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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conhecimento das conseqüências do atual cenário econômico sobre o meio ambiente tem 

levantado questionamentos sobre diversas áreas de atividade humana, principalmente aquelas 

capazes de provocar impactos no equilíbrio dos ecossistemas naturais. Alcançando 

principalmente os profissionais voltados à definição dos produtos introduzidos no mercado, 

tais como os designers.  

 

Fatores como a globalização, têm permitido o rápido e fácil acesso de consumidores aos mais 

diversos produtos e das indústrias às tecnologias de ponta. É uma intensa entrada e saída de 

novos produtos no mercado e uma variedade que cresce, praticamente, a todo o momento. 

Essa grande variedade na oferta de produtos tornou a conquista de clientes em potencial uma 

verdadeira ‘guerra’ entre pequenas, médias e grandes empresas. 

 

Designers, objetivando a sustentabilidade, conduzem suas propostas ao encontro de possíveis 

implicações que as mesmas causarão. Eles devem confrontar diferentes soluções para que 

estas se tornem técnica, econômica e socialmente aceitáveis, e devem ainda considerar, 

durante a concepção de produtos e serviços, todas as condicionantes que determinem o seu 

ciclo de vida. 

 

Esta pesquisa vem defender a proposta de que as questões ambientais devem ser inseridas no 

início do projeto a fim de estabelecer uma relação satisfatória, ao longo da sua vida útil, 

entre o produto e o meio ambiente. Para isso irá compreender como funciona o início do 

processo de desenvolvimento de produtos. E ao final irá apresentar uma proposta de 

ferramenta de apoio ao desenvolvimento de produtos orientados ao meio ambiente. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de produtos; briefing; meio ambiente. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The knowledge of the consequences of the current economic scene on the environment has 

raised questionings on diverse areas of activity human being, mainly those capable ones to 

provoke impacts in the balance of natural ecosystems. Mainly reaching the professionals 

directed to the definition of the products introduced in the market, such as designers. 

 

Factors as the globalization, have allowed to the fast easy e access of consumers to the most 

diverse products and of the industries to the tip technologies. It is an intense entrance and 

exit of new products in the market and a variety that grows, practically, all the moment. This 

great variety in offers of products became the conquest of customers in potential true `war´ 

between small, average and great companies. 

 

Designers, objectifying sustainability, leads its proposals to the meeting of possible 

implications that the same ones will cause. They must collate different solutions so that these 

if become technique, economic and socially acceptable, and must still consider, during the 

conception of products and services, all the condicionantes that determine its cycle of life. 

 

This study aim to defend the proposal that environmental issues should be included early in 

projects to establish a satisfactory relationship, throughout its life, between the product and 

the environment. To do this, it will understand how the initiation of product development 

works. And in the end, will propose a tool to support the development of products 

environmental oriented. 

 

 

Keywords: product development; briefing; environment.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante toda sua existência, os seres humanos vêm interferindo nos ambientes por onde 

passam. Vê-se que, desde a construção de moradias até a fabricação de utensílios que aos 

poucos foram se incorporando ao seu cotidiano, a humanidade sempre fez uso de elementos 

extraídos da natureza. De acordo com Piauí (1972), nenhum outro ser vivente causou tanta 

transformação na superfície da Terra em toda a vida do planeta. 

 

Os acontecimentos subseqüentes da Revolução Industrial e, principalmente, da globalização, 

apontam para questões antagônicas: o avanço tecnológico proporciona o aumento da 

produção, sugerindo um maior desenvolvimento; em contrapartida, recursos naturais são 

explorados indiscriminadamente, e cada vez mais resíduos são gerados, desrespeitando o 

equilíbrio global do meio ambiente 

 

Todas essas questões fizeram surgir, por volta de 1960, os primeiros movimentos 

ambientalistas. Foram importantes conferências que discutiram assuntos relacionados ao 

crescimento econômico, industrial e populacional desordenado, gerando diversos relatórios.  

 

Analisando-se estes relatórios, pode-se constatar que algumas prioridades de intervenção são 

consensuais entre os especialistas, tais como: redução do crescimento populacional; redução 

da pobreza e da desigualdade; prática da agricultura sustentável; proteção das florestas e 

outros habitats; sustentabilidade no uso de energia e água e redução da geração de lixo. 

Neste último, inclui-se a melhoria dos processos de produção e reciclagem dos resíduos 

líquidos e sólidos.  

 

De acordo com Lee & Park (2005), todos os produtos, incluindo serviços, têm algum impacto 

sobre o meio ambiente, que podem ocorrer em uma ou todas as fases do ciclo de vida do 

produto, gerando poluição ambiental assim como degradação de recursos. Estes impactos 

podem se diferenciar em magnitude, amplitudes temporais e geográficas.  

 

O conhecimento das conseqüências do atual cenário econômico sobre o meio ambiente tem 

levantado questionamentos sobre diversas áreas de atividade humana, principalmente aquelas 
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capazes de provocar impactos no equilíbrio dos ecossistemas naturais. O amadurecimento da 

consciência ambiental vem crescendo em toda sociedade. Alcançando principalmente os 

profissionais voltados à definição dos produtos introduzidos no mercado, tais como os 

designers.  

 

Este amadurecimento de consciência ambiental pode ser observado principalmente em 

discussões entre empresa, consumidores, organizações governamentais e não governamentais, 

a respeito de desenvolvimento sustentável, design para o meio ambiente, medidas de 

comércio e iniciativas governamentais e voluntárias.  

 

Unindo todos esses fatores aos efeitos da globalização, que tem permitido o rápido e fácil 

acesso de consumidores aos mais diversos produtos e das indústrias às tecnologias de ponta, 

temos uma intensa entrada e saída de novos produtos no mercado e uma variedade que 

cresce, praticamente, a todo o momento. Essa grande variedade na oferta de produtos tornou 

a conquista de clientes em potencial uma verdadeira ‘guerra’ entre empresas de todos os 

tamanhos. 

 

Autores como Löbach (2005) defendem que essa variedade traz o benefício da liberdade de 

escolha para a sociedade sobre o que e como consumir, permitindo que o fenômeno do 

consumo possa transmutar de relações entre preço e funcionalidade, para modalidades mais 

subjetivas, como atributos estéticos, simbólicos e comportamentais, a exemplo de atitudes 

frente à sustentabilidade e valores sociais, entre outras. 

 

A adoção de práticas ambientais pelas organizações não estão unicamente ligadas à 

conformidade legal, mas principalmente a questões associadas à gestão ambiental. Diversos 

segmentos de mercado reconheceram e estão tirando vantagem destas novas abordagens para 

o desenvolvimento de produtos. Estas novas abordagens podem resultar em melhorias, tais 

como: aumento da qualidade dos produtos; aumento da competitividade das exportações; 

atendimento de clientes preocupados com o meio ambiente; atendimento às reivindicações 

da comunidade e melhoria da imagem da empresa perante a sociedade (SEIFFERT, 2007). 

 

Esta “atitude verde” adotada pelas empresas está sendo bem vista pelos clientes e 

instituições. De acordo com estudo realizado pela Deloitte1, entre março e abril de 2009 com 

115 empresas que atuam no Brasil, verificou-se que a principal atividade de 47% das 

empresas, impacta diretamente o meio ambiente, e que 78% adotam práticas de 

sustentabilidade.  

 

                                                 
1 Deloitte é uma empresa que oferece serviços nas áreas de auditoria e consultoria para clientes dos mais diversos 

setores. A pesquisa citada é intitulada “A cadeia da sustentabilidade” (Fonte: www.deloitte.com) 
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Nesta mesma pesquisa, 84% das empresas apontaram a imagem como a grande favorecida 

pelo bom comportamento socioambiental, seguida da conquista de novos mercados com 59% 

e, em terceiro, a produtividade com 58%. “Se fosse apenas uma questão de imagem, ainda 

assim seria vantajoso investir em negócios sustentáveis”, afirma Joe Sellwood (in FONSECA & 

VITURINO, 2009), responsável pela operação na América Latina da ONG AccountAbility, que 

trabalha no fomento de boas práticas de gestão de empresas e governos. 

 

Mais organizações estão se dando conta de que existem benefícios substanciais em integrar 

aspectos ambientais no planejamento e desenvolvimento de produtos. Alguns desses 

benefícios, segundo Lee & Park (2005) são: redução do custo, estímulo à inovação, novas 

oportunidades de mercado e aumento da qualidade do produto.  

 

Entretanto, é importante que as empresas prevejam os impactos ambientais de todo o ciclo 

de vida de seus produtos, e não apenas as emissões causadas durante sua produção. Esta ação 

holística é a chave para a diminuição do consumo de recursos, assim como da poluição 

ambiental.  

 

Desta forma, designers conduzem suas propostas ao encontro de possíveis implicações que as 

mesmas causarão. Confrontando diferentes soluções para que estas se tornem técnica, 

econômica e socialmente aceitáveis, além de considerar, durante a concepção de produtos e 

serviços, todas as condicionantes que determinem o seu ciclo de vida. 

 

Diversos profissionais vêm trabalhando no que diz respeito a gerar soluções para amenizar o 

impacto causado pelos produtos ou serviços desenvolvidos por eles. Concebendo objetos mais 

respeitosos com o meio ambiente, causando o menor impacto ambiental possível.  

 

Para chegar-se a soluções mais efetivas, as questões ambientais devem ser inseridas no início 

do projeto a fim de estabelecer uma relação ao longo da sua vida útil do produto. De acordo 

com Moraes (2006):  

 

Necessário se faz, portanto, a inserção do hábito de prever de forma 

sistemática e antecipada (...) coordenadas e linhas guias que promoverão 

uma relação desejável entre projeto, produção, e o fim do ciclo de vida do 

produto, prevendo de conseqüência sua reutilização e reciclagem. 

(MORAES, 2006) 

 

Vale lembrar que existe uma grande variedade de critérios que podem ser utilizados para 

desenvolver produtos ambientalmente amigáveis. Aplicar todos esses critérios em um mesmo 

projeto poderia torná-lo inviável devido a dificuldades técnicas e até mesmo financeiras. 

Além do que, testar todas as ferramentas durante a geração de alternativas a fim de verificar 
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quais melhor se adaptam ao projeto também poderiam inviabilizar o processo de 

desenvolvimento, levando-o à exaustão, gastando um tempo precioso.  

 

Sobre isso, Wagner (1994) afirma que “sucesso do emprego de cada método depende 

fundamentalmente da situação na qual são aplicados, uma vez que nenhum deles pode 

incorporar todos os critérios importantes para o desenvolvimento de produtos”. 

 

Para planejar produtos orientados ao meio ambiente, é importante que profissionais tenham 

diretrizes bem traçadas para guiá-los através do processo de desenvolvimento. É preciso 

saber levantar as informações essenciais que permitirão a execução de soluções de projeto de 

acordo com a demanda do cliente.  

 

Mas como estabelecer quais são os critérios que sejam os mais adequados para tais propostas? 

Em que etapa do processo essas diretrizes e linhas guias devem ser estabelecidas? Como 

evitar os intermináveis retrabalhos, retornos a croquis e inúmeras versões, sempre 

desgastantes tanto para o cliente quanto para o designer? (MATOS e OLIVEIRA, 2007) 

 

Além disso, diante do paradigma da sustentabilidade, como estabelecer critérios que 

satisfaçam as necessidades dos clientes e as expectativas dos consumidores em harmonia com 

as limitações ambientais? Como as diretrizes ambientais podem ser estabelecidas no início do 

processo? Como direcionar o processo de design a fim de evitar definições imprecisas?  

 

De acordo com diversos autores e pesquisadores da área de design, o início de qualquer 

processo de desenvolvimento está na definição de um problema/necessidade que irá 

determinar limites dentro dos quais o designer poderá trabalhar para encontrar uma solução. 

 

Este etapa do processo de desenvolvimento de produtos que define o problema e estabelece 

limites a partir da elaboração de requisitos projetuais, pode ser chamado de briefing. O 

briefing é um documento que reúne todas as informações que são cruciais para o 

desenvolvimento de qualquer projeto. Sua aplicação é de suma importância para a eficiência 

para o processo. 

 

Por ser a primeira etapa de qualquer projeto, o briefing é essencial ao processo de 

planejamento de produtos. Se não for bem realizado, poderá levar a um resultado que poderá 

não atender às necessidades do cliente e do público-alvo. Assim, o projeto precisará ser 

refeito, implicando em perda de tempo para o designer e para o cliente. 

 

Desta maneira, o cuidado na sua elaboração é imprescindível para que seja eficaz na 

transmissão das informações coletadas com o cliente. De acordo com Magalhães e Souza (2006 

apud MATOS e OLIVEIRA, 2007), ao se aprofundar no conceito, chega-se a um processo de 
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especificação de design, ou seja, de determinação de requisitos projetuais, que guiarão o 

projeto. Ele materializa a relação entre a empresa e o escritório de design em busca da 

identificação dos aspectos subjetivos que interferem no projeto. 

 

O briefing pode ser considerado uma atividade de exploração do problema, que se transforma 

em instruções suficientemente detalhadas, permitindo que o projeto chegue a um bom 

resultado. Ou seja, o briefing contribui para que a atividade de design seja mais objetiva. 

 

Para Platcheck (2003), “a identificação do contexto forma a base para a preparação do 

caminho de desenvolvimento do produto, onde a delimitação do problema gera requisitos e 

restrições que o designer irá considerar durante o processo de projetação”. E de acordo com 

Kurk & Eagan (2008), é esta fase inicial, de escolha de materiais, processos e energia que irá 

determinar os impactos ambientais do produto em todo o seu ciclo de vida.  

 

Entretanto, apesar de sua enorme importância para o desenvolvimento de projetos e sua 

vasta aplicação por escritórios de design, poucas pesquisas acadêmicas são encontradas sobre 

o assunto dentro da área. A maioria dos modelos de briefings encontrados na literatura vem 

das áreas de marketing, publicidade e propaganda.  

 

Sobre isso o Dr. Earl N. Powell2 comenta que “geralmente o estudo do briefing não faz parte 

dos currículos dos cursos de design. Muitos profissionais da área desenvolveram formatos e 

processos próprios para elaboração do briefing”.  Além disso, Magalhães (em PHILLPS, 2008), 

alega que há pouca disponibilidade de material escrito (em design) sobre o briefing e sua 

importância para o desenvolvimento de projetos.  

 

Devido à falta de material acadêmico disponível em design, além imperativa importância da 

necessidade em determinar critérios ambientais no início do projeto que guiem o processo de 

desenvolvimento de produtos, esta pesquisa pretende estabelecer uma relação entre o 

briefing e os requerimentos ambientais direcionados ao design de produtos. 

 

 

                                                 
2 Presidente do DMI (Design Management Institute) em sua apresentação para o livro “Briefing: a gestão do design” de 

Peter Phillips (2008). 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As indústrias de bens pelo mundo têm se preocupado com as mudanças no comportamento 

dos consumidores. Estes estão se mostrando cada vez mais exigentes e conscientes de seus 

direitos e da necessidade de assumir posturas mais sustentáveis frente ao desenvolvimento 

(MARTINS, 2004 apud CABRAL, 2008). Assim como, o capitalismo na sua forma atual não se 

mostra próprio às empresas ditas “sustentáveis”. Desta maneira, de acordo com Lazzari 

(2007), surge a necessidade de desenvolver novas tecnologias, novas abordagens, novos 

processos, um tanto mais relacionados para o sucesso de projetos sustentáveis. 

 

O grande desafio dos designers, neste mundo globalizado, é atender a três personagens 

importantes que fazem a economia mundial funcionar: as pessoas, o comércio e o meio 

ambiente. Para isso, é preciso desenvolver produtos que atendam às necessidades sempre 

mutantes dos clientes, que obtenham sucesso no mercado e que sejam ambientalmente 

eficientes.  

 

Desta maneira, é imperativo compreender e decodificar os desejos, anseios, tanto do 

comportamento dos consumidores como dos produtos no mercado e todas as relações dos dois 

com o meio ambiente. É preciso utilizar de métodos e ferramentas a fim de obter todas as 

informações necessárias para desenvolver produtos que atendam a todas as necessidades 

citadas. 

 

O briefing é uma ferramenta que pode auxiliar o designer na verificação da necessidade do 

cliente e no levantamento de informações essenciais ao planejamento de produtos. De acordo 

com Zemel (2008), briefing é um conjunto de perguntas e/ou atividades que servem para 

determinar como será a elaboração e execução de determinado projeto. A qualidade das 

informações de que o designer dispõe é fundamental para alcançar resultados satisfatórios.  

 

Entretanto, apesar de ser uma valiosa ferramenta de apoio ao planejamento de projeto de 

produtos e, também, ser largamente utilizada nas empresas (algumas vezes de forma 

extremamente elaborada, outras, bastante incipiente), pouco material acadêmico em design 

está disponível ao seu respeito. De fato, é possível localizar algumas informações divulgadas 
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informalmente por certas empresas ou freelancers em web sites e blogs pessoais, contudo o 

material científico encontrado é escasso. Vale salientar que não foi possível encontrar 

qualquer exemplo de briefing elaborado para acompanhar o planejamento de produtos 

preocupados com as questões ambientais. 

 

A partir dessa constatação verifica-se a necessidade de desenvolver uma ferramenta que 

subsidie profissionais e que ensine estudantes na tomada de decisão com relação ao 

planejamento de produtos orientados ao meio ambiente. Permitindo ao designer (tanto 

profissional quanto estudante), e a outros profissionais da área de planejamento de produtos, 

estabelecerem, durante o levantamento da necessidade, de forma eficaz, critérios que 

poderão ser aplicáveis à demanda de cada projeto.  

 

Para isso, é preciso compreender melhor o conceito de briefing; analisar metodologias de 

planejamento de produtos a fim de observar como pesquisadores encaram esta etapa de 

identificação do problema; além de identificar critérios ambientais relacionados ao 

planejamento de produtos.  

 

Nota-se uma preocupação com o posicionamento preventivo sobre os principais problemas 

ambientais causados durante todo o ciclo de vida dos produtos desenvolvidos, desde a 

fabricação até o descarte final. Além disso, é imprescindível que a aplicação de critérios 

ambientais ainda na fase de planejamento se torne uma prioridade para o designer industrial, 

concebendo produtos que causem o menor impacto ambiental possível. 

 

Com isso, esta pesquisa irá propor uma ferramenta de apoio o desenvolvimento de produtos 

que servirá tanto para estudantes – familiarizando-os com a realidade de aplicação do briefing 

-, quanto profissionais – auxiliando-os na identificação e seleção de critérios ambientais que 

farão parte dos requisitos de projeto. 

 

Esse arrendamento de informações permitirá a execução de soluções de projeto de acordo 

com as demandas do cliente. Estabelecendo, sistemática e antecipadamente, coordenadas 

que promoverão uma relação harmônica, desde o planejamento, por todo o ciclo de vida do 

produto. Levando em consideração as limitações e possibilidades técnicas e financeiras do 

cliente. 
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OBJETIvOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

Propor um modelo de briefing aplicável ao planejamento e desenvolvimento de produtos 

orientados ao meio ambiente que também possa ser utilizado como ferramenta educativa 

para estudantes de design. 

 

Objetivos Específicos 

 

Levantar e observar o funcionamento de diversos modelos de briefing;  

Apontar, em diversas metodologias de desenvolvimento de produtos, quais as etapas são 

equivalentes ao briefing; 

Identificar critérios ambientais aplicáveis ao desenvolvimento de produtos;  

 

Objeto de Estudo 

 

Processo de desenvolvimento de produtos 
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a realização desta pesquisa serão utilizadas técnicas de levantamento bibliográfico. 

Serão abordados diversos temas desde briefing, metodologias de desenvolvimento de 

produtos, até ferramentas e normas de apoio ao desenvolvimento de produtos orientados ao 

meio ambiente. 

 

Entretanto, é importante ressaltar que esta dissertação apresentará um formato um pouco 

diferente do padrão, onde as análises acontecem após o final do referencial teórico. Por se 

tratar de uma pesquisa essencialmente bibliográfica, que abordará diversos modelos de 

briefing, de metodologias de desenvolvimento de produtos e de critérios ambientais, e como 

maneira de evitar a exaustão da leitura, as análises acontecerão em paralelo ao levantamento 

bibliográfico. Ao final de cada capítulo, serão feitas algumas análises e conseqüentemente 

serão tiradas as devidas conclusões. 

 

Após a apresentação de cada modelo proposto, seja de briefing, design ou critério ambiental, 

algumas análises serão realizadas. Estas serão baseadas em critérios pré-estabelecidos no 

início de cada capítulo. Desta maneira, ao final do referencial teórico, todos dados 

necessários para a elaboração da proposta desta pesquisa estarão compilados, restando 

apenas sua conformação. 
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CONCEITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de auxiliar a leitura e compreensão do texto a seguir, serão apresentados os 

conceitos de metodologia, método, técnica, ferramenta, entre outros conceitos-chave, tais 

como: desenvolvimento sustentável; ciclo de vida; stakeholder; inovação; e planejamento 

estratégico. Estes conceitos acompanharão todo o processo de pesquisa e por isso recebem 

atenção especial. 

 

 

Ferramentas | Técnicas | Métodos | Metodologias | Modelos  

 

Designers, objetivando o desenvolvimento prático de projetos e a solução de problemas, seja 

no campo teórico ou prático, fazem uso da metodologia, de métodos e de técnicas.  De 

acordo com Bomfim (1995), as metodologias, os métodos e as técnicas fazem parte do 

processo de design. 

 

Entretanto ele chama a atenção para o fato dos termos técnica, método e metodologia serem 

muitas vezes confundidos. “Nos trabalhos de metodologia os autores nem sempre fazem 

claras distinções entre eles, o que acaba gerando alguns mal entendidos”. 

 

Ferramentas 

 

Bomfim (1995) define ferramenta como instrumento físico ou conceitual, tais como símbolos 

matemáticos, tabelas, etc. Sozinhas as ferramentas são apenas instrumentos e não realizam 

atividades, por isso precisam de técnicas para sua aplicação. 

 

Técnicas 

 

De acordo com Fontoura (2002), as técnicas são os procedimentos específicos utilizados para 

a solução do problema, isto é, como fazer.  Para Bomfim (1995), são meios intermediários na 

solução de problemas, como matriz, brainstorming, análise de funções, cronogramas, etc. 
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Este autor classifica as técnicas em quatro grandes subgrupos: técnicas de exploração do 

processo criativo, técnicas de exploração do processo lógico, técnicas de avaliação e técnicas 

de controle do tempo. 

 

Pode-se definir técnica como um conjunto de processos pelo qual se realiza ou executa 

alguma atividade, através da utilização de um instrumental apropriado.  

 

Métodos 

 

Lakatos & Marconi (1993), definem o método como: “um conjunto das atividades sistemáticas 

e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista.” Do Miniaurélio (2004): procedimento organizado que 

conduz a certo resultado; processo ou técnica de ensino; modo de agir, de proceder. 

 

Para Fontoura (2002), método refere-se a um conjunto de recomendações para atuar em um 

campo específico para a solução de um problema. Segundo Bomfim (1995) são procedimentos 

lógicos, auxiliares no desenvolvimento de projetos.  

 

Metodologia 

 

De acordo com sua origem grega, a palavra metodologia significa estudos dos métodos 

(segundo Bello [2005], "methodo" significa caminho, "logia" significa estudo). Para Bomfim 

(1995), metodologia é a ciência que se ocupa do estudo de métodos, técnicas e ferramentas e 

de suas aplicações na definição, organização e solução de problemas teóricos e práticos. 

 

Desta maneira, pode-se entender como metodologia como um conjunto de métodos, técnicas 

e ferramentas que ajudam a solucionar problemas através do estabelecimento de uma 

seqüência de ações, determinando o que, quando e como fazer.  

 

 

Figura 1.1: representação de ferramenta, técnica, método e metodologia. (Proposta da autora, 2010) 
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Modelo 

 

Segundo o Miniaurélio (2004), modelo é a representação de algo a ser reproduzido; pessoa ou 

coisa que serve de exemplo ou norma. Para Bunge (1974), é aquilo que serve de referência ou 

que é dado para ser reproduzido.  

 

 

Desenvolvimento sustentável 

 

Em 1987, durante a Assembléia Geral das Nações Unidas, a Comissão Mundial para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento [CMMAD] apresentou, no relatório intitulado Nosso Futuro 

Comum ou Relatório de Brundtland, o conceito de desenvolvimento sustentável.  

 

Tal relatório permitiu disseminar, de maneira global, o conceito de desenvolvimento 

sustentável, definindo-o como aquele que atende às necessidades do presente, sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. 

 

Valle (1996) observa que na definição de desenvolvimento sustentável estão introduzidos 

outros dois conceitos. O de necessidade, que pode variar de sociedade para sociedade, mas 

deve ser satisfeito para assegurar as condições essenciais de vida para todos. E o de 

limitação, que reconhece a necessidade da tecnologia desenvolver soluções que conservem os 

recursos limitados atualmente disponíveis, e que permitam renová-los na medida em que eles 

sejam necessários às gerações futuras. 

 

Entretanto, fica claro que o conceito estabelecido pelo CMMAD abre possibilidade para 

interpretações, como as feita por Valle, mas de modo geral, objetivam o equilíbrio entre os 

três eixos fundamentais do conceito de sustentabilidade: crescimento econômico, 

preservação ambiental e equidade social, conforme figura 1.2.  

 

 

Figura 1.2: tripé da sustentabilidade (adaptado de MCDONOUGH & BRAUNGART, 2002) 
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Ciclo de Vida 

 

O conceito de ciclo de vida possui abordagens ambíguas e complementares, segundo Manzini 

& Vezzoli (2005) e Amaral (et al 2006). Para este último autor, os modelos de ciclo de vida 

fornecem uma descrição gráfica da história do produto, descrevendo os estágios pelos quais 

passa o produto. 

 

Na primeira situação, o termo está relacionado às áreas de administração e marketing. 

Tiffany & Peterson (1998) afirmam que o conceito de ciclo de vida ilustra o que acontece com 

um produto ou serviço após seu lançamento no mercado e que isso se compreende em quatro 

fases: lançamento, crescimento, maturidade e declínio.  Amaral (et al 2006) acrescenta ainda 

uma fase anterior ao lançamento do produto, é a fase de desenvolvimento. Então, de maneira 

geral, este ciclo de vida pode ser dividido em: desenvolvimento, lançamento, crescimento, 

maturidade e declínio, conforme figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3: ciclo de vida do produto em relação às vendas (AMARAL et al 2006) 

 

Em outra abordagem, o ciclo de vida é compreendido por todas as etapas que o produto 

passa, desde sua concepção, produção até seu descarte final pelo usuário.  De acordo com 

Manzini & Vezzoli (2005), estas etapas estão compreendidas em: pré-produção, produção, 

distribuição, uso e eliminação, conforme figura 1.4.  
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Figura 1.4: Ciclo de vida do produto (MANZINI & VEZZOLI, 2005) 

 

Para Fonseca (2002 apud BACK, 2008 e AMARAL, 2006), o ciclo de vida do produto é 

representado por uma espiral, conforme figura 1.5. A espiral interna representa a 

identificação na necessidade, onde o setor de marketing mantém contato direto com o 

mercado e os consumidores. A segunda espiral identifica as especificações do projeto, com o 

estabelecimento dos requerimentos projetuais. E na espiral mais externa estão as etapas que 

o produto passará, mantendo contato com os setores produtivos, de mercado e de consumo. 

 

 

Figura 1.5: ciclo de vida do produto (FONSECA, 2002 apud AMARAL, 2006 e BACK, 2008) 
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A partir destas definições, os estágios do ciclo de vida de um produto ou serviço podem ser 

entendidos como complementares, sendo relacionados e esquematizados da seguinte 

maneira, segundo figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6: relação dos estágios do ciclo de vida (proposta da autora, 2010)  

 

 

Stakeholder  

 

De acordo com o Dicionário Enciclopédico de Administração (2003), stakeholder pode ser 

definido como “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar uma organização ou é afetada 

por ela. O sentido amplo do termo inclui fornecedores, clientes, acionistas, funcionários, 

comunidades, grupos políticos, governo, mídia etc."   

 

Quadros (2003) reuniu as definições estabelecidas por diversos autores para o termo conforme 

tabela 1.1. 

 

Autor Conceito 

Freeman e Reed (1983) Aqueles grupos dos quais a organização é 
dependente para sua sobrevivência continuada. 

Freeman (1988) Qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou 
ser afetado pela conquista dos objetivos de uma 
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empresa. Por exemplo: acionistas, credores, 
gerentes, empregados, consumidores, 
fornecedores, comunidade local e público em 
geral. 

Alkhafaji (1998) Grupos pelos quais a corporação +e responsável. 

Thompson, Wartick & Smith (1991) Grupos que tenham relações com a organização. 

Bowditch & Buono (1992) Grupos ou pessoas identificáveis dos quais a 
organização depende ara sobreviver: acionistas, 
funcionários, clientes, fornecedores e entidades 
governamentais. 

Clarkson (1994) Suportadores de risco voluntários ou involuntário. 

Tabela 1.1: Conceito de diversos sobre o termo stakeholder (QUADROS, 2003)  

 

 

Inovação 

 

A inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios. De acordo com Baxter (1995), 

a atual economia de livre comércio depende de empresas competindo entre si, tentando 

superar umas às outras. Para a área de marketing, as empresas precisam introduzir 

continuamente novos produtos no mercado, para impedir que empresas mais agressivas 

tomem parte do seu nicho.  

 

“Inovação é toda e qualquer criação que resulta na ampliação de um dado 

conjunto de conhecimentos aplicados já conhecidos, sempre de forma 

produtiva para aquele que a emprega. A inovação pode constituir um 

produto, um equipamento ou processo, um método, um modelo de atuação, 

que seja inédita em sua natureza ou na nova forma de aproveitamento 

concebida. Pode apresentar-se em diferentes graus de diferenciação em 

relação ao que já é feito, desde um aperfeiçoamento pontual até a 

realização de algo completamente inédito, e sempre deve ser considerada 

em função da sua abrangência espacial.” (PJRESENDE, 2010) 

 

As diferentes formas de inovação podem ser classificadas de diversas maneiras. Para o escopo 

desta pesquisa serão apresentadas duas possíveis abordagens: quanto ao objeto focal da 

inovação e quanto ao seu impacto. O primeiro tipo de inovação, de acordo com Instituto de 

Inovação (2010), é subdividido em: 

  

Inovação de produto - Consiste em modificações nos atributos do produto, com mudança na 

forma como ele é percebido pelos consumidores.  
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Inovação de processo - Trata de mudanças no processo de produção do produto ou serviço. 

Não gera necessariamente impacto no produto final, mas produz benefícios no processo de 

produção, geralmente com aumentos de produtividade e redução de custos.  

 

Inovação de modelo de negócio - Considera mudanças no modelo de negócios, ou seja, na 

forma como o produto ou serviço é oferecido ao mercado. Não implica necessariamente em 

mudanças no produto ou mesmo no processo com que ele é produzido, mas sim na forma 

como que ele é levado ao mercado.  

 

Na segunda abordagem, que está inserida na inovação do produto do item anterior, observa-

se a inovação em relação ao seu impacto, Amaral et al (2006) apresenta quatro classificações: 

 

Inovação radical – quando há inovações significativas na tecnologia dos componentes básicos 

(principais) ou na combinação dos componentes principais. 

 

Inovação modular – quando se faz uma inovação tecnológica grande, mas restrita, a um dos 

módulos específicos, sem alterar a concepção geral do produto. 

 

Inovação incremental – quando não há mudanças significativas na tecnologia dos 

componentes e na sua combinação, havendo melhorias e otimizações nas soluções de projeto 

já existentes. 

 

Inovação arquitetural – quando se faz uma inovação na forma de combinar os componentes, 

sem que haja evolução na tecnologia básica deles. 

 

Sob estas abordagens, Kaminski (2008) apresenta na figura 1.7 a caracterização dos vários 

tipos de projeto, relacionando-os com as possíveis alterações no produto e no processo de 

fabricação. 
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Figura 1.7: caracterização dos vários tipos de projetos (KAMINSKI, 2008) 

 

As inovações promovem vantagens competitivas a médio e longo prazo, por esta razão inovar 

é essencial para o desenvolvimento futuro das empresas e dos países. Além disso, a inovação 

agrega valor aos produtos, permitem que as empresas acessem novos mercados, aumentem 

suas receitas, realizem novas parcerias, adquiram novos conhecimentos e aumentem o valor 

de suas marcas.  

 

De acordo com o Instituto de Inovação (2010), as empresas são, de modo geral, o centro das 

inovações. “É por meio delas que as tecnologias, invenções, produtos, enfim, idéias, chegam 

ao mercado”. Segundo o Instituto, a grande maioria das grandes companhias já possui áreas 

inteiras dedicadas à inovação, com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que 

contam com diversos pesquisadores. 

 

 

Planejamento Estratégico 

 

É um processo administrativo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada, 

através de uma metodologia, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo. Estabelece a 

melhor direção a ser seguida com a melhor concentração de esforços e recursos da empresa, 
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visando a um maior grau de interação com o ambiente através de uma atuação inovadora e 

diferenciada (OLIVEIRA, 2005).  

 

De acordo com Kotler (1999), o planejamento estratégico é um processo de desenvolvimento 

e manutenção estratégias para o futuro que se baseiam nos objetivos e capacidades atuais da 

empresa, possibilitando a adaptação desta às constantes mudanças de oportunidades do 

ambiente.  

 

O planejamento estratégico é crucial para qualquer negócio. Tê-lo é uma questão de 

disciplina. De acordo com Porter (2002), “a estratégia envolve muito mais do que apenas a 

perseguição das melhores práticas”. Esta exige também a configuração de uma cadeia de 

valor3 sob medida que capacite a empresa a fornecer produtos e serviços inigualáveis.  

 

Para Thompson (2004), o processo de elaboração/implementação de um planejamento 

estratégico consiste na realização de cinco tarefas gerenciais inter-relacionadas: 

 

1. Decidir em que negócio estará e formar uma visão estratégica de para onde a empresa 

precisa ser direcionada - em verdade, infundir na organização um sentimento de meta, 

fornecendo orientação de longo prazo e estabelecendo uma missão clara a ser cumprida. 

2. Converter a visão e a missão estratégicas em objetivos mensuráveis e objetivos de 

desempenho. 

3. Elaborar a estratégia para atingir resultados desejados. 

4. Implementar e executar a estratégia escolhida eficientemente e eficazmente. 

5. Avaliar o desempenho, revisar os novos desenvolvimentos e ajustar o rumo de longo prazo, 

os objetivos, a estratégia, ou implementar para incorporar a experiência atual, mudando as 

condições, novas idéias e novas oportunidades. 

 

De acordo com Tiffany & Peterson (1998), para elaborar um planejamento estratégico, a 

diretoria deve analisar detalhadamente a empresa a fim de identificar honesta e 

objetivamente suas capacidades e recursos, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. 

 

Além disso, exige uma análise cuidadosa do setor, clientes e a concorrência, a fim de 

determinar quais são as reais oportunidades e riscos que a empresa terá pela frente. Daí a 

importância do conhecimento sobre o planejamento estratégico para o desenvolvimento de 

produtos orientados ao meio ambiente, principalmente se a sustentabilidade estiver inserida 

nele.  

 

Para que o processo de desenvolvimento de produtos seja eficiente, é importante que os 

profissionais responsáveis pelo projeto tenham conhecimento a respeito do planejamento 

                                                 
3 Representa o conjunto de atividades, necessárias à produção e ao fornecimento, desenvolvidas pela empresa que 

visam o aumento do valor dos produtos e serviços aos olhos dos clientes (TIFFANY & PETERSON, 1998). 
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estratégico da empresa. Pois nele que se encontram informações essenciais sobre a atual 

situação da empresa, do mercado e da concorrência, além de expectativas, metas e objetivos 

a serem seguidos e alcançados para o futuro da companhia. 

 

Com estas informações, a equipe de projeto poderá elaborar, de forma mais segura, projetos 

inovadores direcionados para os desejos e necessidades do consumidor, tirando proveito das 

oportunidades e limitações do negócio, ao mesmo tempo em que, respeita as questões 

ambientais. 
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BRIEFING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a II Guerra Mundial os militares realizavam reuniões estratégicas momentos antes dos 

ataques. Seu objetivo era dar informações abreviadas sobre o plano de batalha. De acordo 

com Correa (2004), “essa proximidade com o início da ação era por medida de segurança, 

para não correr o risco das informações vazarem para o lado inimigo”. Estas reuniões 

recebiam o nome de briefing1. 

 

Após o final da guerra, o termo acabou sendo adotado pelas agências de propaganda. Sua 

área de atuação mudou - saiu dos campos de batalha e passou a ser utilizada na “guerra” 

entre os produtos -, mas sua essência permaneceu a mesma – a troca estratégica de 

informações. Nas agências passou a “significar o conjunto de dados fornecidos pelo 

anunciante para orientar a agência na elaboração de um trabalho de propaganda, promoção 

de vendas ou relações públicas” (CORREA, 2004).  

 

Com a larga aplicação desta “nova arma” estratégica, o termo se popularizou e hoje é 

utilizado pelos mais diversos profissionais de criação (marketing, publicidade, design). Para 

Freitas (1997), briefing é um termo utilizado para nomear o conjunto de informações e 

diretrizes passadas, antecipadamente e de forma resumida, pelo cliente, a quem irá executar 

uma determinada atividade. “Em sentido amplo, briefing pode significar toda a primeira 

parte do trabalho” (FREITAS, 1997). 

 

De certo modo, para muito outros autores, o briefing é considerado o primeiro passo para a 

elaboração de qualquer nova atividade e sua aplicação é de suma importância para a 

eficiência do projeto a ser desenvolvido. Sant´Anna (1998), por exemplo, afirma que no 

briefing estão as informações preliminares que o cliente fornece à agência para orientar seus 

trabalhos. Brochand et al(1999) diz que o briefing é um documento que contém todas as 

informações e orientações para a elaboração de projetos eficazes. Do mesmo modo, Strunk 

(2001 apud FERROLI, 2004) apresenta o briefing como um direcionamento preciso para o 

                                                 
1 Briefing significa resumo, sumário. To brief significa resumir, fazer a apresentação sumária de alguma coisa. 

(FREITAS, 1997). 
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trabalho a ser realizado, e afirma que nele devem conter os dados sem os quais a 

possibilidade de fracasso é enorme. 

 

Para demonstrar a importância da aplicação e desenvolvimento de um bom briefing, Calligaris 

(2005) escreveu: 

 

“Experimente fazer um exercício em um grupo de quatro ou cinco pessoas. 

Junte um monte de sucata – garrafas de plástico, caixas de pasta de dente, 

canudos, revistas, canos de papelão. Você será o líder da brincadeira. Peça 

para cada uma das quatro pessoas restantes pensar em um abajur feito com 

a sucata e escrever em um papel como seria a montagem desse abajur 

(apenas escrever, sem montá–lo). Depois, pegue o papel que cada um fez, 

misture, dê para uma pessoa diferente e peça para ela montar o abajur, 

sem que quem escreveu o projeto dê qualquer palpite ou ajuda.Os 

resultados serão muito divertidos, desde abajures completamente 

diferentes do que o autor havia pensado até a conclusão de que o abajur é 

impossível de ser montado. Mas se as instruções estiverem bem feitas, o 

resultado será um abajur perfeito. Apesar de ser uma brincadeira, com essa 

atividade é possível perceber melhor a importância de um bom briefing.” 

(CALLIGARIS, 2005) 

 

Dado sua importância para o desenvolvimento efetivo de produtos ou serviços, o briefing deve 

receber atenção especial durante sua elaboração. É importante lembrar que, de acordo com 

Back (2008), apesar da etapa de planejamento representar apenas 5% do valor projeto, as 

decisões tomadas desta fase afetam cerca de 70% do custo total do projeto, conforme figura 

2.1. Sobre isso, vale observar o comentário de Magalhães (in PHILLPS, 2008) que afirma: 

 

“Muitos problemas relacionados ao projeto são tratados apenas quando 

surgem. Essa abordagem emergencial dos problemas pode levar ao aumento 

dos custos e dilatação dos prazos. No processo de elaboração do briefing, 

todas as informações e decisões necessárias podem ser planejadas, 

evitando-se as surpresas desagradáveis. Com isso, pode-se evitar a perda de 

tempo e de recursos para refazer aquilo que saiu errado.”  

(MAGALHÃES in PHILLPS, 2008) 
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Figura 2.1: Influência sobre o custo do produto em relação às decisões tomadas (Smith & Reinertsen, 
1991 apud Back, 2008) 

 

A figura 2.2 apresenta o aumento dos recursos necessários para a execução de um projeto de 

produto. Quando um erro é cometido nas primeiras fases do projeto, e não é percebido e/ou 

corrigido, ele se propaga pelas outras etapas do processo e pode causar prejuízos altíssimos.  

 

 

Figura 2.2: aplicação dos recursos e responsabilidades (adaptado de Kaminski, 2008) 
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Strunk (2001 apud FERROLI, 2004) acredita que a eficiência dos projetos varia de acordo com 

a qualidade das informações que se dispõe para iniciar os trabalhos. Ou seja, para que um 

projeto seja eficiente, as informações levantadas devem ser tão profundas e detalhadas 

quanto necessário, de acordo com a complexidade do projeto. 

 

Desta forma, “um projeto bem formulado, que responda às necessidades reais de um público-

alvo, deve necessariamente basear-se numa análise correta e completa da situação” (PAIXÃO, 

2007). Dentro deste mesmo assunto Phillips (2008) afirma que “um projeto de design só se 

torna efetivo quando consegue solucionar o problema proposto. Para isso, é necessário que 

este problema seja claramente descrito.”  

