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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo demonstrar como o Design Thinking pode estimular o diálogo 

de design como causa para resolução de problemas. Foram observadas reflexões de inovação 

e pesquisas de design e suas metodologias no estudo de caso, que levaram a Mu-Mu 

Alimentos, após sua aquisição pela Vonpar S/A, à necessidade de mudanças em todo o escopo 

estratégico, especialmente no projeto de inovação na linha gráfica das embalagens de leite que 

são o carro chefe de vendas. Projeto este que levou a empresa, novata no segmento de lácteos, 

da última colocação para a liderança de mercado em seis meses. 
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Abstract 

 

This article aims to demonstrate how Design Thinking can stimulate dialogue design as a 

cause for problem solving. Reflections were observed for innovation and design research and 

their methodologies in the case study what led Mu-Mu Foods, after its acquisition by Vonpar 

S/A, to the need for changes in all strategic scope, especially in the line graph innovation 

project of milk packing that are the sales flagship. This project led the company, novice in the 

dairy sector, from the last place to market leadership in six months. 
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Introdução 

Através deste artigo, busca-se apresentar o Design Thinking como metodologia 

essencial no processo de inovação e pesquisa de design no estudo de caso da empresa Mu-Mu 

Alimentos, quando adquirida pela Vonpar S/A, e em seu processo de reestruturação 

estratégico mercadológico. 

A fim de melhor explicitar estas ações, o presente artigo foi elaborado através da 

pesquisa descritiva no formato de estudo de caso, pois pretende “explicar relações causais em 

uma situação da vida real... Além disto, possibilita descrever um contexto da vida real no qual 

uma intervenção ocorreu...” (YIN, 2005). Para tanto, utilizou-se a coleta de dados qualitativa 

e quantitativa com base em relatórios, documentos e observação assistemática, seguido de 

análise de conteúdo. 

 

 

 



O cenário 

A Vonpar S/A é a terceira maior fabricante de Coca-Cola do Brasil, possui a melhor 

operação logística do sistema Coca-Cola no país, a geração de caixa mais saudável do sistema 

e atendimento de 99% dos pontos de venda que comercializam bebidas na região onde atua, 

pois somente não está presente nos locais onde os concorrentes possuem contratos de 

exclusividade. Todos estes fatores levaram a empresa, como consequência, à maior 

participação de mercado entre os grandes fabricantes nacionais. 

Com todos estes indicadores, a fabricante viu-se provocada a mirar para novos 

segmentos com aderência à sua atual estrutura mercadológica, visando um crescimento 

nacional, já que tem limitações geográficas na área de bebidas impostas pela The Coca-Cola 

Company, fazendo com que a atuação da empresa no segmento de refrigerantes seja limitada 

ao Rio Grande de Sul e Santa Catarina.  

Foi neste cenário então, que a Vonpar S/A, através de sua rede de distribuição e 

estrutura logística, constatou, na Mu-Mu Alimentos, uma oportunidade de desbravar novos 

mercados a partir de seu portfólio de produtos. 

A Mu-Mu, fundada em 1945, desde a sua concepção, foi sempre uma marca muito 

querida pela comunidade abrangida pela distribuição de seus produtos. Em seu surgimento, o 

portfólio consistia basicamente em doces, em especial o doce de leite Mu-Mu, tornando-se 

sinônimo da categoria nos quatro cantos do sul do Brasil.  

Com o passar dos anos, a empresa cresceu exponencialmente, tornando-se líder de 

mercado nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em seu segmento. 

Crescimento este que, ao entrar no século XXI e com a virada do novo milênio, passou a dar 

claros indícios de fadiga por conta de um mercado mais moderno, competitivo e com soluções 

mais abrangentes por parte de seus concorrentes. 

A Mu-Mu viu-se obrigada a mirar para novos segmentos, mas ainda com forte 

aderência ao seu core business, os produtos lácteos. Foi então que a empresa iniciou o 

processo de desenvolvimento para adaptação da sua planta que, até então (2008), era 

totalmente voltada para a produção de doces, para uma nova fase iniciando na produção de 

leite UHT (abreviação do inglês ultra-high temperature - processo parcial de esterilização de 

alimentos). 

Os cases de sucesso neste tipo de reestruturação mostram-nos a necessidade de uma 

ampla pesquisa – “investigação sistemática com objetivo no conhecimento” (CROSS, 1999) – 

e pesquisa de design na amplitude do desenvolvimento, articulação e comunicação em design. 

No caso específico da Mu-Mu, nenhum destes tipos de pesquisa foi executado. 

Como não poderia deixar de ser, a entrada neste novo segmento de forma 

desestruturada levou rapidamente ao declínio da empresa, fazendo com que, em menos de 

cinco anos, a Mu-Mu passasse de uma das principais empresas do Sul do país para a última 

colocação na participação de mercado, apresentando o quase esquecimento de seus produtos e 

marca por parte dos consumidores. 

Foi com este panorama que a Vonpar S/A deparou-se no instante da aquisição da Mu-

Mu Alimentos que, em um primeiro momento ou analisando-se de forma isolada, denotava 

uma situação completamente sem atrativos. Mas ao analisar os objetivos estratégicos da 

Vonpar S/A naquela oportunidade, faziam muito sentido uma vez que esta tem como grande 

característica desenvolver marcas e produtos através da lógica de Design Thinking.  

