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Resumo  

 

Este artigo sugere uma reflexão de caráter essencialmente teórico acerca da temática do 

Design, permeando entre seus diferentes aspectos desde definição e evolução, até o conceito 

de Design Estratégico enquanto método aberto, transdisciplinar e descentralizado. 

Desenvolve-se uma apreciação sobre o Design Estratégico, seus princípios, ambientes, 

cenários, metodologias (Metaprojeto), interações e perspectivas no âmbito organizacional; na 

busca pela resolução de problemas e inovação. Como base de trabalho, utilizam-se as 

contribuições e teorias de autores analisados durante a disciplina de Design Estratégico. 

 

Palavras Chave: Design Estratégico, Metaprojeto e Ambiente Imaterial. 

 

Abstract 

 

This article suggests a reflection of essentially theoretical charater on Design permeating in 

its different aspects the definition and the evolution up to the concept of Strategic Design 

while open method, transdisciplinary and decentralized. It develops an appreciation on the 

Strategic Design, its principles, environments, scenarios, methodologies (Metaproject), 

interactions and perspectives in the organizational scope, in the search for problems solving 

and innovation. As a working basis, it were used the contributions and theories of the authors 

that were analized during the discipline of Strategic Design. 

 

Keywords: Strategic Design, “Metaproject” (Metaprojeto) and Immaterial Environment. 

 

Introdução 

 

Este artigo é resultado de estudos ocorridos durante a disciplina de Design Estratégico 

no Mestrado da Unisinos. Na referida disciplina, foram abordados diversos assuntos 

importantes para o desenvolvimento dos conhecimentos relacionados aos temas Design e 

Design Estratégico. 



O presente texto tem o objetivo de integrar as diversas reflexões contextualizadas em 

sala de aula e embasadas teórica e cientificamente, através de autores como Ézio Manzini, 

Abraham A. Moles, Richard Buchanan, Roberto Verganti, Thomas Lockwood, Fracesco 

Zurlo, Dijon de Moraes, Nicola Morelli, Maria Luiza A. C. de Castro e Juliana C. Braga. 

A partir destes autores e com base nas discussões em sala de aula, as premissas deste 

artigo são avaliar as concepções mais centrais referentes ao Design, permeando por seus 

processos e metodologias, e culminando com sua aplicação. Além disso, o presente artigo será 

utilizado como base para o desenvolvimento da dissertação final do curso, pois contribuiu 

fundamentalmente para o entendimento macro, bem como aplicado em relação aos conceitos 

de Design Estratégico pela abordagem da Politécnica de Milão, e que servirão de prumo, 

assim como referencial teórico e prático para a referida dissertação. 

O presente artigo, para fins de organização dos conceitos, será organizado de forma 

estrutural em Design como um todo, no Design como produto e no Design Estratégico. 

 

A evolução do Design 

 

O primeiro tópico (Design) é um conceito que teve seu início ainda nos primórdios dos 

sistemas de produção com o objetivo de resolver problemas, através de processos e 

metodologias onde podemos destacar o artesanato. 

Existem inúmeras controvérsias sobre a origem histórica do Design, mas alguns 

autores consideram-no o herdeiro de toda uma tradição que data a Pré-História, desde que o 

homem inventou as primeiras próteses que auxiliaram em seu contato com o mundo externo 

(BÜRDEK, 2006). 

Esta visão faz sentido se analisarmos o termo Design do ponto de vista etimológico. 

Design é uma palavra de origem latina (designáre) que significa marcar, indicar, ou, 

simplesmente, designar. Através desta definição vinculada ao termo Design, podemos esboçar 

o conceito modernista de projeto. Deste modo, poder-se-ia dizer que um artesão “designa” 

uma forma que considera ideal para o seu produto, da mesma forma que um Designer faz com 

o seu projeto.  

De acordo com BUCHANAN (2001), Design é o poder do ser humano de conceber, 

planejar e fazer produtos que servem para realizar seus pessoais e coletivos propósitos. Esta 

definição sugere que o Design é a arte de inventar e disponibilizar, com escopo universal, e o 

seu sentido uma forma de aplicação para a criação de qualquer produto de origem humana. O 



resultado deste produto não precisa ser necessariamente um objeto físico, como o resultado do 

Design Industrial, mas também um serviço, desde que seja “útil, utilizável e desejado” 

BUCHANAN (2001).  