 

Por isso, Phillips (2008) acredita que, para que a solução apresentada esteja coerente com os 

objetivos da empresa-cliente, é importante que as estratégias de design sejam estabelecidas 

ainda no briefing, gerando requisitos e restrições que acompanharam o processo de 

planejamento e desenvolvimento de projetos. “A estratégia de design só pode ser elaborada 

quando a natureza do problema e a sua ligação com os objetivos do negócio forem 

claramente compreendidos” (PHILLIPS, 2008).  

 

Para as empresas, o sucesso no desenvolvimento de novos produtos e serviços possibilita sua 

competitividade em longo prazo. Com isso podem alcançar a ampliação da participação de 

mercado, novos lucros e/ou crescimento, entre outros benefícios. Entretanto, de acordo com 

Kaminski (2008), muitos são os erros que podem ser cometidos nesse processo.  

 

“Várias podem ser as causas, mas uma parece ser a principal: a falta de um 

planejamento estratégico agregado, isto é, um planejamento estratégico 

que englobe todos os projetos de desenvolvimento da empresa e que esteja 

consoante com os objetivos globais da mesma, principalmente no médio e 

longo prazo”. (KAMINSKI, 2008) 

 

Para que um projeto seja bem sucedido ele precisa estar em consonância com a estratégia 

global da empresa. O designer precisa desenvolver produtos atrativos aos clientes, que sejam 

executáveis, e que apresentem diferencial competitivo. Para isso, devem compreender a 

essência da necessidade do projeto. E o melhor caminho para obter essas informações é com 

a aplicação de um bom briefing. Com isso, é possível compreender, ainda durante as 

primeiras etapas do processo, todas as variáveis que levam ao desenvolvimento de um 

produto que seja coerente com as necessidades da empresa, os desejos dos clientes e com as 

limitações do ambiente. 

 

Mas é importante esclarecer que o briefing não é apenas um questionário para levantar 

informações. Para Magalhães (in PHILLPS, 2008), o briefing tem influência durante todo o 
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processo de desenvolvimento de produtos e serviços. Após sua elaboração, de acordo com 

Phillips (2008), este pode servir como contrato formal, sendo assinado pela partes envolvidas 

no projeto. “Serve também como roteiro a ser seguido durante o desenvolvimento do projeto, 

definindo as várias etapas intermediárias desse projeto” (PHILLPS, 2008). Ou até para 

elaborar um cronograma, estabelecendo prazos para cada uma das etapas do processo.  

 

Desta forma, o briefing também pode servir como um instrumento de acompanhamento das 

etapas do processo de planejamento de produtos ou serviços e avaliação de resultados, 

conforme figura 2.3. Desde o levantamento da necessidade, com o preenchimento dos campos 

do briefing com as informações necessárias à elaboração do projeto. Durante o planejamento, 

serve para conferir se os trabalhos estão evoluindo de maneira satisfatória. Seu confronto 

com as fases de geração e seleção de alternativas, a partir da verificação da compatibilidade 

com os requisitos estabelecidos. E ao final do projeto, é possível verificar se os resultados 

alcançados, de acordo com todos os aspectos previstos no briefing, foram realmente 

atingidos. 

  

 

Figura 2.3: Briefing como ferramenta de avaliação de resultados (adaptado de PHILLIPS, 2008) 

 

De acordo com Phillips (2008): 

 

“o problema de avaliação dos resultados dos projetos de design tem 

perseguido os profissionais desta área, há muito tempo. A única forma de 

mensurar o design é pela comparação entre os resultados obtidos e aqueles 

previstos no projeto. E isso só se torna possível se houver uma clara 

definição prévia dos objetivos do projeto, durante a elaboração do 

briefing.” (PHILLIPS, 2008) 
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De acordo com Smith & Reinestsen (1997), a elaboração de um briefing deveria começar com 

o cliente respondendo a algumas perguntas:  

 

- Quem é o público-alvo? 

- Qual é seu problema? 

- Como o produto resolverá esse problema? 

- Que ele oferecerá, se comparado a outras soluções disponíveis ao consumidor? 

- Como o consumidor valorizará esses benefícios? 

- Baseado em que o cliente julgará o produto? 

 

Diversos outros autores apresentam seus formatos de briefing para aplicação no 

desenvolvimento de projetos. Para compreender melhor como funciona o briefing, será 

apresentado a seguir um levantamento dos modelos encontrados, considerando a visão 

abordada por diversos autores, apontada, quando necessário, sua relação com o 

planejamento estratégico da empresa e com a problemática ambiental.  
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Modelos de briefing 

 

 

 

 

Os modelos expostos neste capítulo foram encontrados e selecionados de diferentes 

disciplinas: comunicação, marketing, publicidade e design. São aqui expressados devido a sua 

aplicabilidade e versatilidade em cada uma dessas disciplinas.  

 

A análise detalhada de cada modelo poderá gerar aspectos importantes dentro dos objetivos 

propostos dessa dissertação – levantamento e avaliação dos conceitos fundamentais do 

briefing.  Também será apontada, quando houver, a relação do modelo com o planejamento 

estratégico da empresa e com a preocupação ambiental, outro fator fundamental para o 

andamento desta pesquisa. 

 

 

1.1. Plínio Cabral – 1977. (propaganda) 

 

De acordo com o autor, que escreveu seu livro para a área de propaganda, “o cliente deve, 

em primeiro lugar, dizer o que deseja – e dizê-lo com toda a clareza”. Para ele, o briefing é 

um resumo, com indicações precisas do que pretende. “É a hora da verdade. Nada pode ser 

omitido” (CABRAL, 1977) 

 

Para o autor, as linhas gerais que precisam ser examinadas no briefing são: 

 

- O que é o produto? 

- Para que serve? 

- Se falasse, o que o produto diria de si? 

- É o único de sua linha? Será complementado com outros? 

- Qual o tempo de vida previsto? 

- Quais melhorias serão acrescentadas ao produto e quando? 

- Que necessidades objetivas o produto vai satisfazer? 

- Que necessidades subjetivas vai atender? 

- Por que foi produzido? 

- É rentável? 

- O produto surgiu para resolver um problema de estoque da empresa? Para aproveitar 

subproduto? Depende de matéria-prima importada? 

- Qual o volume da produção? Em que proporção crescerá ou decrescerá esse volume? 

- O que se deve acrescentar ao produto para sua compreensão pelo consumidor? Necessita de 

instruções de uso? 

- A que faixa de mercado de dirige? 
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- Há necessidade evidente e clara do produto? Ou há apenas necessidade latente que deve ser 

despertada? 

- É preciso educar o consumidor para usá-lo? 

- Existe uma rede de distribuição? É preciso formá-la? 

- Como o produto será recebido na rede de revenda? Já houve consultas? Qual a reação? 

- Há concorrentes? Quais são os produtos concorrentes? 

- Em que o produto se diferencia dos concorrentes? 

- Que fatia do mercado o cliente pretende obter e em quanto tempo? 

- Como será o treinamento dos vendedores? 

- Existe data prevista para o lançamento do produto? 

 

Sobre seu modelo de briefing, o autor faz uma ressalva, adverte que está apenas 

apresentando um roteiro e não um questionário. Ou seja, este pode ser acrescido de outros 

itens, caso seja necessário. “Alguns itens são mais importantes; outros têm importância 

secundária. Mas todos devem ser considerados” (CABRAL, 1977). 

 

Fazendo uma avaliação da proposta apresentada por Cabral em relação aos critérios 

estabelecidos no início do capítulo, o autor não apresenta intimidade com o planejamento 

estratégico da empresa, tão pouco questiona sobre a relação que o produto terá com o meio 

ambiente. Apesar de inserir a pergunta “Qual o tempo de vida previsto?”, esta se relaciona ao 

tempo de vida em marketing.  

 

 

1.2. Samir Suaiden – 1980 (publicidade e propaganda) 

 

O briefing é o levantamento de dados sobre a empresa, produto, concorrentes, objetivos de 

marketing e propaganda, com literatura, fotos, amostras e pesquisas, de acordo com o autor.  

 

De acordo com a conceituação acima, é possível organizar esquematizar seu briefing da 

seguinte maneira: 

 

- Dados sobre a empresa 

- Dados sobre o produto 

- Informações sobre os concorrentes 

- Objetivos de marketing e propaganda 

 

O esquema obtido através dos comentários de Suaiden é extremamente sucinto, mas com a 

possibilidade de ser abrangente. Dentro destes tópicos poderiam ser inseridas informações 

sobre o planejamento estratégico da empresa (em “dados da empresa”) e sobre 

requerimentos ambientais para o desenvolvimento do novo produto (em “dados sobre o 
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produto” e “objetivos de marketing”). Dependendo da complexidade do projeto, informações 

mais aprofundadas ou detalhadas podem ser inseridas para complementar o briefing. 

 

 

1.3. Ricardo Ramos – 1987 (propaganda) 

 

Com um texto direcionado para o planejamento da propaganda, Ramos(1987) afirma este se 

inicia com a formulação dos objetivos e estratégias e só depois é que se entra e pensa em 

termos de criação. Mas até mesmo antes destas etapas, que poderiam ser consideradas 

iniciais, existe um grande trabalho prévio ao planejamento. Antes de qualquer tarefa ser 

executada, o briefing deve ser aplicado. 

 

De acordo com o autor, “o briefing é um documento onde se alinham os dados fundamentais 

do produto”. Deve existir um levantamento de informações que vão desde seu histórico até os 

seus concorrentes, mercado e consumidor, características, vantagens, curvas de aceitação 

(estabilidade, ascensão, queda), esforços publicitários anteriores e números cumulativos de 

vendas. “Em outras palavras, o máximo de informação objetiva” (RAMOS, 1987). E 

complementa, “o briefing pode ser definitivo ou deixar perguntas sem resposta, pedir 

complementação”. 

 

Abaixo está o esquema de seu modelo de briefing, onde o autor sugere levantar o máximo de 

informações sobre o produto e sua comunicação.  

 

- Histórico    

- Concorrentes 

- Mercado 

- Características 

- Aceitação 

- Publicidade 

- Vendas 

 

Assim como o modelo de Suaiden (1980), a proposta extraída do texto de Ramos (1987) 

também é sucinta, mas abre possibilidades para a inserção de requisitos importantes para o 

desenvolvimento de produtos. De acordo com o conceito apresentado anteriormente, esta 

proposta está em sintonia com o planejamento estratégico da empresa-cliente, já que 

apresenta tópicos relacionados ao mesmo. E também permite a inserção de requerimentos 

ambientais que apóiem o desenvolvimento de produtos orientados a esta questão (em 

“características” e “vantagens”). 
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1.4. Sidnéia Freitas – 1997 (comunicação) 

 

Para Freitas (1997), autora da área de comunicação, o briefing comportará o fundamento de 

todo o trabalho, começando pela compreensão da empresa-cliente. Os dados colhidos durante 

o briefing servirão de base para a formulação do diagnóstico e da proposta para a solução das 

necessidades dos clientes. “Em sentido amplo, briefing pode significar toda a primeira parte 

do trabalho”. 

 

A autora ressalta que um dos aspectos da má qualidade dos projetos está relacionado a falta 

de uma pesquisa mais profunda da empresa-cliente e a ausência do estabelecimento de 

objetivos específicos junto ao cliente. 

 

Abaixo, pode-se observar uma sugestão para roteiro de briefing apresentada pela autora: 

  

Institucional | 
Estrutural 

- Dados cadastrais 

- Histórico  

 - Como nasceu a empresa e sua evolução 

- Organograma principal 

- Resumo da estrutura organizacional e administrativa 

- Ramo de atividade ou setor industrial 

Princípios operacionais 
|Filosofia de ação 

- Políticas operacionais e administrativas 

 - Código de ética e princípios operacionais 

 - Visão, missão, objetivos, estratégias 

 - Políticas administrativas e de pessoal 

 - Cultura organizacional 

Público governamental - Relacionamento com as áreas governamentais 

 - Federais, estaduais, municipais 

Modernização - Posição da empresa ante as transformações de hoje e adoção de projetos 
ligados ao planejamento estratégico 

- Públicos da empresa-cliente 

 - Identificar e descrever os públicos de interesse, sua 
 importância para a continuação e sucesso nos negócios da 
 empresa, atendimento ao cliente, à comunidade, etc. 

Situação da empresa no 
mercado 

- Setor de atuação (posição, balanço, resultados, faturamento) 

- Linha de produtos ou serviços 

- Produtos principais 

- Qualificação dos produtos, serviços, usos, vantagens para o cliente 

- Principais fornecedores 

- Política de marketing e vendas 

- Sistema de distribuição 
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- Investimento no setor 

Concorrência - Analisar concorrência 

- Posicionamento da empresa 

- Capacidade de produção e competição 

- Examinar projetos de maior competitividade no mercado  

Sistema de 
comunicação e 
promoção institucional 

- Analisar o sistema e as atividades de comunicação da empresa 

- Projetos de comunicação implantados ou tentativas 

- Descrição completa da mídia utilizada pela empresa 

 - Interna e externa 

- Descrever campanhas institucionais e promocionais já desenvolvidas 

- Examinar falhas, incoerências, conflitos, necessidades de comunicação 

Comunidade - Verificar relacionamento com a comunidade e nível de participação em 
projetos 

- Analisar aspectos de interferência no sistema ecológico local 

- Qual é a imagem que a comunidade tem da empresa 

Problemas críticos - Verificar a existência de problemas críticos 

 - Pessoal, ecológico, cliente 

Exame da situação - Refletir sobre os dados levantados 

- Classificar os dados e ordená-los 

Tabela 2.1: modelo de briefing para comunicação (FREITAS, 1997) 

 

Por ser um modelo de briefing direcionado para a área de comunicação, pode-se observar a 

ausência de tópicos relacionados ao público-alvo e aos objetivos do projeto. Entretanto, como 

se pode observar na tabela anterior, esta proposta não só estabelece uma íntima relação com 

o planejamento estratégico da empresa-cliente, como também comenta sobre questões 

sociais e ambientais. Neste modelo é possível ver como está a imagem da empresa do ponto 

de vista da comunidade onde está inserida (no tópico “comunidade”) e clarificar, quando 

existe o interesse pela adoção de causas ambientais no planejamento estratégico (em 

“modernização”). 

 

 

1.5. Armando Sant´Anna – 1998 (publicidade) 

 

De acordo com Sant´Anna (1998), fundador da CBP – Companhia Brasileira de Publicidade, 

“chama-se briefing às informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente 

fornece à agência para orientar os seus trabalhos”. É uma fase completa de estudos e deve 

conter as informações a respeito do produto, mercado, consumidor, empresa e os objetivos 

do cliente. 
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O briefing deve ser resumido, preciso e completo – a fim de evitar bitolar o trabalho criativo 

da agência. Ao contrário dos outros autores, Sant´Anna afirma que o briefing deve ser 

aprovado para evitar ser modificado, permitindo que a agência possa ter uma base segura 

para trabalhar. 

 

Assim, abaixo o autor apresenta um modelo para o levantamento das informações do briefing 

para o planejamento de uma campanha publicitária.  

 

I. Responder às questões: 

- O QUE estamos vendendo? 

- A QUEM estamos vendendo? 

- ONDE estamos vendendo? 

- QUANDO estamos vendendo? 

- COMO estamos vendendo? 

II. Qual a proposta para a propaganda do ano que vem? 

III. Resumir as principais forças que agem pró e contra as vendas: 

- Modificações e tendências sociais 

- Atitudes do consumidor 

- Características próprias do produto 

- Fatores de concorrência 

- Preço 

IV. Apresentar as particularidades do produto, fazendo um resumo sobre pontos fortes e 

fracos em relação aos concorrentes. 

 

Cada um destes itens é ramificado, onde o autor apresenta perguntas relacionadas ao produto 

já fabricado, seu público consumidor, local de vendas, distribuição, volume de produção e 

vendas, concorrência, promoções, entre outras.  

   

O QUE 
estamos 
vendendo? 

Fazer uma breve descrição do produto  

O que indicam as pessoas sobre a “verdadeira” 
razão pela qual esse tipo de produto é 
consumido? Qual o “desejo” especial por ele 
satisfeito, e até que ponto satisfaz? 

 

Quais os outros produtos que fazem 
concorrência a esse e até que ponto? Está 
crescendo, diminuindo ou é estável a 
concorrência? Por quê? 

 

Quais são as vantagens maiores de nosso 
produto, face à concorrência? Quais as 
vantagens e desvantagens oferecidas pelos 
principais concorrentes? 

Qualidade do produto 

Aceitação devido à tradição ou à 
propaganda 

Uso do produto: 

 Primário 
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 Secundário 

Embalagem, inclusive tamanhos 

Preço 

Organização de vendas 

Distribuição 

Mercadologia 

Volume de propaganda 

Outra 

Em que particulares seria possível dar ao 
produto maior individualidade frente à 
concorrência? 

Melhoramentos do produto 

- Na forma 

- Quantidade ou unidade 

- Seleção 

- Combinação com outro produto 

- Operação automática 

Melhoramento da embalagem 

Melhoramento da imagem, pela 
propaganda 

Preço 

A QUEM 
estamos 
vendendo? 

Quem usa o produto, com relação a: Sexo 

Idade 

Renda 

Tamanho da família 

Origem estrangeira 

Ocupação 

Educação 

Outra 

Quem toma a decisão de comprar o produto?  

Quem efetivamente faz a compra?  

Até que ponto poderá ser vendido a outros tipos 
de consumidores? 

 

ONDE estamos 
vendendo? 

Onde se vende o produto Área geográfica 

Zona rural ou urbana 
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Poderá o produto ser vendido em outras áreas?  

Quais os tipos de estabelecimento que vendem o 
produto? 

 

Até que ponto seria vendido em outros tipos de 
estabelecimento? 

 

Quais as tendências atuais de distribuição? Como 
afetarão nossas vendas? Como poderão usufruir 
as vantagens que oferecem? 

 

QUANDO 
estamos 
vendendo? 

Qual a freqüência da compra do produto: qual a 
freqüência de uso? 

 

Quando se vende o produto de acordo com: Hora do dia 

Estação 

Feriados 

Ocasiões especiais 

Outros 

Seria possível aumentar as ocasiões oportunas 
de vendas? 

 

COMO 
estamos 
vendendo? 

No ciclo da existência do produto há três fases: 
a introdução, a consolidação e a reativação. Em 
que fase se encontra o produto no momento? 

 

Foi suficiente a verba para assegurar a 
distribuição inicial adequada? Foi suficiente para 
alcançar e manter as vendas repetidas, em 
número que assegure a distribuição continuada? 

 

Como é determinada a verba para a propaganda? 
Porcentagens sobre as vendas? Por outros meios? 

 

Qual a parcela dessa verba que deverá ser 
destinada à manutenção do nível atual de 
vendas, e qual a parcela destinada ao 
desenvolvimento de novas medidas? 

 

Como se distribuiu a verba entre os veículos este 
ano? 

 

Na indústria que fabrica o produto, quais são: O total de vendas 

A estimativa de vendas a 
indivíduos ou famílias (conforme o 
uso mais importante) 

Qual a marcha das vendas? Crescem, diminuem 
ou estão paradas? Por quê? 

 

Qual a proporção das vendas desse produto às 
vendas totais da indústria? 
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Esta proporção cresce, diminui ou está parada? 
Por quê? 

 

As flutuações acompanham o quadro geral da 
indústria fabricante? 

 

Quais as vantagens ou desvantagens do produto 
ou dos métodos de venda que mais contribuíram 
para esse quadro? 

O produto 

A embalagem (inclusive o 
tamanho) 

Preço 

Métodos de vendas 

Distribuição 

Mercadologia 

Propaganda 

Outra 

Qual a marca principal do concorrente? Fazer 
relação das marcas concorrentes indicando suas 
parcelas do mercado e recentes tendências. 

 

Qual a importância da concorrência dos 
produtos sem marca ou a granel? 

 

O incremento das vendas depende em primeiro 
lugar de: 

Encontrar novos consumidores? 

Incrementar o consumo entre os 
atuais consumidores? 

Modificar a tendência atual do 
consumidor? 

Induzir o consumidor a mudar de 
marca? 

Quais as promoções especiais que têm sido 
empregadas para aumentar as vendas? 

 

Informações 
adicionais 

Quais as influências externas que pesam sobre a 
situação: 

Relações do cliente (empresa) 
com seus operários 

Normas de produção 

Legislação, atual ou projetada, 
que poderá modificar a situação 

Qual o grau de atividade desenvolvido pela 
empresa-cliente nos campos de Pesquisa & 
Desenvolvimento? 

 

Possui a empresa-cliente um Departamento de 
Produtos Novos? Qual sua experiência na venda 

Bem sucedida, e por quê? 
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de produtos novos? 
Mal sucedida, e por quê? 

Que pensa a empresa-cliente sobre a fusão de 
firmas? Sobre compra de marcas e diversificação 
de produtos? 

 

A empresa-cliente tem algum problema de 
relações públicas? 

Com o público geral 

Com seus empregados 

Com o governo 

Problemas especiais de relações 
públicas 

Vendas e 
lucro (da 
indústria, 
companhia, 
marca e 
concorrentes) 

- Histórico e tendências anuais 

- Variações devido às estações 

- Esboços geográficos e dos mercados 

- Dados comparativos relativos a modificações 
na economia 

- Situação frente à concorrência 

 

Produto 

- Características 

- Concorrentes 

- Uso 

- Preços e embalagem 

- Novos fatores 

 

Distribuição 
- Geografia 

- Entre varejistas 

 

Consumidores 

- Características (idades, sexo, renda...) 

- Melhores consumidores em potencial 

- Atitude junto às marcas 

 

Estratégias de 
propaganda 

- Campanhas anteriores 

- Propaganda dos concorrentes 

- Panos de criação e proposta 

 

Planos de 
mídia 

- Planos e despesas dos concorrentes 

- Tipos de mídia 

- Audiência 

- Horário 

 

Merchandising 
e promoção 

- Tipos de promoção junto ao consumidor 

- Tipos de promoção junto ao revendedor 

 

Relações 
públicas 

- Resumo da propaganda  

Verba - Tendências  
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- Recomendações 

Relatório 
sobre 
problemas 

- Promoção junto aos revendedores 

 

- Propaganda dirigida aos 
revendedores 

- Negócios com revendedores 

- Reunião com revendedores 

- Portfólio de vendas 

- Filmes 

- Propaganda cooperativa, etc. 

 

- Promoção no ponto de venda - Material para display 

- Demonstrações 

- Verba de propaganda em 
cooperação com revenda 

- Display de produtos, outras. 

- Promoção geral 

 

- Distribuição de amostras 

- Mala-direta 

- Brindes 

- Concursos 

- Reduções de preço 

- Demonstrações em clubes, etc. 

- Filmes, outros 

Publicidade  

Tabela 2.2: resumo das informações do briefing para publicidade (SANT´ANNA, 1998) 

 

 

É evidente que esta proposta de briefing é extensa e muito específica. Aborda, em sua 

maioria, tópicos relacionados com o planejamento de campanhas publicitárias. Caso um 

designer resolva utilizar este modelo de briefing para o desenvolvimento de produtos 

orientados para a questão ambiental, ele precisará garimpar os tópicos específicos para isso. 

Alguns dos seus tópicos até podem ser utilizados para a compreensão das informações 

relevantes ao desenvolvimento de novos produtos, como dados sobre o produto, 

consumidores, verba. 

 

Apesar de toda sua extensão, este modelo não levanta questionamentos sobre a relação do 

produto com o meio ambiente. Entretanto, existe um tópico que até permite a inserção de 

critérios mais específicos para o desenvolvimento (“novos fatores” dentro do item 

“produto”). 

 

Sobre as questões relacionadas ao planejamento estratégico da empresa, esta proposta não 

apresenta relação. Mas o item “COMO estamos vendendo” poderia ser adaptado para captar 
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informações sobre a situação atual da empresa, para posteriormente se estabelecer um plano 

estratégico de ação para o desenvolvimento de novos produtos. 

 

 

1.6. Bernand Brochand, et al – 1999 (publicidade e propaganda) 

 

Em seu livro sobre publicidade, os autores iniciam seu texto sobre briefing com uma frase 

bastante relevante a esta pesquisa: “na atividade empresarial, é uma verdade assumida que a 

primeira etapa é decisiva para o êxito de qualquer ação” (BROCHAND et al, 1999). E é assim 

que eles vêem o briefing para uma campanha publicitária. 

 

Segundo os autores, o briefing é um documento que contém todas as informações e 

recomendações de que a agência necessita para trabalhar eficazmente na concepção de uma 

nova campanha. Brochand (et al, 1999) acreditam que, em muitos casos, é possível obter no 

briefing todas as informações necessárias para se fazer uma boa campanha, antes mesmo da 

geração de alternativas. 

 

Para isso, os autores apresentam o roteiro abaixo: 

  

Contexto do produto | mercado - Análise de mercado 

 - Dimensão e tendências 

 - Sazonalidade 

- Descrição do produto 

 - Origem, modo de fabricação, performance 

- Histórico da comunicação da marca 

- Comportamento e atitudes dos consumidores 

 - Motivações de compra 

 - Atitudes e critérios de escolha 

- Descrição da concorrência 

 - Pontos fortes e fracos 

 - Estratégias e comunicação 

Estratégias de marketing - Objetivos de marketing 

- Opções estratégicas fundamentais 

- Mix de comunicação 

Orientações gerais da campanha - Alvos publicitários 

- Objetivos de publicidade 

- Eventuais limitações (orçamento) 

Tabela 2.3: modelo de briefing para campanhas publicitárias (BROCHAND et al, 1999) 
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Ao analisar este briefing pode-se observar que esta proposta é direcionada para o 

desenvolvimento de campanhas publicitárias. Pouco dela pode ser aproveitada para o 

levantamento de informações que suportem o desenvolvimento de novos produtos (item 

“contexto do produto/mercado” e “orçamento”). 

 

Outra observação relevante é que também não estabelece relação do produto com as 

questões ambientais, nem apresenta relação com o planejamento estratégico da empresa. 

 

 

1.7. Fábio Mestriner – 2002 (embalagem) 

 

Juntamente com as propostas de Paixão, Phillips e Zarney, Mestriner é um dos poucos autores 

que escrevem sobre o briefing orientado para o desenvolvimento de produtos, neste caso, 

assim como Zarney, específico para embalagem. O modelo de briefing apresentado na tabela 

2.4 a seguir foi retirado da metodologia apresentada por Mestriner (2002) para o 

planejamento e desenvolvimento de embalagens.  

 

Segundo Mestriner, o briefing é o “ponto de partida” para o desenvolvimento de um projeto 

de design de embalagens. Este deve mapear todas as informações relativas ao projeto, ou 

seja, o que é o produto, quem é seu consumidor, quanto custa, quais os seus benefícios, onde 

será vendido, etc. 

 

De acordo com o autor, quando o briefing é bem elaborado, o projeto tem grandes chances 

de obter um resultado final de sucesso. Caso contrário, o resultado não será bom, pois é 

muito difícil consertar um projeto que começou de um briefing ruim. 

 

Assim como Brochand (et al, 1999), Mestriner (2002) também acredita que “muitas vezes 

detalhes preciosos do projeto aparecem na conversa que acontece no briefing”. 

  

Descrição do projeto  

Responsáveis  

Prazo (início do projeto | 
lançamento) 

 

Produto | Embalagem Embalagem | tipos | tamanhos 

Produção | formato | materiais 

Características técnicas 

Tipos de impressão | rotulagem | número de cores 
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Atributos a destacar | principais diferenciais 

Informações importantes | legais 

Histórico do produto (material anterior) 

Benefícios (pontos fortes e fracos) 

Verificar a possibilidade de visita à fábrica 

Informar-se sobre o fabricante da embalagem 

Mercado | categoria Características do mercado | dimensões e peculiaridades 

Posição e participação do produto no mercado 

Concorrência | nomeação | participação 

Pesquisas 

Indicação de locais para estudo de campo 

Consumidor Qualificar por sexo | idade | classe socioeconômica 

Consultar pesquisas sobre hábitos e atitudes de consumo em 
relação à categoria 

Descrever os benefícios do produto que o consumidor percebe e 
deseja 

Tentar entender por que ele compraria o produto 

Objetivos de marketing Primário: que a empresa pretende com o design da embalagem? 
(imagem pretendida) 

Secundário: qual o objetivo de marketing do produto? 
(participação no mercado) 

Obstáculos: quais as dificuldades visíveis que podem complicar 
o projeto 

Prazo 

Recursos e investimento 

Pesquisa: a nova embalagem será pesquisada antes de ser 
lançada? 

Propaganda: haverá? 

Tabela 2.4: proposta de briefing apresentada por Mestriner (2002) 

 

Apesar de não apresentar qualquer relação do briefing com as questões ambientais, em seu 

livro Mestriner (2002) explica que a preocupação com o impacto das embalagens no meio 

ambiente deve estar presente na atividade dos designers. E que estes últimos devem 

informar-se corretamente sobre o assunto para evitar visões pessimistas e catastróficas sobre 

um tema tão importante.  

 

Entretanto, o autor não explica de que maneira os designers podem inserir requisitos no 

desenvolvimento de embalagens visando a minimização dos impactos que esta pode ter com o 

meio ambiente. 

 

Em relação à proximidade com o planejamento estratégico da empresa, alguns tópicos dos 

itens “produto”, “mercado/categoria”, “consumidor” e “objetivos de marketing” 
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estabelecem esta relação. A partir do preenchimento destes itens, o designer pode 

compreender informações importantes sobre a empresa-cliente e estabelecer critérios de 

projeto que estejam em coerência com o planejamento estratégico da mesma. 

 

 

1.8. Kim Zarney – (2002) (embalagem) 

 

Seguindo no sentido contrário da preocupação de alguns autores, Zarney (2002 in PHILLIPS, 

2008) considera o briefing como os ingredientes de uma receita e afirma que este funciona 

“como ponto de partida para a descoberta de conceitos criativos”. 

 

O autor ainda defende a importância de se elaborar um briefing como atividade prévia ao 

projeto e que o tempo gasto na elaboração de um bom briefing é altamente compensador. 

 

Na tabela 2.5 pode-se observar um resumo do seu roteiro de briefing. 

  

Parâmetros do projeto Prazo 

Requisitos técnicos (produção e distribuição) 

Orçamento 

Revisão das oportunidades Por que se desenvolve o projeto? 

Qual o resultado se pretende? 

Concorrentes Quais são as oportunidades para se projetar um produto 
competitivo? 

O que está funcionando bem? 

O que não funciona? 

Que mensagem se pretende passar? 

Que mensagens devem ser evitadas? 

Como o produto será recebido? 

Qual é a “tonalidade” que se quer dar ao produto? 

Tabela 2.5: resumo da receita de Zarney para briefing de embalagens (PHILLIPS, 2008) 

 

Como se pode observar, o briefing apresentado é objetivo. Dentro dos seus tópicos é possível 

estabelecer relação com as questões ambientais e com o planejamento estratégico da 

empresa. 
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Quando o autor pergunta por que se desenvolve o produto, ele pretende entender as razões 

que levam a empresa a desenvolver tal projeto. Para responder a esta e outras perguntas 

como “quais as oportunidades para se projetar um produto competitivo?” é preciso 

compreender as questões estratégicas que lavam a empresa a esta ação.  

 

Dentro destas mesmas perguntas é possível inserir informações relevantes ao desenvolvimento 

de produtos focados nas questões ambientais. Pode-se estabelecer, por exemplo, que o 

produto será desenvolvido com materiais naturais/compostáveis ou menos impactantes ao 

meio ambiente, visando entrar em um ramo que a empresa ainda não atua ou para inserir um 

diferencial ao produto frente à concorrência. 

 

 

1.9. Roberto Corrêa – 2004 (comunicação e propaganda) 

 

Segundo Corrêa (2004), para se elaborar um bom briefing é preciso ter paciência e disciplina 

para coletar, organizar e sintetizar as informações necessárias para a elaboração de um bom 

projeto. 

 

Correa (2004) acrescenta que, “ao se realizar qualquer coisa, é preciso saber o que está 

acontecendo para compreender a situação”. Desta maneira, o autor sugere que se façam 

cinco perguntas, sendo elas aplicadas ao mercado, concorrência, produto/serviço e à 

empresa. Desta maneira será possível formar um quadro da situação. 

 

Pergunta Significado 

Quem está ou estava atuando? 

 

Referem-se às companhias, produtos ou serviços que estão 
atuando no mercado. 

O que aconteceu ou está acontecendo? 

 

Refere-se ao que está acontecendo, já aconteceu ou irá 
acontecer com as companhias, produtos ou serviços e seus 
consumidores. 

Como ocorreu ou está ocorrendo? 

 

Não basta saber o que aconteceu com as companhias, 
produtos ou serviços e seus consumidores, é preciso saber 
como aconteceu. 

Onde, em que lugar? 

 

Alguns produtos são primeiramente lançados nos grandes 
centros, outros, para ganhar mercado, seguem do interior 
para a capital. 

Quando, em que período? 

 

Refere-se ao período mais adequado a qualquer atividade 
publicitária ou ao lançamento do produto. 

Tabela 2.6: perguntas para a elaboração de um bom planejamento (CORREA, 2004) 
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Correa (2004) acredita que se esta abordagem for adotada para cada uma das áreas de 

informação de um briefing, os dados necessários para a elaboração de um bom planejamento 

estarão reunidos. 

 

O autor ainda comenta que para que um briefing possa orientar projetos é preciso que ele 

obtenha algumas informações fundamentais. Desta maneira ele apresenta uma sugestão de 

roteiro com os principais pontos para a elaboração de um briefing. 

 

Situação de mercado 

- Tamanho 

- Tendência 

- Concorrência 

- Avanço tecnológico 

Dados do produto ou serviço 

- Características 

- Preço 

- Distribuição 

- Vendas e área de ação 

- Sazonalidade 

Comparação do produto/serviço com a concorrência 

- Problemas e oportunidade 

Objetivos de marketing 

Posicionamento 

Público alvo e localização 

Qual problema de comunicação deve resolver 

Objetivos de comunicação 

Tom da campanha 

Obrigatoriedade de comunicação 

Verba da comunicação 

Cronograma 

 

Apesar do autor não apresentar itens que se relacionem diretamente com as questões 

ambientais, alguns abrem possibilidades para tal como, por exemplo, o de “avanço 

tecnológico” e o de “posicionamento”. O primeiro se relaciona com o know-how técnico, 

imprescindível para atribuir aos produtos/serviços atributos que os “diferenciem da 

concorrência e ofereçam maiores benefícios aos usuários” (CORREA, 2004).  

 

Já o “posicionamento” está relacionado com a maneira pela qual queremos que o consumidor 

veja o produto/serviço. É o conceito que deverá ser comunicado ao público-alvo, ou seja, a 

imagem que será colocada na cabeça do consumidor. Neste caso, a companhia pode querer 

apresentar produtos mais “conscientes”, tanto social quanto ambientalmente. 
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As perguntas apresentadas antes do briefing podem ser caracterizadas como equivalentes à 

parte do plano estratégico de uma empresa. Respondendo as estas perguntas é possível 

compreender o que ocorreu e qual é a situação atual da empresa, do mercado, dos clientes, 

do produto ou serviço e da concorrência. A partir daí é possível estabelecer ações futuras, ou 

seja, um plano estratégico.  

 

 

1.10. Cezar Calligaris – 2005 (web) 

 

No início de seu artigo o autor apresenta uma pequena brincadeira para demonstrar a 

importância da aplicação e desenvolvimento de um bom briefing – apresentado no início deste 

capítulo. Por esta razão, comenta o autor, que “um bom briefing dá trabalho para fazer”. E 

continua, afirmando que para a área online é ainda mais difícil. Além das informações 

estratégicas, é preciso obter informações técnicas a respeito do trabalho. 

 

Segundo o autor, o briefing é o começo de tudo. Ele traz informações para o desenvolvimento 

de qualquer trabalho. Este deve criar um roteiro de ação para criar a solução que o cliente 

procura, é como mapear o problema, e criar idéias a partir destas informações. 

 

Abaixo será apresentando o roteiro de briefing proposto por Calligaris (2005) com os principais 

pontos para um projeto online. 

 

- Nome e descrição da marca, produto ou serviço 

- Origem e histórico do job 

- Ação que a comunicação deve gerar 

- Informações de marcado 

 - Público-alvo 

 - Divisão geográfica 

 - Faixa etária, etc. 

- Peças a serem criadas 

- Prazo 

- Materiais anexos (textos, imagens, logotipos) 

- Limitações de verba 

- Policies e observações de criação 

- Tecnologia 

- Hospedagem 

- Base de dados 

- Métricas (avaliação) 
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A proposta de briefing apresentada por Calligaris foi desenvolvida para a área de web. 

Retirando critérios técnicos relacionados a área de web, é possível aproveitar este esquema 

para o desenvolvimento de produtos.  

 

Entretanto, o modelo apresentado não relação com as questões ambientais. Pois, apesar de 

citar um item relacionado com tecnologia, este não possui a mesma conotação do modelo 

exposto por Correa (2004). Seu significado está relacionado apenas aos softwares utilizados no 

desenvolvimento de projetos web.  

 

Tão pouco, o esquema estabelece relação com o planejamento estratégico da empresa-

cliente. As informações referentes à descrição da marca, produto ou serviço são pouco 

profundas não constituindo uma afinidade com a estratégia da empresa. 

 

 

1.11. Mauro Paixão – 2007 (design) 

 

Em sua apostila do curso Oficina de briefing, Paixão (2007) aponta como objetivos do briefing: 

 

- Garantir a cobertura de todos os conteúdos do projeto;  

- Facilitar a gestão de conteúdos complexos em determinado projeto;  

- Permitir a síntese de conteúdos que mantenham a totalidade da carga significativa do projeto;  

- Garantir que o resultado do projeto contenha dita carga significativa;  

- Garantir a correta identificação do produto por parte do usuário e do comprador. 

 

Segundo o autor, para que um projeto seja bem formulado, de acordo com as necessidades 

reais do público-alvo, deve necessariamente orientar-se a partir de uma análise completa da 

situação. Esta análise deve ser feita em três etapas: análise dos problemas (imagem da 

realidade atual), análise dos objetivos (imagem do futuro e de uma situação melhor) e análise 

das estratégias (comparações de diferentes “cadeias de objetivos”). 

 

Na análise dos problemas, é possível: definir com precisão o quadro e o objetivo da análise; 

analisar a situação problemática; identificar e hierarquizar os problemas; e visualizar as 

relações causa e efeito num diagrama. Esta análise é feita sob a forma de um diagrama de 

causa e efeito. Finalizada esta etapa, procede-se com a formulação dos objetivos.  

 

Com esta segunda etapa, descreve-se a futura situação após a solução dos problemas; 

identificam-se e hierarquizam-se os objetivos; e visualizam-se as relações meios-fins em um 

diagrama. Este diagrama pode apresentar objetivos que talvez não possam ser alcançados. 

Neste caso, os objetivos serão selecionados de acordo com a análise estratégica. 
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A análise das estratégias permite: identificar as diferentes estratégias possíveis, visando 

alcançar um objetivo específico; e selecionar a estratégia para intervenção. Ver exemplo na 

figura 2.4 abaixo: 

 

 

Figura 2.4: Exemplo de diagrama dos objetivos proposto por Paixão (2007) 

  

 

O autor afirma que, com o briefing, “o designer terá condições de enfocar adequadamente 

seu trabalho e manter um rigoroso controle sobre os conteúdos do mesmo” (PAIXÃO, 2007). E 

continua, garantindo que o resultado do processo de desenvolvimento baseado nestas 

informações será um produto que reúne todos os conteúdos previstos. 

 

O autor sugere que após a aplicação do briefing cada um dos conteúdos seja catalogado 

dentro das seguintes prioridades: imprescindível, importante e secundário. A partir desta 

catalogação os conteúdos devem ser relacionados com palavras, ícones, indícios e símbolos.  

  

Usuário Quem é? 

Como se inter-relaciona com o entorno? 

Que é capaz de fazer? 

Que necessita? 

Que deseja? 

Que espera do uso? 

Que se possibilita com o produto? 

Qual é o benefício? 

Comprador Quem é? 

Como se inter-relaciona com o entorno? 

Que é capaz de fazer? 

Que necessita? 
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Que deseja faze? 

Que espera do usuário? 

Que possibilita? 

Qual é o seu benefício? 

Cliente (comerciante) Quem é? 

Como se inter-relaciona com o entorno? 

Que é capaz de fazer? 

Que necessita? 

Que deseja faze? 

Que espera do usuário? 

Que possibilita? 

Qual é o seu benefício? 

Experiências de uso Como se identifica o produto? 

Como se entende seu uso? 

Como se lê o produto? 

Como se interatua com o produto? 

Como se melhora ou afeta a vida do usuário? 

Experiência de compra Que se procura? 

Onde se procura? 

Com quanto desejo se procura? 

Em que contexto se encontra? 

Como se inter-relaciona com o entorno? 

Como se identifica? 

Como se diferencia do contexto? 

O produto O que é? 

O que faz? 

Que possibilita? 

Como se usa? 

Que aspectos tem? 

Como se diferencia do entorno? 

Como se armazena? 

Como se distribui? 

Marca Qual é a identidade da marca? 

Como se relaciona com o contexto? 

Como funciona? (corporativa|segmentada) 

Preço Conceito do preço 

Qual é a diferença de preço? 

Que aspecto transmite a diferença de preço? 

Instituição | produtor Quem é? 
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Que história tem? 

Que produz? 

Qual é o capital da marca? 

Qual sua posição? 

Entorno Qual é? 

Meio ambiente 

Sociedade 

País 

Setor 

Tecnologia De que é feito? 

Como é feito? 

Onde é feito? 

Como se armazena? 

Como se distribui? 

Como se encerra o ciclo de vida? 

