
O empreendimento utiliza pessoas das comunidades locais ou regionais na administração e no 
gerenciamento das suas operaç es  
O empreendimento estabelece uma política de remuneração ue não discrimine o pessoal das 
comunidades locais ou regionais e nem discrimine g nero
O empreendimento estimula as atividades complementares s operaç es do empreendimento
O empreendimento apóia a capacitação de pessoas das comunidades locais para a prestação 
serviços e fornecimento de insumos ou atividades complementares s do empreendimento
O empreendimento estimula e promove o uso desses serviços e produtos por parte dos 
clientes e o desenvolvimento de novos negócios nas comunidades locais
O empreendimento incentiva a venda de artesanatos e produtos típicos inclusive culinários  
da região fornecidos por pessoas das comunidades locais, no empreendimento ou nas próprias 
comunidades locais, valorizando a comunidade e promovendo a interação entre o cliente e o 
artesão
O empreendimento estimula o resgate de t cnicas artesanais ligadas  cultura local
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Condiç es de trabalho
O empreendimento assegura ue os salários pagos atendam no mínimo aos pisos da categoria, 
usando refer ncias sindicais regionais
O empreendimento assegura instalaç es destinadas aos trabalhadores ue atendam s 
condiç es mínimas de higiene, segurança e conforto
O empreendimento assegura ue a composição de salários e benefícios seja detalhada de 
forma clara e permanente para os trabalhadores
O empreendimento assegura ue es uemas de falso aprendizado não sejam realizados, numa 
tentativa de evitar o cumprimento de suas obrigaç es para com os funcionários sob as 
condiç es legais aplicáveis e associadas s legislaç es e regulamentaç es trabalhistas e de 
seguridade social
O empreendimento desenvolve aç es para promover a e uidade tnica, social e de g nero e 
coíbe o trabalho infantil

Aspectos culturais
O empreendimento promove a divulgação da cultura local entre os seus clientes
O empreendimento promove de maneira planejada atividades e manifestaç es culturais das 
comunidades locais
O empreendimento divulga-as, junto aos clientes, procurando preservar a sua autenticidade
O empreendimento apóia iniciativas para o conhecimento, a valorização, a preservação e a 
promoção da cultura local  
O empreendimento planeja e implementa medidas para prevenir os impactos negativos das 
suas operaç es nas comunidades locais
O empreendimento fornece aos clientes orientaç es e informaç es para incentivar o 
conhecimento
O empreendimento promove atitudes e comportamento de respeito  cultura local  

Sa de e educação
O empreendimento participa de programas de sa de das comunidades locais  Nota: 
programas de sa de incluem iniciativas de educação para a sa de, campanhas de vacinação, 
etc .
O empreendimento implementa programas de sa de para os seus trabalhadores, e tensivos s 
suas famílias  
O empreendimento estabelece áreas devidamente sinalizadas para fumantes
O empreendimento implementa aç es para apoiar a educação dos trabalhadores, inclusive de 
educação ambiental
O empreendimento implementa aç es para apoiar a educação da comunidade, inclusive de 
educação ambiental  

Populaç es tradicionais
O empreendimento planeja e implementa medidas para assegurar o respeito aos hábitos, 
direitos e tradiç es das populaç es tradicionais, amparadas por pes uisas científicas ou por 
t cnicos da área, contemplando: 
A informação aos clientes sobre as peculiaridades para relacionar-se com as comunidades 
tradicionais
A retribuição ou compensação s comunidades tradicionais pelos benefícios ue aufere pelo 
uso de recursos, tradiç es ou conhecimento das populaç es tradicionais
Apoio s aç es para melhoria das condiç es de vida das comunidades locais segundo as 
prioridades definidas por elas  
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Acordo para uso pelas comunidades tradicionais de recursos ue tenha sob seu controle, como 
direitos de passagem, acesso a sítios sagrados, uso e trativo de recursos naturais e outros
Prevenção  profanação ou o uso não controlado de sítios sagrados pelos clientes ou 
trabalhadores
Fomento a participação efetiva da comunidade tradicional em todo o processo de gestão da 
atividade em suas terras ou região
Prevenção ao abandono das atividades econ micas tradicionais em decorr ncia do turismo
Fomento ao respeito  cultura e  privacidade das comunidades tradicionais, evitando a 
violação da intimidade, a destruição de sítios ar ueológicos ou históricos, o desrespeito a 
rituais e locais considerados sagrados ou pela imposição de festas e rituais fora do calendário 
tradicional
Au ílio para se evitar práticas ou tradiç es ue agridam o meio ambiente
Apoio a conservação, proteção e o resgate da cultura, tradiç es e sítios sagrados das 
populaç es tradicionais