 

Projeto de Design 

Segundo CROSS (1999), “o conhecimento sobre design engloba pesquisa, estudo de 

processos, identificação de problemas e estabelecimento de métodos de pesquisa onde todos, 

é claro, são voltados para o projeto”. O Projeto, neste contexto, ainda é conceituado por ele 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento


como um conjunto de processos onde avaliamos a epistemologia do design que é o estudo de 

suas formas do conhecimento, praxiologia (estudo das práticas e processos do design) e 

fenomenologia que é, por sua vez, o estudo da forma e a configuração dos processos de 

design. Todos estes três processos, é claro, desenvolvidos através de metodologias 

específicas. 

Estas metodologias são importantes para que os Designers não trabalhem apenas com 

base em suas habilidades, gosto e estilo - defendendo a tese de FORTY (2007) de que os 

Designers são onipotentes. É importante deixar claro que nenhum projeto funciona a menos 

que incorpore as idéias que serão realizadas em harmonia com a situação em questão. Ou seja, 

são estas idéias que, embora até certo ponto aproveitadas por designers, em última análise, 

podem facilmente encontrar-se fora de controle em determinado momento do projeto, o que, 

em hipótese alguma, podemos concluir que existe algum tipo de “receita de bolo” – “cada 

caso é um caso e existem muitas variáveis que podem impactar nos rumos de um projeto de 

design” (FORTY, 2007). 

Assim, concebemos que o sucesso em um projeto não surge a partir pura e 

simplesmente de uma “inspiração divina”, mas passa fortemente pela avaliação e organização 

entre o problema, seus dilemas e suas soluções que visam suprir desejos a partir de 

necessidades apontadas. Até porque a maior parte dos problemas “são indeterminados e 

devemos levar em consideração a interpretação do design e o desenvolvimento da seleção de 

soluções” (DORST, 2006). 

 

A delimitação do problema 

A Vonpar S/A apresenta, através de sua história, a postura de pensamento de design, 

aqui conceituado por CROSS (2001) como quem avalia os problemas com uma visão 

holística, desenvolve o projeto com uma visão estratégica e não tática, bem como trabalha de 

forma paralela em níveis simultâneos e avaliando também os problemas em suas 

peculiaridades, detalhes e todos os seus registros. Trabalha o problema existente de forma a 

não perder o foco do objeto do produto que é a funcionalidade e a estética, fazendo com que 

os produtos passem a ser úteis, utilizáveis e desejados (BUCHANAN, 2001). Além disso, é 

inovador, não desiste com seus erros, mas aprende com eles e tem coragem para correr riscos 

mesmo em um cenário aparentemente difícil e competitivo. 

Para que as ações inovadoras possam ser aplicadas, é de suma importância estudar o 

problema a fundo, pois “um problema bem estruturado conduz à solução e um problema mal 

estruturado requer algo mais, como ações fragmentadas” (DORST, 2006). 

Através da pesquisa de design, que visa perceber e compreender as diferenças entre os 

consumidores, descobrir oportunidades de inovação e situar exatamente onde estamos, é que 

podemos avaliar, através de interações com os usuários, como se poderia satisfazer seus 

desejos. 

Desta forma, foi possível identificar os drivers para a compra de leite, o 

relacionamento com a marca onde acontece a experiência entre o produto e o consumidor, o 

preço - pois os centavos fazem a diferença, a tradição onde o reconhecimento e as associações 

positivas fazem a diferença, as embalagens pelos aspectos de segurança e, por fim, as crianças 

que são os principais usuários, neste caso representados pelas mães que são as shoppers em 

primeira instância do produto e buscam saciar os desejos, manias e gostos dos filhos. 

No caso da Mu-Mu Alimentos, somente através da pesquisa de design, de acordo com 

CROSS (1999), baseada nas pessoas, nos processos e nos produtos, é que foi possível chegar 

a um diagnóstico categórico: identificou-se que o problema estava centrado nas embalagens 

de leite em função de ser o produto com a maior penetração nos lares entre todo o seu 

portfólio. 



Concluiu-se que a embalagem do leite não apresentava atrativos pelo ponto de vista de 

relevância com a marca, não propunha inovação física e comunicativa, bem como apresentava 

ausência de conexões emocionais e relevantes para com seus consumidores. 

 

A inovação 

Foi possível identificar que mesmo com tantos fatores negativos, a marca ainda 

possuía alguns atributos importantes e fortes os quais poderiam ser resgatados. 

Segundo CROSS (1999), “os projetos de design de qualidade criativa buscam a 

resolução de problemas através de informações e as processam instantaneamente, causando 

uma impressão de construção consciente da imagem do problema, assim como o dilema e o 

desenvolvimento e seleção das soluções”. Nesta direção, o caso do leite Mu-Mu centrou-se na 

revitalização da marca, em novas embalagens e em uma campanha de comunicação que fez a 

ponte entre os drivers de compras relevantes de leite e a marca. 

Pensando nisso, a equipe de designers da Vonpar trabalhou no projeto de evolução e 

inovação alusivo à linha gráfica das embalagens de leite. Primeiramente, o projeto focou em 

um símbolo único e forte (Figura 1) que gerou apelo emocional com os consumidores e, em 

segundo lugar, em um design gráfico da embalagem diferenciando de seus concorrentes 

(Figura 2). 

 
 

                
 

Figura 1 - Revitalização da Logomarca 

 

 

           
 

Figura 2 – Evolução e Inovação da Embalagem 

 

Estas ações, juntamente com a reestruturação da distribuição, logística e comunicação, 

levaram a Mu-Mu Alimentos, novata no segmento de lácteos, a sair da última colocação em 



vendas para a liderança de mercado em apenas seis meses, resultado obtido com a busca pelo 

diferencial e inovação através do Design Thinking.  
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