Apresentação Estado físico 

Características visuais 

Características de apresentação 

Características de proteção 

Conceito de apresentação 

Embalagem de consumo 

Embalagem de transporte  

Tabela 2.7: modelo analítico-semiótico de briefing (PAIXÃO, 2007) 

 

Mesmo não apresentando itens explícitos que questionem sobre os impactos relacionados ao 

desenvolvimento de um novo produto, os tópicos de “produto”, “tecnologia” e 

“apresentação" podem satisfazer a necessidade do designer que desejar utilizar este esquema 

para o desenvolvimento de produtos orientados ao meio ambiente. 

 

Do mesmo modo, sobre a relação com o planejamento estratégico da empresa, os 

questionamentos que o autor sugere que sejam aplicados antes do briefing permitem 

estabelecer esta empatia. Além disso, os itens presentes no briefing como “marca”, 

instituição/produtor” e “entorno” também favorecem esta aproximação. 

 

 

1.12. Tárcio Zemel – 2008 (web) 

 

Zemel acredita que um briefing bem feito e executado pode determinar se um site será bom 

ou ruim. É comum o cliente não ficar satisfeito com o resultado do site por causa de um 
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briefing mal feito ou desfalcado. O briefing deve receber a devida atenção e ser estudado 

com bastante cuidado por quem o aplica. 

 

Para o autor, “o briefing é um conjunto de perguntas e/ou atividades que servem para 

determinar como será o projeto, elaboração e execução de determinada coisa”, no caso da 

área de Zemel, o web site. 

 

O autor acredita que a melhor forma de aplicação de um briefing é pessoalmente, mas não 

descarta a possibilidade de outras formas de aplicação. O briefing pode ser enviado por e-

mail, pode-se realizar uma conversa por mensageiros instantâneos (tipo MSN, Skype,Google 

Talk), realizar uma vídeo conferência, utilizar um sistema web de briefings ou misturar as 

opções anteriormente citadas. 

 

Independente da técnica utilizada, de acordo com Zemel (2008), o importante é aplicar o 

briefing para que este permita a melhor execução de projeto baseado nas necessidades e 

expectativas do cliente. Para isso, o autor acredita que sejam necessários no mínimo, dois 

encontros com o cliente, conseqüentemente, a aplicação de dois briefings. 

 

Abaixo observa-se os dois modelos de briefing apresentados por Zemel (2008). O autor sugere 

que se coloque cerca de 3 a 6 perguntas em cada uma das seções a fim de colher as 

informações necessárias para a realização do projeto. 

  

Briefing preliminar Público alvo 

Objetivos do web site 

Imagem que o cliente quer passar para os visitantes 

Análise da concorrência 

Briefing completo Estratégia 

Informações gerais 

Público alvo 

Conteúdo 

Aparência 

Outras informações 

Tabela 2.8: modelo de briefing para web (ZEMEL, 2008) 

 

O esquema de briefing proposto por Zemel foi elaborado para atender às necessidades de 

projetos direcionados para web. Apesar de ser sucinto, até poderia ser utilizado para o 
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desenvolvimento de produtos. Todas as informações que o designer poderia precisar para 

desenvolver um produto direcionado ao ambiente poderiam ser inseridas o item “outras 

informações”. 

 

Entretanto, este mesmo item poderia ter dificuldades para estabelecer conexão com as 

estratégias da empresa, devido sua pouca objetividade. Talvez seja possível estabelecer tal 

relação no item de “objetivos do web site”, substituindo o termo “web site” por “produto”. 

Desta maneira, os objetivos do produto podem estabelecer alguma afinidade com o 

planejamento estratégico da empresa. 

 

 

1.13. Peter Phillips – 2008 (design) 

 

O briefing, de acordo com Phillips (2008), assim como qualquer outro tipo de plano, é um 

documento dinâmico, que pode sofrer adaptações durante seu desenvolvimento. Mas adverte, 

não há uma fórmula única e padronizada para o briefing. Seu formato vai depender de 

diversos fatores, tais como natureza ou complexidade do projeto (embalagem, gráfico, 

produto, web e outros) e características da empresa (padrões, práticas, cultura e outras). 

 

O autor defende, assim como Zarney (2002), que a correta aplicação do briefing pode evitar a 

perda de tempo e dinheiro com retrabalhos causados pela falta ou mau emprego do mesmo.  

 

“Nossa meta é reunir todas as informações necessárias antes de começar a 

realizar o projeto. O objetivo é perder o menor tempo discutindo opiniões 

pessoais do tipo ´gosto´ou ´não gosto´. Em vez disso, os problemas serão 

resolvidos seguindo-se o roteiro pré-estabelecido do briefing” 

 (PHILLIPS, 2008) 

 

O autor afirma que o briefing possui diversos usos, servindo como contrato formal, roteiro de 

desenvolvimento, instrumento de acompanhamento e de avaliação e até como guia para as 

apresentações com os clientes.  

 

Phillips é o único autor, dentre os pesquisados, que fala sobre a importância de incluir 

informações do planejamento estratégico da empresa no briefing. “De fato, é útil considerar 

o briefing de design como parte do planejamento estratégico da empresa”. 

 

Normalmente as apresentações dos trabalhos de design são baseadas em informações 

intrínsecas ao design, dificultando o entendimento do cliente.  Desta maneira, os designers 

devem ser capazes de que esteja em harmonia com os objetivos do negócio. “Esse objetivo é 
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encontrado no briefing de design, e este deve ser usado como um roteiro para a apresentação 

do projeto” (PHILLIPS, 2008). 

 

Ou seja, para o autor, o briefing serve não apenas como uma ferramenta de levantamento de 

informações para o desenvolvimento de produtos, mas (e talvez, principalmente) como 

elemento de comunicação entre todas as partes envolvidas neste projeto. Ele permite que o 

cliente comunique aos designers o que desejam e que os designers comuniquem aos clientes o 

que pretendem fazer. 

 

No início do processo, de acordo com Phillips, todas as dúvidas referentes aos objetivos 

devem ser esclarecidas e entendidas por todos envolvidos no projeto. Para isso, sugere que 

algumas questões sejam respondidas: 

 

- Quais são os objetivos básicos do projeto? 

- Por que esse projeto tornou-se necessário? Por que agora? 

- Que resultados mercadológicos são esperados? 

- Quem assume as responsabilidades pelo projeto? 

 

Sem o entendimento destas questões, afirma o autor, corre-se o risco de seguir caminhos 

tortuosos para a solução do projeto. Depois da compreensão de tais informações pode-se 

passar para o briefing. A tabela 2.9 apresenta os tópicos básicos e seus conteúdos para a 

elaboração de um briefing, segundo a proposta de Phillips. 

 

Tópicos básicos Conteúdo 

Natureza do projeto e contexto - Sumário executivo 

 - Justificativa 

 - Objetivos do projeto 

 - Resultados desejáveis 

 - Responsabilidades do projeto 

Análise setorial - Lista de produto 

- Concorrentes 

- Preços e promoções 

- Marca 

- Estudo de tendências 

-Estratégia da empresa 

Público-alvo - Características 

 - Sexo 

 - Faixa etária 

 - Ocupação 
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 - Escolaridade 

 - Renda 

 - Hobbies 

- Diferenças 

 - Regionais 

 - Hábitos 

 - Cultura 

 - Consumo 

Portfólio da empresa - Marca 

- Imagem corporativa 

- Segmento de mercado 

Objetivos do negócio e 
estratégias de design 

- Principais resultados visados pelo projeto, 
descrito em linguagem de negócios 

- Atividades de design, correspondendo aos 
resultados visados 

Objetivo, prazo, orçamento - Descrição das fases do projeto 

 - Tempo previsto 

 - Orçamento 

 - Recursos humanos 

 - Responsabilidades (aprovação) 

Aprovação, implementação e 
avaliação 

- Aprovação do projeto 

- Implementação (fases) 

- Avaliação (critérios) 

Informações de pesquisas - Tendências de mercado 

- Avanços tecnológicos 

- Lançamento de novos produtos 

Apêndice - Materiais suplementares 

 - Catálogo de produtos 

 - Fotos 

 - Mostruário 

 - Artigos 

Tabela 2.9: briefing de design apresentado por Phillips (2008) 

 

Apesar do autor não apresentar itens que se relacionem diretamente com as questões 

ambientais, alguns abrem possibilidades para tal como, por exemplo, o de “objetivos do 

negócio e estratégias de design”, “tendência de mercado” e “avanços tecnológicos”. Em 

todos eles é possível se inserir critérios e relações com o meio ambiente para a elaboração de 

requisitos e restrições, dando suporte ao desenvolvimento de projetos ambientalmente 

corretos. 
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Sobre a relação com as estratégias da empresa, de acordo com os comentários anteriormente 

citados do próprio autor, o briefing deve ser considerado como parte integrante do 

planejamento estratégico da empresa. Além disso, dentro do esquema apresentado existem 

tópicos que reforçam esta relação, tais como, “análise setorial” e “objetivos do negócio e 

estratégias de design”. 
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Conclusões do capítulo 

 

 

 

 

Baseado nos conceitos e ideias apresentadas pelos autores supracitados, pode-se concluir que 

o briefing é um documento que reúne todas as informações cruciais para o desenvolvimento 

de qualquer projeto. De certa maneira, todos concordam que o briefing é a primeira etapa de 

qualquer novo projeto, seja de comunicação, publicidade ou design. Embora dois autores 

(CORREA, 2004 e PHILLIPS, 2008) comentem sobre a necessidade do levantamento de 

informações anteriores à aplicação do briefing.  

 

A aplicação do briefing deve receber atenção especial, já que erros cometidos nas fases 

iniciais do projeto podem gerar perda de tempo, além de causar prejuízos altíssimos caso o 

erro não sejam corrigidos a tempo. 

 

De acordo com os critérios para avaliação das propostas, somente Phillips (2008) comenta 

sobre a importância da relação do briefing com o planejamento estratégico da empresa 

cliente. Isso não significa que não é possível adaptar e utilizar outras propostas para obter 

esta ação. Apenas mostra que os profissionais ainda não estão atentos sobre esta importante 

(e porque não, essencial?) relação que o design deve estabelecer com a empresa cliente. 

 

Pode-se observar também que, em sua maioria, os autores não propõem, pelo menos não de 

maneira explícita, a inserção de critérios ambientais nesta fase de levantamento de 

informações. Nenhum dos autores sugere a aplicação específica do briefing para o 

desenvolvimento de produtos com menor impacto ambiental.  

 

Caso algum profissional que queira utilizar qualquer um destes modelos para desenvolver 

produtos orientados ao meio ambiente, em alguns casos, precisará adaptar diversos itens para 

obter as informações necessárias. 

 

Ao analisar as propostas de briefing apresentadas pelos diversos autores, conforme Cabral 

(1977) comentou anteriormente, pode-se observar que os modelos de briefing apresentam 

tópicos básicos que são comuns em quase todas as propostas e variam de acordo com o tipo e 

complexidade do projeto. Algumas informações são mais importantes, outras secundárias. 

Desta maneira pode-se estabelecer um modelo genérico de briefing para design, dando ênfase 

aos critérios pré-estabelecidos nesta pesquisa, conforme a tabela 2.10. 

 

 



 

 CABRAL (1977) – publicidade SUAIDEN (1980) – 
publicidade 

RAMOS (1987) – 
publicidade 

FREITAS (1997) – comunicação SANT´ANNA (1998) – piblicidade BROCHAND (1999) – 
publicidade 

Empresa - É rentável? 

- Qual o volume da produção? Em que proporção crescerá ou 
decrescerá esse volume? 

- Dados sobre a 
empresa 

 

- Histórico Institucional | Estrutural 

Princípios operacionais |Filosofia de ação 

Público governamental 

Modernização 

Situação da empresa no mercado 

Sistema de comunicação e promoção 
institucional 

 

_ 

_ 

Produto | 
Estratégia 

- O que é o produto? 

- Para que serve? 

- Se falasse, o que o produto diria de si? 

- É o único de sua linha? Será complementado com outros? 

- Qual o tempo de vida previsto? 

- Quais melhorias serão acrescentadas ao produto e quando? 

- Que necessidades objetivas o produto vai satisfazer? 

- Que necessidades subjetivas vai atender?  

- Por que foi produzido? 

- O produto surgiu para resolver um problema de estoque da 
empresa? Para aproveitar subproduto? Depende de matéria-
prima importada?  

- Em que o produto se diferencia dos concorrentes? 

- Dados sobre o 
produto 

 

- Características 

 

_ - O QUE estamos vendendo? 

IV. Apresentar as particularidades do produto, 
fazendo um resumo sobre pontos fortes e 
fracos em relação aos concorrentes 

Contexto do produto | 
mercado 

Público-alvo | 
Consumidor 

- A que faixa de mercado de dirige? _ _ _ - A QUEM estamos vendendo? 

 

_ 

Concorrentes 
| Mercado 

- Há concorrentes? Quais são os produtos concorrentes? 

- Que fatia do mercado o cliente pretende obter e em 
quanto tempo? 

- Informações sobre 
os concorrentes 

 

- Concorrentes 

- Mercado 

 

Concorrência 

 

- ONDE estamos vendendo? 

 

_ 

Estratégia de 
Marketing 

- Há necessidade evidente e clara do produto? Ou há apenas 
necessidade latente que deve ser despertada? 

- O que se deve acrescentar ao produto para sua 
compreensão pelo consumidor? Necessita de instruções de 
uso? 

- Existe data prevista para o lançamento do produto? 

- Objetivos de 
marketing e 
propaganda 

- Aceitação 

- Publicidade 

- Vendas 

_ - QUANDO estamos vendendo? 

- COMO estamos vendendo?  

II. Qual a proposta para a propaganda do ano 
que vem? 

III. Resumir as principais forças que agem pró 
e contra as vendas: 

Estratégias de marketing 

Orientações gerais da 
campanha 

Outras 
informações 

- É preciso educar o consumidor para usá-lo? 

- Existe uma rede de distribuição? É preciso formá-la? 

- Como o produto será recebido na rede de revenda? Já 
houve consultas? Qual a reação? 

- Como será o treinamento dos vendedores? 

_ _ Comunidade 

Problemas críticos 

Exame da situação 

_ _ 

 

 



 MESTRINER (2002) – 
embalagem 

ZARNEY (2002) – 
embalagem 

CORRÊA (2004) – 
publicidade 

CALLIGARIS (2005) – web PAIXÃO (2007) – 
design 

ZEMEL (2008) – web PHILLIPS (2008) - design 

Empresa _ _ Posicionamento - Nome e descrição da marca, produto ou serviço 

- Origem e histórico do job 

Marca 

Instituição | Produtor 

Tecnologia 

_ Portfólio da empresa 

Produto | 
Estratégia 

Produto | Embalagem Parâmetros do projeto 

Revisão das oportuidades 

Dados do produto ou 
serviço 

- Peças a serem criadas Produto Objetivos do web site 

Estratégias 

Informações gerais 

Conteúdo 

Aparência 

Natureza do projeto e contexto 

Objetivos do negócio e 
estratégias de design 

Público-alvo 
| Consumidor 

Consumidor _ Público alvo e localização _ Usuário 

Comprador 

Cliente (comerciante) 

Público-alvo Público-alvo 

Concorrentes 
| Mercado 

Mercado | Categoria Concorrentes Situação de mercado 

Comparação do 
produto/serviço com a 
concorrência 

- Informações de marcado Entorno _ Análise setorial 

Estratégia de 
Marketing 

Objetivos de Marketing _ Objetivos de marketing 

Qual problema de 
comunicação deve 
resolver 

Objetivos de comunicação 

Tom da campanha 

Obrigatoriedade de 
comunicação 

- Ação que a comunicação deve gerar Preço Imagem que o cliente quer passar 
aos visitantes 

_ 

Outras 
informações 

_ _ Cronograma  

Verba da comunicação 

- Prazo 

- Materiais anexos (textos, imagens, logotipos) 

- Limitações de verba 

- Policies e observações de criação 

- Tecnologia 

- Hospedagem 

- Base de dados 

- Métricas (avaliação) 

Experiencia de uso 

Esperiencia de compra 

Apresentação 

Outras informações Objetivo, prazo, orçamento 

Aprovação, implementação e 
avaliação 

Informações de pesquisa 

Apêndice 

Tabela 2.10: Comparação entre as metodologias (proposta da autora, 2009) 
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METODOLOGIAS DE DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o percurso da história, o ser humano tentou, conscientemente ou não, ordenar 

as diversas maneiras de se estabelecer procedimentos para o desenvolvimento de objetos. 

Existem evidências da utilização de procedimentos ordenados, semelhantes a metodologias, 

para fabricação de navios no século XVII; para a construção de templos no oriente, no século 

XII; e seguramente para a construção das pirâmides (astecas, mayas, incas e egípcias), que 

ainda hoje são desconhecidos. 

 

Na Antiguidade, com o desenvolvimento e domínio das técnicas e dos materiais, surgiram os 

primeiros ofícios e até meados do século XVIII, o sistema de produção era meramente 

artesanal. Neste sistema de produção, um único indivíduo participava de todas as etapas do 

processo produtivo: desde a seleção da matéria prima, até o desenvolvimento e a execução 

do produto final. Nesta época, a técnica e a arte estavam intimamente ligadas, na verdade 

não existia separação entre elas. Qualquer alteração que precisasse ser feita no processo 

ocorria durante o trabalho e de maneira muito lenta. 

 

Quando, no século XVIII, o comércio ultramarino passou a exigir objetos fabricados em larga 

escala, a indústria artesanal sentiu-se obrigada a modificar seus métodos de produção, 

transformando-se em manufatura.  E foi assim que, em resposta aos descobrimentos 

marítimos, foi iniciada na Inglaterra, por volta do século XVIII, a Revolução Industrial 

(CANÊDO, 1994 apud BOEIRA, 2006).  

 

Surgiram, então, novas formas de organização do trabalho. O antigo modo de produção 

domiciliar, que atendia a um pequeno mercado, foi substituído pelas fábricas providas de 

máquinas a vapor, que agrupavam um grande número de trabalhadores, ocupados na 

produção em série para um mercado indeterminado, desconhecido e cada vez maior. 

 

Neste novo cenário, do final do século XIX, se inicia a separação gradativa entre a arte e a 

técnica. Com o aumento da necessidade de controlar sistemas de produção e projetos cada 

vez mais complexos, os métodos passaram a ser fundamentais para o processo de design. A 

busca de métodos que facilitassem o manejo mais objetivo dos vários fatores que influenciam 
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os projetos, no âmbito industrial, promoveu uma aproximação das atividades profissionais 

ligadas ao design com os métodos científicos (FONTOURA, 2002). 

 

Mas só no século XX, entretanto, que a discussão sobre os métodos e sobre o processo de 

design teve seu ponto mais alto. Pode-se observar, na década de 60, destaque para os 

trabalhos de Morris ASIMOV, Chistopher ALEXANDER, Bruce ARCHER, Chistopher JONES, entre 

outros. 

 

Na década de 60, registrou-se o auge da metodologia projetual, quando os 

interesses anglo-saxão e teutônico se voltaram para esse campo, até então 

mantido em estado de tranqüilidade bucólica. Esse processo culminou com a 

academização da metodologia, institucionalizada como disciplina 

universitária (BONSIEPE, 1992).  

 

Desde então, diversos estudiosos da área de design vêm se dedicando ao enriquecimento do 

tema metodologia de projeto, seja propondo novos enfoques, novos métodos, seja analisando 

e refletindo sobre as metodologias já propostas.  Sobre isso, é possível encontrar diversos 

autores explanando sobre conceitos e explicações para o processo de design.  

 

De acordo com Bonsiepe (1984), as metodologias de design podem se apresentar em diversas 

macroestruturas diferentes (linear, feed back, circular ou iterativa), dependendo do tipo de 

proposta, conforme tabela 3.1. Desta maneira pode-se observar como funcionam as 

metodologias de design e como o processo pode seguir de formas diferentes dependendo da 

necessidade. 

 

Tipo Esquema Descrição 

Li
n
e
ar

 

 

Composto por uma seqüência de etapas 
segue uma ordem onde o input de uma 
depende do output da anterior. 

F
e
e
d
 B

ac
k 

 

Neste caso, o processo pode acontecer 
com retrocessos entre as etapas a fim 
de verificar e rever informações 
importantes ao projeto. 
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C
ir

cu
la

r 

 

O processo segue uma ordem que, ao 
final, volta à primeira etapa.  

A cada “volta” existe um maior 
aprofundamento de detalhes do 
projeto. 

 

It
e
ra

ti
vo

 

 

As etapas não precisam seguir uma 
ordem, podendo avançar, retroceder e 
pular etapas. 

Tabela 3.1: tipos de macroestruturas do processo projetual (adaptado de BONSIEPE, 1984) 

 

Bomfim (1995) acredita que a metodologia para desenvolvimento de projetos é uma disciplina 

que se ocupa da aplicação de métodos para a solução de problemas específicos e concretos. 

Sobre a necessidade de se organizar uma metodologia própria para o design, Christopher 

Alexander (1964, apud BURDEK, 2006), enumerou quatro argumentos: 

 

- O aumento da complexidade dos problemas de projeto; 

- A dificuldade de coleta e manipulação de dados referentes ao projeto por uma única pessoa 

(o designer), dado o aumento do seu volume de informações;  

- A quantidade de problemas de projeto elevou-se rapidamente; 

- A variedade dos problemas, comparada a épocas anteriores, vem mudando rapidamente, o 

que dificulta a possibilidade de se valer de experiências anteriores. 

 

Do processo de globalização, do final do século XX, brotaram a abertura e ampliação dos 

mercados internacionais, por meio da quebra de barreiras para o fluxo de bens, serviços e 

capitais. Essa pressão da concorrência, em um mercado em crescimento, pode ser 

considerada um dos fatores para a necessidade de uma resposta competitiva. A diferenciação 

do produto através de um bom trabalho de design, antecipando-se aos competidores, é a 

solução para um mercado competitivo no que se refere ao desenvolvimento de produtos. Por 
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esta razão, o profissional de design vem ao longo do tempo apresentando um papel 

fundamental no processo de desenvolvimento de produtos. 

 

Para Bomfim (1995), o design é uma das atividades que se ocupa da configuração dos 

produtos fabricados em série. De acordo com o autor, cinco são os fatores que determinam o 

desenvolvimento de um projeto: 

 

- O designer (sujeito criador - SCR), que participa do processo de produção de bens de acordo 

com os objetivos estabelecidos pela sociedade, capacidade técnica produtiva e habilidade 

para atender esses objetivos; 

- As empresas (sujeito produtor - SP), que se encarregam da produção dos bens; 

- Os usuários (sujeito consumidor - SC), a quem se destinam os produtos; 

- A sociedade como instituição (SI), representantes de interesses de grupos que determinam 

políticas de desenvolvimento econômico, social, etc. através de leis, normas, critérios; 

- O produto (P), representado pelo conjunto de estruturas e ações. 

 

Abaixo é possível compreender como estes cinco fatores se relacionam. 

 

 

Figura 3.1: modelo para análise do design (BOMFIM, 1984) 

 

O designer, segundo Löbach (2001), pode ser considerado como um produtor de idéias, 

recolhendo informações e utilizando-as na solução de problemas. Sua criatividade se expressa 

quando, o designer é capaz de utilizar seus conhecimento e experiências para associar 

determinadas informações com o problema, formando novas relações entre eles. 
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Ainda de acordo com Löbach (2001), são necessários alguns critérios para que o designer 

possa desenvolver produtos inovadores, tais como o conhecimento do problema, curiosidade e 

espontaneidade. Quanto mais ampla for a abordagem do problema, maiores são as chances de 

combinações para possíveis soluções. O conhecimento do problema, aliado ao desejo de busca 

e à espontaneidade, aumenta a probabilidade de se chegar a soluções inventivas (figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2: o processo de design (LÖBACH, 2001) 

 

Para Fontoura, (2002), a atividade do design relaciona o abstrato e o concreto, dando forma 

material a conceitos intelectuais. Ou seja, cria analogias entre a conceituação e a 

materialização através do uso de tecnologias.  Neste caso, para realizar suas atividades, os 

designers utilizam métodos e técnicas de desenvolvimento de projeto. Estes métodos e 

técnicas surgem com a finalidade de orientar os profissionais na aplicação dos conhecimentos 

adquiridos para a solução de problemas práticos, ou seja, auxiliam no direcionamento do 

caminho a seguir. 

 

Entre os diversos autores que se dedicam aos estudos da teoria do design podemos encontrar 

diversas conceituações e explicações ao design e seu processo de desenvolvimento. Dentre 

eles, Löbach (2001), coloca que todas as relações que acontecem entre o profissional de 

design e o objeto desenhado se denominam como processo de design.   

 

Asimov [1968, apud FONTOURA, 2002] e Bürdek [1975, apud BÜRDEK, 2006] compreendem o 

processo do design como um sistema de manipulação de informações. Christopher Alexander 

[1973, apud FONTOURA, 2002] afirma que o trabalho do designer é dar forma a um contexto, 

que se compreendem em situação atual, usos e meios de fabricação. De modo similar, Archer 
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[1989, apud FONTOURA, 2002] define o design como um processo que consiste em selecionar 

os materiais corretos e dar-lhes formas a fim de satisfazer necessidades estéticas e 

funcionais. 

 

Löbach [2001], Munari [1998] e Koberg & Bagdal [1976, apud BÜRDEK, 1994] vêem a 

metodologia como um procedimento de solução de problemas, através de fases e etapas de 

coleta, análise e síntese de dados. Bomfim [1995], assim como Baxter [1998], acreditam que 

o design é uma atividade que envolve diversos personagens e que o uso de metodologias 

sempre depende da capacidade de quem as utiliza. Bonsiepe [1984] lembra que a 

metodologia é só uma ajuda no processo projetual, fornecendo uma orientação no 

procedimento do processo e oferecendo técnicas e métodos que podem ser usados em certas 

etapas.  

 

Kaminski (2008) e Platcheck (2003) encaram o desenvolvimento de produtos como processo 

multidisciplinar que envolve vários departamentos de uma empresa que progride 

continuamente segundo uma espiral de atividades, superficial inicialmente e de maneira mais 

aprofundada nas etapas seguintes. Nela devem ser considerados os fatores tecnológicos, 

econômicos, humanos e ambientais. Estes fatores englobam as diversas características do 

produto, como custo, desempenho, usabilidade, viabilidade de produção, segurança e 

consumo. 

 

Pode parecer inquestionável que a simples adoção de métodos leva à solução precisa de um 

problema, mas isso não é garantia de êxito. Bomfim(1984) e Bonsiepe (1984), alertam sobre o 

problema de se acreditar que a simples aplicação de uma metodologia resulta em um bom 

projeto, afirmando que o método projetual não tem fim em si mesmo. As técnicas projetuais 

empregadas num processo de design apresentam uma relativa probabilidade de sucesso, 

diminuindo o grau de incerteza e minimizando as possibilidades de erros e falhas, mas não os 

eliminando.  

 

O resultado satisfatório de um projeto é estabelecido em função da capacidade técnica e 

criativa de quem resolve o problema, sendo a metodologia apenas um suporte lógico para um 

fim ótimo. “A criatividade do designer industrial se manifesta quando, baseando-se em seus 

conhecimentos e experiências, ele for capaz de associar determinadas informações com um 

problema, estabelecendo novas relações entre elas” (LÖBACH, 2001).  

 

Vale à pena ressaltar que os métodos de design não são fechados, que devem ser seguidos à 

risca. Cada projeto exige uma configuração particular diferente, dependendo se sua 

complexidade. Além disso, fatores culturais, sociais e econômicos são de fundamental 

importância para a determinação da melhor forma de estruturação do método de design. 
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Outro ponto que precisa ser lembrado é que o processo de desenvolvimento precisa ser 

flexível e elástico para absorver todo o impacto de mudanças imprevisíveis (ZUKIN, 1996). 

Tais mudanças podem afetar a empresa tanto no ambiente interno (falta de recursos físicos, 

econômicos, tecnológicos) quanto no ambiente externo (mudanças no cenário econômico 

global, criação de novas leis, mudanças culturais).  

 

O projetista deve estar preparado  para trabalhar com adversidades, pois além de todos estes 

fatores, as empresas coexistem tanto com metas e quanto com limitações. As metas e 

objetivos podem ser definidos a partir de um planejamento estratégico. As restrições, de 

acordo com Kaminski (2008), podem ser de ordem econômica e/ou técnica, exigindo 

adequação entre os objetivos e exeqüibilidade.  

 

Por esta razão, o design não deve ser encarado apenas como uma ferramenta a ser utilizada 

no nível operacional da empresa. O processo de desenvolvimento de produtos deve estar 

inserido em uma ação maior que englobe o planejamento estratégico da empresa, partindo de 

uma política de design alinhada com o objetivo global da empresa e chegando aos mais altos 

níveis da organização. De acordo com Zukin (1996), todo novo projeto deve ser estabelecido 

de acordo com o contexto da organização, às metas estabelecidas, e ao cenário de futuros 

alternativos e de futuro desejado da organização.  

 

Mas estas ações não se resumem às grandes empresas, que possuem um maior potencial de 

investimento nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Até as empresas de pequeno porte, 

com condições menores de investimento, também podem e devem inserir o design em suas 

estratégias de mercado. Claro que isso significa, para o designer, maior versatilidade e 

ponderação entre as melhores soluções com os menores custos. Afinal de contas, o processo 

de desenvolvimento de produtos é o maior responsável pela identidade da organização, e o 

produto será sempre a principal imagem que o consumidor terá da organização (ZUKIN, 1996).  
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Definição do problema e sua relação com o briefing 

 

 

 

 

De acordo com os conceitos observados no capítulo briefing, os primeiros passos para a 

elaboração de qualquer nova atividade é de suma importância para a eficiência do projeto. O 

briefing é o momento de identificação e compreensão do problema a fim de gerar 

alternativas para solucioná-lo. Este momento se equivale às primeiras etapas das 

metodologias de design. Todo projeto começa de uma necessidade, um problema.  

 

Magalhães (1995) relata que, sobre as metodologias para o design de produtos, destacam-se 

aspectos das fases de definição do problema, análise do problema e síntese, que juntos 

definem o caráter operacional da atividade de design. Desta maneira, pode-se considerar a 

fase inicial como uma fase crítica, pois é ela que irá determinar o futuro do processo inteiro.  

 

A descoberta de um problema constitui o ponto de partida e motivação para o processo de 

design que, para Löbach (2001), dependendo do tipo de problema, este se define melhor 

depois, no seu desenrolar. Esta seria então a primeira tarefa do designer industrial, a 

descoberta de problemas que possam ser solucionados com a metodologia do design 

industrial. Conforme afirma Munari (1998), “o problema não se resolve por si só; no entanto, 

contém já todos os elementos para sua solução. É necessário conhecê-los e utilizá-los no 

projeto de solução”, estabelecendo os limites dentro dos quais o designer deverá trabalhar.  

 

O início de qualquer projeto acontece sempre devido a uma necessidade, que pode ser 

originada de diversas formas, como uma simples asserção originada da observação de um 

indivíduo (por exemplo, o dono da empresa) ou como resultado de uma complexa pesquisa de 

mercado (KAMINSKI, 2008). O problema se torna o propósito que impulsiona o designer a 

solucioná-lo. 

 

Assim como o briefing, o projeto de design será considerado mais próspero quanto melhor for 

a compreensão sobre o problema. Quanto mais bem analisado o problema de design, maiores 

são as possibilidades de sucesso e melhorias. Definir bem o problema a ser resolvido é um 

passo extremamente importante na direção de sua solução. Neste sentido, Fontoura (2002) 

coloca o designer como um observador sensível e atento que analisa os problemas – 

normalmente necessidades humanas – e a partir desta análise busca a solução mais adequada. 

 

“Para que o designer industrial possa desenvolver idéias originais e 

transformá-las em um produto inovador, são necessários alguns requisitos. 

O conhecimento de um fato ou de um problema é uma das condições 
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necessárias à atividade do designer industrial. Por isso é da maior 

importância, para alcançar a solução de um problema, reunir e analisar 

todas as informações disponíveis. Quanto mais ampla for a abordagem do 

problema, mais aumentam as combinações possíveis entre as diversas 

variáveis e maior a probabilidade de se chegar a soluções novas”  

(LÖBACH, 2001) 

 

Antes de iniciar um estudo sobre a solução (geração de alternativas), é necessário que o 

problema seja totalmente identificado e formulado. Sobre isso, Munari (1998) comenta que é 

necessário decompor o problema em seus componentes para melhor entendê-lo. Dividi-lo em 

subproblemas facilita a operação do projeto, pois tende a pôr em evidência os pequenos 

problemas isolados. Desta maneira é bem mais fácil recolher todos os dados necessários para 

estudar esses componentes um a um. A análise de todos os dados recolhidos pode fornecer 

sugestões para o desenvolvimento do projeto.  

 

Para Kaminski (2008), é possível formular o problema em termos técnicos a partir da 

combinação da tecnologia com as exigências do projeto e necessidades dos clientes. A 

especificação das características técnicas do projeto será um conjunto de requisitos 

funcionais, operacionais e construtivos a ser atendidos pelo produto. Assim como no briefing, 

são esses critérios que irão guiar o desenvolvimento do projeto. O autor ainda reforça que ao 

final do estabelecimento da necessidade, é preciso se fazer uma síntese dessas 

especificações, levando em consideração a estratégia global da empresa.  

 

Com base nestas questões, propõe-se uma revisão dos esquemas metodológicos propostos pro 

diversos autores, a fim de compreender como cada um apresenta o seu “momento briefing”. 

Ou seja, o foco será a primeira etapa das diversas propostas metodologias. Estas serão 

analisadas visando verificar como cada uma funciona. Como no capítulo anterior, elas serão 

confrontadas sob dois aspectos: a afinidade com as questões ambientais e sua relação com o 

planejamento estratégico da empresa-cliente. 
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Modelos de metodologias de design 

 

 

 

 

As metodologias apresentadas a seguir foram retiradas da literatura de design e de 

engenharia de produção. Foram selecionadas por causa de sua versatilidade e importância 

para a área de desenvolvimento de produtos. Elas serão analisadas, do ponto de vista do 

briefing, em relação à sua afinidade com as questões ambientais e sob sua aproximação com o 

planejamento estratégico da empresa.  

 

Como cada autor nomeia as etapas de suas propostas de formas diferentes, assumiremos, 

para esta pesquisa, o termo “momento briefing” para as fases iniciais que representem o 

levantamento e análise do problema/necessidade até a definição de requisitos para o 

projeto. O termo briefing não será utilizado sozinho em razão de que alguns autores, mesmo 

propondo a aplicação deste, estendem a fase de levantamento da necessidade ou definição 

de critérios de projeto para além dele. 

 

 

2.1. Christopher JONES – Design Sistemático (1963) 

 

Para o autor, o método é, antes de qualquer coisa, um modo de resolver o conflito que existe 

entre a análise lógica e o pensamento criativo. A dificuldade está no fato de que a 

imaginação não trabalha bem a menos que esteja livre para alternar entre todos os aspectos 

do problema, em qualquer ordem e a qualquer momento, enquanto que a análise lógica trava 

se existe ao menos um ponto de partida para uma seqüência passo-a-passo.  

 

Observa-se que qualquer método de design deve permitir que ambos os tipos de reflexão 

caminhem juntas se qualquer progresso esteja para ser feito. Os métodos existentes, segundo 

Jones (1984), acreditam em manter a lógica e a imaginação, problema e solução, separados 

apenas pela força de vontade, e seus fracassos podem ser amplamente atribuídos à 

dificuldade em manter esses processos andando separadamente na mente de uma mesma 

pessoa. 

 

Desta forma, o Design Sistemático é inicialmente um meio de manter lógica e imaginação, 

separadas por meios externos ao invés de internos. Para a realização do método é preciso: 

 

1. Deixar a mente livre para produzir ideias, soluções, palpites, a qualquer momento, sem 

que seja inibido por limitações práticas ou mesmo confundido pelo processo de análise. 
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2. Fornecer um sistema de notas que grava cada item da informação do projeto fora da 

memória, mantendo exigências projetuais e soluções completamente separadas, e fornecendo 

meios sistemáticos de relacionar soluções às exigências com o mínimo de compromisso.  

 

Isso significa que, embora a mente se mova da análise do problema para o encontro da 

solução, o designer pode utilizar um esquema metodológico que se divide em três fases 

distintas, conforme tabela 3.2. 

  

1. Análise Lista aleatória de fatores influentes 

Classificação dos fatores 

Fontes de informação 

Interação entre os fatores 

Programação [especificação de projeto] 

Verificação da análise [obtenção de acordo] 

2. Síntese Fase criativa 

Soluções parciais 

Restrições 

Combinações de soluções 

Detalhamento das soluções 

3. Avaliação Métodos de avaliação 

Avaliação da funcionalidade 

Avaliação da produção 

Avaliação das vendas 

Tabela 3.2: proposta de metodologia Design Sistemático (JONES, 1963 in CROSS, 1984) 

 

Momento briefing 

 

Analisando a metodologia de Jones, verifica-se que o momento briefing encontra-se na 

primeira fase da proposta. Ou seja, na etapa de análise, onde o problema é destrinchado e 

analisado em suas subdivisões. 

 

De acordo com o autor, em um primeiro momento, cada membro da equipe de projeto deve 

elaborar uma lista com todos os pensamentos que lhe ocorrem em relação ao problema. Como 

em um brainstorming, sem inibir ou ridicularizar idéias (mas evitando duplicação e 

descartando idéias impraticáveis), todos do grupo lêem suas listas, criando assim uma lista 

aleatória de fatores influentes ao problema. A partir disso, a lista deve ser estendida até que 

inclua todos os fatores que podem influenciar o projeto.  
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No passo seguinte, os fatores são organizados em um quadro de classificação. Desta maneira, 

os fatores aleatórios são organizados em categorias, como se pode observar na tabela 3.3.  

 

Fatores 
Categorias 

1 2 3 4 5 n 

1 x      

2  x    x 

3    x   

n   x  x  

Tabela 3.3: exemplo de quadro de classificação (JONES, 1963 in CROSS, 1984) 

 

Em seguida, as categorias são copiadas em quadros separados para que cada fator seja 

dividido em subproblemas. Normalmente a ação expõe áreas que talvez necessitem de mais 

informações e pesquisa. 

 

Neste momento, a equipe de design deve esclarecer suas dúvidas em fontes de pesquisa, tais 

como literatura, conversa com especialistas, observações e experiências. Desta maneira, a 

maioria dos conflitos existentes entre os fatores podem ser verificados e resolvidos.  

 

Muitos dos fatores que afetam o projeto interagem mutuamente criando uma situação 

complexa que pode ser analisada pela experiência dos profissionais envolvidos no projeto.  

Esta completa separação entre problema e solução só pode ser compreendida se os 

requerimentos forem expressos em termos de desempenho, sem a referência de forma, 

material ou estética. Assim, são estabelecidas as especificações de desempenho. 

 

Finalmente a lista contendo as especificações de desempenho passa pelas mãos dos 

responsáveis pelo projeto para a obtenção de um acordo comum, onde todos concordam com 

os dados determinados. Este momento pode ser comparado com a utilização de um briefing 

para a assinatura de um contrato. A partir daí seque o desenvolvimento do projeto pelas fases 

de síntese e avaliação. 

 

Avaliação da proposta 

 

O modelo proposto por Jones (1963) não apresenta tópicos relacionados às questões 

ambientais ou ao planejamento estratégico do cliente. Entretanto, seria possível estabelecer 

relação com tais critérios na fase de análise, durante a compreensão do problema.  
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Isso seria possível se a equipe de projeto fosse multidisciplinar, envolvendo projetistas 

(designers e engenheiros) e pessoal responsável pelas decisões estratégicas da empresa. Desta 

maneira, a elaboração da lista randômica seria realizada de maneira a abordar todos os 

fatores influentes ao problema, incluindo questões estratégicas e questões ambientais. 

 

 

2.3. Bruce ARCHER (1965) 

 

O autor define o design como um processo que consiste em selecionar os materiais corretos e 

dar-lhes formas para satisfazer as necessidades de função e estética, dentro das limitações 

dos meios de produção disponíveis. 

 

Para Archer, a ciência dos métodos de design ainda não alcançou um grau de sofisticação que 

permita o uso de axiomas, ou mesmo o uso de terminologias. Entretanto, percebe-se o 

surgimento de importantes fundamentos universais.  Como exemplo o autor apresenta o 

desdobramento básico da natureza do processo de design. Apesar de serem descritas de 

formas diferentes, esta ação de desdobramento é largamente aceita entre os autores.  

 

O autor apresenta um desdobramento dividido em seis fases. Os estágios e suas relações 

podem ser observados na figura 3.3. Na prática, os estágios se sobrepõem e parecem 

confusos, com freqüentes retornos às primeiras fases quando dificuldades são encontradas. 

 

 

Figura 3.3: desdobramento do processo de design (ARCHER, 1965 in CROSS, 1984) 

 



 
88 

Desta maneira, o processo de design combina diversos fatores e envolve três etapas: análise, 

criação e execução. Estas, por sua vez, se desdobram em: definição do problema e 

preparação do programa detalhados; obtenção de dados relevantes – informações -, 

preparação de especificações e com base nestas atividades, realimentação da fase analítica e 

síntese dos dados para a preparação das propostas de design; desenvolvimento de protótipos; 

a preparação e execução de estudos e experimentos que validem o design; e a preparação de 

documentos para a produção. 

 

 

Figura 3.4: principais etapas do processo de design (ARCHER, 1965 in CROSS, 1984) 

 

Para facilitar o processo de desenvolvimento de produtos, o autor apresenta um checklist, 

ajudando o designer a ter certeza de que tudo está dentro do planejado. 