4. Re uisitos econ micos para o turismo sustent vel
As práticas do empreendimento são seguras, viáveis, satisfazem as e pectativas dos clientes e 
atendem  legislação

iabilidade econ mica do empreendimento
O empreendimento planeja e implementa as suas atividades e a oferta de serviços levando em 
conta a sua sustentabilidade econ mica no longo prazo
O empreendimento disp e de um plano de negócios regularmente atualizado, ainda ue 
simplificado, ue demonstre a sua viabilidade e sustentabilidade no longo prazo e contenha, 
no mínimo, as seguintes informaç es: 
análise de mercado e segmento de mercado ue se pretende atingir  
conceituação do produto
política de formação de preços  
política de comercialização e estrat gias de promoção
investimentos re ueridos e estrutura de custos
viabilidade econ mica
O empreendimento mant m registros ue possibilitem evidenciar a sustentabilidade do 
negócio  Nota: recomenda-se ue seja efetuada consulta pr via  comunidade local para a 
implementação de novos empreendimentos uanto a eventuais impactos sócio-culturais e seus 
benefícios, como trabalho e renda .

Qualidade e satisfação dos clientes
O empreendimento planeja e implementa produtos e serviços considerando as e pectativas 
dos clientes
O planejamento dos produtos e serviços privilegia as tradiç es sócio-culturais e da 
hospitalidade da região em ue está inserido o empreendimento
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos para identificar as e pectativas dos 
clientes em relação aos produtos e serviços oferecidos
O empreendimento estabelece re uisitos da ualidade para os produtos e serviços oferecidos
O empreendimento monitora a manutenção da conformidade desses re uisitos  
No estabelecimento dos re uisitos da ualidade, o empreendimento leva em conta as 
e pectativas dos clientes e as refer ncias em vigor no mercado, inclusive as estabelecidas pela 
legislação vigente
O empreendimento mant m uma descrição documentada dos produtos e serviços oferecidos, 
relacionando: 
a relev ncia para a sustentabilidade dos re uisitos estabelecidos
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como o produto atende s e pectativas determinadas dos clientes
descrição da e peri ncia ue se pretende oferecer como produto aos clientes  
conforto planejado
O empreendimento mant m um sistema de informação sobre a satisfação dos clientes
O sistema inclui o tratamento de comentários, sugest es e reclamaç es escritos, assim como 
coleta de informaç es junto a clientes e ag ncias e operadoras de turismo
São dadas respostas consistentes s reclamaç es e sugest es recebidas
As informaç es sobre a satisfação dos clientes são utilizadas na revisão crítica do sistema de 
gestão da sustentabilidade
O empreendimento mant m registros das análises de satisfação dos clientes, das reclamaç es 
e sugest es recebidas e das aç es corretivas estabelecidas e comunicadas
O empreendimento mant m registros dos hóspedes de acordo com a legislação vigente
As informaç es proporcionadas aos clientes incluem: 
informaç es fidedignas dos produtos e serviços ue oferece
informaç es básicas sobre o comprometimento do empreendimento com o turismo 
sustentável
informaç es básicas histórico-culturais e ecológicas da região onde está localizado o 
empreendimento
informaç es básicas sobre as aç es de proteção do ambiente ue se desenvolvem na região
informaç es sobre as diferentes áreas naturais protegidas e outros atrativos naturais de 
interesse na região
informaç es básicas sobre as atividades sócio-culturais na região
informaç es sobre a disponibilidade ou não de facilidades para atendimento a portadores de 
necessidades especiais
informaç es sobre acessibilidade aos idosos e crianças  
incentivo ao consumo de produtos regionais, inclusive enfatizando a culinária da região  
informaç es sobre atividades recreativas promovidas por organizaç es ou empresas locais
informaç es sobre os programas de economia de energia, do uso da água e de redução de 
resíduos sólidos ue desenvolva
medidas e procedimentos de segurança para os clientes
informaç es sobre como se conduzir nas comunidades locais e sobre as suas 