   

0. Preliminares 

 

0.1 Receber pesquisa 

0.2 Avaliar pesquisa 

0.3 Estimar a carga de trabalho 

0.4  Preparar as respostas preliminares 

 

1. Briefing 

 

1.0 Receber instruções 

1.1 Definir metas 

1.2 Definir limites 

FASE 1. Receber o briefing, 
analisar o problema, preparar 
estimativa e detalhamento 
do programa 

2. Programa 

 

2.1 Estabelecer principais questões 

2.2  Propor curso de ação 

 

3. Levantamento de 3.1 Coleta de dados disponíveis FASE 2. Coletar dados, 
preparar especificações de 
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dados 

 

3.2  Classificação e armazenamento de 
dados 

design, reavaliar estimativa e 
proposta do programa 

4. Análise 

 

4.1 Identificar sub-problemas 

4.2 Analisar sub-problemas em relação 
aos objetivos 

4.3 Preparar especificação de execução 
(ou design) 

 

5. Síntese 

 

5.1 Resolver os problemas em relação 
aos objetivos 

5.2 Listar critérios para evitar 
divergências de especificação 

5.3 Desenvolver soluções para os 
problemas especificados 

5.4 Listar esboços da solução geral 

FASE 3. Preparar esboço da 
proposta do projeto 

6. Desenvolvimento 

 

6.1 Definição da solução de design 

6.2 Definição de um modelo chave 

6.3 Desenvolvimento de soluções 
comuns aos sub-problemas 

6.4 Desenvolvimento de uma solução 
geral 

6.5 Validação de hipóteses 

FASE 4. Desenvolver 
protótipos 

FASE 5. Preparação (e 
execução) da validação dos 
estudos 

7. Comunicação 

 

7.1 Definição das necessidades de 
comunicação 

7.2 Seleção dos meios 

7.3 Preparação da comunicação 

7.4 Transmissão da informação 

FASE 6. Preparação da 
documentação da produção 

8. Desdobramento 

 

8.1 Desdobramento do projeto 

8.2 Fechamento do registro 

 

Tabela 3.4: Checklist para o desenvolvimento de produtos (ARCHER, 1965 in CROSS, 1984)  

 

Momento briefing 

 

O autor faz uma brincadeira com um antigo ditado que diz: “First catch your hare...”1, ou 

seja, começar pelo começo. Fazendo uma referência da necessidade que toda tarefa deve ter 

um passo inicial. Segundo o autor, pegar a lebre não é o começo.  

 

Para iniciar um projeto, deve-se ter, antes de qualquer coisa, uma consciência sobre a 

necessidade, sobre o problema. Isto pode ser feito baseado no exemplo da natureza. De 

                                                 
1 Do provérbio: “First catch your hare, then cook it”. Em tradução livre: Primeiro pegue sua lebre, depois a cozinhe.  
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acordo com o autor, biólogos que estudam a cibernética2, dizem que organismos altamente 

organizados operam seguindo um esquema.  E é desta maneira que Archer soluciona os 

problemas de design, juntando cibernética com heurística3. 

 

1. Percebe que “algo está errado” 

2. Emite alerta e determina o local de distúrbio 

3. Utiliza órgãos sensitivos para avaliar 

4. Avalia evidências e compara com experiências anteriores 

5.  Postula uma possível causa para o distúrbio 

6. Relaciona a experiência com casos similares ou análogos 

7. Prognostica conseqüências das causas propostas 

8. Formula planos de ação possíveis como resposta a cada causa 

9. Relaciona a experiência com planos de ação similares ou análogos 

10. Prognostica conseqüências dos planos de ação propostos 

11. Seleciona um plano de ação a ser seguido 

12. Age 

13. Julga os efeitos da ação 

14. Relaciona a experiência com efeitos similares ou análogos 

15. Repete do passo 7 até que o equilíbrio seja restabelecido 

 

Para se iniciar um projeto, é preciso saber fazer as perguntas certas. Segundo Archer, a 

maioria dos designers acredita que o problema a ser resolvido pode ser claramente definido 

pelo cliente.  Entretanto, o cliente possivelmente se encontra no estágio 1 de nossa 

seqüência cibernética e pode precisar de um gerente-consultor, preferencialmente um 

designer. Neste caso, o designer seria o órgão sensitivo, passando para o estágio 4. 

 

Desta forma, o designer, para entender a essência do problema, deve seguir a técnica 

apresentada por Archer, dividida em cinco passos: 

 

1. Os objetivos e objetos dos empenhos de design são determinados juntamente com critérios 

essenciais na qual “boas soluções” são separadas de “não tão boas soluções”. 

2. Os fatores que afetam o design são identificados e listados 

3. Os caminhos nos quais os fatores dependem ou interagem entre si são estabelecidos. Pares 

de grupos de variáveis de dependência ou interação são nomeados de subproblemas 

4. Os fatores ou subproblemas são organizados em ordem de prioridade 

5. Cada subproblema é relacionado com seu significado apropriado 

6. Finalmente, todo o problema de design é expresso sob a forma de uma lista ordenada de 

atributos que a solução final deve apresentar 

                                                 
2 Ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle nos organismos e também nas máquinas. (Fonte 

Miniaurélio, 2004) 

 
3 Conjunto de regras e métodos que visam à descoberta, à invenção ou à solução de problemas. (Fonte Miniaurélio, 

2004) 
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Ao final destes passos, segue-se para a etapa criativa, onde os dados são codificados e 

transformados em soluções para o problema. Esta solução é transformada em documentos de 

comunicação para a produção e execução do projeto. 

 

Avaliação da proposta 

 

Da mesma forma que o modelo de Jones (1963), a proposta de Archer (1964) também não 

apresenta tópicos relacionados às questões ambientais ou ao planejamento estratégico do 

cliente. Mas igualmente seria possível estabelecer relação com tais critérios na fase de 

analítica, durante a programação e coleção de dados, através do emprego de uma equipe 

multidisciplinar.  

 

 

2.5. Gui BONSIEPE (1984) 

 

De acordo com o autor, a metodologia projetual não possui finalidade em si mesma e não 

deve ser confundida como um livro de receitas de bolo. Estas “levam com certeza a um 

determinado resultado, técnicas projetuais só tem certa probabilidade de sucesso” 

(BONSIEPE, 1984). 

 

A metodologia é só uma ajuda no processo projetual, dando uma orientação ao processo e 

oferecendo técnicas e métodos que podem ser usados em certas etapas do procedimento.  

 

Esquematicamente o autor indica que se pode subdividir o processo projetual nos seguintes 

etapas (tabela 3.5).   

  

Problematização Definição das metas gerais 

Análise Análise sincrônica 

Análise diacrônica 

Análise das características de uso 

Análise funcional 

Análise estrutural 

Análise morfológica 

Definição do problema  Estruturação do problema 

 Fracionamento 

 Hierarquização 

Estabelecimento, estruturação e hierarquização dos requisitos 
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Formulação do projeto detalhado 

Anteprojeto e geração de 
alternativas  

Utilização de técnicas criativas 

 Brainstorming 

 Método 635 

 Caixa morfológica 

 Desenhos e esboços 

 Maquetes, pré-modelos e modelos 

Projeto Avaliação, decisão e escolha 

Realização 

Análise final da solução 

Tabela 3.5: proposta de metodologia de BONSIEPE (1984) 

 

Momento briefing 

 

Para o autor, a definição do problema consiste em listar os requisitos funcionais e os 

parâmetros condicionantes (materiais, processos e preços), incluindo uma estimativa de 

tempo para as diversas etapas e dos recursos humanos necessários. Estes requisitos podem ser 

coletados a partir de algumas perguntas chaves:  

 

O QUE? Conhecer qual é a situação ou coisa que precisa ser melhorada, compreendendo os 

fatores essenciais do problema e os fatores influentes; 

POR QUÊ? Entender o objetivo, ou seja, a finalidade do projeto, incluindo os requisitos e 

critérios para uma boa solução; 

COMO? Estabelecer o caminho a ser seguido (meios, métodos, técnicas, requisitos humanos e 

econômicos, tempo disponível, experiência). 

 

Esta lista de requisitos poderá orientar o processo projetual em relação às metas a serem 

alcançadas. O autor afirma que convém formular cada requerimento separadamente, 

utilizando para isso, frases positivas sem negação. Se possível, os requerimentos devem ser 

representados em termos quantitativos. Desta maneira, a estruturação do problema irá 

ordenar os requerimentos em grupos segundo afinidades, facilitando o acesso ao problema. É 

possível representar essa estrutura através de uma árvore hierárquica.  

 

Dentro da definição do problema, os requisitos devem ser ordenados de acordo com a 

prioridade no atendimento. Como quase sempre os requisitos são antagônicos, onde a 

otimização de um implica a sub otimização de outro, estes precisam ser avaliados e 

hierarquizados.  Com isso, pode-se seguir com a fase de geração de alternativas, 

estabelecendo a melhor solução para o projeto. 
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Avaliação da proposta 

 

Assim como os modelos anteriores, a proposta de Bonsiepe (1984) também não apresenta 

tópicos relacionados às questões ambientais ou ao planejamento estratégico da empresa-

cliente. Entretanto, tal relação poderia ser estabelecida com a utilização de uma equipe 

multidisciplinar capaz de estabelecer um equilíbrio entre os desejos dos consumidores, as 

necessidades da companhia e os limites do meio ambiente.  

 

 

2.7. Gustavo BOMFIM (1977) 

 

O autor define o design como uma das atividades que se ocupam da configuração dos produtos 

fabricados em série. Acredita que devido à crescente complexidade das variáveis envolvidas 

em um projeto, é necessária a utilização de uma metodologia no processo de design.  

 

Entretanto, lembra que os métodos são apenas instrumentos de trabalho que auxiliam na 

organização de tarefas, tornando-as mais claras e precisas, ou seja, oferecendo suporte lógico 

ao processo de desenvolvimento. E salienta que estes dependem sempre das capacidades 

técnicas e criativas de quem os utiliza. 

 

Para Bomfim (1995), existem cinco pontos principais que determinam o desenvolvimento de 

um projeto: o designer; a empresa; o consumidor; a sociedade como instituição 

determinadora de políticas públicas; e o produto em si. Este último, representando a 

necessidade do mercado produtor e do mercado consumidor.  

 

O autor sugere que o fundamento do modelo metodológico é compreendido de três etapas. A 

primeira etapa compreende a da criação de um produto, onde o resultado deve ser coerente 

com as demandas do produtor e com os desejos do consumidor. Desta maneira, o produto 

passa a apresentar um valor de troca através de sua comercialização e um valor de uso 

através de sua utilização e consumo.  

 

A segunda etapa corresponde ao processo de produção envolvendo matérias-primas, capital, 

trabalho e tecnologia. A terceira e última etapa é representada pela utilização do produto e a 

satisfação das necessidades de forma independente e interativa.  

 

De acordo com o autor, o processo não se desenvolve de forma linear, mas naturalmente, 

quase que de forma simultânea. 

 

O método proposto pode ser observado na tabela 3.6 a seguir. 
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1. Problematização 1.1. Compreensão da necessidade 

1.2. Descrição dos processos de solução 

 - Avaliação dos processos 

1.3. Compreensão do processo definido 

 - Descrição dos sub-processos existentes e possíveis 

 - Avaliação dos sub-processos 

 - Descrição dos sistemas de produto 

 - Avaliação dos sistemas de produto 

2. Análise 2.1. Levantamento dos produtos do sistema eleito 

2.2. Análise dos produtos 

 - Avaliação dos produtos 

3. Desenvolvimento 3.1. Interação dos fatores do produto 

 - Geração de alternativas 

3.2. Geração de alternativas do produto 

 - Representação das alternativas de projeto 

 - Avaliação das alternativas 

4. Implantação 4.1. Meios de representação para o processo de fabricação 

 - Testes de verificação 

4.2. Produção piloto 

4.3. Lançamento do produto no mercado 

 - Comportamento do produto no mercado 

Tabela 3.6: proposta de metodologia de BOMFIM (et al 1977 apud ALVARES, 2004). 

 

Momento briefing 

 

Fazendo-se uma avaliação sobre a proposta de Bomfim, observa-se que o “momento briefing” 

se estende entre as fases de problematização e análise.  

 

O autor sugere  que, antes de iniciar um projeto, seja feita uma problematização para que o 

designer possa compreender a essência da necessidade/problema. Em seguida, devem ser 

descritos e avaliados os processos para a solução do problema.  

 

Após a definição do processo, com a descrição e avaliação das possibilidades de sub-processos 

existentes, realiza-se um detalhamento e avaliação das alternativas de sistemas de produto. 

A partir da definição do melhor sistema, pode-se iniciar uma pesquisa de levantamento de 

produtos que apresentem semelhanças com o sistema eleito, realizando uma análise de 

similares. 
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Ao final desta etapa, parte-se para a geração de alternativas onde o designer estabelece 

interações entre os fatores do produto a fim de encontrar a melhor solução para o problema. 

 

Avaliação da proposta 

 

O modelo de Bomfim (et al, 1977 apud ALVARES, 2004) não estabelece relação direta com as 

questões ambientais ou com o planejamento estratégico da companhia. Mas isso não 

determina que esta proposta metodológica impossibilite tal relação. Para isso, basta que uma 

equipe multidisciplinar seja capaz de estabelecer um equilíbrio entre os desejos dos 

consumidores, as necessidades da companhia e os limites do meio ambiente.  

 

Mesmo não apresentando uma relação direta com a questão ambiental, o autor sugere quatro 

caminhos distintos para os produtos, após sua utilização. Conservação, onde os produtos são 

preservados, assumindo um valor histórico, simbólico; reaproveitamento de funções, com o 

reaproveitamento de uma ou algumas funções; reaproveitamento de material, através da 

reciclagem; e descarte e destruição, quando já não mais possível aproveitar funções ou 

materiais do produto. 

 

 

2.8. Mike BAXTER (1998) 

 

Baxter [1998], assim como Bomfim (1995), apresenta o processo de design como uma 

atividade que envolve diversos personagens com diferentes interesses e habilidades: 

 

- Consumidores: desejando novidades, melhores produtos e preços razoáveis; 

- Vendedores: ansiando por diferenciações e vantagem competitivas; 

- Engenheiros de produção: querendo simplicidade de fabricação e facilidade de montagem; 

- Designers: desejando experimentar novos materiais, processos e soluções formais; 

- Empresários: querendo investimentos baixos e retorno rápido de capital. 

 

Desta maneira, o processo de desenvolvimento de novos produtos certamente é uma solução 

de compromisso, onde diversos interesses devem ser atendidos. Ou seja, é preciso 

estabelecer uma harmonia entre os fatores que adicionam valor e os que acrescentam custo. 

 

De acordo com Baxter, O processo de planejamento de novos produtos não é uma atividade 

simples, nem direta. Ela requer pesquisa, planejamento cuidadoso, controle meticuloso e, 

principalmente, o uso de métodos sistemáticos. Por isso, é considerada como uma atividade 

gerencial de risco. 
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O autor afirma que “a inovação é o principal ingrediente para o sucesso dos negócios” e que, 

em primeiro lugar, as empresas devem decidir se desejam ou não inovar. Por ser uma decisão 

muito arriscada com grande grau de incerteza, Baxter propõe a utilização do funil das 

decisões, uma ferramenta que pode ser utilizada ao logo do processo de desenvolvimento do 

novo produto, auxiliando na visualização das variações de riscos e incertezas que existem no 

processo. Este mostra como as decisões convergem para uma redução progressiva dos riscos 

quando estas são tomadas a partir de uma estratégia de negócios. 

 

 

Figura 3.5: funil das decisões (BAXTER, 1998) 

 

É importante esclarecer que o funil das decisões não representa a complexidade do método, 

apenas expõe as principais alternativas e decisões a serem tomadas ao longo do processo. 

Entretanto, as atividades de desenvolvimento podem ocorrer em diversas etapas do funil das 

decisões. De acordo com o autor, uma espiral seria um diagrama que poderia representar a 

atividade de desenvolvimento de novos produtos, representando realimentações. 

 

Para Baxter (1998), o requisito fundamental para fazer frente à concorrência industrial é a 

utilização de uma estratégia empresarial inovadora, propondo redução de custos e criação de 

uma identidade ou estilo do produto. A partir de um bom planejamento é possível realizar a 

identificação de uma oportunidade, pesquisa de marketing, análise dos produtos 

concorrentes, proposta do novo produto, elaboração das especificações da oportunidade, 

para finalmente, estabelecer as especificações do projeto. 
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Se a empresa decidir pela inovação e colocá-la em seu plano estratégico, o próximo passo é 

avaliar todas as possíveis formas de inovação. Neste momento não são selecionados os 

produtos a ser desenvolvidos, apenas a estratégia de inovação a ser seguida. Para isso, Baxter 

afirma que é preciso estabelecer uma política de inovação para a empresa. Quanto mais 

sólida e contínua for esta política, mais frutíferas serão as atividades da empresa. 

 

Da política de inovação estabelecem-se metas e prazos para a elaboração de um conjunto de 

novos produtos. As decisões, nesta etapa, envolvem menores riscos de incertezas do que as 

etapas anteriores, que vão diminuindo à medida que o projeto vai sendo finalizado. 

 

Segundo Baxter, o planejamento do produto começa com a estratégia de desenvolvimento de 

produtos da empresa, incluindo a identificação de uma oportunidade, pesquisa de marketing, 

análise dos produtos concorrentes, proposta do novo produto, elaboração da especificação da 

oportunidade e terminando com as especificações do novo produto.  

 

O autor lembra também, que muitas decisões importantes sobre o produto são tomadas nessa 

fase: “qual é a clientela do produto e quais são as principais restrições do seu 

desenvolvimento”. Ou seja, muitas decisões devem ser tomadas antes do início do processo 

de desenvolvimento. E reforça 

 

Devido à grande variedade de possibilidades e casos, o autor afirma não ser possível formular 

um método padronizado de planejamento de produtos que possa ser seguido por qualquer 

tipo de empresa, do início ao fim. Desta maneira, apresenta “apenas uma proposta que pode 

ser seguida na medida do possível”.  

 

A seguir, podem-se observar etapas do processo de planejamento de produtos.  

   

 1. Estratégia de inovação do produto  

 2. Início do desenvolvimento de um produto específico  

 3. Pesquisa e análise das oportunidades e restrições  

 4. Especificação e justificativas do projeto  

 Tabela 3.7: etapas do processo de planejamento (BAXTER, 1998).  

 

 

Momento briefing 

 

De acordo com Baxter, o planejamento do produto começa com a estratégia de 

desenvolvimento do produto. Ou seja, antes de qualquer coisa, a empresa deve estabelecer 
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seu próprio planejamento estratégico, e nele indicar quais são os produtos que devem ser 

desenvolvidos para atender aos seus objetivos.  

 

Para se estabelecer uma estratégia de desenvolvimento de produtos, o autor sugere que se 

siga um caminho semelhante ao do planejamento estratégico da empresa, respondendo a 

perguntas como: Onde estamos? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Como saberemos que 

chegamos lá? Desta maneira, será possível estabelecer regras gerais para a inovação dos 

produtos. A partir daí, devem-se apontar as oportunidades do projeto. 

  

Onde estamos? Missão 

Para onde vamos? Objetivos do desenvolvimento de produtos 

Como chegaremos lá? Estratégias do desenvolvimento de produtos 

Como saberemos que chegamos lá? Implementação 

Tabela 3.8: Etapas do planejamento estratégico do desenvolvimento de produtos (BAXTER, 1998) 

 

A especificação da oportunidade é a segunda etapa do processo de desenvolvimento. É 

representada por um documento conciso que descreve a necessidade do mercado por um novo 

produto e a oportunidade de negócio representada por este produto. Ela apresenta a 

vantagem que o consumidor poderá ter ao adquirir este novo produto, em relação aos 

concorrentes. Esta também deve apresentar uma justificativa, em termos financeiros, para o 

seu desenvolvimento. 

 

Em seguida, parte-se para a pesquisa e análise das oportunidades e restrições a fim de 

compreender os desejos e demandas dos consumidores; a concorrência exercida pelos 

produtos concorrentes; e as oportunidades tecnológicas para projeto e fabricação de novos 

produtos. 

 

Ao final destas pesquisas, devem-se realizar análises a fim de selecionar uma oportunidade 

para o desenvolvimento de um projeto conceitual. Este passa por um controle da qualidade 

para verificar sua coerência em relação à satisfação das necessidades do consumidor, 

diferenciação dos outros produtos existentes no mercado, entre outros quesitos, para 

finalmente ser detalhado e seguir para a produção. 

 

Avaliação da proposta 

 

Ao contrário dos modelos apresentados anteriormente, a proposta de Baxter está fortemente 

ligada ao plano estratégico. De fato, o planejamento de produtos está estabelecido dentro do 
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planejamento estratégico da empresa. Entretanto, esta proposta não apresenta relação direta 

com as questões ambientais. 

 

Por ser uma proposta inserida no planejamento estratégico da empresa, a inserção de 

critérios ambientais ao desenvolvimento de novos produtos, pode ser facilmente realizada. 

Para isso basta que a empresa tenha (ou insira) em seus objetivos uma relação com as 

questões ambientais. 

 

 

2.10. Bernd LÖBACH (2001) 

 

Para o autor, o processo de design é tanto criativo quanto um procedimento de soluções de 

problemas. Ou seja: 

 

- Existe um problema que pode ser bem definido; 

- Reúnem-se informações sobre o problema, que são analisadas e relacionadas entre si; 

- Criam-se alternativas de soluções para o problema, julgadas segundo critérios estabelecidos; 

- Desenvolve-se a alternativa mais adequada. 

 

Desta maneira, Löbach (2001) afirma que o processo de design pode ser desenvolver de forma 

extremamente complexa dependendo da magnitude do problema. A concretização de um 

projeto industrial e a incorporação de características devem ser realizadas visando a 

satisfação da necessidade humana de forma duradoura.  

 

O autor divide o processo de design em quatro fases (figura 3.9): análise do problema, 

geração de alternativas, avaliação das alternativas e realização da solução do problema. 

Embora estas fases nunca sejam exatamente separáveis, elas se entrelaçam umas às outras, 

com avanços e retrocessos. 

 

Processo criativo Processo de solução de 
problemas 

Processo de design (desenvolvimento de 
produtos) 

1. Fase de 
preparação 

Análise do problema 

Conhecimento do problema 

Coleta de informações 

Análise das informações 

 

 

 

 

 

Análise do problema de design 

Análise da necessidade 

Análise da relação social 

Análise da relação com o meio ambiente 

Desenvolvimento histórico 

Análise de mercado 

Análise da função 

Análise estrutural 

Análise da configuração 
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Definição do problema, 
clarificação do problema, 
definição de objetivos 

Análise de materiais e processos de fabricação 

Patentes, legislação e normas 

Análise de sistema de produtos 

Distribuição, montagem, serviço a clientes, 
manutenção 

Descrição das características do novo produto 

Exigências para com o novo produto 

2. Fase de 
geração 

Alternativas do problema 

Escolha de métodos para 
solucionar problemas, 
produção de ideias, geração 
de alternativas 

Alternativas de design 

Conceito do design 

Alternativas de solução 

Esboço de idéias 

Modelos 

3. Fase de 
avaliação 

Avaliação das alternativas do 
problema 

Exame das alternativas, 
processo de seleção, processo 
de avaliação 

Avaliação das alternativas de design 

Escolha da melhor solução 

Incorporação das características ao novo produto 

4. Fase de 
realização 

Realização da solução do 
problema 

Realização da solução do 
problema, nova avaliação da 
solução 

Solução de design 

Projeto mecânico 

Projeto estrutural 

Configuração dos detalhes (raios, elementos de 
manejo, etc.) 

Desenvolvimento de modelos 

Desenhos técnicos, desenhos de representação 

Documentos de projeto, relatórios 

Tabela 3.9: proposta de metodologia LÖBACH, 2001. 

 

 

Momento briefing 

 

O autor afirma que a “descoberta de um problema constitui o ponto de partida para o 

processo de design”. É importante reunir e analisar todas as informações disponíveis para que 

o designer possa desenvolver idéias originais e transformá-las em produtos inovadores. Ou 

seja, quanto mais amplo for o aprofundamento do problema, maiores são as possibilidades de 

combinações entre as variáveis e maiores são as probabilidades de se encontrar novas 

soluções. 

 

Segundo o autor, a direção da empresa ou os especialistas em pesquisa de mercado ou de 

consumo retiram do designer a responsabilidade de descoberta ou percepção do problema.  
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Para que um problema seja resolvido, o autor sugere uma cuidadosa análise do mesmo. Neste 

momento é essencial a coleta de todas as informações possíveis sobre o problema a fim de 

realizar diversas análises. O autor sugere que diversas análises sejam realizadas, como 

apresentado na fase de preparação da proposta.   

 

Ao final das análises é possível ter uma visão global do problema, de modo a permitir defini-lo 

com precisão. Desta maneira, todos os fatores que influenciam podem ser traduzidos em 

objetivos e metas que deverão ser alcançados com a aplicação de técnicas criativas. 

 

Avaliação da proposta 

 

Percebe-se que o modelo metodológico de Löbach estabelece laços tanto com o planejamento 

estratégico da empresa, quanto com as questões ambientais. A primeira relação pode ser 

observada no fato de que o processo é partilhado entre designer e empresa, desde o 

levantamento de informações até as tomadas de decisão.  

 

Sobre isso, o autor comenta sobre a participação de todos os responsáveis pelo planejamento, 

design e comercialização no processo de avaliação de alternativas. Para isso apresenta duas 

perguntas que podem ser aplicadas como critérios para a avaliação das alternativas: 

 

- Que importância tem o novo produto para o usuário, para determinados grupos de usuários, 

para a sociedade? 

- Que importância tem o novo produto para o êxito financeiro da empresa? 

 

Já a relação com as questões ambientais podem ser verificadas durante várias etapas da fase 

de preparação. O autor sugere, entre outras, a análise da relação com o meio ambiente, onde 

se consideram todas as relações entre a possível solução e o meio ambiente onde será 

utilizado. Neste caso, faz-se um levantamento de hipóteses de todas as circunstâncias e 

situações em que o produto será utilizado durante sua vida útil. Tanto as ações do meio 

ambiente sobre o produto (condições meteorológicas, sujeira etc.), como as ações do produto 

sobre o meio ambiente (poluição, impacto ambiental etc.). 

 

Podem-se citar aqui, também, as análises: funcional; estrutural; de configuração; de 

materiais e processos de fabricação; patentes, legislação e normas; de sistemas de produto; e 

distribuição, montagem, serviço a clientes, manutenção. Todas estas análises permitem, de 

uma maneira ou de outra, a utilização de critérios, visando à redução dos possíveis impactos 

causados pela solução do produto. 
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2.11. Bruno MUNARI (1998) 

 

O autor afirma que a atividade de design surge da necessidade de solucionar um problema. E 

que o processo de design é um conjunto de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, 

que nos leva de forma confiável e segura à solução de um problema. Seu objetivo é o de 

atingir o melhor resultado com o menor esforço. 

 

O método de projeto, para o designer, não deve ser encarado como absoluto nem definitivo; 

pode ser modificado caso ele encontre outros valores objetivos que melhorem o processo. 

Portanto, as regras do método não bloqueiam a personalidade do projetista; ao contrário, 

estimulam-no a descobrir coisas que, eventualmente, poderão ser úteis também aos outros. 

 

Desta maneira, Munari (1998) apresenta um esquema para sua metodologia (tabela 3.9): 

  

 1. Definição do problema 

 2. Componentes do problema 

 3. Coleta de dados 

 4. Análise dos dados 

 5. Criatividade 

 6. Materiais e tecnologias 

 7. Experimentação 

 8. Modelo 

 9. Verificação 

 10. Desenhos construtivos 

 11. Solução 

 Tabela 3.10: proposta de metodologia MUNARI, 1998. 

 

Momento briefing 

 

Como foi possível observar, o momento briefing está relacionado às etapas de definição do 

problema, componentes do problema, coleta de dados, análise dos dados e materiais e 

tecnologias. 
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Para Munari, qualquer que seja o problema, este pode ser dividido em seus componentes. 

Essa operação facilita o projeto, pois tende a pôr em evidência os pequenos problemas 

isolados que se ocultam nos subproblemas.  

 

Decompor um problema em seus componentes significa descobrir muitos subproblemas. Para 

cada um deles, devem ser coletados dados para a melhor análise do problema principal. A 

análise de todos os dados recolhidos pode fornecer sugestões e linhas-guias para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

A etapa seguinte consiste em outra coleta de dados, desta vez, relativos aos materiais e 

tecnologias que o designer pode ter à sua disposição. Estas informações devem ser levantadas 

com a empresa-cliente. Desta forma, o designer deve projetar soluções que estejam de 

acordo com as oportunidades e limitações desta empresa, considerando os dados relativos à 

materiais e tecnologias disponíveis. 

 

Avaliação da proposta 

 

O esquema proposto por Munari (1998) não apresenta tópicos relacionados às questões 

ambientais ou ao planejamento estratégico do cliente. Entretanto, seria possível estabelecer 

estas relações com tais critérios no momento briefing supracitado. A definição de fatores 

influentes ao problema poderia incluir questões estratégicas e ambientais aos componentes 

do problema. 

 

 

2.12. Fábio MESTRINER (2002) 

 

Para Mestriner (2002), o design é uma atividade que projeta para a indústria guiada por uma 

metodologia de projeto. O objetivo da metodologia é instrumentalizar uma seqüência de 

atividades que permitam ao designer desenvolver um projeto de forma consciente e 

organizada, garantindo que os principais pontos do projeto sejam abordados. 

 

Durante o processo de desenvolvimento, é preciso levar em consideração diversos critérios, 

tais como: a função que o produto final irá realizar, as características técnicas da matéria-

prima e do sistema produtivo utilizado em sua confecção, as características e necessidades do 

mercado e do seu consumidor.  

 

Todos esses critérios precisam ser considerados a princípio e levados em consideração no 

processo do desenho, “para que o produto final seja compatível com os equipamentos ou 

máquinas utilizadas em sua produção e atenda às expectativas da indústria e dos 

consumidores” (MESTRINER, 2002). 
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De acordo com o autor, os responsáveis pelo projeto de embalagem, para desenvolver um 

bom projeto, devem atender 10 pontos-chave: conhecer o produto (neste caso, o produto que 

será contido na embalagem); conhecer o consumidor; conhecer o mercado; conhecer a 

concorrência; conhecer tecnicamente a embalagem a ser desenhada; conhecer os objetivos 

mercadológicos; ter uma estratégia para o design; desenhar de forma consciente (preocupado 

com os possíveis impactos que o novo projeto poderá causar ao ambiente); trabalhar 

integrado com a indústria; e fazer a revisão final do projeto. 

 

Como o objetivo de atende aos 10 pontos-chave, Mestriner apresenta uma metodologia 

organizada em cinco passos seqüenciais sistematizados. Sendo eles: (1) Briefing, (2) Estudo de 

Campo, (3) Estratégia de Design, (4) Desenho e (5) Implantação do projeto. Abaixo, pode-se 

observar o esquema de sua proposta metodológica (tabela 3.10): 

  

Briefing Levantamento de informações-chave e 
compreensão dos objetivos mercadológicos 

Estudo de Campo Análise dos concorrentes 

Estratégias de Design Síntese dos dados levantados anteriormente 
e estabelecimento de premissas e diretrizes 
de projeto 

Design Utilização de procedimentos visando o 
melhor desempenho do projeto 

Implementação Detalhamento das especificações técnicas  

Tabela 3.11: proposta de metodologia MESTRINER, 2002. 

 

Momento briefing4 

 

Como se pode observar o autor propõe a aplicação de um briefing a fim de levantar todas as 

informações-chave e compreender os objetivos mercadológicos do produto. Contudo estende 

o momento briefing até as estratégias de design, onde são estabelecidos os requisitos 

projetuais.  

 

Após a aplicação do briefing, o autor recomenda o desenvolvimento de um estudo de campo 

com a realização de uma análise de similares. Com isso, poderão ser observadas 

oportunidades para se obter vantagem competitiva sobre os concorrentes. 

 

                                                 
4 No capítulo anterior foram analisados somente os itens referentes ao briefing propriamente dito proposto por 

Mestriner (2002). 
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Tendo em mãos as informações essenciais ao desenvolvimento da nova proposta, obtidas no 

briefing e no estudo de campo, deve-ser organizar um documento contendo as estratégias de 

design. Nele serão estabelecidos os requisitos projetuais que deverão ser atendidos durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 

O autor afirma que este momento deve ser discutido com o cliente, para que este tenha 

consciência do que foi realmente entendido sobre o projeto. E para que seja preparado a 

avaliar o resultado final baseado na estratégia estabelecida e não por meio de critérios 

subjetivos do tipo gosto/não gosto. 

 

Com a aprovação do documento com as estratégias de design, o projeto segue para a 

elaboração da proposta em si, onde serão desenhados os layouts para escolha de cores, 

tipografias, ilustrações e imagens. 

 

Avaliação da proposta 

 

Avaliando-se o briefing de Mestriner (2002) é possível visualizar itens referentes ao 

planejamento estratégico inseridos nele, tais como mercado/categoria – que avalia 

características, dimensões e peculiaridades, além de posição e participação no mercado -, 

consumidor e objetivos de marketing. 

 

Contudo, mesmo não podendo se observar, no corpo da proposta metodologia, requisitos 

referentes às questões ambientais que possam envolver o projeto, o autor recomenda que o 

designer tenha consciência sobre estas questões. “A preocupação com o impacto das 

embalagens no meio ambiente deve estar presente na atividade dos designers”. E estes 

devem se informar corretamente sobre o assunto “para pode desenvolver de forma positiva e 

consciente, evitando visões pessimistas e catastróficas sobre um tema tão importante” 

(MESTRINER, 2002). 

 

 

2.13. Dijon de MORAES (2006) 

 

Moraes (2006) acredita que se faz necessário a inserção do hábito de prever, de forma 

sistemática e antecipada, ainda durante as etapas de geração das alternativas, coordenadas e 

linhas-guias que promoverão uma relação desejável entre projeto, produção, e o final do 

ciclo de vida do produto. 

 

Desta maneira, o autor propõe um instrumento de auxílio ao design intitulado metaprojeto - 

“que vai além do projeto, que transcende o ato projetual”. Trata-se de uma reflexão sobre o 

projeto a partir de diversos fatores (produtivos, tecnológicos, mercadológicos, materiais, 
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ambientais, sócio-culturais e estético-formais) com base na análise de dados anteriormente 

levantados.  

 

Para o autor, o metaprojeto surge da necessidade por uma “plataforma de conhecimento” 

que suporte e guie a atividade projetual em um cenário fluido e dinâmico, em constante 

mutação.  Entretanto, este instrumento que explora a potencialidade do design, não gera 

outputs como modelo projetual único. Sua aplicação é uma síntese de esforços focados na 

decodificação de cenários possíveis, tendo por finalidade a promoção de uma melhor 

qualidade aos artefatos industriais. 

 

Seu objetivo é demonstrar a prévia avaliação sobre os pontos positivos e negativos 

correlacionados ao desenvolvimento dos produtos industriais, analisando previamente o ciclo 

de vida, a tecnologia produtiva e as matérias-primas aplicáveis, os fatores sociais e 

mercadológicos correlacionados, bem como a coerência estético-formal e os fatores de 

usabilidade intrínsecos aos artefatos industriais.  

 

O metaprojeto se baseia em seis tópicos básicos (tabela 3.12), podendo ser estendidos 

conforme a complexidade do projeto. São eles: 

  

1. Fatores mercadológicos Cenário 

Identidade 

Missão 

Posicionamento estratégico 

2. Sistema produto/design Produto 

Comunicação 

Distribuição 

Serviço 

3. Sustentabilidade ambiental Utilização de poucas matérias-primas no mesmo produto; 

Uso de materiais termoplásticos compatíveis entre si; 

Escolha de recursos naturais e processos de baixo impacto 
ambiental; 

Utilização de poucos componentes no mesmo produto; 

Facilidade no desmembramento e substituição dos componentes; 

Extensão da vida do produto; 

Otimização das espessuras das carcaças em termoplásticos; 

Não utilização de insertos metálicos em produtos termoplásticos; 

Não utilização de adesivos informativos de materiais que não sejam 
compatíveis entre si; 

Uso de madeiras sintéticas e/ou certificadas. 
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4. Influências sócio-culturais Fatores sócio-culturais 

5. Tipológico-formais e 
ergonômicos 

Características materiais 

Características dimensionais 

Cadeia produtiva 

Processo Produtivo 

6. Tecnologia produtiva e 
materiais empregados 

Fatores sensoriais 

Fatores emocionais 

Fatores psicológicos 

Tabela 3.12: proposta de metodologia de MORAES (2006) 

 

Momento briefing 

 

De acordo com o autor, o modelo metaprojetual serve de instrumento para auxiliar o designer 

no levantamento e análise dos fatores que influenciam o desenvolvimento do novo projeto.  

Desta maneira, pode-se dizer que, de certa forma, a proposta de Moraes poderia ser 

comparada com um grande e recheado briefing, já que esta não produz outputs.  

 

Avaliação da proposta 

 

Observando o esquema proposto por Moraes (2006), encontra-se forte relação com as 

estratégias empresariais e com as questões ambientais. Os fatores abordados pelo autor em 

sua proposta permitem que a equipe de design trabalhe em harmonia. Possibilitando o 

desenvolvimento de produtos que estejam de acordo com: os desejos dos 

usuários/consumidores; as necessidades da empresa-cliente — observando oportunidades e 

limitações —; e as limitações do meio ambiente. 

 

 

2.14. Elizabeth PLATCHECK (2003) 

 

A autora acredita que as metodologias são fundamentais no processo de design, pois estas 

traçam diretrizes para o desenvolvimento de produtos e caracterizando-se por estudos de 

princípios e procedimentos fortemente orientados. Além disso, as metodologias podem ser 

consideradas ferramentas essenciais diante de um mercado tão concorrido e restrito. 

 

Entretanto, a autora observa que as atuais propostas metodológicas não atendem ao 

desenvolvimento sustentável. Por isso, propõe uma metodologia de EcoDesign para o 

desenvolvimento de produtos sustentáveis visando a minimização dos impactos ambientais dos 

produtos industriais, desde sua concepção até o término da vida útil. 
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Platcheck comenta que é preciso que a escolha da metodologia seja coerente com a situação 

de cada projeto e que esta seja definida antes do estudo de viabilidade do projeto. Os 

empresários e designers devem ter em mente quais são os objetivos ou a metas a serem 

alcançadas e devem fazer uma previsão de investimento que será aplicado. “A empresa pode 

dar ênfase ao EcoDesign e, para tanto, deve empregar uma metodologia que avalie esse 

conceito desde a criação até a reciclagem e o descarte final do produto ou de suas partes” 

(PLATCHECK, 2003). 

 

A proposta de metodologia apresentada por Platcheck (2003) tem a finalidade de produzir 

mudanças relevantes de ordem ambiental.  Desta maneira, a autora chega à conclusão que 

tais procedimentos são de suma importância para o desenvolvimento de novos produtos. Por 

esta razão, sugere a inserção de vários critérios ambientais em todas as fases da metodologia.  

 

Platcheck propõe uma metodologia composta de quatro fases distintas: Fase da Proposta, 

Fase de Desenvolvimento, Fase de Detalhamento e Fase de Comunicação, conforme figura 

3.6. 
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Figura 3.6: proposta metodológica de Platcheck (2003) 

 

Momento briefing 

 

Pode-se observar que o momento briefing da proposta metodológica apresentada por 

Platcheck vai desde a fase da proposta até as primeiras etapas da fase de projetação e 

detalhamento, onde são estabelecidos os parâmetros do projeto. 

 

A fase de proposta é composta de etapas distintas que irão compor a identificação do cliente, 

a definição dos problemas em questão, as metas a serem atingidas durante a fase de 

detalhamento, as restrições que irão impedir de alguma maneira a plena satisfação das 

metas, cronogramas de execução, programas de trabalho e custos de projeto. 

 

A definição do problema, segundo Platcheck (2003), é o momento de reconhecimento das 

necessidades do usuário para a realização das tarefas que envolvem o desempenho do 

produto. Para tal, é relevante responder seis perguntas básicas que levarão a realização de 

uma pré-pesquisa, ou seja, um levantamento inicial de dados. Neste momento a autora 

recomenda a inserção de variáveis, contudo, não esclarece quais ou o porquê. 
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- O QUE é o problema/necessidade?  

- QUEM tem o problema/necessidade?  

- COMO ocorre o problema/necessidade? 

- QUANDO ocorre o problema/necessidade?  

- ONDE ocorre o problema/necessidade?  

- PORQUE ocorre o problema/necessidade?  

 

Com as informações obtidas a partir destas perguntas, é possível compreender a real noção 

do problema que permitem a indicação de metas e restrições. Estas são declarações de alvos 

e limitações que devem ser atendidas e respeitadas no decorrer do projeto e devem estar em 

harmonia com as questões ambientais, tais como redução do impacto causado pela extração e 

transformação de matéria prima, o processo de produção e transformação, a utilização ou 

descarte do produto final. 

 

A fase da proposta se encerra com a elaboração do plano de trabalho, do cronograma e da 

avaliação dos custos. 

 

A fase de desenvolvimento é a parte analítica do processo de projetação, onde, ao invés de 

buscar soluções imediatas para os problemas descritos na fase anterior, faz-se uma análise da 

situação e de como os problemas e necessidades são solucionados atualmente. Nesta fase são 

realizadas diversas análise, como se pode observar na figura 3.7, onde a autora sugere a 

contínua inserção de diversos parâmetros ambientais. 

 

Com o resultado da análise dos dados levantados na fase de desenvolvimento, podem-se 

estabelecer os parâmetros de projetos. Este é o início da fase de detalhamento que é 

composta de etapas distintas que geralmente ocorrem simultaneamente: síntese do estado da 

arte (estabelecimento de requisitos projetuais), geração de alternativas e detalhamento 

técnico da solução final. 

 

Avaliação da proposta 

 

Ao observar o detalhamento das fases correspondentes ao momento briefing, pode-se 

perceber o forte laço estabelecido com as questões ambientais e aproximação com o 

planejamento estratégico da empresa. 

 

Durante a fase de desenvolvimento encontram-se tópicos relacionados aos aspectos 

administrativos e técnicos referentes à explicitação dos processos produtivos, assim como 

uma análise de mercado, envolvendo questões de propaganda e marketing. 
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Em todo o corpo de sua proposta metodológica, Platcheck insere variáveis ambientais que 

visam guiar o designer de modo que este possa chegar a soluções que causem menores 

impactos ambientais. 

 

 

2.15. Paulo Carlos KAMINSKI (2008) 

 

De acordo com Kaminski, o inicio de qualquer projeto acontece devido a uma necessidade. 

Esta pode surgir de diversas fontes, tais como, a observação de um indivíduo ou através de 

uma complexa pesquisa de mercado. 

 

Desta maneira, o autor define o processo de desenvolvimento de produtos como um conjunto 

de atividades envolvendo quase todos os departamentos da uma empresa, que tem como 

objetivo transformar as necessidades do mercado em produtos ou serviços economicamente 

viáveis. 

 

De fato, para a manutenção da competitividade, qualquer empresa deve ter sucesso no 

desenvolvimento de novos produtos. Este traz consigo a possibilidade de ampliação da 

participação de mercado, lucro e crescimento. Mas o autor afirma que muitos erros podem 

ser causados neste processo. Para isso, explica sobre a necessidade do estabelecimento de um 

plano estratégico agregado que englobe todos os projetos de desenvolvimento de produtos, 

estabelecendo uma harmonia com os objetivos globais da empresa. 

 

Para ele, o projeto é a principal atividade de quem desenvolve produtos. E afirma que todo e 

qualquer desenvolvimento envolve fatores tecnológicos, econômicos, humanos e ambientais, 

que devem ser considerados em todo o ciclo de produção e consumo. O que pode variar de 

um projeto para outro é a importância de cada um desses fatores.  

 

Podem ser definidas, de acordo com Kaminski (2008), sete fases para o desenvolvimento de 

um projeto, cada uma com características e finalidades específicas, conforme tabela 3.13. 

 

Fase Etapa Detalhamento 

1ª fase  

Estudo da viabilidade 

Estabelecimento da necessidade Necessidades declaradas x reais 

Necessidades culturais 

Necessidades implícitas 

Necessidades percebidas 

Síntese das necessidades 
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Especificação técnica da necessidade Método de formulação das 
características 

Especificação técnica 

Estruturação do desenvolvimento de 
alternativas 

Síntese das soluções 

2ª fase  

Projeto básico 

Seleção da melhor alternativa  

Modelos a serem elaborados e 
desenvolvidos 

Modelos icônicos 

Modelos analógicos 

Modelos simbólicos 

Análise da sensibilidade Conhecimento aprofundado do 
produto 

Indicação de adequabilidade das 
especificações adotadas 

Avaliação preliminar 
quantitativa do desempenho do 
produto 

Análise da compatibilidade Compatibilidade funcional 

Compatibilidade material 

Compatibilidade dimensional 

Análise da estabilidade  

Otimização  

Ensaios experimentais  

3ª fase  

Projeto executivo 

Especificação dos conjuntos  

Especificação dos componentes  

Protótipo  

Avaliação  

Aperfeiçoamento  

Descrição de engenharia  

4ª fase  

Planejamento da 
produção/execução 

Planejamento de novas instalações 
(quando necessário) 

 

Determinação dos processos de 
fabricação e montagem de cada 
componente e/ou conjunto do 
produto final 

 

Determinação dos recursos humanos  
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necessários 

Projeto de ferramentas e dispositivos 
de fabricação e montagem (quando 
necessário) 

 

Estudo do controle de produção  

Qualificação de fornecedores para a 
obtenção de componentes 

 

Determinação de normas de 
segurança necessárias 

 

Estabelecimento do sistema de 
garantia de qualidade 

 

Planejamento do fluxo geral de 
informações 

 

5ª fase  

Planejamento da 
disponibilização ao cliente 

Projeto de embalagem do produto  

Escolha da forma e dos locais de 
depósitos 

 

Planejamento da promoção do 
produto 

 

6ª fase  

Planejamento do consumo 
ou utilização do produto 

Facilidade de manutenção  

Confiabilidade adequada  

Segurança de operação  

Interação homem-produto  

Aparência estética  

Economia de operação  

Durabilidade adequada  

7ª fase  

Planejamento do abandono 
do produto. 

Projetar utilizando a tecnologia 
adequada para reduzir a 
obsolescência técnica 

 

Projetar de modo que a vida útil 
coincida com a utilização 

 

Projetar vários níveis de utilização  

Obter informações de 
aperfeiçoamento a partir de 
produtos que tenham sido 
abandonados 

 

Tabela 3.13: Fases para o desenvolvimento de um projeto (KAMINSK, 2008) 
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Momento briefing 

 

Dentro da fase de estudo da viabilidade, desde o estabelecimento da necessidade até a 

especificação técnica da necessidade, encontra-se o momento briefing. 

 

O estudo da viabilidade é a fase de identificação e detalhamento da necessidade. Nele, o 

problema é apresentado sob a forma de características funcionais, operacionais e 

construtivas, limitações e critérios do projeto, determinando os requerimentos técnicos do 

produto.  

 

Como comentado anteriormente, Kaminski afirma que qualquer projeto surge de uma 

necessidade. Esta deve ser avaliada e compreendida para “evitar enganos dispendiosos devido 

a erros de interpretação”. Para isso, o autor sugere que as necessidades, classificadas em 

declaradas x reais; culturais; implícitas; e percebidas, sejam avaliadas de forma detalhada. 

 

 A partir daí, e antes de seguir para a execução do projeto, o autor afirma que, na síntese das 

necessidades, algumas questões devem ser abordadas.  

 

- O produto a ser desenvolvido é compatível com os objetivos da empresa? 

- O produto é compatível com os recursos técnicos, humanos e financeiros da empresa? 

- O produto é compatível com a propaganda institucional da empresa? 

- Qual é a necessidade a ser satisfeita? 

- Já existe um mercado, ou ele ainda deve ser criado? Qual o seu tamanho e que parcela dele 

se pretende obter? 

- As campanhas dos produtos são únicas, periódicas ou contínuas? Qual é o ciclo previsto de 

reposição do produto? 

- Qual é o nível de substituição de marcas que ocorre no mercado? 

- Qual será a resposta esperada dos consumidores? 

- De que forma, a que custo e por quanto tempo o usuário estará satisfeito? 

 

Estas resultarão em um conjunto resumido de exigências que deverá ser apresentado o mais 

técnico e quantitativo quanto possível na especificação da necessidade com a especificação 

técnica. “A especificação das características técnicas do projeto será um conjunto de 

requisitos funcionais, operacionais e construtivos a ser atendido pelo produto”. Ou seja, neste 

momento são estabelecidos os parâmetros projetuais. 

 

Avaliação da proposta 

 

A proposta apresentada por Kaminski estabelece forte relação com as estratégias 

empresariais e com as questões ambientais. Segundo o autor, o ideal é que o desenvolvimento 

do produto esteja integrado ao planejamento estratégico da empresa. Esta relação é 
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reforçada na etapa de síntese das necessidades, quando o autor sugere que as informações 

obtidas na compreensão da necessidade sejam confrontadas com os objetivos, propaganda e 

recursos técnicos, humanos e financeiros da empresa. 

 

Além disso, devem ser considerados critérios ambientais relacionados ao projeto. O autor 

comenta que, para se ter certeza de que a realização do projeto é viável (inclusive em 

termos ambientais), “o projetista deve se perguntar sobre o mérito global do projeto 

proposto para atender a uma dada necessidade: O projeto atende às necessidades sem causar 

danos ao ambiente? Qual o custo extra para não causar danos? Existem alternativas?” 

(KAMINSKI, 2008) 

 

Desta maneira, uma análise criteriosa do projeto pode permitir a inserção de requisitos 

ambientais no desenvolvimento do produto, tais como a redução de componentes, a 

preocupação com a seleção de matérias, a montagem ou desmontagem do produto. 
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Conclusões do capítulo 

 

 

 

 

Não faltam conceitos e sugestões de metodologias para o processo de design. Algumas 

definições podem gerar discussões e divergências, entretanto, as várias interpretações dadas 

a ela, não são necessariamente excludentes entre si. Estes significados assumem posições 

importantes no complexo quebra-cabeça que forma o conjunto de atividades relacionadas ao 

processo de design.  

 

De maneira resumida, o design pode ser visto como um processo multidisciplinar de geração 

de soluções para um problema/necessidade (principalmente de mercado), identificado a 

partir de um briefing, visando satisfazer os desejos dos consumidores e as necessidades da 

empresa, ponderando entre os requisitos e limitações impostas pelo projeto e as relações que 

o produto poderá ter com o meio ambiente.  

 

Estabelecendo-se uma relação entre o momento briefing das diversas metodologias 

levantadas, pode-se observar que, existem informações básicas que suportam o 

desenvolvimento de produtos. Ou seja, algumas informações do momento briefing são comuns 

a várias propostas metodológicas. Entre elas, identifica-se: definição do 

problema/necessidade; consumidor/público-alvo; mercado/concorrência; especificações 

técnicas (materiais e processos).  

 

É possível observar algumas similaridades entre estas e as informações contidas no modelo 

genérico de briefing identificado no capítulo anterior. Elas se sobrepõem e se completam. 

Seus objetivos são os mesmos: definir requisitos e parâmetros para a elaboração do projeto. 

  

Baseado nos vários modelos observados, pode-se estabelecer um roteiro genérico de processo 

de desenvolvimento projetual. Este modelo constitui-se das fases de: definição e análise do 

problema, geração e seleção de alternativas, detalhamento e execução, conforme tabela 

3.14. 

 

 



 

 

Proposta 
Metodológica 

Definição do Problema Análise do Problema Síntese Realização 

JONES (1963) Análise Síntese Avaliação 

ARCHER (1965) Briefing Coleta de dados Esboços Preparação Documentação 

BONSIEPE (1984) Problematização Análise 
Definição do 
problema 

Anteprojeto e geração de alternativas Projeto 

BOMFIM (1977) Problematização Análise Desenvolvimento Implementação 

BAXTER (1998) Estratégia de Inovação Início do desenvolvimento do produto 
Pesquisa e análise das 

oportunidades e restrições 
Especificação 

LÖBACH (2001) Fase de preparação Fase de geração Fase de avaliação Fase de realização 

MUNARI (1998) Definição do 
problema 

Componentes 
do problema 

Coleta de 
dados 

Análise dos dados Criatividade 
Materiais e 
tecnologias 

Experimentação Modelo Verificação 
Desenhos 

construtivos 
Solução 

MESTRINER (2002) Briefing Estudo de Campo 
Estratégias de 

design 
Design Implementação 

MORAES (2006)  Metaprojeto  

PLATCHECK (2003) Fase da proposta Fase de desenvolvimento 
Fase de 

Detalhamento 
Fase de 

comunicação 

KAMINSK (2008) Estudo da Viabilidade Projeto básico Projeto executivo 

Tabela 3.14: comparação entre as metodologias (proposta da autora, 2009) 
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Pode-se também, de acordo com os critérios pré-estabelecidos no início deste capítulo, 

elaborar uma tabela 3.14, identificando, nas metodologias levantadas, a presença das 

relações diretas com a estratégia empresarial e com a preocupação ambiental. 

 

Proposta Metodológica Planejamento Estratégico Relação com as questões ambientais 

JONES (1963) X X 

ARCHER (1965) X X 

BONSIEPE (1984) X X 

BOMFIM (1977) X X* 

BAXTER (1998) V X 

LÖBACH (2001) V V 

MUNARI (1998) X X 

MESTRINER (2002) V X* 

MORAES (2006) V V 

PLATCHECK (2003) V V 

KAMINSK (2008) V V 

Tabela 3.15: análise das metodologias - relação ao planejamento estratégico e às questões 
ambientais (Proposta da autora) 

 

Como se pode observa na tabela acima, das onze propostas analisadas, seis apresentam 

alguma relação com a estratégia da empresa, destas, três são da área de engenharia. 

Somente quatro fazem relação direta com as questões ambientais e outros dois autores fazem 

relação indireta (Bomfim apresenta algumas sugestões para o fim da vida de um produto; e 

Mestriner comentam sobre a necessidade da inserção de requisitos ambientais ao projeto). 

 

Desta maneira, pode-se concluir que existe uma carência de metodologias que abordem a 

preocupação com as questões ambientais, inserindo em suas estruturas critérios que guiem os 

designers a elaboração de soluções que tenham o mínimo de impacto ambiental. 

 

Claro que tais resultados poderiam ser mais facilmente obtidos se as companhias 

estabelecessem, em seus planejamentos estratégicos, uma relação com tais questões. 

 

 

 

                                                 
* Não aparece no roteiro da proposta, mas o autor sugere sua inter-relação. 
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AS EMPRESAS E A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por muitos anos, as empresas atuaram sem pensar no impacto de deu negócio no meio 

ambiente e na sociedade. No entanto, a exploração indiscriminada desses recursos deixou de 

ser a solução para o desenvolvimento e para ser considerada um problema global. Segundo 

Moraes & Freitas (2009), o crescimento econômico sempre esteve atrelado à transformação 

de recursos naturais em matéria-prima para a manufatura dos produtos. 

 

“Hoje somos quase 7 bilhões de seres humanos, e tiramos da Terra 30% mais 

do que ela pode dar, exaurindo rapidamente o patrimônio de cuja renda 

dependamos. Vivemos isolados numa grande nave, com recursos finitos e 

limitado espaço para dejetos. A realidade que conhecíamos – mas não 

sentíamos – agora se impõe, sob a forma de mudanças climáticas, 

montanhas de lixo, conflitos por água, petróleo e outros recursos.” 

(BELINKY, 2009) 

 

Para Hawken, Lowis & Lowis (1999) destruir a natureza significa inviabilizar o 

desenvolvimento econômico da humanidade. Para eles, uma economia precisa de quatro tipos 

de capital para funcionar adequadamente: o capital humano, na forma de trabalho e 

inteligência, cultura e organização; o capital financeiro, que consiste em dinheiro, 

investimento e instrumentos monetários; o capital manufaturado, com a infra-estrutura, as 

máquinas, as ferramentas e as fábricas; e o capital natural, constituindo dos recursos, 

sistemas vivos e os serviços do ecossistema. Por isso, afirmam que o capitalismo industrial 

seria como uma incoerência temporária. “Não por ser capitalismo, evidentemente, mas por 

destruir sua fonte de recursos.”  

 

Brundtland, que organizou o relatório Nosso Futuro Comum (de 1987), afirmava que a maioria 

das empresas não tinha muito claro estes conceitos. Elas atuavam como espectadores e não 

como protagonistas dos acontecimentos, tanto por desconhecimento quanto por desinteresse.  

 

Entre os anos de 1990 e 2000, houve uma explosão da ecoeficiência e da prevenção dos 

riscos, que segundo com Fonseca & Viturino (2009), podem ser atribuídos às relações da 

empresa com o meio. De acordo com Campos (1995 apud OLIVEIRA, 1997), foi um período em 
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que a defesa do meio ambiente deixou de ser apenas assunto de ambientalistas e passou a ter 

grande significados nas estratégias empresariais. “Dentro dos escritórios e das fábricas, 

cresceu o movimento de inclusão de funcionários e outras partes interessadas nas políticas de 

sustentabilidade” (FONSECA & VENTURINO, 2009). 

 

Depois de anos gastos na exploração da filantropia e da cidadania corporativas, de acordo 

com Laville (2009), finalmente uma revolução está acontecendo nas salas de conselhos 

administrativos em muitos países. Os empresários começam a pensar formas de reduzir os 

custos relacionados ao consumo excessivo dos recursos naturais e relatar esforços feitos para 

limitar os impactos negativos dos negócios sobre as pessoas e o planeta.  

 

Desta maneira, as companhias estão tomando consciência que os recursos obtidos na natureza 

e usados na produção de bens de consumo são esgotáveis, e preservá-los passou a ser 

prioridade para as empresas que dependem deles para sobreviver.  

 

A ampliação do conhecimento a respeito das conseqüências do atual modelo de 

desenvolvimento sobre o meio ambiente e, em conseqüência, o aumento do sentimento da 

consciência ecológica, têm trazido profundos questionamentos a sociedade e aos governos 

sobre diversas áreas de atuação da atividade humana, principalmente aquelas que podem 

provocar impactos no equilíbrio dos ecossistemas existentes.  

 

De acordo com Moraes (2009), as empresas já nascem e crescem com cuidados ambientais, 

mas quase sempre só tomam uma atitude quando já aconteceu o desastre. “Só há reação 

depois de crises.” Mas com o desenvolvimento de uma estratégia empresarial consciente das 

questões ambientais, é possível limitar os problemas, para não ter de perder tempo (saúde e 

dinheiro) reparando danos já causados (MANZINI & VEZZOLI, 2005). 

 

Por esta razão, muitas empresas passaram, então, a modernizar seus processos para melhorar 

sua imagem com os consumidores e, em conseqüência, ter bons resultados financeiros. “Foi 

difícil combinar preocupações sociais e ambientais em uma cultura focada apenas no 

crescimento econômico”, de acordo com José Erasmo de Andrade, superintendente da 

Usiminas de Cubatão em entrevista à revista Veja de 30 de dezembro de 2009. “Era isso ou 

morrer”. 

 

 Segundo Oliveira (1997), o ambiente de uma economia globalizada, a valorização do cliente 

pelas empresas, a crescente preocupação da população pelas causas ambientais e as 

conseqüentes leis e normas regulamentadoras de proteção, fizeram com que as companhias 

transformassem possíveis ameaças em um lucrativo negócio.  
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Esta “atitude verde” adotada pelas empresas está sendo bem vista pelos clientes e 

instituições. De acordo com estudo realizado pela Deloitte – empresa que oferece serviços de 

consultoria -, intitulado “A cadeia da sustentabilidade”, verificou-se que 84% das empresas 

apontaram a imagem como a grande favorecida pelo bom comportamento socioambiental, 

seguida da conquista de novos mercados com 59% e, em terceiro, a produtividade com 58%.  

 

“Se fosse apenas uma questão de imagem, ainda assim seria vantajoso investir em negócios 

sustentáveis”, afirma Joe Sellwood, responsável pela operação na América Latina da ONG 

AccountAbility, que trabalha no fomento de boas práticas de gestão de empresas e governos 

(FONSECA & VITURINO, 2009). 

 

Assim como houve um aumento do conhecimento dos consumidores a respeito de consumo 

sustentável, também houve na cooperação entre empresa, governo, consumidores e 

organizações não-governamentais. Em resposta a este aumento de cooperação, surgiram 

diversas regulamentações legais a respeito de critérios ambientais de produtos em várias 

partes do mundo (LEE & PARK, 2005). Por esta razão, é preciso que os responsáveis pelo 

planejamento e desenvolvimento de produtos estejam em sintonia com as causas ambientais. 

 

Diversas empresas só passaram a apoiar as causas ambientais devido à obrigatoriedade legal. 

Entretanto, muitas outras tiveram iniciativa e assumiram o compromisso de abraçar o desafio 

de implementar  práticas de negócio com valores e objetivos de acordo com os critérios 

estabelecidos pelos termos do desenvolvimento sustentável. Um exemplo disso são as 

companhias que fazem parte do Pacto Global1 – acordo desenvolvido pela ONU que visa 

mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção de princípios que busca 

gerenciar o crescimento de modo responsável.  

 

Desta forma, atuar em harmonia com as questões ambientais já não é mais opcional - é 

essencial. Atualmente, para muitas empresas, a qualidade do meio ambiente funciona como 

uma espécie de termômetro para a saúde dos negócios. Isto é, no atual cenário global, a 

longevidade de uma empresa está intimamente relacionada à sua capacidade técnica para 

usufruir a natureza sem esgotá-la. 

 

Com o passar do tempo, para permanecerem como líderes, as marcas deverão ser também 

reconhecidas como líderes em responsabilidade corporativa. Isso deverá acontecer não só por 

causas de suas práticas internas ou processos industriais, mas também, segundo Laville 

(2009), por deixar visível na maior parte dos seus produtos e serviços. As companhias que não 

atenderem as questões ambientais com produtos mais seguros e saudáveis, ficam sujeitas a 

perder a sintonia com o consumidor (OTTMAN, 1994 apud OLIVEIRA, 1997). 

 

                                                 
1 Mais detalhes no capítulo de Normas e Regulamentações 
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De acordo com Kaminski (2008), aparecem como motivações para o desenvolvimento de 

produtos visando ao meio ambiente: 

 

- Economia devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos; 

- Melhoria da imagem institucional; 

- Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas; 

- Ampliação do mercado de produtos verdes (que podem ser vendidos a preços mais altos); 

- Linhas de novos produtos para novos mercados; 

- Maior comprometimento pessoal pela causa ambiental. 

 

Cada vez mais empresas têm se dedicado a investir ou criar equipes dedicadas a pesquisa e 

desenvolvimento de produtos que atendam à estas questões. Estes grupos utilizam e 

desenvolver ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar o processo de planejamento e 

execução de novos produtos. 

 

Em pesquisa sobre a necessidade por informações sobre ecodesign realizada entre 20 

projetistas de produto do Rio de Janeiro, Leal & Oliveira (2002, apud CHAVES, 2003) 

observaram o grau de conhecimento sobre ecodesign dos entrevistados. Dentre eles, 70% 

declararam ter alguma experiência no desenvolvimento de produtos ambientalmente 

amigáveis nos últimos três anos, tendo desenvolvido 6,7 projetos no período, em média.  

 

Sobre a origem da iniciativa de se considerar aspectos ambientais no projeto, 36% são 

próprias dos designers, 36% declaram ser uma decisão tomada em conjunto com o cliente, 

apenas 7% por parte do cliente e 21% não se lembra de quem propôs. O resultado desta 

pesquisa evidencia a importância do conhecimento dos designers para a inserção de 

parâmetros ambientais, pois 72% das decisões foram tomadas junto a eles. 

 

Para os projetistas entrevistados na pesquisa de Leal & Oliveira(2002, apud CHAVES, 2003), as 

informações ambientais mais importantes para o “desenvolvimento de produtos eco-

eficientes” são: os impactos ambientais nos materiais e na produção, os custos ambientais 

para a reciclagem e para o descarte, e informações sobre métodos de avaliação ambiental de 

produtos.  

 

É preciso que os designers estejam, cada vez mais, preparados para suprir a demanda por 

produtos orientados às causas ambientais. Estes profissionais devem ser capazes de 

materializar os desejos dos consumidores e as necessidades do mercado, através da interação 

das viabilidades técnicas com as limitações ambientais.  

 

De acordo com Manzini & Vezzoli (2005), existem quatro níveis fundamentais de interferência 

que os designers podem trabalhar a fim de desenvolver propostas que abracem as questões 

ambientais: 
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- Redesign ambiental do existente: melhoria da eficiência do produto através da redução do 

consumo de matérias e energia, além de facilitar a reutilização e reciclagem dos seus 

componentes. 

- Projeto de novos produtos ou serviços: apresentação de novas propostas que sejam 

ambientalmente aceitáveis e que possam substituir os produtos atuais. 

- Projeto de novos produtos-serviços intrinsecamente sustentáveis: busca a obtenção de 

resultados socialmente apreciáveis e, ao mesmo tempo, radicalmente favoráveis ao meio 

ambiente.  

- Propostas de novos cenários que correspondam a estilos de vida sustentáveis: este nível 

trata da promoção de novos critérios de qualidade que sejam ao mesmo tempo 

ambientalmente sustentáveis, socialmente aceitáveis e culturalmente atraentes. 

 

Santos (2009) também comenta sobre os níveis de interferência. Ele acrescenta um nível que 

pode ser colocado antes dos apresentados por Manzini. Segundo o autor, quanto maior for a 

potência dos impactos ambientais, maiores serão as barreiras para a implementação de uma 

soluções.  Por esta razão, para que o trabalho do designer seja eficiente, este deverá ter 

conhecimento sobre ferramentas específicas que se adéquam dentro da idéia das questões 

ambientais.  

 

Nos próximos capítulos serão apresentadas algumas ferramentas que podem dar suporte ao 

designer que deseja desenvolver produtos orientados às causas ambientais. Assim como, 

também serão apontadas algumas normas e regulamentações que influenciam tais 

desenvolvimentos.   
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NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos princípios da Carta de Rotterdan2, da Agenda 21 e da percepção de que a 

consciência do impacto da atividade humana sobre o meio ambiente deve ser disseminada 

globalmente, as empresas foram obrigadas a ter um melhor relacionamento com o meio em 

que atuavam. Inicialmente encontraram alguns problemas para se ajustar ao novo formato de 

produção, principalmente por questões culturais, mas depois, percebendo a “mina de ouro” 

que tinham nas mãos, as companhias investiram no desenvolvimento de produtos amigáveis 

com o meio ambiente. Com isso, obtiveram bom retorno financeiro.  

 

Cientes deste novo mercado, muitas empresas passaram a ostentar, em seus produtos e 

embalagens, os selos e certificados obtidos, certas de estarem ganhando a preferência no 

chamado “mercado verde”. Esse mercado evoluiu tão rapidamente entre o final da década de 

1980 e o início da década de 1990 que, estimulados pela propaganda, os consumidores foram 

impelidos a consumir certos produtos, acreditando estar causando um bem ao meio ambiente, 

o que ocasionou uma situação paradoxal intitulada por Whitley (1993, apud DENIS, 2004) 

como “consumismo verde”. 

  

A necessidade de fiscalizar produtos e empresas que alegavam estar em conformidade com os 

mais altos padrões ambientais impulsionou a criação de novos mecanismos de inspeção e 

certificação (DENIS, 2004). Sobre isso, a Inglaterra saiu na frente e, na década de 1990, o 

Instituto Britânico de Normatização (BSI), publicou a Norma BS 7750 (Specification for 

Environmental Management Systems - Especificação para Sistemas de Gestão Ambiental) que 

nomeia requisitos para o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de gestão 

                                                 
2 A Carta de Rotterdam ou Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma relação de princípios da 

Câmara de Comercio Internacional (CCI) dirigida às empresas foi publicada em 1991, por ocasião da Segunda 

Conferência Mundial da Indústria sobre Gestão do Meio Ambiente. Seu objetivo é comprometer um amplo leque de 

empresas com a melhoria ambiental, através da adoção de programas de gestão ambiental. 
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ambiental.  Mais tarde, esta norma serviria como base para o desenvolvimento de um sistema 

mundial de normas ambientais da ISO3, a ISO 14000.  

 

A ISO 14000 é um conjunto de normas que trata da gestão ambiental, com o intuito de 

uniformizar as ações que devem ser tomadas para proteger o meio ambiente. Além de 

atender aos aspectos comerciais, pretende permitir que as próprias organizações avaliem e 

incrementem seus desempenhos ambientais. Assim como também, normas que irão 

influenciar na decisão do consumidor final, como rotulagem ambiental e critérios ambientais 

inseridos em produtos. Segundo Valle (1996), “constitui possivelmente o conjunto de normas 

mais amplo que já se tentou criar de forma simultânea” – até agora4. 

 

Diversas empresas, reconhecendo a importância dos impactos ambientais causados por seus 

produtos, começaram a inserir aspectos ambientais positivos no planejamento e 

desenvolvimento de seus produtos. Precisavam identificar os principais aspectos ambientais 

relacionados ao produto em todo o seu ciclo de vida. Estes critérios incluem problemas no 

processo, materiais e matérias-primas, manufatura, distribuição, uso e fim de vida, ou seja, 

todo seu ciclo de vida.  

 

A União Européia, região mais ativa do mundo em regulamentações ambientais, atualmente 

está obrigando suas empresas a utilizarem uma visão holística do produto a partir da adoção 

do princípio do poluidor pagador. Este princípio se baseia no conceito de extensão da 

responsabilidade, onde as empresas são responsáveis pelos seus produtos ao final de sua vida.  

 

Por algum tempo o Brasil também teve a aplicação do conceito da extensão da 

responsabilidade, mas esta se aplicava apenas a pneus. Em 1999 foi aprovada uma resolução 

do CONAMA que obrigava as empresas a recolherem pneus inservíveis – que não apresentam 

mais condições de rodar, nem podem mais ser recauchutados ou reformados - para poder 

produzir novos. A Resolução nº 258/99 previa que a partir de 2005 seria preciso reciclar cinco 

pneus para poder se produzir apenas um novo. Entretanto esta norma foi substituída pela 

resolução nº 416/2009, que apresenta uma fórmula, onde o mercado de reposição de pneus é 

                                                 
3 A ISO (International Organization for Standardization - Organização Internacional para a Normatização), organismo 

mundial criado em 1947 em Genebra, consiste em uma organização não-governamental com mais de cem membros e 

que tem a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, como um de seus fundadores.  Seu objetivo consiste em 

promover, no mundo, o desenvolvimento da normatização, ou seja, criar mecanismos para padronizar as normas 

mundiais que possam facilitar o intercâmbio internacional de bens e serviços. 

 
4 Grifo nosso. De acordo com Belinky (2009), há mais de cinco anos, centenas de pessoas estão se dedicando a 

compilar as expectativas embutidas em acordos internacionais produzidos pelo sistema Nações Unidas e a combiná-

las com as mais consagradas práticas da boa gestão administrativa. O resultado será a ISO 26000, baseada no Pacto 

Global, uma norma internacional de responsabilidade social que está prevista para ser publicada em fins de 2010. 
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resultante da soma do total produzido mais o total importado menos a soma do total 

exportado com o total de pneus que equipam veículos novos. 

. 

De fato, um dos requerimentos propostos na União Européia é que todo mercado europeu 

deve mostrar que seu produto foi desenvolvido de acordo com os princípios do ecodesign. Em 

suma, o crescimento no número de regulamentações ambientais veio pressionar as indústrias 

a desenvolverem produtos ambientais conscientes, ou ecoprodutos. (LEE & PARK, 2005)       

 

De acordo com Turra (2002), muitos países estão percebendo que um dos modos para 

estimular às empresas a executar projetos voltados para o meio ambiente, é desenvolvendo 

políticas ambientais para o produto ecologicamente correto. O objetivo é a elaboração de 

instrumentos para estimular as empresas não só integrar as demandas ambientais nos 

processos de produção, mas também no design do produto.  

 

Para a concorrência internacional, apresentar um selo de garantia de qualidade, e, 

especificamente um do tipo ISO, passou a ser um importante instrumento de marketing. As 

indústrias têm procurado se adaptar rapidamente ao mercado e a concorrência internacional. 

Um exemplo desta adaptação é a busca pela normatização e adaptação às diversas exigências 

internacionais (OLIVEIRA, 1997). 

 

Mas não é apenas através da normatização que as empresas conseguem tão almejado 

reconhecimento da sociedade. Muitas estão dando um passo à frente e abraçando causas 

sócio-ambientais por iniciativa própria. Dentre as diversas ações adotadas pelo setor privado, 

acredita-se que a mais grandiosa seja o Pacto Global, proposto pela ONU. Com amplitude de 

ação mundial, tem como objetivo mobilizar companhias de todo o globo para a adoção de 

práticas empresariais através de princípios que gerenciem um crescimento mais responsável. 

 

Diversas empresas hoje concorrem para estar nos seletos grupos de empresas mais 

sustentáveis do mundo, de acordo com rankings do mercado financeiro como o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial5 (BOVESPA) e o Índice Dow Jones de Sustentabilidade6. A 

permanência nestes seletos grupos funciona como um selo de acesso ao futuro 

economicamente limpo. “Empresas que não estão associadas às boas regras da 

sustentabilidade aos poucos são catalogadas como predatórias também em outros segmentos 

do sistema financeiro” (MORAES, 2009). 

                                                 
5 O Índice de Sustentabilidade Empresarial( ISE) tem como objetivo criar um ambiente de investimento compatível 

com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética 

das corporações através de boas práticas empresariais.  

 
6 Lançado em 1999, foi o primeiro indicador da performance financeira de empresas líderes em sustentabilidade em 

nível global. 
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Pacto Global 

 

O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

tem como objetivo motivar empresas a adotar, em suas operações e estratégias, dez 

princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio 

ambiente e combate à corrupção. Ou seja, estabelecer uma relação entre políticas públicas e 

práticas empresariais a partir de valores e objetivos internacionalmente acordados. 

 

As empresas não são obrigadas a aderir ao Pacto Global. Este acordo de práticas não tem 

finalidade como ferramenta reguladora, código de conduta obrigatório ou fórum para policiar 

políticas e práticas gerenciais. Concordar com os princípios do Pacto Global deve ser uma 

iniciativa voluntária da companhia que deseja adotar diretrizes para a promoção do 

crescimento sustentável e da cidadania, considerando os interesses e preocupações de todas 

as partes interessadas - incluindo funcionários, investidores, consumidores, organizações 

militantes, associações empresariais e comunidade. 

 

Para ajudar as companhias que desejam aderir ao pacto, Kofi Annan, secretário-geral do ONU, 

ofereceu o apoio de cinco agências das Nações Unidas: o Escritório do Alto Comissariado dos 

Direitos Humanos (OHCHR), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização da Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (UNIDO), lideradas pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

 

Os dez princípios advogados pelo pacto são divididos em quatro áreas, conforme tabela 4.1. 

Estes são baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 

na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e na Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção.  

  

Direitos 
Humanos 

1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente; e  

2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 

Trabalho 

3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo 
do direito à negociação coletiva; 

4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

5) A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

6) Eliminar a discriminação no emprego. 
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Meio 
Ambiente 

7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e 

9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

Contra a 
Corrupção 

10) As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 
extorsão e propina. 

Tabela 4.1: Os 10 princípios do Pacto Global (Fonte: www.pactoglobal.org.br) 

 

O Pacto Global é considerado uma importante iniciativa de apoio à disseminação de práticas 

de negócio que alinham valores e objetivos do desenvolvimento sustentável com as 

estratégias empresariais. Além de complementar práticas de responsabilidade social 

empresarial e ser um compromisso mundial, é a base para a criação da ISO 26000 – norma 

internacional de regulamentação social que está prevista para 2010, mas até a data de 

finalização desta pesquisa ainda não foi publicada.  

 

 

Normas da família ISO 14000 

 

No ano de 1993, a ISO reuniu diversos profissionais e criou o Comitê Técnico TC 207 que, de 

acordo com Lemos (2006) é o maior do instituto. Este comitê teria como objetivo desenvolver 

uma série de normas intituladas ISO 14000, estas atuariam nas diversas áreas envolvidas com 

o meio ambiente.  

 

O TC 207 foi dividido em nove subcomitês, ou SC, para que cada um trabalhasse em uma área 

específica, conforme tabela 4.2. O SC1 é o responsável pelo Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), nele está a norma mais conhecida da família, a ISO 14001, que estabelece as diretrizes 

para a implementação do SGA. O SC2 aborda as questões de auditorias ambientais. O SC3, 

fala sobre rotulagem ambiental. O SC4 descreve sobre diretrizes e exemplos de avaliação do 

desempenho ambiental. O SC5 trata da avaliação do ciclo de vida. O SC6 é responsável pelos 

termos e definições usados em todas as normas. O SC7 relata sobre a introdução de aspectos 

ambientais no projeto de produtos. O SC8 estabelece exemplos e diretrizes de comunicação 

ambiental. E o SC9 diz respeito a mudanças climáticas. 

 

Dentro desta lista de normas, observadas na tabela 4.2, ganha destaque para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a ISO 14062, referente à introdução de aspectos ambientais 

no projeto e desenvolvimento de produtos. A seguir observa-se uma apresentação a respeito 

desta norma.  



 

Subcomitê Nº da norma Do que se trata 

SC 1: Sistema de Gestão 
Ambiental 

ISO 14000 Guia de Orientação do Conjunto de Normas da Série. 

ISO 14001 Especificações e Diretrizes para Uso: estabelece diretrizes básicas para um sistema de gestão ambiental.  

ISO 14004 Guia de Princípios, Sistemas e Técnicas de Suporte. 

ISO TR 14061 Orientação para organizações florestais no uso das normas 14001 e 14004. 

SC 2: Auditorias 
Ambientais 

ISO 14010 Guia para Auditoria Ambiental: Princípios Gerais. 

ISO 14011 Procedimentos de Auditoria de Sistema de Gestão Ambiental. 

ISO 14012 Critérios de Qualificação para Auditores Ambientais. 

ISO 14015 Diretrizes para Avaliação de Localidades e Organizações. 

ISO 19011 Guias sobre auditorias da qualidade e do meio ambiente. 

SC 3: Rotulagem 
Ambiental 

ISO 14020 Rotulagem Ambiental Princípios Básicos para Todos os Rótulos e Declarações 

ISO 14021 Rotulagem Ambiental: auto declaração (Tipo II) – termos e definições 

ISO 14022 Rotulagem Ambiental: simbologia 

ISO 14023 Rotulagem Ambiental: metodologia e testes de verificação. 

ISO 14024 Rotulagem Ambiental Tipo I: estabelece os princípios e procedimentos.  

ISO TR 14025 Rotulagem Ambiental Tipo III: estabelece os princípios e procedimentos.  

SC 4: Desempenho 
Ambiental. 

 

ISO 14031 Diretrizes para Avaliação de Desempenho Ambiental. 

ISO 14032 Exemplos de avaliação do desempenho ambiental. 

SC 5: Avaliação de Ciclo 
de Vida. 

 

ISO 14040 Análise do Ciclo de Vida: Princípios e Estrutura.  

ISO 14041 Definição de Escopo e Análise do Inventário do Ciclo de Vida. 



 

ISO 14042 Avaliação dos Impactos.  

ISO 14043 Interpretação dos Resultados.  

ISO 14048 Estabelece o formato da apresentação de dados. 

ISO TR 14047 Fornece exemplos para a aplicação da ISO 14042. 

ISO TR 14049 Fornece exemplos para a aplicação da ISO 14041. 

SC 6: Termos e Definições 
ISO 14050 Gestão Ambiental – Vocabulário. Apresenta a terminologia utilizada em todas as normas citadas 

anteriormente. 

SC 7: Introdução de 
Aspectos Ambientais no 
Projeto e Desenvolvimento 
de Produtos (Ecodesign) 

ISO TR 14062 Estabelece a integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento de produtos. 

ISO Guide 64 Inclusão de aspectos ambientais em normas de produtos. 

SC 8: Comunicação 
Ambiental. 

ISO/TC 207/WG 4 Estabelece diretrizes e exemplos para a comunicação ambiental 

ISO 14063 Estabelece o que foi definido sobre comunicação ambiental 

SC 9: Mudanças 
Climáticas. 

 

ISO/TC 207/WG 5 Estabelece a medição, comunicação e verificação de emissões de gases do efeito estufa. 

ISO/TC 14064 Parte 1 Relativa aos gases do efeito estufa, diz respeito a especificação para a quantificação, monitoramento e 
comunicação de emissões e absorção por entidades. 

ISO/TC 14064 Parte 2 Relativa aos gases estufa, diz respeito a especificação para a quantificação, monitoramento e comunicação 
de emissões e absorção de projetos. 

ISO/TC 14064 Parte 3 Relativa aos gases estufa, diz respeito a especificação e diretrizes para validação, verificação e certificação. 

ISO/TC 207/WG 6 Estabelece a Acreditação. 

ISO 14065 Relativa aos gases estufa, diz respeito aos requisitos para validação e verificação de organismos para uso em 
acreditação ou outras formas de reconhecimento. 

Tabela 4.2: normas da família ISO 14000. Adaptado de Valle (1996), Lemos (2006) e Wikipédia (2010). 
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ABNT ISO/TR 14062 

 

Em 2002, o comitê TC 207 apresentou uma norma específica sobre desenvolvimento de 

produtos ecológicos, a ISO/TR 14062:2002. Esta norma propõe um modelo genérico de design 

com fatores chave a serem considerados durante o planejamento de produtos orientados ao 

meio ambiente, sendo aplicável a todos os tipos de produtos e serviços.  

 

Baseada nesta norma, o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental (ABNT/CB-38), elaborou a 

ABNT ISO/TR 14062, que é apresentada sob a forma de relatório técnico e recebe o nome de 

Introdução de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento de produtos. Neste caso, 

produto pode ser entendido como bens e serviços. 

 

Nela são descritos conceitos e práticas atuais relacionadas à integração de aspectos 

ambientais no processo de design. Pretende servir de uso para todos aqueles envolvidos 

diretamente no planejamento e desenvolvimento de produtos e para aqueles responsáveis 

pelo processo de política/decisão-execução, independente do tipo de organização, tamanho, 

localização e complexidade, para todos os tipos de produtos, sejam novos ou modificados.  

 

Entretanto, esta norma não pretende ser utilizada como uma especificação para certificação 

com finalidade de registro; porém, pode ser utilizada no desenvolvimento de documentos em 

áreas específicas.  

 

De acordo com Lee e Park (2005), uma das mais proeminentes características da ISO/TR 

14062 é sua abordagem holística, que pretenda a integração dos aspectos ambientais nos 

atuais processos de planejamento e desenvolvimento de produtos. A chave para o sucesso 

desta integração está em levar o aspecto ambiental não apenas em consideração durante o 

desenvolvimento do produto, mas também nas questões estratégicas e de gestão.  

 

É importante que a diretora da empresa assuma um compromisso com o programa de 

integração dos aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto. Já que, “as 

decisões tomadas pela administração determinam a estrutura e os objetivos do programa, o 

nível de apoio que o trabalho irá receber e o grau de otimização que o programa alcançará” 

(ABNT NBR ISO/TR 14062:2004). 