responsabilidades nos locais ue visitar
informaç es básicas sobre serviços essenciais disponíveis na comunidade local
Informaç es sobre como se comportar no meio natural  
O empreendimento promove a interação construtiva entre o cliente, as comunidades vizinhas 
e a natureza nos serviços ue realiza ou vende
O empreendimento distingue claramente, para os produtos ou serviços e ternos ue 
eventualmente vende, a ueles oriundos de organizaç es com sistemas de sustentabilidade 
da ueles sobre uais não disp e informaç es a esse respeito
O empreendimento estabelece um procedimento para seleção e ualificação de fornecedores 

ue leve em conta os re uisitos de sustentabilidade  
Esse procedimento inclui uma lista de fornecedores aprovados para os principais insumos para 
os uais se assegura o cumprimento da legislação e normas ambientais e sociais
O empreendimento dá prefer ncia a fornecedores ue implementem práticas sustentáveis de 
produção e fornecimento  
O empreendimento implementa programas de desenvolvimento de fornecedores ue adotem 
essas práticas
O empreendimento identifica e seleciona produtos, serviços e insumos ue podem ser 
fornecidos pelas comunidades locais
O empreendimento implementa programas específicos de desenvolvimento de fornecedores
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Os serviços de alimentação fornecidos pelo empreendimento: 
adotam as boas práticas de segurança dos alimentos
utilizam preferencialmente produtos frescos

uando possível e viável economicamente, utilizam insumos de produção org nica  
incluem a oferta de alimentos e bebidas da culinária regional, respeitando a disponibilidade 
sazonal dos ingredientes de maneira a não ameaçar a flora e fauna
O empreendimento apóia a produção de material informativo e indicativo por parte da 
comunidade local, tais como folders, mapas e placas, ue visem divulgar a região ou aç es e 
programas com fins sócio-culturais ou ambientais

Sa de e segurança dos clientes e no trabalho
O empreendimento estabelece e mant m procedimentos para a identificação contínua de 
perigos  
A avaliação de riscos e a implementação das medidas de controle necessárias incluem 
procedimentos para:
atividades de rotina e não-rotineiras
atividades de todas as pessoas ue tem acesso ao empreendimento incluindo sub-
contratados
instalaç es nos locais de trabalho, tanto as fornecidas pelo empreendimento como por 
terceiros
atividades dos clientes fornecidas por terceiros e oferecidas no empreendimento  
atendimento a emerg ncias e acidentes
O empreendimento assegura ue os resultados dessas avaliaç es e os efeitos desses controles 
sejam considerados uando da definição de seus objetivos de sa de e segurança
O empreendimento documenta e mant m tais informaç es atualizadas  
A metodologia do empreendimento para a identificação de perigos e avaliação de riscos, tanto 
para clientes uanto para os trabalhadores, trata de: 
ser definida com respeito ao seu escopo, tipo e momento oportuno para agir, para assegurar 

ue ela seja proativa ao inv s de reativa
assegurar a classificação de riscos e a identificação da ueles ue devem ser eliminados ou 
controlados atrav s de medidas
ser consistente com a e peri ncia operacional e a capacidade das medidas de controle de 
riscos empregadas
fornecer subsídios para a determinação de re uisitos da instalação, identificação de 
necessidades de treinamento ou desenvolvimento de controles operacionais
assegurar o monitoramento das aç es re ueridas, para garantir tanto a eficácia como o prazo 
de implementação das mesmas
O empreendimento apóia programas para promover a segurança do turista
As informaç es sobre os perigos das atividades são apresentadas em campo e contempla como 
preveni-los  
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Briefing para o designer do serviço
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Anexos
1. Turismo aut ntico reportagem VIDA SIMPLES, jan. 2010, Ed. 

2. T cnicas de criatividade MELO, 200
