 

De fato, o relatório da norma apresenta uma lista com potenciais benefícios obtidos pela 

organização, seus clientes e partes interessadas quando esta se esforça para integrar aspectos 

ambientais no desenvolvimento de seus produtos. Menciona, também, sobre a importância de 

se considerar as estratégicas globais da empresa neste processo. E lista alguns objetivos 

estratégicos da organização que podem influenciar na relevância das questões ambientais: 
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- Atividades da concorrência; 

- Requisitos, exigências e necessidades do cliente; 

- Atividades do fornecedor; 

- Relacionamento com investidores, financiadores, seguradoras e outras partes interessadas; 

- Aspectos e impactos ambientais da organização; 

- Atividades de agências reguladoras e legisladores; 

- Atividades das associações industriais e comerciais.  

 

Para que seja possível alcançar os objetivos desejados, a ISO/TR 14062 apresenta um modelo 

genérico de planejamento e desenvolvimento de produtos, como pode ser observado na 

tabela 4.3, que consiste em seis estágios: planejamento, projeto conceitual, detalhamento do 

projeto, teste/prototipagem, lançamento no mercado e revisão do produto.  

 

  Fases do processo Possíveis ações de integração de aspectos ambientais 
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Planejamento 

Relacionar os fatos, priorizar de acordo com os benefícios e a 
viabilidade, alinhar com as estratégias da organização, 
considerar aspectos ambientais, pensar sobre o ciclo de vida, 
formular requisitos ambientais, analisar fatores externos, 
escolher abordagens ambientais apropriadas ao projeto, 
verificar a abordagem versus questões básicas, elaborar as 
análises ambientais de um produto de referência. 

Ideias do projeto  

Projeto conceitual 

Confrontar idéias, conduzir análises do ciclo de vida, formular 
alvos mensuráveis, desenvolver conceitos de projeto, encontrar 
requisitos ambientais, consolidas como aspectos e aplicar 
resultados na análise em um produto de referência. 

Conceito do projeto  

Detalhamento do projeto 
Aplicar abordagens do projeto e finalizar especificações do 
produto, incluindo considerações do ciclo de vida. 

Solução do projeto  

Teste/prototipagem 
Verificar especificações por meio de ensaios dos protótipos e 
rever considerações do ciclo de vida para o protótipo. 

Protótipo  

Lançamento no mercado 
Publicar materiais de comunicação sobre aspectos ambientais, 
a melhor forma de uso e a disposição final do produto. 
Considerar a possível declaração ambiental e seus requisitos. 

Produto  

Revisão do produto 
Considerar e avaliar experiências, aspectos e impactos 
ambientais 

Tabela 4.3: Modelo genérico de integração de aspectos ambientais no projeto e processo de desenvolvimento do 
produto (Fonte: ABNT ISO / TR 14062: 2004) 
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Como modelo de processo de desenvolvimento de produtos, esta proposta também passará 

pela mesma análise que foi realizada no capítulo anterior, com a identificação do momento 

briefing e avaliação da proposta.  

 

Momento briefing 

 

O estágio inicial desta proposta metodológica, correspondente à fase de planejamento, onde 

se encontra o momento briefing, objetiva formular os requerimentos do projeto baseado em 

análises, levando em consideração a disponibilidade para investimento e o tempo da 

empresa.  

 

Como primeiro passo, sugere-se o levantamento e análise dos fatores externos e internos que 

influenciarão o projeto (ver tabela 4.4). Os fatores externos devem ser colocados em relação 

aos recursos internos disponíveis pela companhia. Com isso, será possível determinar a 

funcionalidade, os principais aspectos e impactos ambientais relacionados ao produto. 

 

 Externos  Internos 

 Necessidades e expectativas do cliente: análise 
básica da função a ser fornecida pelo produto-
desempenho técnico, funcionalidade, 
conveniência, qualidade, preço, mudanças no 
comportamento do consumidor, consciência 
ambiental dos clientes etc.; 

Posicionamento do produto dentro da linha de 
montagem da organização; 

 Conhecimento e especialização da equipe de 
funcionários; 

 Situação de mercado: rentabilidade, imagem 
da organização e de seus produtos; 

Disponibilidade de especialistas externos; 

 Concorrentes: perfil de produtos que 
competem no mercado, incluindo critérios 
ambientais; 

Necessidade/disponibilidade de propriedade 
intelectual relevante; 

 Recursos financeiros; 

 Requisitos ambientais: eficiência e 
minimização no uso de recursos, proteção da 
saúde humana e do meio ambiente, tendo em 
vista substâncias perigosas, emissões e resíduos 
ambientalmente relevantes; 

Disponibilidade dos subconjuntos, dos 
componentes e dos materiais (incluindo 
materiais recuperados e materiais de fontes 
renováveis); 

 Expectativas do público/mídia: consciência 
sobre aspectos relevantes, por parte do público 
em geral, imagem da organização e de seus 
produtos; 

Tecnologias de produção, capacitação para, ou 
necessidade de novos processos; 

 Exigências legais: o desenvolvimento atual e 
futuro, por exemplo, política ambiental 
nacional e internacional, regulamentos, 
legislação relativa ao retorno do produto, à 
responsabilidade do produtor, ao 
gerenciamento de resíduos etc.; 

Capacidade de produção, localização; 

 Área de influência da organização; 

 Disponibilidade dos dados; 

 Sistema do produto: o sistema no qual o futuro Capacitação dos fornecedores 
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produto desempenhará sua função. 

 Tabela 4.4: Possíveis fatores externos e internos que influenciam o desenvolvimento de produtos 
(Adaptado de ABNT ISO / TR 14062: 2004) 

 

Para um desempenho mais efetivo, os autores recomendam, neste momento, a utilização de 

ferramentas que suportem o desenvolvimento de sistemas de medida, análise do desempenho 

ambiental, tomada de decisão, promoção de criatividade e na integração com negócios e 

fatores econômicos. Entre eles têm-se: análise SWOT; benchmarking; QFD (desdobramento da 

função qualidade); LCA (avaliação do ciclo de vida); e análise da viabilidade. 

 

Após a definição dos requisitos do produto (aqui se encerra o momento briefing), segue-se 

para a fase de projeto conceitual. Esta é a etapa criativa, onde serão elaborados conceitos 

que melhor atendam aos requisitos do projeto. A alternativa mais adequada às exigências do 

projeto segue para o detalhamento, onde será detalhada para ser encaminhada à produção 

do protótipo. 

 

A fase de teste/prototipagem serve para verificar se os detalhes do projeto estão de acordo 

com os objetivos ambientais e outras especificações. Sua conformidade com tais requisitos 

permite o lançamento do produto para o mercado e a comunicação de informações sobre 

características e benefícios dos produtos aos consumidores.  

 

Na fase de revisão do produto, o feedback e críticas dos consumidores e outros stakeholders  

fornece importantes informações para a empresa que possibilitam a esta melhorar seus atuais 

e futuros produtos. A partir disso, é possível verificar se as expectativas da organização e dos 

consumidores foram atendidas.   

 

Avaliação da proposta 

 

Toda a proposta apresentada pela norma ISO 14062 estabelece forte ralação tanto com as 

estratégias da organização quanto com as questões ambientais. Em todas as suas fases, 

podem-se observar avaliações e correlações da preocupação com os impactos que o novo 

produto terá com o meio ambiente. 
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REQUISITOS AMBIENTAIS ORIENTADOS AO PROJETO DE PRODUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o aumento exponencial da importância da questão ambiental em diversos segmentos de 

mercado, houve uma imposição da comunidade, seja por intermédio de suas instituições ou 

como mercado consumidor, para o desenvolvimento de produtos ambientalmente corretos.  

 

Para Kaminski (2008), tal fato tem reflexo direto no produto desenvolvido, pois isso pode 

significar lucro ou prejuízo, caso atitudes não seja tomadas. Ou seja, do ponto de vista da 

empresa, a questão não é meramente ideológica, ela pode representar um diferencial no 

próprio desempenho econômico.  

 

Para isso, é preciso que exista uma abordagem e interferência a partir de vários setores: 

público, consumidor, técnicos de diversas áreas, tal como a proposta por Moraes (2006), que 

poderia formar um consenso quanto às políticas ambientais, formar uma rede de informações 

e intenções para desvendar problemas e promover soluções inovadoras, mesmo que simples. 

 

Na sociedade contemporânea, devido à complexidade da geração de produtos e seu descarte, 

Manzini & Vezzoli (2005) acreditam que já não é mais possível conceber qualquer atividade de 

design sem antes confrontá-la com o conjunto das relações que o produto vai ter com o meio 

ambiente. Kaminski (2008) complementa, dizendo que deve ser considerado a cada novo 

projeto, o ciclo completo do produto, incluindo seu destino final. Segundo Bonsiepe (1992): 

 

“Nenhuma profissão hoje pode evitar o confronto com temas como poluição 

ambiental, recursos naturais, crescimento populacional, espécies 

ameaçadas, desequilíbrio ecológico e as conseqüências de suas ações 

profissionais sobre o meio ambiente. Particularmente as profissões de 

design da infra-estrutura material das sociedades modernas – são 

confrontadas com o desafio de criar e articular um novo padrão profissional 

que pode ser chamado, como boa razão, de design ecológico.”  

(BONSIEPE, 1992) 

 

Segundo Papanek (1995), o designer ocupa-se do desenvolvimento de produtos, utensílios e 

outros artefatos e esta atitude exerce uma influência direta sobre o meio ambiente. Como 
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resposta este profissional deve ter uma atitude positiva e unificadora, planejando objetos a 

partir de uma relação entre as necessidades humanas, culturais e ambientais. 

 

Pelo seu estreito envolvimento com o processo produtivo industrial, os designers têm 

apresentado um crescente interesse no entrelace de suas atividades com as questões 

ambientais. A problemática que envolve a geração dos resíduos, assim como o impacto 

provocado pelo desenvolvimento de objetos e o modo como interagem no meio ambiente, são 

assuntos que os profissionais de design que projetam produtos ambientalmente corretos 

devem ter conhecimento.  

 

As soluções adotadas pela categoria, de acordo com Denis (2004), refletem uma boa 

disposição para acompanhar as rápidas mudanças de pensamento. Ou seja, os métodos que 

vem sendo desenvolvidos nos últimos anos, têm apresentado uma adoção de critérios 

ambientais durante o desenvolvimento de um novo produto, no sentido de reduzir 

preventivamente, a poluição que de outro modo viria causar. 

 

Entretanto, a sustentabilidade planejada através do design só poderá ser encontrada se 

ocorrerem mudanças na cultura industrial. De acordo com Turra (2002), esta deverá passar de 

uma estratégia voltada para o produto, para uma estratégia orientada ao desenvolvimento. 

“As empresas devem focar nos objetivos do desenvolvimento sustentável através do trinômio: 

crescimento econômico, equidade social e qualidade ambiental”. 

 

Prever ou identificar aspectos ambientais que influenciam um produto durante o seu ciclo de 

vida pode ser uma atividade complexa. Desta maneira, os profissionais devem adotar 

técnicas, ferramentas, métodos e/ou metodologias que suportem o desenvolvimento de 

produtos orientados ao meio ambiente. Platcheck (2002) sugere que a seleção dessa 

metodologia aconteça antes do estudo da viabilidade do projeto, porque, de acordo com 

Zukin (1996), o simples fato de definir, já limita o campo do projeto e determina o futuro do 

processo inteiro e da própria organização.  

 

Para que a realização do projeto seja coerente com as estratégias globais da empresa, 

Kaminski (2008) acredita que algumas questões devem ser colocadas: 

 

- O produto a ser desenvolvido é compatível com os objetivos da empresa? 

- O produto é compatível com os recursos técnicos, humanos e financeiros da empresa? 

- O produto é compatível com a propaganda institucional da empresa? 

 

Os conhecimentos acumulados pelos profissionais de design são essenciais ao planejamento do 

produto, segundo Turra (2002), pois os mesmos têm um papel importante dentro do contexto. 

Por ser uma atividade que atua na fase da concepção de novos produtos, permite uma ação 
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preventiva em relação aos potenciais problemas causados durante o ciclo de vida destes 

produtos, da sua fabricação ao descarte.  

 

“Juntamente com outros fatores – como custos, assistências, aspectos 

legais, culturais e estéticos -, os requisitos ambientais devem ser levados 

em consideração desde a primeira fase do desenvolvimento de um produto. 

E isso é oportuno porque é muito mais eficaz agir previamente, já no 

projeto, do que buscar soluções, de recuperação ou paliativas, para danos 

já causados (soluções end-of-pipe). Em termos de projeto, é muito mais 

interessante, e eco-eficiente, intervir diretamente no produto em questão, 

do que projetar e produzir (a posteriori) soluções e produtos como o 

propósito de gerir os impactos ambientais.”  

(MANZINI & VEZZOLI, 2005)  

 

De acordo com Kaminski (2008), a previsão sobre o uso de recursos naturais e o controle de 

resíduos deve ser pensada ainda no planejamento do desenvolvimento do produto. “Uma fase 

mais avançada no ciclo de vida pode impossibilitar alguma alteração devido às suas 

inflexibilidades”.  

 

Desta maneira, é preciso que os designers de hoje tenham uma visão global dos processos de 

desenvolvimento, compreendendo todas as etapas que englobam o desenvolvimento de 

produtos: planejamento, produção, distribuição, consumo e recuperação/descarte. 

Dependendo do tipo de projeto, haverá nestas fases exigências que podem ser consideradas, 

muitas vezes, conflitantes, e o projetista deverá encontrar um ponto de equilíbrio. 

 

“Basicamente o designer projeta para o consumidor, mas deverá satisfazer 

o fabricante, que, afinal de contas, é o seu empregador. O consumidor quer 

aparência, funcionalidade, durabilidade, confiança etc.; o fabricante quer 

facilidade de fabricação, poucas exigências de recursos para a fabricação; o 

distribuidor quer facilidade de transporte e armazenamento, atratividade 

para a venda etc.; o recuperador quer facilidade para recuperar os 

componentes e materiais reutilizáveis. Todos querem lucro, e a sociedade 

como um todo quer produtos que não degradem o meio ambiente.” 

(KAMINSKI, 2008) 

 

Para chegar a este objetivo, o designer pode recorrer a um (ou alguns, dependendo do tipo de 

projeto) dos caminhos que dão suporte ao desenvolvimento de produtos orientados ao meio 

ambiente e alinhá-las com a estratégia da empresa. Estes caminhos constituem importantes 

critérios que devem ser empregados no processo de desenvolvimento de produtos, não 

havendo portento, necessidade de uma nova metodologia geral do design para incorporar este 

propósito. Entretanto, o sucesso do emprego de cada método depende fundamentalmente da 
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situação na qual são aplicados, uma vez que nenhum deles pode incorporar todos os critérios 

de design importantes para o desenvolvimento de produtos (WAGNER, 1994).  

 

Para Lee & Park (2005), podem ser utilizadas quarto tipos de abordagem para prevenir o 

impacto causado pelos produtos desenvolvidos: reparar, refinar, redesenhar e repensar. 

Segundo os autores, o ato de reparar prevê a solução dos problemas existentes nos produtos a 

partir de tratamentos end-of-pipe. Refinar significa aumentar a eco-eficiência dos produtos 

existentes. Na ação de redesenho os produtos são ser reelaborados com novos materiais e 

tecnologias. A abordagem de repensar prevê o desenvolvimento de produtos baseado em 

mudanças de paradigmas da sociedade. “As abordagens de redesenhar e repensar são de 

extrema importância para o ecodesign porque ambas relacionam planejamento e 

desenvolvimento de produtos com o aumento da performance ambiental” (LEE & PARK, 2005). 

 

Para reduzir os impactos causados por suas ações sobre a natureza, Kazazian (2005) acredita 

que as empresas e seus projetistas podem exercer um papel importante “ao desenvolver bens 

e serviços voltados às práticas da sustentabilidade”. O autor sugere algumas ações como: a 

adoção de uma produção mais leve, que utiliza matérias-primas renováveis; a redução do 

consumo das matérias-primas não renováveis, assim como de energia e de água; a promoção 

da reciclagem dos resíduos, o tratamento de água; e o estímulo ao uso e descarte final 

corretos do produto.  

 

Papanek (1995) apresenta alguns exemplos de como uma perspectiva ambiental poderia 

modificar o desenvolvimento de produtos.  

 

1. Deveria haver uma ênfase maior na qualidade e durabilidade dos produtos. Os usuários e os 

designers precisam compreender que a obsolescência ou o mau acabamento desperdiçam e 

contribuem para a escassez de recursos naturais. “O estilo do futuro basear-se-á em produtos 

que envelheçam graciosamente, e serão mais intemporais que as novidades, as tendências e 

as modas, que mudam rapidamente”. 

2. Não basta pensar no lucro equilibrado e nos volumes de produção, designers e fabricantes 

precisam se questionar sobre as conseqüências do desenvolvimento de um novo produto. 

4. É preciso compreender que nenhum design poderá ser elaborado isoladamente, todos os 

projetos têm conseqüências sociais, econômicas e ambientais que precisam ser avaliadas e 

discutidas num fórum comum. 

5. Tem de haver uma maior preocupação em compreender a natureza, em conseqüência, uma 

grande vontade de preservar e tratar todo o ambiente.  

 

Dentro do mesmo foco do estabelecimento de quesitos ambientais ao desenvolvimento de 

produtos, Datschesfki (2009), acredita ser possível realizar a produção em massa utilizando os 

protocolos básicos seguidos pelos sistemas naturais. Para ele existem cinco requisitos de 



 
140 

design para produtos sustentáveis. O produto precisa ser cíclico, solar, seguro, eficiente e 

social. Ou seja: 

 

- Cíclico: o produto precisa ser fabricado a partir de materiais orgânicos. Precisa ser 

reciclável ou compostável, ou feito a partir de minerais que se reciclam constantemente em 

um ciclo fechado. 

- Solar: o produto deve utilizar energia solar ou outras formas de energia cíclica e segura, 

tanto na fabricação quanto no uso. 

- Seguro: o produto deve ser atóxico no uso e no descarte, sua fabricação não deve envolver 

emissões tóxicas nem devem afetar o ecossistema. 

- Eficiente: seus processos de fabricação e uso precisam ser melhorados pelo fator 10, ou 

seja, exigindo 90% menos material, energia e água do que produtos fabricados até 1990. 

- Social: seus componentes e matérias-primas devem ser manufaturados apenas sob condições 

justas de funcionamento para os trabalhadores envolvidos e as comunidades locais.  

 

Segundo o autor, os três primeiros quesitos copiam os protocolos utilizados pelos ecossistemas 

das plantas e animais. O quarto é baseado na necessidade de maximizar a utilidade dos 

recursos. E o quinto quesito, “reconhece que todas as companhias produzem impactos sobre 

as pessoas que trabalham para elas e nas comunidades onde operam” (DATSCHEFSKI, 2009). 

 

Para auxiliar no processo de desenvolvimento, diversos pesquisadores publicaram estudos 

referentes a questões chaves, que guiam o projeto a atingir objetivos específicos. Além das 

recomendações supracitadas de Papanek e Datschefski, encontra-se, entre diversas outras 

técnicas, o Design for Sustainability (DfS), o Design for Environment (DfE), Life Cycle Design 

(LCD), engenharia reversa, biomimetismo e DfX – que engloba as duas primeiras. 

 

O DfX (Design for X ou Design for anything) é um instrumento que auxilia o designer no 

desenvolvimento de projeto e foi nomeada desta forma por causa das diversas possibilidades 

de substituição do X por uma atuação específica. Esta abordagem abrange, entre outras, 

Design for Environment (DfE, Design orientado ao meio ambiente), Design for Sustainability 

(DfS, Design para a sustentabilidade), Design for Assembly (DfA, Design para a montagem), 

Design for Dissassembly (DfD, Design para a desmontagem), Design for Quality (DfQ, Design 

para qualidade), Design for Manufacture (DfM, Design para a manufatura), Design for 

Maintainability (DfMt, Design para a manutenção), Design for Reliability (DfR, Design para a 

confiabilidade), Design for Recycling (DfR, Design para a reciclagem). 

 

Pode-se observar que existem muitas opções de ferramentas a serem utilizadas. Desta 

maneira, para uma melhor compreensão do funcionamento cada uma destas ferramentas, 

será apresentada a seguir uma revisão, com o resumo de alguns modelos encontrados, 

considerando a visão abordada seus autores.  
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Como será possível observar no detalhamento a seguir, todas as variantes do DfX podem ser 

encontradas dentro das propostas do Design for Environment de Fiksel (2009), Design for 

Sustainability da UNEP/TUDelft (2009) e Life Cicle Design de Manzini & Vezzoli (2005). Por 

esta razão, e devido sua importância e aprofundamento, somente estas três ferramentas 

serão detalhadas a seguir. 

 

Ao final da revisão das ferramentas, será realizado um cruzamento de dados, visando 

evidenciar as semelhanças e diferenças entre elas. Com estas informações – e as outras, 

levantadas nos capítulos anteriores - será possível arrematar e desenvolver a proposta 

planejada por esta pesquisa.  

 

 

Life Cycle Design (MANZINI & VEZZOLI, 2005)  

 

A tarefa do designer, segundo os autores, deve passar do desenvolvimento de produtos para 

planejamento do sistema-produto. A atividade de design deverá observar o ciclo de vida 

inteiro do produto, ou como se diz em inglês, projetar o Life Cycle Design (LCD). Assim, todo 

novo objeto será planejado observando-se todas as relações que este terá com o meio 

ambiente durante seu ciclo de vida. 

 

Uma nova abordagem no desenvolvimento de produtos ambientalmente conscientes deverá 

basear-se em uma visão mais ampla do que aquela geralmente adotada hoje. Ou seja, o 

produto deve ser planejado considerando, em todas as suas fases, as possíveis relações que 

este terá com o meio ambiente. Todos os inputs das atividades necessárias para produzir, 

distribuir e eliminar/descartar um produto são consideradas uma só unidade e relacionadas 

com os outputs que causarão ao ambiente.  

 

Manzini & Vezzoli (2005) apresentam uma proposta de desenvolvimento de produtos 

ambientalmente corretos a partir do projeto do ciclo de vida, ou LCD (Life Cycle Design).   

 

“O objetivo do LCD é o de reduzir a carga ambiental associada a todo o 

ciclo de vida de um produto. Em outras palavras, a intenção é criar uma 

idéia sistêmica de produto, em que os inputs de materiais e energias, bem 

como o impacto de todas as emissões e refugos, sejam reduzidos ao mínimo 

possível, seja em termos quantitativos ou qualitativos, ponderando assim a 

nocividade de seus efeitos.” (MANZINI & VEZZOLI, 2005) 

 

Para que um produto seja considerado um bom produto não é suficiente que ele satisfaça os 

requisitos ambientais, ele precisa satisfazer os requisitos de um projeto de produto, ou seja, 
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os requisitos de prestação de serviço, tecnológicos, econômicos, legislativos, culturais e 

estéticos. 

 

Uma ação correta e eficaz baseada no LCD deve considerar todas as fases do ciclo de vida do 

produto com o objetivo de minimizar o impacto ambiental. Mas esta abordagem deve ser feita 

em relação à melhor ou a mais provável das configurações do sistema. Os autores acreditam 

que para isso é preciso ser realista. Não é necessário operar em todas estas fases, 

dependendo dos requisitos e limitações impostas pelo projeto, pode-se dar ênfase a uma ou 

outra fase. 

 

O profissional que utilizar esta ferramenta poderá identificar mais facilmente os impactos 

ambientais dos produtos. Desta maneira, poderá reduzi-los com eficácia, “sem se limitar a 

deslocar tais impactos de uma fase para outra do ciclo de vida do produto” (MANZINI & 

VEZZOLI, 2005).  

 

Segundo Manzini & Vezzoli, o LCD é um critério que integra os requisitos ambientais no 

processo de projeto/desenvolvimento dos produtos. A proposta de design do ciclo de vida 

deve ser incorporada a uma metodologia de projeto pré-estabelecida, após a definição das 

estratégias de desenvolvimento do produto, inclusive as ambientais. Ou seja, após o 

estabelecimento dos requisitos projetuais. 

 

Sua anexação à metodologia irá enriquecê-la devido à aplicação de critérios visando à 

redução do impacto ambiental que o novo produto poderia causar. Conforme afirmam os 

autores, o nível em que o LCD e os requisitos do projeto encontram seu clímax é na fase do 

concept design, ou projeto conceitual. 

 

Desta maneira, os autores apresentam um modelo para a elaboração de um Life Cycle Design, 

baseado nos conceitos de: 

 

- Minimização de recursos: reduzir o uso de materiais e energia; 

- Escolha de recursos e processos de baixo impacto ambiental: selecionar os materiais, 

processos e as fontes energéticas de maior ecocompatibilidade1; 

- Otimização da vida dos produtos: projetar artefatos que perdurem; 

- Extensão da vida dos materiais: projetar em função da valorização (reaplicação) dos 

materiais descartados; 

- Facilidade de desmontagem: projetar em função da facilidade de separação das partes e dos 

materiais.   

 

                                                 
1 Ecocompatibilidade: que possui compatibilidade ambiental. 
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A redução e escolha de recursos com baixo impacto ambiental são objetivos para todas as 

fases do ciclo de vida dos produtos; a otimização da vida dos produtos é relacionada, mais 

propriamente, às fases se distribuição (embalagem), uso e descarte/eliminação; a fase de 

extensão da vida dos materiais é própria da fase de descarte/eliminação; e a facilidade de 

desmontagem é funcional para a otimização da vida dos produtos e para a extensão da vida 

dos materiais. 

 

Dentro de cada uma dessas estratégias gerais são apresentadas linhas-guias e recomendações 

que auxiliam e dão suportam ao planejamento de produtos orientados ao meio ambiente. 

 

Para melhor compreender os detalhes da proposta de Manzini & Vezzoli (2005), a seguir foram 

compilados os dados completos da proposta, conforme a tabela 5.1 a seguir: 

 



Estratégia geral Estratégicas específicas Linhas guias Indicações 

A. Minimização 
dos recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Minimizar o uso de 
recursos na produção 

Minimizar o 
conteúdo 
material de 
um produto 

- Desmaterializar o produto ou algumas das suas partes; 

- Digitalizar o produto ou algumas de suas partes; 

- Miniaturizar; 

- Evitar dimensionamentos excessivos; 

- Minimizar os valores das espessuras dos componentes; 

- Usar nervuras para enrijecer as estruturas; 

- Evitar componentes ou partes que sejam estritamente funcionais. 

Minimizar as 
perdas e 
refugos 

- Ecolher os processos produtivos que minimizem o consumo de materais; 

- Adotar sistemas de simulação para a otimização dos parâmetros dos processos de transformação. 

Minimizar o 
consumo de 
energia na 
produção 

- Escolher os processos produtivos commenor consumo energético; 

- Utilizar instrumentos e aparelhagens produtivas eficientes; 

- Utilizar o calor disperso por alguns processos produtivos para o pré-aquecimento de alguns fluxos de 
determinados processos; 

- Utilizar sistemas de regulagem flexível da velocidade dos elementos de funcionamento de bombas e outros 
motores; 

- Utilizar sistemas de interruptores inteligentes das aparelhagens; 

- Dimensionar os motores de maneira otimizada; 

- Facilitar a manutenção dos motores; 

- Definir cuidadosamente os limites e tolerâncias; 

- Otimizar os volumes de compra dos lotes (estoques); 

- Otimizar os sistemas de controle de estoque (inventário); 

- Otimizar os sistemas e minimizar os pesos em todas as formas de transferência dos materiais e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

componentes semielaborados; 

- Utilizar sistemas eficientes de aquecimento (rescaldo), aeração e iluminação das edificações. 

Minimizar o 
consumo de 
recursos no 
desenvolvim
ento dos 
produtos 

- Minimizar o consumo de materiais como papéis e embalagens; 

- Usar instrumentos informáticos para o projeto, modelagem e prototipia; 

- Usar isntrumentos informáticos para o arquivamento, comunicação escrita e apresentações; 

- Usar sistemas eficientes de aquecimento, ventilação e iluminação no local de trabalho; 

- Usar instrumentos de telecomunicações à distância. 

A2. Minimizar o uso de 
recursos na distribuição 

Minimizar as 
embalagens 

- Evitar excesso de embalagens; 

- Utilizar material somente onde for realmente útil; 

- Projetar a embalagem como parte integrada do produto. 

Minimizar os 
consumos no 
transporte 

- Projetar produtos compactos com alta densidade de transporte e de armazenagem; 

- Projetar produtos concentrados; 

- Projetar produtos montáveis no local de uso; 

- Tornar os produtos mais leves; 

- Otimizar a logística. 

A3. Minimizar o uso de 
recursos durante o uso 

 - Projetar produtos de uso coletivo; 

- Projetar buscando a eficiência do consumo de recursos bastantes para o funcionamento do produto; 

- Projetar para a eficiência dos recursos e manutenção; 

- Usar suportes digitais reconfiguráveis; 

- Projetar sistemas com consumo variável de recursos para diferentes exigências de funcionamento; 

- Usar sensores de ajustes dos consumos às exigências de funcionamento; 

- Incorporar nos produtos mecanismos programáveis para desligar automaticamente; 

- Fazer com que o estado default seja o menor consumo possível; 



 - Projetar sistemas com consumo passivo de recursos; 

- Adotar sistema de transformação de energia de alto rendimento; 

- Usar motores com maior eficiência; 

- Projetar/adotar sistemas de transmissão de energia de alta eficiência; 

- Utilizar materiais ou componentes técnicos altamente isolados; 

- Projetar sistemas com isolamento ou distribuição de recursos precisos; 

- Minimizar o peso dos produtos que devem ser removidos; 

- Projetar sistemas de recuperação de energia e de materiais; 

- Facilitar o uso da economia de energia e de materiais. 

B. Escolha de 
recursos e 
processos de 
baixo impacto 
ambiental 

B1. Escolha dos 
meteriais e processos de 
baixo impacto 

 - Evitar inserir materiais tóxicos e danosos no produto; 

- Minimizar o risco dos materiais tóxicos e danosos; 

- Evitar aditivos que causam emissões tóxicas e danosas; 

- Evitar acabamentos tóxicos e danosos; 

- Escolher os materiais com menor conteúdo tóxico de emissões na pré-produção; 

- Projetar os produtos de maneira a evitar o uso de materiais de consumo tóxicos e danosos; 

- Minimizar a dispersão dos resíduos tóxicos e nocivos durante o uso ; 

- Usar materiais renováveis; 

- Evitar usar materiais que estão para se exaurir; 

- Usar materiais que provenham de refugos de processos produtivos; 

- Usar componentes que provenham de produtos já eliminados; 

- Usar materiais reciclados, em separado ou junto com outros materiais virgens; 

- Escolher tecnologias de transformação de materiais de baixo impacto; 

- Usar materiais biodegradáveis. 



B2. Escolha dos recursos 
energéticos de baixo 
impacto 

 - Evitar inserir no produto materiais tóxicos e danosos; 

- Escolher fontes energéticas renováveis; 

- Escolher fontes energéticas que minimizem as emissões nocivas durante as fases de pré-produção e 
produção; 

- Escolher fontes energéticas locais; 

- Escolher fontes energéticas que minimizem as emissões nocivas durante a fase de distribuição; 

- Escolher fontes energéticas queminimizem as emissões nocivas na fase de uso; 

- Escolher fontes energéticas que minimizem os lixos e escórias tóxicas nocivas 

- Adotar uma relação do tipo cascata; 

- Escolher fontes energéticas com alto rendimento de segunda ordem. 

C. Otimização 
da vida dos 
produtos 

C1. Projetar a duração 
adequada 

 - Projetar vidas iguais para os vários componentes; 

- Projetar uma vida útil dos vários componentes correspondente à duração prevista para substituí-los 
durante o uso; 

- Escolher materiais duráveis considerando as serventias e a vida útil do produto; 

- Evitar materiais permanentes para funções temporárias. 

C2. Projetar a segurança 
/confiabilidade 

 - Minimizar o número de partes e componentes; 

- Simplificar os produtos 

- Evitar as junções frágeis. 

C3. Facilitar a 
atualização e 
adaptabilidade 

 - Predispor e facilitar a substituição, para a atualização das partes de software; 

- Facilitar a substituição, para a atualização das partes hardware; 

- Projetar produtos modulares e reconfiguráveis para a adaptação em relação a diversos ambientes; 

- Projetar produtos reconfiguráveis e/ou multifuncionais, para a adaptação em relação à evolução física e 
cultural dos indivíduos; 

- Projetar buscando facilitar a atualização no próprio lugar de uso; 



- Projetar buscando fornecer ao produto instrumentos e referências para a sua atualização e adaptabilidade. 

C4. Facilitar a 
manutenção 

 - Facilitar a substituição das partes que necessitem de manutenção periódica, simplificando o acesso a 
remoção; 

- Faciltar o acesso às partes que devem ser limpas, evitando espaços e orifícios estreitos; 

- Prover e facilitar a substituição dos componentes de forma mais veloz; 

- Prover para que fiquem à mão com maior facilidade os instrumentos a serem usados; 

- Prover sistemas para a diagnose e/ou autodignose das partes e passar por manutenção; 

- Projetar para a manutenção ser fácil no próprio local de uso; 

- Projetar para fornecer, junto com o produto, instrumentos e instruções para sua manutenção; 

- Projetar procurando reduzor as operações de manutenção. 

C5.Facilitar o reparo  - Predispor e facilitar a remoção e retorno das partes do produto que estão sujeitas a danos; 

- Projetar partes e componentes estandardizados; 

- Prover o produto de sistemas automáticos que identifiquem causas de avarias; 

- Projetar buscando facilitar o reparo no local de uso; 

- Projetar para fornecer junto com o produto, instrumentos, materiais e insformações para seu reparo. 

C6. Facilitar a 
reutilização 

 - Incrementar a resistência das partes sujeitas a avarias e rupturas; 

- Predispo o acesso para facilitar a remoção das partes e componentes que podem ser reutilizados; 

- Projetar partes e componentes intercambiáveis e modulares; 

- Projetar partes e componentes estandardizados; 

- Projetar a reutilização de partes auxiliares 

- Projetar a possibiidade de recarga e/ou reutilização de embalagens; 

- Projetar prevendo um segundo uso. 

C7. Facilitar a  - Projetar procurando facilitar a remoção e a substituição das partes mais facilmente avariadas; 



remodelagem - Projetar as partes estruturais separáveis das de acabamento 

- Facilitar o acesso às partes que devem ser refeitas; 

- Prever tolerâncias adequadas nso pontos mais sujeitos às avarias; 

- Projetar partes e acabamentos reforçados para algumas superfícies que se deterioram. 

C8. Intensificar a 
utilização 

 - Projetar produtos-serviços voltados para o uso compartilhado; 

- Projetar produtos-serviços voltados para o uso coletivo; 

- Projetar produtos multifuncionais com componentes comuns e substituíveis; 

- Projetar produtos com funções integradas. 

D. Extensão da 
vida dos 
materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1. Adotar a reciclagem 
em efeito cascata 

 - Predispor e facilitar a recilagem dos materiais com componentes de qualidades mecânicas inferiores; 

- Predispor e facilitar a recilagem dos materiais com componentes de qualidades estétivas inferiores; 

- Predispor e facilitar a recuperação por combustão do conteúdo energético dos materiais. 

D2. Escolher materiais 
com tecnologias de 
reciclagem eficientes 

 - Escolher aqueles materiais que facilmente recuperem as características das suas serventias iniciais; 

- Evitar os materiais compostos e, caso necessário, escolher aqueles compatíveis e com uma tecnologia de 
reciclagem mais eficiênte; 

- Adotar nervuras e outras soluções geométricas para aumentar a rigidez dos polímeros, em vez de usar 
fibras met+alicas de reforço; 

- Escolher de preferência os polímeros termoplásticos, em vez dos termo-rígidos; 

- Evitar aditivos enrijecedores, usando termoplásticos resistentes às suas temperaturas de uso; 

- Projetar considerando a relação entre o produto e o material a ser utilizado. 

D3. Facilitar a recolha e 
o transporte após o uso 

 - Projetar em relação ao sistema de recuperação dos produtos eliminados (não mais usados); 

- Minimizar o peso do produto; 

- Minimizar o volume e tornar facilmente empilháveis os produtos eliminados; 

- Projetar considerando a facilidade de compactação dos pordutos eliminados; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fornecer ao usuário informações sobre como descartar-se do produto. 

D4. Identificar os 
materiais 

 - Codificar os vários materiais para definir seu tipo; 

- Fornecer informações complementares sobre a idade do material, o número de reciclagens já efetuadas e 
os aditivos utilizados; 

- Indicar a presença de componentes contaminantes ou materiais tóxicos danosos; 

- Usar sistemas standard de identificação; 

- Posicionar os códigos em lugares bem visíveis; 

- Evitar operações de codificação posteriores às produção dos componentes. 

D5. Minimizar o número 
de materiais 
incompatíveis entre si 

 - Integrar as funções, minimizando o número de componentes e de materiais empregados; 

- Quando possível, usar somente um tipo de material em um produto ou em um sobconjunto de produto, isto 
é, aplicar a estratégia do monomaterial; 

- Em estruturas modulares, usar materiais homogêneos, com diferentes processos de transformação; 

- Em um mesmo produto ou subconjunto, usar materiais compatíveis entre si; 

- Usar sistemas e elementos de união iguais aos materiais dos componentes que devam ser unidos, ou 
compatíveis com eles. 

D6. Facilitar a separação 
dos materiais 
incompatíveis entre si 

Ver grupo E 
“Facilitar a 
demontagem
” 

 

D7. Facilitar a limpeza  - Evitar tratamentos desnecessários de superfícies; 

- Evitar acabamentos de difícil remoção; 

- Facilitar a remoção dos cabamento de superfícies; 

- Usar tratamento de superfície compatível com o material subordinado; 

- Evitar adesivos, caso eles sejam indispensáveis, escolher os que sejam compatíveis com o material que 
deve ser reciclado; 

- Optar pela pigmentação dos polímeros e não pela sua pintura; 



 - Evitar processos de injeção contendo agentes contaminantes; 

- Evitar o acréscimo de materiais para assinalar e codificar; 

- Assinalar e codificar os componentes diretamente no molde de injeção do produto; 

- Codificar os polímeros utilizando o sistema a laser. 

D8. Facilitar a 
combustão 

 - Usar materiais com alto poder de combustão nos produtos que devem ser incinerados; 

- Evitar materisis que produzam substâncias nocivas durante a combustão; 

- Evitar aditivos que produzam substâncias perigosas durante a combustão; 

- Facilitar a searação dos materiais que tornam ineficiente ou dificultam o processo de combustão. 

D9. Facilitar a 
compostagem 

. - Usar materiais degradáveis em relação ao ambiente de despejo; 

- Evitar a inserção de materiais não biodegradáveis nos produtos destinados à compostagem; 

- Facilitar a separação dos materiais não biodegradáveis 

E. Facilidade 
de 
desmontagem 

E1. Minimizar e facilitar 
as operações de 
desmontagem e 
separação 

Arquitetura 
geral 

- Tornar desmontáveis principalmente os componentes e os materiais tóxicos e nocivos; 

- Tornar desmontáveis principalmente as partes ou os materiais de maior valor econômico; 

- Tornar desmontáveis principalmente as partes sujeitas a desgaste e/ou quebras; 

- Adotar estruturas modulares; 

- Subdividir o produto em subconjuntos que possam ser facilmente separados e manipulados como partes 
individuais; 

- Minimizar as dimensões do produto e de seus componentes; 

- Minimizar as conexões de dependência hierárquica entre os componentes; 

- Facilitar a extração dos componentes e dos subconjuntos; 

- Procurar a máxima linearidade no direcionamento da desmontagem; 

- Adotar estruturas de desmontagem em forma de sanduíche, posicionadas na direção vertical e que 
contenham elementos de fixação de fácil acesso. 



Forma dos 
componente
s e das 
partes 

- Evitar partes e componentes difíceis de movimentar; 

- Evitar partes assimétricas desnecessárias; 

- Projetar superfícies de apoio e componentes de alcance fácil e estandardizado; 

- Dispor ps componentes pesados na base e próximos ao centro de gravidade; 

- Projetar considerando a fácil centralização dos componentes na base do produto. 

Forma e 
acessibilidad
e das 
junções 

- Evitar sistemas de fixação que, para a abertura do produto, exijam intervenções concomitantes em mais de 
um ponto; 

- Minimizar o número de fixações; 

- Minimizar os tipos de fixação que necessitam instrumentos diferenciados para remoção; 

- Evitar fixação de difícil movimentação; 

- Projetar vias acessíveis e identificáveis para as operações de desmontagem; 

- Projetar buscando um fácil acesso e inspeção dos pontos de separação dos componentes. 

E2. Usar sistemas com 
junções reversíveis 

 - Usar juntas de garras de duas vias; 

- Usar juntas de garras que se abram com isntrumentos que se encontrem facilmente; 

- Quando existir risco de abertura de uma das partes, usar juntas de garras que se abram somente com 
instrumentos especiais; 

- Projetar junções com materiais que se tornem reversíveis apenas em condições especiais; 

- Usar parafusos de cabeças hexagonais; 

- Atravessar o parafuso e travá-lo com um pino ou clip, para que possa removê-lo novamente; 

- Usar parafusos compatíveis com os materiais afixados, para não ser necessária a sua extração, quando em 
caso de reciclagem do material; 

- Em componentes poliméricos, quando possível, usar parafusos não-atarraxantes, evitando assim os insertos 
metálicos. 

E3. Usar sistemas de 
união permanente que 

 - Evitar rebites em materiais compatíveis entre si; 

- Evitar sistemas de pressão em materiais incompatíveis entre si; 



possam ser facilmente 
abertos 

- Evitar material adicional para a soldura; 

- Soldar usando material compatível com as partes que devem ser unidas; 

- Preferir, em componentes termoplásticos, soldura a ulta-som e vibrações; 

- Evitar a colagem de adesivos; 

- Usar adesivos (se necessário) de fácil remoção. 

E4. Prever tecnologias e 
formas específicas para a 
desmontagem destrutiva 

 - Predispor áreas de quebra em locais pré-estabelecidos para a eliminação de insertos incompatíveis com os 
materiais utilizados; 

- Predeterminar áreas de corte ou fratura para a separação de materiais incompatíveis, por meio de 
tecnologias apropriadas de separação; 

- No produto, incluir elementos ou dispositivos de separação dos materiais incompatíveis entre si; 

- Usar elementos de junção que possam ser destruidos física ou quimicamente; 

- Tornar as áreas de ruptura facilmente acessíveis e identificáveis; 

- Descrever as possíveis modalidades de quebra, indentificando-as no próprio produto. 

E5. Usar materiais 
facilmente separáveis 
quando triturados 

  

E6. Usar insertos 
facilmente separáveis 
em materiais triturados 

  

Tabela 5.1: Modelo do Life Cycle Design (Manzini & Vezzoli, 2005) 
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Design for Environment - DfE (Fiksel, 2009)  

 

O autor defende a premissa de que sustentabilidade ambiental é compatível com 

desenvolvimento econômico. Assim como é essencial para um organismo vivo, o crescimento 

também o é para uma sociedade saudável, especialmente para as economias em 

desenvolvimento amplamente afligidas pela pobreza. E lembra que para alcançar a 

sustentabilidade, “precisamos radicalmente redesenhar nosso sistema industrial para criar 

mais valor com menos recursos.” 

 

O comprometimento de grandes corporações com a sustentabilidade ambiental certamente é 

um sinal de esperança. Entanto, mesmo com o aumento da adoção das empresas pela 

responsabilidade ambiental, os níveis de consumo mundiais de materiais e energia continuam 

subindo. Paradoxalmente, quanto mais eficientes as companhias se tornam em termos de 

utilização de recursos, mais rapidamente a economia cresce; isto é conhecido pelos 

economistas como “rebound effect” ou efeito ricochete.  

 

É cada vez mais evidente que o aumento da adesão voluntária do desenvolvimento ambiental 

de companhias individuais será insuficiente para compensar o drástico crescimento da 

economia global. Análises da pegada ecológica mostram que a demanda por recursos já 

excedeu os limites da natureza, e agora estamos destruindo nosso “capital natural”. 

Claramente é preciso ir fundo na origem do problema para resolvê-lo. 

 

A adoção das práticas do DfE, nascidas no início dos anos 1990, foram o inevitável resultado 

do crescimento da consciência ambiental em todo o mundo. Naquele tempo, o nível de 

interesse cresceu tão rapidamente que o DfE tornou-se tema habitual dos programas de 

prevenção e supervisão da poluição ambiental  de diversas corporações.  

 

Dentro do escopo do DfE incluem-se os seguintes objetivos: 

 

- Proteção ambiental: assegurando que o ar, água, solo e sistemas ambientais não serão 

afetados pela poluição ou substâncias tóxicas. 

- Saúde e segurança humana: assegurando que as pessoas não serão expostas a perigos de 

segurança ou a agentes de doenças crônicas em seus ambientes de trabalho ou vidas pessoais. 

- Sustentabilidade de recursos naturais: assegurando que o consumo e uso de recursos 

naturais não afetará a o acesso das gerações futuras a estes recursos. 

 

Fiksel (2009) define o DfE como uma reflexão sistemática do processo de design através de 

um conjunto de práticas com respeito às questões ambientais, de saúde, segurança e 

sustentabilidade por todo o ciclo de vida do produto e processo. 
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Para que o DfE esteja integrado nas práticas de inovação da companhia, Fiksel recomenda a 

adoção de sete princípios básicos, listado abaixo:  

 

1. Life-cycle thinking - Incorporar o pensamento do ciclo de vida no processo de 

desenvolvimento de produtos: quando for considerar os impactos ambientais do processo de 

desenvolvimento de produtos, pensar além do custo, tecnologia e desempenho funcional. É 

preciso considerar todas as conseqüências de cada fase da cadeia de valor.  

 

2. Perspectivas do sistema - Avaliar a eficiência e efetividade dos recursos por todo o 

sistema: todo produto, processo ou serviço fazem parte de um amplo sistema econômico, 

então é preciso compreender como diferentes escolhas de design podem influenciar o 

desempenho ambiental de todo o sistema. 

 

3. Métricas e indicadores - Selecionar métricas apropriadas para representar o desempenho 

do ciclo de vida do produto: para guiar as decisões do desenvolvimento de produtos, devem-

se reconhecer quais os indicadores e métricas ambientais estão de acordo tanto com as 

necessidades dos consumidores quanto com as metas de sustentabilidade da empresa. 

 

4. Estratégias de design - Criar e aplicar uma seleção de estratégias de design: estabelecer, 

a partir de experiências anteriores, uma seleção de estratégias de design que podem ser 

organizadas, transmitidas a partir de treinamentos e aplicadas sistematicamente pela equipe 

de design. Dentro deste princípio encontram-se as estratégias para implementação do DfE que 

podem ser resumidas em design para a desmaterialização, design para a desintoxicação, 

design para revalorização e design para a proteção e renovação de capital. 

 

5. Métodos de análise - Utilizar métodos de análise para avaliar a performance do projeto: 

desenvolver e aplicar rigorosas ferramentas quantitativas para avaliar, entre outras, as 

conseqüências ambientais e econômicas das decisões de projeto e pesar os acordos sobre 

escolhas alternativas. 

 

6. Informação tecnológica - Utilizar softwares para facilitar a aplicação das práticas do DfE: 

permitir a prática sistemática do DfE, a partir da integração de métricas, linhas-guias e 

métodos de análise realizados em computadores. 

 

7. Aprenda com a natureza - Encontrar inspiração na natureza para o desenvolvimento de 

sistemas e produtos: tentar simular a sustentabilidade e resiliência1 dos sistemas naturais no 

desenvolvimento de produtos, processos e tecnologias, assim como na rede de colaboração 

entre empresas (ecologia industrial) 

 

A pós a elaboração dos princípios, segue-se para a prática. Para isso Fiksel que as estratégias 

do DfE sejam separadas em quatro grupos: design para a desmaterialização, design para a 

desintoxicação, design para revalorização e design para a proteção e renovação de capital. 

                                                 
1 Resiliência é um conceito oriundo da física, que se refere à propriedade de que são dotados alguns materiais, que 
deforma até certo limite sem se quebrar e depois retorna à forma original dissipando a energia acumulada. 
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Cada um destes grupos possui três estratégias gerais, como apresentadas resumidamente pela 

figura 5.1 a seguir:  

 

Figura 5.1: quatro principais estratégias DfE (FIKSEL, 2009) 

 

Da mesma forma que Manzini & Vezzoli, Fiksel também apresenta uma proposta dividida em 

estratégias gerais, que para cada uma delas, o autor estabelece estratégias específicas, 

linhas-guias e recomendações para o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos. 

 

Entretanto o autor avisa que a classificação em quatro grupos não é necessariamente a única 

forma de organização destas linhas-guias, elas podem também ser hierarquizadas inter-

relacionadas entre si, conforme figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Inter relação entre as práticas DfE (FIKSEL, 2009) 



 

Grupos Estratégia Geral Estratégica Específica Linhas-guias Recomendações 

A. Design para 
Desmaterialização 

A1. Design para 
conservação de 
energia e materiais 

Redução da intensidade 
do ciclo de vida de 
recursos 

 

Reduzir a pegada de aquisição.  

Reduzir a pegada de recursos operacionais.  

Reduzir as necessidades para o transporte Reduzir a distância total 
do transporte para um 
produto ou seus 
componentes 

Reduce transportation 
urgency by allowing 
greater lead times 

Reduzir a urgência do 
transporte concedendo 
maiores tempos de 
resposta. 

Reduzir o volume do 
transporte, remodelando 
a geometria do produto, 
volume da embalagem ou 
configurando o 
empilhamento de modo 
que menos espaço seja 
desperdiçado. 

Reduzir exigências por 
temperatura e outros 
obrigações de consumo 
de energia 

Reduzir o consumo na utilização de energia  

Reduzir o consumo na utilização de materiais 

Especificação dos  



 

materiais reciclados 

Especificação dos 
materiais renováveis 

Componentes 
ramanufaturados ou 
recondicionados 

Extensão da função do 
produto 

Extensão da vida do 
produto 

Projeto de componentes atualizáveis 

Projeto de uma plataforma reutilizável 

Melhorar a manutenção e o reparo 

A2. Design para 
Redução da fonte 

 Reduzir as dimensões físicas do produto 

Reduzir a massa dos componentes essenciais 

Especificar materiais mais leves como substitutos 

Projetar compartimento mais fino com materiais existentes. 

Aumentar a concentração em produtos líquidos. 

Usar documentação eletrônica em vez do papel. 

Reduzir o peso e a complexidade das embalagens. 

Reduzir o consume de containers 

Reduzir a escala do processo de fabricação 

A3. Design para  Serviços móveis que fornecem entrega de produtos em casa ou empresa 



 

Serviços 
Serviços de energia que utilize tecnologias inovadoras para fornecer calor e 
energia. 

 

Serviços de agricultura que fornecem crescimento orgânico local produzido 
para os consumidores 

 “Escritório virtual” que oferecem serviços para pequenas empresas 

B. Design para 
Desintoxicação 

B1. Design para 
Redução do 
Descarte 

Remoção de substancias 
tóxica e perigosa 

 

Redução do processo de 
emissão e descarte 

Reduzir processo de transferência 

Reduzir excesso de estoque 

Reduzir emições fugitivas 

Redução do ciclo de vida 
do fluxo de resíduos 

 

B2. Design para 
Redução do Risco 

 Reformulação do produto 

Redução do uso de materiais tóxicos e perigosos 

Tecnologias a base de água 

B3. Design para 
Disposição Segura 
de Resíduos 

 Sequestro de residuos Deposição de resíduos 
líquidos em tanques 
próximos às instalações 
industriais   

Isolar resíduos nucleares 
radiativos por longos 
períodos de tempo em 
containers selados 

Opor-se ao seqüestro de 
dióxido de carbono 



 

Absorção do ecosistema  

Biodegradação 

C. Design para 
Revalorização 

C1. Design para 
Recuperação de 
Produtos 

 Projetar componentes reutilizáveis, visando a remanufatura de ciclo fechado 

Projetar componentes reutilizáveis, para aplicações secundárias devido a sua 
funcionalidade, flexibilidade ou idealização genéricas 

Projetar embalagens reutilizaveis 

Facilitar a remoção não destrutiva dos componentes 

Projetar componentes que agilizem o diagnostico e a reabilitação 

C2. Design para 
Desmontagem de 
Produtos 

Produto simplificado Reduzir a complexidade dos compartimentos e montagem do produto em 
termos de projeto geométrico e espacial, bem como a sua função. 

Reduzir o número de diferentes partes que são incorporados ao projeto 
(DfMA) 

Projetar peças multifuncionais para que sirvam para finalidades variadas. 

Utilizar elementos comuns em projetos diferentes, representando em 
diferentes modelos em uma família de produtos ou geração de produtos 
sucessivos. 

 

Usar baixa variedade de materiais, visando a redução do custo a partir da 
facilidade o processo associados com a aquisição, fabricação e desmontagem. 

Sequenciamento de 
desmontagem 

 

Acessibilidade aos 
componentes 

Evitar molas, polias e correias que complicam o processo de desmontagem 

Minimizar o uso de colas e soldas entre os componentes destacáveis ou entre 
materiais incompatíveis. 



 

Usar ajustes de pressão para juntar os componentes, sempre que possível. 

Evitar, se possível, fixadores rosqueados (parafusos) porque aumentam o 
custo de montagem e desmontagem 

Usar métodos alternativos de união, como a união por solvente ou ligação 
ultra-sônica 

Grampos ou clips de velocidade pode ser uma maneira barata e eficiente de 
unir as peças e materiais. 

C3. Design para 
Reciclagem 

 

Reciclagem de ciclo 
fechado 

 

Recuperação do material 
no fim de vida 

Composição e 
homogeneidade do 
resíduo 

Evitar contaminantes de material.  

Evitar pequenas etiquetas  

Converter residuos em subprodutos. 

Projetar para a incineração dos resíduos. 

D. Design para 
Proteção e 
Renovação do 
Capital  

D1. Design para o 
Capital Humano 

Local de trabalho 
saudável, seguro e 
ergonômico 

 

Segurança, integridade e 
eficácia do produto 

Garantir a integridade do suprimento 

Especificar materiais favoráveis. 

Prevenir o abuso ou uso indevido do produto 

Assegurar a disposição responsável de resíduos 



 

Saúde, cuidado e 
segurança publicas 

 

D2. Design para o 
Capital Natural 

Redução das alterações 
climáticas 

Redução da intensidade 
dos gases da estufa 

Proteção dos recursos 
hídricos 

 

Reduzir a necessidade por água na cadeia de suprimentos eliminando 
operações que utilizam muita água ou através de processos de reciclagem de 
ciclo fechado de água. 

Reduzir o teor de água do produto aumentando a sua concentração ou 
entregando-os desidratados 

Reduzir o fluxo desnecessário de água, através da instalação de dispositivos, 
como válvulas de corte automático, redutores de fluxo, e urinóis secos, e 
mudando para métodos de paisagismo que utilizem menos água 

 

Utilizar fontes alternativas de água não potável de baixa qualidade para 
operações industriais, a fim de reduzir a demanda pelo abastecimento de 
água municipal. 

Implementar processos de tratamento de água que vão além da necessidade 
a fim de melhorar a qualidade da descarga de residuais 

Procurar um uso secundário benéfico para a água residual do processo 

Coletar água da chuva como fonte alternativa de água fresca 

Conservação da 
integridade do 
ecossistema, 
biodiversidade e solo 

 

Colher recursos, como água, plantação, ou madeira, sem ultrapassar a 
capacidade do ecossistema de renovar esses recursos 

Proteger os recursos através da limitação do trafego de veículos, criando 
zonas de proteção para habitats sensíveis e evitando a poluição ou descartes 
que iriam perturbar o ecossistema 



 

Restaurar recursos danificados introduzindo plantas nativas e espécies 
animais, removendo barreiras artificiais como barragens e tratando a água 
poluída 

Colaborar com os governos regionais e outros stakeholders para implementar 
projetos de proteção e renovação do ecossistema  

D3. Design para o 
Capital Econômico 

Confiabilidade, cuidado 
e segurança dos 
processos 

 

Estabilidade dos 
negócios e resiliência da 
cadeia de suprimentos 

 

Minimizar os riscos locais, como armazenamento de materiais inflamável ou 
cáustico e utilização da alta temperatura ou vasos de pressão alta 

Esforçar-se para reconhecer a causa da origem dos incidentes de processos, e 
projetar sistemas e procedimentos para eliminar essa origem. 

Tirar proveito de oportunidade de investimento de capital, construindo e 
modernizando instalações, projetando-as para segurança inerente 

Utilização e 
Produtividade do 
Recurso 

 

Complexidade 

Disponibilidade 

Flexibilidade 

Proteção da reputação e 
da marca 

 

Tabela 5.2: modelo do Design for Environment (adaptado de Fiksel, 2009) 
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Design for Sustainability – D4S (UNEP & TUDelf, 2009)  

 

 

É visível que os atuais modelos de consumo e produção são insustentáveis. O acelerado 

processo de globalização e livre comércio, apoiados no avanço tecnológico, têm mudado o 

panorama do setor privado em todos os países, tanto os desenvolvidos quanto os em 

desenvolvimento, proporcionando novas oportunidades e desafios.  

 

Empresas de todos os tamanhos, das mais diversas áreas de atuação, têm se esforçado para 

abraçar as causas da sustentabilidade. Seja através do gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, relatórios corporativos e adoção de normas internacionais, empresas estão 

aumentando a eficiência da atual produção ou através do desenvolvimento de novos produtos 

e serviços para atender às necessidades dos consumidores.  

 

“Um negócio que deseja se tornar e/ou permanecer competitivo precisará 

estar de acordo com os critérios de sustentabilidade. Grandes empresas, 

assim como consumidores, governo e instituições internacionais, devem 

progressivamente alicerçar os requerimentos da sustentabilidade em suas 

cadeias de suprimentos. O investimento em uma estratégia do produto 

sustentável inovador pode ter benefícios imediatos e em longo prazo”. 

(UNEP/TUDelft, 2009) 1 

 

Desta forma, a UNEP (United Nations Environment Programm, em português, Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA), em parceria com a Universidade de 

Tecnológica de Delft (TUDelft) da Holanda, publicaram uma ferramenta de abordagem prática 

intitulada Design for Sustainability (D4S). 

 

Em uma definição mais ampla, o D4S sugere que as indústrias assumam as preocupações 

ambientais e sociais como ponto chave para suas estratégias de longo prazo para a inovação 

no desenvolvimento de produtos. Isto significa incorporar fatores ambientais e sociais no 

produto em todo seu ciclo de vida.  

 

De acordo com os autores, para que um projeto D4S - que prega a inovação do produto - seja 

realmente sustentável, este deve satisfazer algumas exigências relacionadas às pessoas, ao 

planeta e ao lucro2 (figura X). Estas exigências se sobrepõem e são distribuídas 

diferentemente entre as esferas econômicas do mundo. São grandes as diferenças entre o 

consumo médio de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Alguns exemplos de 

exigências de sustentabilidade incluem: 

                                                 
1 Tradução livre 
2 Elementos referentes ao tripé da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. 
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Criar oportunidades para conhecer as necessidades sociais e de equidade (pessoas) 

Economias desenvolvidas Economias em desenvolvimento 

Aumento do emprego urbano e 
minoritário 

Aumento da saúde e do bem-estar 

Aceitação e integração de minorias 

Reduzir a injustiça salarial 

Aumentar o número de trabalhadores habilitados 

Reduzir a injustiça salarial 

Melhorar as condições de trabalho 

Abolição o trabalho infantil 

Reduzir o analfabetismo 

Serviços de saúde básica 

Limpar a água potável 

Reduzir o crescimento populacional 

Melhorar as condições da mulher 

Abolir o deslocamento em grande escala de pessoas 

Ajustar de acordo com a capacidade de suporte dos ecossistemas (planeta): 

Economias desenvolvidas Economias em desenvolvimento 

Reduzir o consume de energia fóssil 
(mudanças climáticas) 

Reduzir o uso de tóxicos 

Limpar ambientes contaminados 

Aumentar os níveis de prevenção, 
reciclagem e uso 

Reduzir as emissões industriais 

Tratamento de água 

Parar a super exploração de fontes renováveis, água 

Parar o desmatamento, perda de solo, erosão, destruição do 
ecossistema 

Reduzir a queima de esterco e Madeira 

Criar valor justo para os consumidores e stakeholders ao longo da cadeia global de valor (lucro): 

Economias desenvolvidas Economias em desenvolvimento 

Rentabilidade 

Valor para companhia, stakeholder 

Valor para o consumidor 

Modelo de negócio justo 

Divisão justa e ligação à cadeia global de valor   

Ligação de PMEs com grandes companhias e transnacionais  

Industrialização da produção 

Preço justo para commodities e matérias-primas  

Posse e oportunidades de crédito para empresários  

Tabela 5.3: Exigências para a sustentabilidade de acordo com a esfera econômica (UNEP/TUDelft, 2009) 
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Figura 5.3: Pessoas, Lucro, Planeta e Produto (UNEP/TUDelft, 2009) 

  

Se para existir, as inovações dependessem de atender a todos os critérios citados, é possível 

que algumas nunca pudessem ser executadas. Por esta razão, é essencial que os objetivos de 

um projeto D4S sejam claramente definidos para que as inovações ocorram. Desta forma, um 

projeto D4S cuidadosamente preparado pode contribuir vigorosamente para o futuro da 

companhia. 

 

Para isso, UNEP/TUDelft, apresentam um passo-a-passo do processo de desenvolvimento de 

produtos, que pode ser definido como “um processo que transforma idéias técnicas ou 

necessidades e oportunidades de mercado em um novo produto para este mercado”3. Ou seja, 

o processo auxilia as companhias a converterem idéias em produtos e/ou serviços vendáveis.  

 

Este procedimento inclui estratégia, organização, geração de conceitos, criação e avaliação 

de um plano de produto e marketing, e a comercialização do novo produto. Desta forma, ele 

pode ser dividido em três fases: formulação de políticas, formulação da idéia e definição do 

desenvolvimento (figura 5.4).  

 

Apesar de o processo parecer linear, os autores comentam que ele pode ser caracterizado 

como linear com ciclos iterativos, permitindo que a equipe de projeto volte às fases 

anteriores para reavaliar decisões tomadas. 

 

                                                 
3 Tradução livre 
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Figura 5.4:Processo de desenvolvimento de produtos como parte do processo de inovação (UNEP/TUDelft, 2009) 

  

Desta maneira, o processo de desenvolvimento de produtos proposto por UNEP/TUDelft pode 

ser detalhado da seguinte forma: 

 

Fase Etapa Detalhamento 

Formulação 
de políticas 

Definição da missão Posicionamento ético e moral da empresa;  

Imagem pública desejada; 

Principal influência estratégica da empresa; 

Descrição dos objetivos de mercado; 

Descrição dos produtos e serviços; 

 Atuação geográfica; e  

Expectativas de crescimento e lucro. 

Definição da visão  Desenvolvimento de novo produto ou serviço; 

Atendimento a consumidores através de portfólio de 
serviços definido; 

Garantir qualidade e responsabilidade aos serviços ao 
consumidor; 

Promover um ambiente de trabalho agradável para os 
funcionários; 

Garantir crescimento financeiro e sustentável da empresa 
em benefício dos stakeholders. 

Objetivos e metas  

Análise SWOT   

Ciclo de vida do 
produto da perspective 
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do marketing  

Oportunidades 
estratégicas de 
inovação  

 

Formulação da 
estratégia de inovação 
do produto  

 

Matriz do crescimento 

 

Estratégia de penetração de mercado 

Estratégia de desenvolvimento do mercado 

Estratégia de desenvolvimento do produto 

Matriz da 
competitividade 
estratégica  

Liderança total de custos 

Diferenciação 

Foco 

Riscos e seleção 
estratégica 

 

Geração de 
ideias 

Pesquisa de campo  

Sessões criativas  

Desenvolvimento do 
conceito 

 

Definição das metas de mercado e consumidores 

Identificação da concorrência e formulação de estratégia 
competitiva  

Desenvolvimento do programa técnico preliminar do 
produto e do teste 

Estimativa dos recursos necessários para o desenvolvimento 
do produto  

Criação do plano de negócio preliminar  

Realização   

Tabela 5.4: metodologia projetual UNEP/TUDelft (2009) 

 

Para auxiliar o processo de desenvolvimento de produtos, os autores apresentam três 

abordagens práticas a serem aplicadas para a execução de um projeto D4S (levantamento da 

necessidade, redesign e benchmarking). A primeira irá contribuir com os objetivos do projeto 

D4S; servir como ponto de partida para identificar companhias apropriadas para os projetos 

de demonstração; e servir de assistência no desenvolvimento de materiais apropriados para o 

treinamento D4S. Enquanto as outras duas são complementares e devem ser utilizadas juntas, 

visando no desenvolvimento de produtos a partir de soluções desenvolvidas por concorrentes. 

 

O levantamento da necessidade no D4S é uma abordagem passo a passo que ajuda os setores 

industriais a focar metas eficazes. Projetos D4S de sucesso requerem bons insights e 

conhecimento das características e necessidades da economia das indústrias nacional e local. 

Um plano de ação do projeto D4S pode ser dividido em quatro estágios: identificar as 
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características e necessidades do projeto, da economia nacional, dos setores industriais e da 

companhia específica (tabela 5.5). 

   

Nível 1 > O projeto Quais são os objetivos do projeto?  

Quem são os maiores beneficiados?  

Que é o objetivo de transferência do 
conhecimento para cada um destes grupos de 
alvo? 

Esclarecer os objetivos e 
preliminares grupos alvo  

 

Nível 2 > A situação 
econômica nacional 
(Macro) 

Qual é a renda nacional?  

Qual é o índice de desenvolvimento humano?  

Qual é a posição competitiva do país e das 
indústrias?  

Quão significante são suas exportações e qual 
sua composição?  

Qual é a contribuição para a economia nacional 
dos setores de agricultura, indústria e serviço?  

Em que estágio está o desenvolvimento 
industrial do país?  

Qual o papel e o impacto das grandes indústrias 
e das PMEs na economia nacional?  

Qual o papel e o impacto do setor informal na 
economia nacional?  

Quais são as questões ambientais relacionadas 
à produção e ao consume?  

Seleção de setores e 
tamanho relevantes da 
empresa  

Nível 3 > Setor (meso) Qual é o desempenho do setor?  

Quais são as atuais estratégias de inovação 
(produto) do setor?  

Qual é a capacidade de absorção de inovação 
das empresas do setor?  

Quais são as questões ambientais relevantes no 
setor?  

Quais são os (potenciais) estímulos para a D4S e 
inovação de produtos no setor?  

Quem são os stakeholders relevantes do setor?  

Seleção de empresas 

Nível 4:Companhia 
(micro) 

Quais são as atuais estratégias de inovação 
(produtos) da empresa?  

Qual a capacidade da empresa em absorver 
inovações?  

Existem instituições de P&D que podem auxiliar 
no processo de inovação do produto?  

Existem escolas locais de design (industrial) que 
podem ser envolvidas?  

Desenvolvimento de 
material de treinamento 
apropriado (conteúdo e 
aborgem) 

Tabela 5.5: Estágios do levantamento da necessidade (UNEP/TUDelft, 2009) 
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Estabelecido o plano de ação do projeto, parte-se para o desenvolvimento do novo produto. O 

Redesign D4S, como o próprio nome diz, indica o redesign de um produto existente feito por 

uma companhia (ou por um concorrente) a partir do ponto de vista da sustentabilidade.  

 

De acordo com os autores, esta abordagem é de particular interesse para empresas de 

economias em desenvolvimento porque este tipo de valorização de inovação de produto 

requer riscos e investimentos pequenos, segue um processo estruturado e convencional e é 

conhecido por ser econômica e comercialmente tão importantes quanto as abordagens mais 

radicais. 

 

A elaboração de um projeto de Rdesign D4S exige a execução de uma seqüência de 10 passos, 

conforme apresentados a seguir (tabela 5.6). 

   

Passo 1: Criação 
de uma equipe e 
planejamento do 
projeto  

 

Quais departamentos e lideranças estarão 
envolvidos na equipe de Redesign D4S? Qual 
será o papel específico dele ou dela na 
equipe?  

Discutir o tempo de ação do projeto: O que 
será executado? Com que freqüência vão se 
reunir e como se comunicarão com o resto 
da organização?  

 

Passo 2: Estímulos 
e metas SWOT 
para a empresa 

Análise SWOT 

Identificar as condições externas e 
internacionais da companhia e preencher a 
matriz SWOT.  

Qual é a principal atividade da empresa? 
Desenvolve e produz produtos (da própria 
empresa) ou utilize a capacidade de 
produção para produzir produtos de outras 
empresas (capacidade da empresa)? 

Em média, quantos produtos novos e de 
redesign são lançados no mercado 
anualmente?  

A companhia possui um departamento de 
desenvolvimento de produtos ou eles 
normalmente contratam serviços de design 
de fora para o desenvolvimento de 
produtos? 

 

Estímulos para Redesign D4S 

Identificar quais são os estímulos internos e 
externos relevantes para a empresa e 
priorize-os.  

Discutir se pessoas, planeta ou lucro devem 
ser balanceados no projeto ou se um ou dois 
devem ser priorizados.  

 

Metas do projeto 

Qual é a meta do projeto de demonstração 
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D4S?  

Passo 3: Seleção 
do produto 

Baseado no Passo 2, quais são os critérios de 
seleção do produto?  

Selecionar um produto de fora do portfólio 
da empresa que se enquadre nos critérios 
estabelecidos de seleção D4S do produto.  

 

Passo 4: Estímulos 
D4S para seleção 
do produto 

Determinar quais estímulos internos e 
externos são relevantes para a seleção do 
produto e priorize-os.  

 

Passo 5: Avaliação 
do impacto D4S  

1> Criar uma árvore do processo do ciclo de 
vida 

> Outline the stages of the life 
cycle process tree and indicate the 
physical location 

2> Definir cenário de uso e unidade 
funcional  

 

Definir cenário de uso e unidade 
funcional do produto 

3> Identificar critérios de impacto D4S  

  

Identificar fatores dos critérios D4S 
(linhas) e estágios do ciclo de vida 
(colunas) a serem inclusos. 
Complete a primeira linha e a 
primeira coluna do impacto D4S.  

4> Preencher a matriz de impacto D4S  Linha de Material _ 

Que tipo e quantidade de material 
são utilizados?  

Que tipos e quantidades de 
tratamento de superfície são 
usados?  

Eles são renováveis ou não 
renováveis?  

Os materiais são oncompatíveis 
(para reciclagem)? 

Outro?  

Linha de consumo de energia  

Quanta energia é consumida 
durante a manufatura?  

Qual suprimento utilizado (carvão, 
gás, oleo, etc.)? 

Como o produto é transportado, a 
que distância e de que modo?  

Utiliza materiais com uso intensive 
de energia, como alumínio 
primário?  

Outro? 
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Linha Gerência de recursos 
humanos  

Quão limpo e seguro é o local de 
trabalho? 

 Cuidados médicos são fornecidos 
para os funcionários e suas 
famílias?  

Existem políticas para guiar 
questões como liberdade de 
associação?  

Existem políticas corporativas para 
abolir o trabalho infantil? 

Existem políticas corporativas para 
abolir a discriminação?  

Existem no local, oportunidades de 
treinamento e desenvolvimento 
para os funcionários?  

Outros?  

5> Dar prioridade aos principais impactos 
D4S  

 

Esclarecer quais células ou 
atividades da matriz de impacto 
D4S que possuem mais altos 
impactos na sustentabilidade 

Coletar opções óbvias de 
desenvolvimento a serem usadas 
na posterior fase de geração de 
idéias.  

Passo 6: 
Desenvolvimento 
da estratégia D4S 
e resumo de 
projeto D4S  

Baseado nos resultados na matriz de 
impactos D4S, quais são as duas principais 
opções estratégicas D4S de 
desenvolvimento?  

Quais são as estratégias D4S que a empresa 
e a equipe de projeto irão focar nas 
próximas fases de geração de idéias e 
desenvolvimento de conceito?  

Elaborar um resumo de projeto 
D4S 

Passo 7: Geração e 
seleção de ideias 

1> Ideias da avaliação D4S de impactos e 
estímulos D4S  
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2> Realizar brainstorming com a estratégia 
D4S  

Organizar sessão de brainstorming e 
levantar opções para melhorar a 
sustentabilidade do produto usando as 
estratégias D4S  

 

 

 

1> Seleção de materiais de baixo 
impacto que sejam:  

a_ Mais limpos  

b_ Renováveis 

c_ Que tenham menor índice de 
energia  

d_ Reciclados  

e_ Recicláveis 

f_ Tenham impacto social positivo 

2> Redução do uso de materiais: 

a_ Peso 

b_ Volume  (transporte) 

3> Otimização das técnicas de 
produção: 

a_ Técnicas alternativas 

b_ Menos etapas 

c_ Energia reduzida/limpa  

d_ Menos desperdícios 

e_ Materiais reduzidos/mais limpos 
usados no suporte à produção  

f_ Local de trabalho seguro e limpo  

4> Otimização do sistema de 
distribuição: 

a_ Embalagem reduzida/ 
limpa/reutilizável  

b_ Modo de transporte que tenha 
consume eficiente de energia  

c_ Logística que tenha consume 
eficiente de energia  

d_ Envolver fornecedores locais 

5> Redução do impacto no uso: 

a_ Menor consume de energia  

b_ Fonte de energia limpa 

c_ Redução da necessidade de 
suprimentos 

d_ Suprimentos mais limpos 

e_ Suporte saudável e/ou com 
adição de valor social  
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6> Otimização do tempo de vida do 
produto: 

a_ Confiabilidade e durabilidade 

b_ Manutanção e reparo mais 
fáceis 

c_ Produto com estrutura modular 

d_ Design clássico 

e_ Forte relação produto-usuário  

f_ Envolver manutenção e sistema 
de serviço locais  

7> Otimizar o sistema de fim de 
vida: 

a_ Reuso do produto 

b_ Remanufatura e 
recondicionamento 

c_ Reciclagem de materiais 

d_ Incineração segura 

e_ Levar em consideração sistemas 
de coleta (informal) e reciclagem 
locais  

3> As regras de manuseio das estratégias 
D4S  

 

> Verifique as regras de manuseio 
D4S para ver se elas incitam outras 
opções de melhoria. 

4> Aplicar outras técnicas criativas 

 

Organizar uma sessão criativa para 
gerar opções de melhoria 

Agrupar todas as opções de 
melhoria geradas de acordo com as 
estratégias D4S.  

Que critérios devem ser usados 
para selecionar e priorizar as 
opções de melhoria?  

Listar as opções e índices baseados 
nas implicações de tempo (médio e 
longo prazo) 

Passo 8: 
Desenvolvimento 
de conceitos 

Utilizar técnicas criativas para o 
desenvolvimento do conceito 

 

Passo 9: Avaliação 
D4S  

Avaliar os benefícios dos estímulos e metas 
D4S definidos no Passo 2.  

 

Step 10: 
Implementação e 
acompanhamento 

Prototipagem do produto, teste, plano de 
manufatura em larga escala e avaliação de 
mercado.  

 

Tabela 5.6:10 passos do Redesign D4S (UNEP/TUDelft, 2009) 
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Como suporte ao Redesign D4S, pode-se aplicar a abordagem do Benchmarking D4S. Esta 

abordagem é estruturada para comparar o desempenho ambiental entre o produto da 

companhia e o dos concorrentes a fim de gerar possíveis melhorias ao produto.  

 

De acordo com a UNEP/TUDelft, an maioria das economias em desenvolvimento, copiar (ou 

imitar) é um método comum para desenvolver novos produtos. PMEs freqüentemente baseiam 

seus projetos em produtos existentes de concorrentes locais ou internacionais. A abordagem 

do Benchmarking D4S adota uma filosofia similar: aprender com as soluções desenvolvidas 

pelos competidores.  

 

Para isso, devem ser seguidos 10 passos para a realização do Benchmarking D4S (tabela 5.7) 

  

Passo 1 – Qual são os 
objetivos do Benchmark 
D4S? 

Especificar o produto que passará pelo processo de benchmark e definir 
o principal objetivo a ser realizado no projeto. 

Determinar o tipo apropriado de Benchmark D4S para a companhia. 
Versões enxutas versus versões estendidas, informações versus versão 
física. 

Passo 2 – Como selecionar 
produtos para o 
Benchmark D4S? 

Baseado nos objetivos, escolher as marcas de produto que irão ser 
comparada no exercício do Benchmark D4S. 

Funcionalidade 

Ano de fabricação 

Preço de venda 

Disponibilidade 

Escolher os produtos e descrever suas características seguindo o critério 
de seleção.  

Passo 3 – Qual a unidade 
funcional e a concorrência 
do Benchmark D4S? 

Determine a unidade funcional do produto. 

Passo 4 – Quais as áreas 
focais do Benchmark D4S? 

Perspectiva científica sobre o ambiente. 

Perspectiva governamental sobre o ambiente 

Perspectiva do cliente sobre o ambiente. 

Determinar as áreas a serem focadas no processo de Benchmark. 

Passo 5 – Como traduzir as 
áreas focais em 
parâmetros mensuráveis? 

Descrever parâmetros mensuráveis para as áreas a serem focadas. 

Passo 6 – Como organizar 
uma sessão de 
desmontagem? 

Organizar uma sessão de desmontagem seguindo um plano, anotar todas 
as oportunidades e temas que são óbvios (como soluções simples e 
inteligentes). 

Passo 7 – Como processar e 
comparar os resultados do 
Benchmark D4S? 

Sumarizar todas as oportunidades do Benchmark. 

Passo 8 – Como revisar os 
resultados e gerar opções 

Revisar todos os resultados e identificar alternativas de melhoria. 
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de melhoria? 

Passo 9 – Como avaliar e 
priorizar as opções de 
melhoria? 

Benefícios ambientais 

Benefícios do consumidor 

Benefícios sociais 

Capacidade produtiva da empresa 

Selecione a melhor opção de melhoria através da avaliação deles em 
relação ao benefício potencial e capacidade produtiva. 

Passo 10 – Como 
implementar as 
alternativas de melhoria? 

 

Tabela 5.7: 10 passos do Benchmarking D4S (UNEP/TUDelft, 2009) 

 

A realização da seqüência dos 10 passos anteriores irá resultar em opções de melhorias para o 

redesign de produtos. Cada opção de melhoria deverá ter uma justificativa dos seus 

benefícios para os stakeholders e sua viabilidade técnica e financeira. Além disso, deverão 

apresentar exemplos já aplicados pela concorrência. 

 

Todas essas informações poderão ser utilizadas para complementar a abordagem de Redesign 

D4S, promovendo o desenvolvimento de produtos baseados em soluções de sucessos de outras 

empresas. 

 

Além das abordagens de Levantamento da Necessidade, Redesign e Benchmarking, os autores 

apresentam algumas sugestões básicas a serem consideradas no brainstorming das opções de 

melhoria do produto (tabela 5.8). Elas podem ser utilizadas como checklist ou como fonte de 

informações dentro do 6º passo do procedimento de redesign (desenvolvimento da estratégia 

e resumo do projeto). 

 

 

 



 

Estratégia Geral Estratégica Específica Recomendações 

A. Seleção de 
materiais de 
baixo impacto 

A1. Materiais limpos 

Não utilizar materiais ou aditivos que são proibidos devido a sua toxidade. Isto inclui PCBs, PCTs, chumbo (em 
PVC, eletrônicos, tintas e baterias), cádmio (tintas e baterias) e mercúrio (em termômetros, interruptores e 
tubos fluorescentes). 

Evitar materiais e aditivos que agridem a camada de ozônio, como cloretos, fluoretos, brometos, metil-
brometos, hálons e aerossol, espumas, refrigerantes e solventes que contêm CFCs. 

Evitar o uso de hidrocarbonetos que causam poluição atmosférica. 

Encontrar técnicas alternativas de tratamento de superfícies como galvanização à quente, galvanização 
eletrônica do zinco e cromo. 

Encontrar alternativas para os metais não-ferrosos como cobre, zinco, bronze, cromo e níquel por causa das 
emissões danosas que ocorrem durante sua produção. 

A2. Materiais renováveis Encontrar alternativas para materiais exauríveis. 

A3. Materiais que gastam 
menos energia 

Evitar materiais com alto consume de energia de produção como alumínio em produtos com período de vida 
curto. 

Evitar matérias-primas provenientes de agricultura intensiva. 

A4. Materiais reciclados 

Use materiais reciclados sempre que possível; para aumentar a demanda de marcado por materiais reciclados.  

Usar metais reciclados como alumínio e cobre ao invés de seus equilaventes virgens.  

Usar plásticos reciclados para as partes internas de produtos que possuem tem somente função de suporte e 
não requerem alta qualidade mecânica, higiênica e de tolerância. 

Quando a higiene é importante (como copos de café e algumas embalagens) um limitador pode ser aplicado, o 
centro feito a partir de plástico reciclado e coberto por uma camada de plástico virgem. 

Utilizar um único tipo de material reciclado no processo de design (tais como variação de cor e textura).  



 

A5. Materiais recicláveis 

Selecionar apenas um tipo de material para o produto como um todo e para suas várias sub-partes.  

Onde não for possível, selecionar materiais compatíveis entre si.  

Evitar materiais que são difíceis de separar como materiais compostos, laminados, retardantes de fogo e 
reforço de fibra de vidro. 

Dar preferência ao uso de materiais reciclados que já existam no mercado 

Evitar o uso de elementos poluentes como adesivos, que interferem na reciclagem. 

A6. Materiais com impacto 
social – gerando renda local 

Utilizar materiais fornecidos por produtores locais. 

Estimular o planejamento para reciclagem de materiais pelas empresas locais que posam substituir (em parte) 
a matéria-prima utilizada na empresa. 

B. Redução de 
materiais no uso 

B1. Redução no peso 

Obter rigidez através de técnicas de construção como reforço por meio de nervuras ao invés de super 
dimensionar o produto. 

Expressar qualidade através do bom design em vez de aumentar as dimensões do produto. 

B2. Redução no volume de 
transporte 

Almeje a redução da quantidade de espaço necessário para o transporte e estoque através da redução do 
tamanho do produto e o volume total  

Faça o produto dobrável e/ou apropriado para o encaixe. 

Considerar o transporte do produto em componentes separados que podem ser encaixadas, deixando a 
montagem final para um terceiro ou o usuário final. 

C. Otimização 
das técnicas de 
produção C1. Técnicas de produção 

alternativa 

Dar preferência a técnicas limpas de produção que requerem uma menor quantidade de substancias nocivas  

Selecionar técnicas de produção que geram emissões baixas, como a dobra e uniões ao invés de solda. 

Escolher processos que utilizem o material de modo mais eficiente, como o revestimento com pó ao em vez de 
pintura spray. 



 

C2. Menos etapas de produção 

Combinar as funções de elementos em um componente para que os processos de produção sejam requeridos. 

Dar preferência ao uso de materiais que não requerem tratamento adicional de superfície. 

C3. Energia de produção 
reduzida/limpa 

Motivar o departamento de produção e fornecedores para fazer seus processos de produção mais 
energeticamente eficientes. 

Encorajá-los para fazer uso de fontes de energia renováveis como energia eólica, energia hídrica e solar. 
Quando possível reduzir o uso de combustível fóssil e reduzir o impacto ambiental, por exemplo, escolhendo 
valores menores de enxofre do carvão ou gás natural. 

C4. Menos desperdícios de 
produção 

Projetar o produto de modo que minimize o desperdício de material especialmente em processos como serrar, 
tornear, fresar, prensar e furar. 

Motivar o departamento de produção e fornecedores a reduzir desperdícios e a porcentagem de rejeição 
durante a produção. 

Reciclar os resíduos de produção dentro da empresa. 

C5. Consumo da produção 
reduzida/limpa 

Reduzir os insumos necessários para a produção – por exemplo, projetando o produto de modo que durante o 
corte o desperdício seja restringido às áreas específicas e a limpeza seja reduzida 

Consultar o departamento de produção e fornecedores para saber se a eficiência com que o material é usado 
durante a produção pode ser aumentada – por exemplo, através da manutenção do ambiente, sistema de 
produção fechada e reciclagem interna. 

C6. Ambientes de trabalho 
mais limpos e seguros 

Escolher tecnologias de produção que requeiram menos substâncias nocivas e gere menos emissões tóxicas. 

Usar técnicas de produção que gere menos desperdício, e organizar de modo eficiente o sistema de 
reutilização e reciclagem. 

Implementar sistemas, dentro da empresa, para condições de trabalho, saúde e segurança como SA80001. 

                                                 
1  Norma internacional de avaliação da responsabilidade social de empresas fornecedoras e vendedoras, baseada em convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em outras 

convenções das Nações Unidas (ONU). 



 

D. Otimização 
dos sistemas de 
distribuição 

D1. Embalagem: redução, 
reutilização, mais limpa 

Se todas ou algumas embalagens são utilizadas para dar certo apelo ao produto, use uma atrativa, más com 
um projeto enxuto para obter o mesmo efeito. 

Para transporte e tamanho da embalagem leve em consideração embalagens reutilizáveis em associação com 
um depósito monetário ou sistema de retorno.  

Usar materiais apropriados para a embalagem- por exemplo, evitar o uso de PVC e alumínio em embalagens 
não retornáveis. 

Usar embalagem com volume e peso mínimo. 

Certifique-se que a embalagem é adequada para o volume reduzido, sistema dobrável e encaixe dos produtos 

D2. Transporte 
energeticamente eficiente 

Motivar o departamento de venda a evitar formas de transporte ambientalmente nocivas. 

Transportar por container de navios ou trem é preferível a transporte por caminhão. 

Transporte aéreo deve ser evitado onde possível. 

D3. Logística energeticamente 
eficiente 

Motivar o departamento de vendas para trabalhar preferencialmente com fornecedores locais a fim de evitar o 
transporte de longa distância. 

Motivar o departamento de venda a introduzir formas eficientes de distribuição- por exemplo, a distribuição 
simultânea de grande quantidade de diversas mercadorias. 

Use sistemas de transporte de embalagens padronizados e embalagens empilháveis (Europallets2 e 
empacotamento padronizado com modularização de dimensões) 

D4. Envolver fornecedores 
locais (distribuição da 
economia) 

Explorar opções para contratação de mais transporte/distribuição local. 

Criar um consórcio logístico com empresas associadas na comunidade para juntamente com a terceirização 
realizar a distribuição e transporte de forma eficiente e pelo envolvimento de distribuidores locais. 

 D5. Redução no consumo de Utilizar o componente disponível no mercado que consuma a menor quantidade de energia. 

                                                 
2 Europallets – um modelo moderno de pallet desenvolvido pela Comunidade Européia, exigido pela maioria das empresas daquele continente. 



 

 energia 
Fazer uso de um padrão de energia de baixo consumo. 

Certificar-se que os relógios, funções stand-by e dispositivos semelhantes possam ser desligados pelos 
usuários. 

Se a energia é utilizada para mover o produto, faça o produto o mais leve possível. 

Se a energia é utilizada para aquecer substancias, certifique-se de que os componentes relevantes estejam 
bem isolados. 

D6. Fonte de energia limpa 

Escolher a fonte de energia menos nociva. 

Não encorajar o uso de baterias não recarregáveis - por exemplo, um rádio portátil pode ser fornecido com um 
carregador de baterias, encorajando o uso de baterias recarregáveis. 

Encorajar o uso de energia limpa como fonte de energia com baixo teor de enxofre (gás natural e carvão), a 
fermentação, energia eólica, energia hídrica e energia solar. Um exemplo é o aquecedor solar que não 
necessita de energia para aquecimento da água durante o verão. 

D7. Redução na necessidade 
de materiais de consumo 

Projetar o produto para minimizar o uso de materiais auxiliares - por exemple, usar um filtro permanente de 
café ao invés de filtros de papel, e usar de forma correta para garantir a otimização do uso. 

Minimizar o vazamento das máquinas que usam um grande volume de insumos, por exemplo, instalando 
detectores de vazamento. 

Estudar a viabilidade de reutilizar insumos - reaproveitando a água de uma maquina de lavar 

D8. Materiais de consumo 
mais limpos 

Projetar o produto para usar o mais limpo insumo disponível. 

Certificar-se que o uso do produto não resultará em ocultos resíduos nocivos - por exemplo, através da 
instalação de filtros adequados. 

D9. Redução do desperdício 
de energia e outros materiais 
de consumo 

O uso indevido do produto como um todo deve ser evitado através de instruções claras e design apropriado. 

Projetar o produto de modo que o usuário não possa desperdiçar materiais auxiliares - por exemplo, uma 
entrada de enchimento deve ser grande o suficiente para evitar derrame. 



 

Marcas de calibração no produto para que o usuário posa saber a quantidade exata de material, tal como um 
detergente em pó. 

Fazer o estado padrão mais adequado do ponto de vista ambiental- por exemplo, “nenhum copo é fornecido 
pelo distribuidor de bebidas” ou  “copias nos dois lados da folha” 

D10. Suporte à saúde e adição 
de valor social 

Certificar-se de que o produto tenha zero ou mínimo impacto na vida do usuário para isso evitar o uso de 
substancias tóxicas, baixo nível de radiação etc. 

Projetar o produto de acordo com as necessidades e possibilidades socioeconômicas do grupo de usuários. 

Avaliar as oportunidades de projetar produtos para grupos de baixa renda. 

E. Otimização do 
tempo de vida 

E1. Confiabilidade e 
durabilidade 

Desenvolver um projeto de som e evitar ligações fracas. Métodos especiais como Modo de Falha e Analise de 
Efeito têm sidos desenvolvidos para esta finalidade. 

E2. Facilidade de manutenção 
e reparo 

Projetar o produto de forma que ele necessite de pouca manutenção. 

Indicar no produto como ele deve ser aberto para limpeza e reparo - por exemplo, onde aplicar força com uma 
chave de fenda para abrir as conexões. 

Indicar no próprio produto, que partes devem ser limpas ou devem receber manutenção de um modo 
especifico- por exemplo, pontos de lubrificação de cores diferentes. 

Indicar no produto que partes ou subconjunto que devem ser inspecionados freqüentemente, devido ao 
desgaste rápido. 

Fazer o local de uso do produto detectável para que reparos ou substituições possam ocorrer na hora certa. 

Localizar, uma perto das outras, as partes que se desgastam mais rapidamente e dentro do alcance de modo 
que as recolocações sejam fáceis de desmontar para o reparo ou a recolocação 

E3. Produto com estrutura 
modular 

Projetar o produto em módulos para que o produto possa ser renovado por adição de novos módulos ou 
funções em uma data posterior, por exemplo, conectar uma maior memória no computador. 

Projetar o produto em módulos para que, quando desatualizados, possam ser renovados tecnicamente ou 
esteticamente. Por exemplo, fazer móveis com capas substituíveis, que podem ser removidos, limpos e 



 

eventualmente renovados. 

E4. Design clássico 
Projetar a aparência do produto para que não se torne rapidamente desinteressante, garantindo que a vida 
estética do produto não seja mais curta do que a vida técnica. 

E5. Forte ralação produto-
usuário 

Projetar o produto para que ele cumpra as exigências (possivelmente ocultas) do usuário por muito mais 
tempo. 

Certificar-se de que a manutenção e o reparo do produto se tornem um prazer e não um dever. 

Dar ao produto um valor adicional em termo de design e funcionalidade para que o usuário relute em 
substituí-lo. 

E6. Envolver manutenção 
local e sistema de serviço 

Projetar o produto com a possibilidade de serviços e manutenção  locais com empresas em mente. 

Desenvolver em conjunto serviços e centros de reparo inovadores na região que podem fornecer produtos 
novos e existentes. 

F. Otimização 
dos sistemas de 
fim de vida F1. Reuso do produto 

Conferir ao produto um design clássico que o torne esteticamente agradável e atrativo para um segundo 
usuário. 

Certificar-se que a construção é solida para que ele não se torne prematuramente obsoleto no sentido 
técnico. 

F2. Remanufatura e 
renovação 

Design para desmontagem (do produto para o subconjunto) para garantir a acessibilidade fácil do produto para 
inspeção, limpeza, reparo e substituição de partes ou subconjuntos vulneráveis ou sensíveis a inovação  

O produto deve ter um projeto de estrutura hierárquica e modular; os módulos podem então ser destacados e 
remanufaturados de modo mais adequado. 

Usar juntas desmontáveis, como pressão, roscas ou baioneta em vez de juntas soldadas e coladas. 

Usar juntas padronizadas para que o produto possa ser desmontado com poucas ferramentas universais, usar 
um único tamanho de parafuso. 

Posicionar as juntas para que a pessoa responsável pela desmontagem do produto não necessite dar a volta ou 
mover o produto. 



 

Indicar no produto como ele deve ser aberto de modo não destrutivo- por exemplo, indicar onde e como 
aplicar força com uma chave de fenda para abrir as conexões. 

Localizar as peças que são rapidamente desgastadas perto uma das outras para que elas possam ser facilmente 
substituídas. 

Indicar no próprio produto, que partes precisam ser limpas ou receber manutenção de modo especifico - por 
exemplo, pontos de lubrificação por de cores diferentes. 

F3. Reciclagem dos materiais 

Dar prioridade a reciclagem primaria sobre secundaria e terciária. 

Projetar para desmontagem (de subconjuntos de peças). 

Tentar usar materiais recicláveis que já existam no mercado. 

Se materiais tóxicos precisam ser utilizados no produto, eles devem ser concentrados em áreas adjacentes 
para que eles possam ser facilmente destacados. 

F4. Incineração segura 
O responsável tem que pagar pela incineração dos materiais mais tóxicos de um produto. Elementos tóxicos 
devem ser concentrados e facilmente desmontáveis para que eles possam ser removidos, pagos e tratados 
como um fluxo de resíduos separados. 

F5. Levando em consideração 
o sistema local (informal) de 
coleta para reciclagem 

Avaliar a possibilidade de existir atividades de reciclagem formal ou informal na comunidade a ser envolvida 
na recolha e reciclagem do produto. 

Desenvolver em conjunto e/ou apoio novos e eficientes sistemas de coleta e reciclagem na região. 

Tabela 5.8: regras de manipulação (UNEP/TUDelft, 2009) 
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Conclusões do capítulo 

 

 

 

 

É cada vez mais evidente que no desenvolvimento de produtos, sejam levados em 

consideração, juntamente com outros fatores como viabilidade, custo, aspectos legais, 

culturais e estéticos, os impactos ambientais em todas as fases do ciclo de vida. Desta 

maneira, os designers devem empregar uma abordagem mais abrangente, visualizando formas 

de reduzir os inputs necessários e outputs gerados, através da utilização de ferramentas de 

apoio ao desenvolvimento de produtos orientados ao meio ambiente. 

 

No atual cenário de “guerra” entre empresas, caracterizado pelo lançamento de produtos 

alinhados às questões ambientais, Chaves (2003) apresenta uma preocupação. Segundo o 

autor, as tentativas de elaborar projetos mais preocupados com as questões ambientais são, 

muitas vezes, focadas em um único aspecto ambiental, o que nem sempre leva a um melhor 

desempenho na relação do produto com o meio ambiente. 

 

As empresas que desejam inovar apresentam uma estratégia mais pró-ativas em relação ao 

desenvolvimento de produtos. Elas se adiantam em relação a mudanças ou pressões do seu 

ambiente de atuação e optam por alocar recursos para prever futuros indesejáveis e atingir 

metas. Normalmente são estas que abrem as portas para novas concorrências, inserindo 

produtos inovadores no mercado.  

 

Os instrumentos avaliados durante este capítulo são amplos e ricos em informações que 

abrangem todas as etapas do ciclo de vida de um produto. Desta maneira, pode-se 

estabelecer uma relação entre estas ferramentas, observando suas semelhanças e diferenças, 

conforme tabela 5.9. É importante esclarecer que da proposta D4S foram utilizadas apenas as 

informações contidas na tabela 5.8 de regras de manipulação, dado sua semelhança de 

aplicação com as outras propostas. 
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 MANZINI FIKSEL UNEP/TUDelft 

P
R
É
-P
R
O
D
U
Ç
Ã
O
 

A1. Minimização do uso de 
recursos na produção (minimizar i 
conteúdo material do produto; 
minimizar o consumo de recursos 
no desenvolvimento de produtos) 

B1. Escolha de materiais e 
processos de baixo impacto  

B2. Escolha de recursos 
energéticos de baixo impacto 

A1. Design para a conservação de 
energia e materiais (reduzir a 
pegada na aquisição) 

A2. Design para redução na fonte 

D2. Design para o Capital Natural 
(proteção dos recursos hídricos; 
conservação da integridade do 
ecossistema, biodiversidade e 
solo) 

A1. Materiais limpos 

A2. Materiais renováveis 

A3. Materiais que gastam menos 
energia 

A4. Materiais reciclados 

A6. Materiais com impacto social 
gerando renda local 

B1. Redução no peso 

P
R
O
D
U
Ç
Ã
O
 

A1. Minimização do uso de 
recursos na produção (minimizar 
as perdas e refugos; minimizar o 
consumo de energia na produção) 

A1. Design para a conservação de 
energia e materiais (reduzir a 
pegada de recursos operacionais) 

D1. Design para o Capital Humano 
(local de trabalho saudável, 
seguro e ergonômico) 

D3. Design para o Capital 
Econômico (confiabilidade, 
cuidado e segurança dos 
processos; estabilidade dos 
negócios e resiliência da cadeia 
de suprimentos; utilização e 
produtividade do recurso) 

C1. Técnicas de produção 
alternativas 

C2. Menos etapas de produção 

C3. Energia de produção 
reduzida/limpa 

C4. Menos desperdícios na 
produção 

C5. Consumo de produção 
reduzida/limpa 

C6. Ambientes de trabalho mais 
limpos e seguros 

D
IS
T
R
IB
U
IÇ
Ã
O
 

A2. Minimizar o uso de recursos 
na distribuição 

A1. Design para a conservação de 
energia e materiais (reduzir as 
necessidades para o transporte) 

B1. Redução do volume no 
transporte 

D1. Embalagem: redução, 
reutilização, mais limpa 

D2. Transporte energeticamente 
eficiente 

D3. Logística energeticamente 
eficiente 

D4. Envolver fornecedores locais 
(distribuição da economia) 

U
SO
 

A3. Minimizar o uso de recursos 
durante o uso 

C1. Projetar a duração adequada 

C2. Projetar a segurança 
/confiabilidade 

C3. Facilitar a atualização e 
adaptabilidade 

C4. Facilitar a manutenção 

C5. Facilitar o reparo 

C8. Intensificar a utilização 

A1. Design para a conservação de 
energia e materiais (reduzir o 
consumo de energia na 
utilização; reduzir o consumo de 
materiais no uso; extensão da 
função do produto; extensão da 
vida do produto) 

A3. Design de Serviços 

B2. Design para a Redução do 
Risco 

D1. Design para o Capital Humano 
(prevenir o abuso ou uso indevido 
do produto) 

D5. Redução do consumo de 
energia 

D6. Fonte de energia limpa 

D7. Redução da necessidade de 
materiais de consumo 

D8. Materiais de consumo mais 
limpos 

D9. Redução do desperdício de 
energia e outros materiais de 
consumo 

D10. Suporte à saúde e adição de 
valor social 

E1. Confiabilidade e durabilidade 

E2. Facilidade de manutenção e 
reparo 

E3. Produto com estrutura 
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modular 

E4. Design clássico 

E5. Forte ralação produto-usuário 

E6. Envolver manutenção local e 
sistema de serviço 

E
LI
M
IN
A
Ç
Ã
O
 

C6. Facilitar a reutilização 

C7. Facilitar a remodelagem 

D1. Adotar a reciclagem em 
efeito cascata 

D2. Escolher materiais com 
tecnologias de reciclagem 
eficiente 

D3. Facilitar a recolha e o 
transporte após o uso 

D4. Identificar os materiais 

D5. Minimizar os materiais 
incompatíveis entre si 

D6. Facilitar a separação dos 
materiais incompatíveis entre si 

D7. Facilitar a limpeza 

D8. Facilitar a combustão 

D9. Facilitar a compostagem 

E1. Minimizar e facilitar as 
operações de desmontagem e 
separação 

E2. Usar sistemas de junções 
reversíveis 

E3. Usar sistemas de união 
permanente que possam ser 
facilmente abertos 

E4. Prever tecnologias específicas 
para desmontagem destrutiva 

E5. Usar materiais facilmente 
separáveis quando triturados 

E6. Usar insertos facilmente 
separáveis em materiais 
triturados 

A1. Design para a conservação de 
energia e materiais 
(Especificação dos materiais 
reciclados; especificação dos 
materiais recicláveis; 
Componentes remanufaturados 
ou recondicionados) 

B1. Design para a redução do 
descarte 

B3. Design para a disposição 
segura de resíduos 

C1. Design para a recuperação de 
produtos 

C2. Design para a desmontagem 
de produtos 

C3. Design para a reciclagem 

D1. Design para o Capital Humano 
(assegurar a disposição 
responsável de resíduos) 

A5. Materiais recicláveis 

F1. Reuso do produto 

F2. Remanufatura e renovação 

F3. Reciclagem dos materiais 

F4. Incineração segura 

F5. Levando em consideração o 
sistema local (informal) de coleta 
e reciclagem 

Tabela 5.9: Requisitos ambientais para o desenvolvimento de produtos de Manzini & Vezzoli (2005), Fiksel (2009) e 
UNEP/TUDelft (2009) em relação às etapas do ciclo de vida. 
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FERRAMENTA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS INOVADORES 

ORIENTADOS AO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todo o mundo, companhias de todos os tipos e tamanhos estão se voltando cada vez mais 

para as questões da sustentabilidade, seja por causa da pressão do governo, das comunidades 

ou dos consumidores. As empresas estão percebendo que trabalhar lado a lado com a 

sustentabilidade é mais que uma questão de filantropia, é um negócio lucrativo. Por esta 

razão, muitas empresas estão focando suas atenções no principal meio de comunicação que 

possuem com seus clientes, o produto.  

 

Os responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento de produtos para este novo cenário, 

devem estar conscientes sobre seus desafios de elaborar artefatos que atendam às 

necessidades das pessoas, do comércio e da natureza. Precisam compreender e decodificar os 

anseios dos consumidores, as necessidades da empresa, assim como o comportamento dos 

produtos concorrentes no mercado e as relações que todos podem ter com o meio ambiente. 

Para isso, é preciso utilizar métodos e ferramentas que auxiliem na obtenção das informações 

necessárias para desenvolver produtos que atendam a todas as necessidades citadas. 

 

Uma das ferramentas mais utilizadas para este fim é o briefing. Com ele pode-se obter 

informações sobre a empresa-cliente, consumidor, concorrência, entre outras informações 

relevantes, dependendo da complexidade do projeto. Além de realizar a identificação da 

necessidade/problema, a partir dele podem ser estabelecidos os requisitos projetuais que 

guiarão o processo de desenvolvimento do novo produto.  

 

De acordo com os diversos autores pesquisados, esta é a fase mais importante de qualquer 

projeto. Obter as informações erradas ou de forma incompleta podem comprometer o rumo 

do projeto, causando perda de tempo e prejuízos enormes. Por esta razão é essencial que os 

responsáveis pelo desenvolvimento do produto saibam como realizar esta fase de forma 

eficiente e objetiva, evitando retrabalhos e desperdícios.  
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O briefing da proposta 

 

 

 

 

Este é o objetivo desta pesquisa, elaborar uma ferramenta que auxilie designers e projetistas 

no desenvolvimento de produtos focados na sustentabilidade ambiental, coerentes com as 

estratégias da empresa.  

 

Ela será chamada de [Eco]Briefing. Recebe este nome por ser um instrumento de briefing 

orientado às questões ambientais. Seu objetivo será o de obter informações essenciais para o 

projeto do produto a fim de estabelecer requisitos de projeto coerentes com as estratégias da 

empresa e principalmente com as limitações ambientais. 

 

A fim de desenvolver uma ferramenta que possui amplitude suficiente para abranger as 

informações sobre as possibilidades e limitações da empresa (técnica, humana, financeira), os 

desejos dos consumidores, atuação da concorrência, possíveis requisitos ambientais aplicáveis 

ao desenvolvimento do produto e ainda suprir a carência por material acadêmico na área de 

design, o conteúdo desta proposta será baseado nas informações coletadas no referencial 

teórico.  

 

Para que seja uma ferramenta versátil e fácil de usar, além de lúdica para funcionar como 

instrumento educativo, o [Eco]Briefing será elaborado com a estrutura de um jogo de 

tabuleiro. Podendo ser utilizado tanto por profissionais quanto por estudantes. Seu formato 

irá permitir que: estudantes de design (e outras áreas de projeto) familiarizem-se com o 

início do processo de design; e profissionais enriqueçam seus processos de desenvolvimento 

de produtos. 

 

É claro que não é a idéia desta pesquisa sugerir que um profissional sente à mesa para jogar 

[Eco]Briefing com seu cliente. Ele poderá fazer uso apenas de partes do jogo para servir de 

suporte e guia na aplicação do briefing e determinação dos requerimentos de projeto. 

 

Similares  

 

Como similares desta proposta serão observados os jogos que tratam de design e criatividade 

e a respeito de questões ambientais. 

 

Na internet é possível encontrar diversos jogos voltados para a educação ambiental, 

principalmente para crianças. São jogos virtuais, feitos para apenas 01 jogador. Desta forma, 

tomaremos como similares apenas as propostas de jogos em grupos e/ou equipes. 
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VAMOS RECICLAR 

 

 

Figura 6.1: Embalagem do jogo Vamos Reciclar. (Fonte: boomerangbrinquedos.com.br) 

 

Este é um jogo infantil desenvolvido para crianças a partir de sete anos. Vamos Reciclar é um 

jogo ecológico e educativo. Seu objetivo é fazer com que a criança aprenda um pouco sobre a 

coleta seletiva e a importância da reciclagem em nosso meio ambiente.  

 

RECICLE 

 

Figura 6.2: Embalagem do jogo Recicle. (Fonte: www.bicodelacre.com/recicle.php) 
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Este é um jogo para jovens a partir de 14 anos. Apesar de apresentar a mesma temática, este 

é um jogo de estratégia, mais elaborado em relação ao anterior. Seu objetivo é o de que cada 

jogador comande uma equipe de catadores, uma cooperativa de reciclagem e um aterro 

sanitário. Durante o jogo os participantes ganham dinheiro e pontos com a reciclagem. Vence 

quem conseguir mais pontos. 

 

RETHINK 

 

Figura 6.3: Embalagem do jogo Play Rethink. (Fonte: www.playrethink.com) 

 

O Play Rethink Game é um jogo de tabuleiro, desenvolvido para designers e pessoas que 

querem desenvolver soluções sustentáveis. Pode ser utilizado em escolas, faculdades, 

empresas e exposições que buscam desenvolver  habilidades para soluções criativas e 

sustentáveis. 

 

O jogo serve como uma ferramenta facilitadora de inovação sustentável e entendimento do 

uso de ferramentas e estratégias em design sustentável. 

 

Além disso, está previsto a criação de um banco de dados online internacional, onde usuários 

do jogo podem compartilhar desenvolvimentos e aprendizados, facilitando a implementação 

de soluções em outros locais. 
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Desenvolvimento do jogo 

 

 

 

 

Para a elaboração desta proposta, serão compilados os dados levantados no referencial 

teórico desta pesquisa. Ou seja, os critérios do jogo serão selecionados das informações 

analisadas dos capítulos de briefing, metodologias projetuais e requisitos ambientais 

orientados ao projeto de produtos.  

 

Como a etapa de identificação da necessidade/problema é um processo de investigação e 

descoberta. Seu objetivo será o de identificar os fatores que afetam o projeto de 

desenvolvimento de produtos a partir da obtenção/levantamento de informações sobre a 

empresa, público-alvo/consumidor, concorrentes, especificações técnicas (materiais e 

processos) e outras informações relevantes, a fim de desvendar/estabelecer os requisitos de 

projeto que servirão de guia e acompanharão todo o processo de desenvolvimento de novo 

produtos orientados ao meio ambiente. 

 

Toda estrutura física do projeto foi pensada de acordo com alguns critérios observados no 

capítulo de requisitos ambientais. Entre estes requisitos estão: redução da embalagem e 

incorporação desta ao produto, redução do volume para transporte, eficiência do material, 

além da utilização de materiais recicláveis e compatíveis.  

 

Desta forma, todos os componentes do jogo serão fabricados em papel e foram projetados a 

fim de obter o melhor aproveitamento de material (folha industrial 66x96 cm). Além disso, o 

tabuleiro será a própria embalagem do jogo e todas em peças serão montadas apenas por 

encaixe, ou seja, sem cola, conforme figuras 6.4, 6.5 e 6.6.  

 

A seguir será descrito o funcionamento desta ferramenta tanto para fins didáticos quanto 

profissionais. Inicialmente serão apresentadas as regras do jogo, seus componentes e 

possibilidades de uso acadêmico. Em seguida, sua aplicação profissional. 
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Figura 6.4: Esquema de aproveitamento do papel (tabuleiros, dados e peões) 

 

Figura 6.5: Esquema de aproveitamento do papel (cartas e quadro do ciclo de vida) 
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Figura 6.6: Esquema de aproveitamento do papel (formulário de briefing) 

 

 

 

[Eco]Briefing acadêmico – hardware e software1 

 

 

 

 

HARDWARE 

O jogo [Eco]Briefing será formado por um tabuleiro, 6 peões (representando os designers), 1 

dado, 4 conjuntos de cartas de briefing (nas categorias: empresa, consumidor, concorrentes e 

informações adicionais), 1 conjunto de cartas coringa, um bloco de anotações (formulário de 

briefing), 1 quadro do ciclo de vida e 5 conjuntos de cartas de ciclo de vida (pré-produção, 

produção, distribuição, uso e eliminação), ver imagens em tamanho maior em anexo. 

 

 

                                                 
1 Hardware refere-se ao conjunto de dispositivos (estrutura física) do jogo, enquanto software refere-se ao conjunto 
ordenado de instruções de uso do jogo. 
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Figura 6.7: Tabuleiro e embalagem 
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Figura 6.8: Frente e verso da embalagem 

 

 

Figura 6.9: Quadro do ciclo de vida com as cartas. 
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Figura 6.10: Amostra de carta coringa e cartas do briefing. 

 

 

Figura 6.11: Amostra de cartas do ciclo de vida. 
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Figura 6.12: Amostra de personagem e dado. 
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Figura 6.13: Formulário do briefing 
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SOFTWARE 

A proposta do jogo é que ele se assemelhe à realidade de um escritório de design no 

momento de identificação da necessidade/problema. Desta forma o jogo irá apresentar um 

roteiro para a aplicação do briefing, além de algumas situações comuns externas ao processo 

de desenvolvimento, tais como atraso no recebimento de informações e redução 

orçamentária. 

 

Para sua utilização como instrumento educador, o [Eco]Briefing terá um roteiro com regras 

para orientar o professor/instrutor e os alunos durante o jogo. Entretanto, é importante 

esclarecer que estas regras são flexíveis e possíveis de adaptações dependendo da 

necessidade do professor/instrutor. A seguir são apresentadas estas regras. 

 

 

Preparação (antes do início do jogo) 

Inicialmente as cartas de briefing devem ser embaralhadas de acordo com seu grupo 

(empresa, consumidor, concorrentes e informações adicionais), assim como as cartas 

coringas. Cuidado para não misturar cartas de grupos diferentes. Em seguida, deve ser 

selecionada uma carta aleatória de cada grupo. Estas devem ser colocadas viradas, de forma 

que ninguém veja seu conteúdo, na área especificada no tabuleiro. Cada um dos participantes 

deve pegar uma folha do bloco de anotações e uma caneta para dar início do jogo. 

 

Como jogar 

Todos os jogadores, localizados no Escritório de Design, lançam o dado para definir quem irá 

iniciar o jogo, que deve prosseguir em sentido horário.  

 

Para se movimentar no tabuleiro, o jogador deverá lançar o dado e movimentar seu peão de 

acordo com os pontos indicados. Cada designer deverá levantar as informações necessárias 

para a elaboração de um novo projeto, visitando cada uma das quatro categorias do 

tabuleiro. As visitas não precisam seguir uma ordem e os lugares podem ser visitados mais de 

uma vez. Ao chegar a uma das categorias, o designer terá 30 segundos2 para consultar a carta 

correspondente e colocá-la de volta ao tabuleiro.  

 

Nem todas as categorias precisam ser visitadas, e caso o designer acredite que as informações 

levantadas são suficientes para a elaboração do projeto, este deve voltar ao Escritório de 

Design e definir os requisitos projetuais com ajuda das cartas do ciclo de vida.  

 

                                                 
2 O objetivo do jogo é simular o mercado real de desenvolvimento de produtos, por esta razão, o estabelecimento do 

tempo serve para demonstrar que este processo deve ser ágil, o designer deve estar pronto para acompanhar a 

velocidade de demanda do mercado. 
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Casas-surpresa e as cartas coringa 

As casas-surpresa são quadros no tabuleiro que os jogadores podem ocasionalmente cair. Elas 

podem ter uma interrogação ou apresentar uma situação que o jogador deverá obedecer. Ao 

cair em uma casas-surpresa com uma interrogação, o jogador deverá pegar uma carta 

coringa, estas podem ter informações que facilitarão ou dificultarão o processo. Por exemplo, 

um jogador pode pegar uma carta que diz: “Os resultados da pesquisa de mercado atrasarão 

uma semana, perca a próxima rodada”, ou: “Seu cliente tem um planejamento estratégico 

bem elaborado e conhecem bem o mercado onde atua, vá direto para Concorrentes”. Cada 

carta retirada deve ser recolocada no final do monte. 

 

Formulário de briefing  

Este formulário contém todos os itens que precisam ser obtidos durante o jogo. Sempre que o 

jogador precisar anotar as informações referentes ao projeto, deverá usar o formulário do 

briefing. Este deve ser sigiloso para evitar que os outros concorrentes vejam seu conteúdo. 

 

Assim que o jogador acreditar possuir as informações necessárias para elaboração dos 

requisitos projetuais, deve voltar ao escritório para finalizar sua proposta com ajuda das 

cartas de ciclo de vida. 

 

Quadro e Cartas de Ciclo de Vida 

De acordo com as informações obtidas no tabuleiro, o designer poderá definir, utilizando o 

quadro do ciclo de vida, quais são as melhores estratégias para o desenvolvimento de 

produtos orientados ao meio ambiente. Ou seja, o designer retorna ao escritório a fim de 

fundamentar seu projeto de produto com ferramentas que o guiarão a solução ambiental mais 

adequada, de acordo com as informações obtidas no tabuleiro. 

 

Dependendo das informações, o projeto será orientado para uma ou várias etapas do ciclo de 

vida. Por exemplo, ao analisar as informações do briefing, o designer pode decidir que foco 

do projeto será apenas na extensão da vida do produto. Desta maneira, o designer deverá 

utilizar o quadro do ciclo de vida para identificar, na etapa de uso, quais são as ferramentas 

que podem auxiliar o projeto.  

 

Ao selecionar a(s) ferramenta(s), o jogador deverá consultar as cartas do ciclo de vida 

referentes a esta ferramenta. Novamente o jogador só terá 30 segundos para isso. O jogador 

poderá selecionar quantas ferramentas achar necessárias para complementar o projeto. É 

importante lembrar que se selecionar ferramentas demais, poderá dificultar a elaboração do 

projeto por causa de tempo, limitação orçamentária e até conflito entre as ferramentas. 
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Fim do jogo 

O jogo termina quando cada participante elaborando plano de ação. Este plano deverá ter 

todas as informações essenciais ao desenvolvimento de produtos orientados para o meio 

ambiente. 

 

Com estes planos em mãos, os alunos podem seguir a metodologia que desejarem para o 

desenvolvimento do produto. Ao finalizar o processo de geração, seleção e otimização de 

alternativas, as propostas finais devem ser confrontadas com os requisitos projetuais 

estabelecidos no jogo. Para constatar a conformidade com os pré-requisitos, pode-se utilizar 

a verificação sugerida por Kaminski (2008), respondendo a algumas questões: 

 

- O produto a ser desenvolvido é compatível com os objetivos da empresa? 

- O produto é compatível com os recursos técnicos, humanos e financeiros da empresa? 

- O produto é compatível com a propaganda institucional da empresa? 

- O projeto atende às necessidades sem causar danos ao ambiente? 

- Existem alternativas? 

 

E acrescentando outras questões, tais como: 

 

- A proposta satisfaz as necessidades e desejos do consumidor?  

- O produto necessita de instruções de uso? 

- Em que o produto se diferencia dos concorrentes? 

 

O objetivo desta etapa é verificar a compatibilidade com os requisitos projetuais, desta 

forma, outros questionamentos também podem ser feitos. 

 

Upgrade 

O grande desafio deste jogo é conseguir encontrar soluções para os mais variados casos. Como 

as cartas do briefing serão embaralhadas, a situação de projeto pode ser a mais inusitada 

possível. Por exemplo, uma empresa de pequeno porte gostaria de ganhar novo mercado, mas 

não possui orçamento suficiente para investir em tecnologia; seus concorrentes são empresas 

de ponta; e seu consumidor é uma senhora que gosta de conversar com o neto pela internet. 

Com isso o designer deverá pensar formar criativas e ambientalmente sustentáveis para 

desenvolver um produto competitivo que tenha baixo custo a fim de convencer a sua 

consumidora a comprá-lo. 

 

Como este jogo não é uma ferramenta fechada, imutável, e como forma de aumentar os 

desafios do jogo, algumas cartas em branco são adicionadas aos conjuntos para que o 

professor/instrutor ou até mesmo ou próprios alunos possam desenvolver suas próprias cartas. 

Desta maneira, o jogo pode ser adaptado às necessidades de ensino do professor/instrutor. 
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[Eco]Briefing profissional – hardware e software 

 

 

 

 

HARDWARE 

Para o uso do [Eco]Briefing por profissionais como ferramenta de apoio ao desenvolvimento 

produtos orientados ao meio ambiente, este deverá utilizar somente o formulário de briefing, 

o quadro e as cartas do ciclo de vida.  

 

SOFTWARE 

O profissional precisará apenas seguir o roteiro do formulário de briefing, preenchendo os 

campos com as informações que forem relevantes ao projeto, dependendo da complexidade 

do mesmo.  Como no jogo, nem todos os campos precisam ser preenchidos, sendo 

simplesmente deixados em branco. Vai depender do discernimento de cada profissional 

perceber quais informações são mais importantes que outras. 

 

Durante ou ao final do preenchimento do formulário, o designer poderá apresentar ou discutir 

com o cliente quais estratégias podem ser tomadas em relação aos quesitos ambientais. Para 

isso poderá utilizar o quadro e as cartas do ciclo de vida como guias.  

 

Com estas informações, o profissional responsável pelo desenvolvimento do produto terá 

subsídios para elaborar a proposta que mais se adapte às necessidade e limitações do cliente, 

aos desejos dos consumidores e ainda sejam respeitosas com o meio ambiente. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o aumento da consciência ambiental da comunidade, cada vez empresas estão 

desenvolvendo produtos mais alinhados com as limitações do meio ambiente. Como 

conseqüência, designers precisam estar preparados para atender a esta demanda crescente. 

Estes devem saber como obter as informações necessárias e corretas para a elaboração do 

projeto. 

 

Apropriar-se do momento em que as exigências do mercado por produtos mais limpos estão 

aumentando, não é apenas uma questão de utilizar uma ferramenta de ecodesign, é preciso 

que esta idéia esteja enraizada no planejamento estratégico da empresa. Não adianta o 

profissional de design apresentar um projeto sustentável se a empresa não abraça a causa ou 

não possui recursos técnicos, humanos ou financeiros para sua execução. 

 

O processo de desenvolvimento de produtos deve estar em harmonia com os três personagens 

que fazem a roda da economia girar: as pessoas, o comércio e a natureza. Ou como ordenam 

Hawken, Lowis & Lowis (1999), o capital humano, na forma de trabalho e inteligência, cultura 

e organização; o capital financeiro, que consiste em dinheiro, investimento e instrumentos 

monetários; o capital manufaturado, com a infra-estrutura, as máquinas, as ferramentas e as 

fábricas; e o capital natural, constituindo dos recursos, sistemas vivos e os serviços do 

ecossistema. 

 

Sabe-se que os investimentos em pesquisas representam um custo elevado para as empresas, 

por isso elas precisam minimizar os riscos de investir em um produto que poderá não atender 

às expectativas, dando um retorno abaixo do esperado. 

 

Conforme Back (2008), apesar da etapa de planejamento representar apenas 5% do valor 

projeto, as decisões tomadas desta fase afetam cerca de 70% do custo total do projeto. Por 

esta razão, é de extrema importância para o sucesso do projeto que a qualidade e 

profundidade das informações obtidas no briefing sejam coerentes com a complexidade do 

mesmo.  
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Por isso, ao iniciar o processo de desenvolvimento de produtos preocupados com as questões 

ambientais, os designers precisam ser capazes de decifrar e identificar as oportunidades e 

limitações de cada um desses personagens. Mas como estabelecer critérios que satisfaçam as 

necessidades dos clientes e as expectativas dos consumidores em harmonia com as limitações 

ambientais? 

 

Normalmente, o início de um novo projeto é marcado pela aplicação de um briefing. Mas 

entre todos os modelos levantados para a realização desta pesquisa, nenhum apresentava um 

roteiro alinhado tanto com o planejamento estratégico da empresa quanto com os requisitos 

ambientais.  

 

Como citado na introdução desta pesquisa, mesmo sendo considerada uma ferramenta tão 

importante para o desenvolvimento de produtos, de acordo com Magalhães (in PHILLPS, 

2008), há pouca disponibilidade de material escrito (em design) sobre o briefing e sua 

importância para o desenvolvimento de projetos. Além disso, Dr. Earl N. Powell (in PHILLPS, 

2008) comenta que “geralmente o estudo do briefing não faz parte dos currículos dos cursos 

de design. Muitos profissionais da área desenvolveram formatos e processos próprios para 

elaboração do briefing”.   

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, pôde-se observar a carência um modelo de 

briefing como de uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de produtos inovadores 

orientados para o meio ambiente. Por esta razão a presente pesquisa apresenta o 

[Eco]Briefing, visando auxiliar tanto a profissionais no uso quanto a professores no ensino do 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

Por esta razão, o [Eco]Briefing em seu formato lúdico, pretende preencher estas duas 

lacunas. Servindo tanto como ferramenta de apoio tanto para profissionais quanto 

instrumento de ensino para estudantes.  

 

De forma alguma este resultado pretende ser monolítico ou insubstituível. Da mesma maneira 

que todo o processo de design precisa ser flexível para atender às mutações do mercado, 

assim também precisa ser esta ferramenta. Sua aplicação pode variar de acordo com a 

necessidade do professor/instrutor ou profissional que a estiver usando. 

 

A proposta apresentada aqui mostra como este procedimento de identificação do 

problema/necessidade é importante para o processo de desenvolvimento de produtos. Como 

o estabelecimento dos requisitos certos, de acordo com os objetivos do projeto, podem 

minimizar os riscos e otimizar o processo de desenvolvimento de produtos orientados para o 

meio ambiente. 
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É importante esclarecer que esta proposta não tem fim em si mesma, nem pretende ser rígida 

ou imutável. Como proposta inicial ela abre portas para que novas experiências sejam 

realizadas e que outras muitas propostas sejam desenvolvidas.  

 

Como primeiras oportunidades para o futuro o [Eco]Briefing precisa passar por testes de 

avaliação. Tanto pode-se fazer sua aplicação em uma disciplina acadêmica como forma de 

testar sua viabilidade e suporte ao ensino de design. Assim como esta pode ser aplicada 

profissionalmente para fazer a mesma verificação. 

 

Em outra possibilidade, o jogo de tabuleiro pode evoluir para uma versão digital para uso 

online. Desta maneira será possível incentivar o intercambia de conhecimento entre 

universidades, onde os resultados dos projetos podem ser apresentados em um web site para 

que todos possam fazer comentários sobre o projeto comparando-o com o briefing obtido. 

 

Em seu uso profissional, o [Eco]Briefing também poderia evoluir para uma versão digital. 

Desta maneira, os designers poderiam apenas inserir as informações requisitadas pelo 

briefing, que o software poderia sugerir os critérios ambientais mais adequados com as 

oportunidades e limitações técnicas, humanas e financeiras do cliente. 

 

As possibilidades de transformação e evolução desta pesquisa são muitas. Inclusive o 

desenvolvimento de um modelo de briefing que atinja as outras bases da sustentabilidade, 

como por exemplo, a elaboração de um briefing social que aborde critérios relacionados às 

questões sociais envolvidas no desenvolvimento de produtos.  

 

Com isso será possível cruzar os modelos ambiental, social e econômico a fim de obter um 

briefing para a sustentabilidade. Este poderá orientar o designer a obter as informações 

necessárias para desenvolver produtos embasados no tripé da sustentabilidade, atendendo às 

necessidades do mercado e aos desejos dos clientes, ao mesmo tempo em que respeita os 

limites da natureza e os aspectos culturais e sociais das pessoas envolvidas no processo. 
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