Como evolução deste processo, tem-se, nos séculos XIX e XX, a era do chamado 

Desenho Industrial como foco em apresentar geração de valor no estudo das formas e das 

cores. Após esse período, passamos para a era Pós-Industrial quando a cultura e a sociedade 

alavancavam a comunicação em massa e, a partir desse momento, os materiais e serviços 

também passaram a fazer parte do contexto. 

Finalmente, a partir do século XX até os dias atuais, o Design Estratégico ganha 

forma, através de um sistema elaborado para o homem como um consumidor ativo, que 

interage com o meio, que possui um significado e que gera, bem como usufrui de experiências 

a partir de inúmeras demandas. 

O Design Estratégico apresenta-se de forma a suprir os desejos dos consumidores, 

através de um modelo parametrizado pelo design com a produção de efeitos e sentidos que 

geram valor a um produto e /ou a um serviço. Neste modelo, temos dois pilares; um deles, é o 

Design voltado especificamente para produtos e serviços, enquanto, o outro, é o Design 

Estratégico, objeto de reflexão deste texto.  

O Design Estratégico é composto por um “Sistema Produto Serviço” em três eixos em 

equilíbrio entre si; são eles: a comunicação, o produto em questão e o serviço, sendo que 

todos devem cumprir seu papel específico tornando-se um produto dentro de um sistema. 

O entendimento do Design Estratégico passa por diversas reflexões, tendo nos autores 

a seguir, a contribuição para as questões a serem abordadas de forma a colaborarem para a 

formação de um conceito consistente em relação ao que permeia o Design Estratégico.  

 

Ambientes do Design Estratégico 

 

Os primeiros conceitos a serem contemplados são os de MANZINI (1996), onde são 

identificados os ambientes a serem avaliados para o desenvolvimento de um projeto. Neste 

sentido, MANZINI (1996) defende a tese da Geologia do Artificial, onde o ambiente artificial 

equivale-se ao natural. Ou seja, possuem a mesma estrutura geológica. 

Faz-se necessário também compreender a relação da formação do ambiente artificial 

entre o novo e o velho, em que o novo é novo, porque introduz componentes antes não 

existentes e sobretudo modifica e reorganiza o existente. Em relação ao que é novo, 



MANZINI (1996) sugere que o ambiente atual está saturado com produtos da era industrial e, 

se analisados, não constituem artefatos tão novos assim. 

O indivíduo passa a ocupar um espaço físico determinado, onde se destaca a 

informação necessária para construir o espaço mental que se configura na imagem do mundo 

que vai muito além do que o ambiente sensorial comunica. A velocidade dos novos sistemas 

tecnológicos introduzem, na cultura, uma velocidade jamais experimentada. 

O campo perspectivo está dominado pela supremacia das superfícies e dos seus 

sistemas; o mundo parece perder profundidade. Os materiais, infinitamente manipuláveis, 

perdem sua identidade cultural. O universo dos objetos, até pouco tempo atrás inanimado, 

enriquecido de memória e inteligência, conectado a uma extensa rede de informações, dotado 

desta nova pele comunicativa e interativa, toma a palavra. Consta-se, então, a abertura de uma 

nova dimensão da realidade: vivemos em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado. 

A novidade agora é o modo como os objetos se comunicam e a forma com que transmitem 

seus significados. 

Como o indivíduo vive rodeado de uma massa crescente de desejos, as últimas 

gerações de objeto são cada vez mais como elementos do mundo da alta informação e não 

existe mais informação sem suporte, bem como todos estes suportes são informativos e 

adquirem, rapidamente, materialidade. 

É através deste cenário que MANZINI (1996) analisa que, atualmente, existem 

produtos em demasia e que o indivíduo deve ter menos produtos, mas que entreguem mais 

serviços agregados, visando não chegar a uma saturação e proliferação descontrolada de 

tantos produtos que, em última instância, não contribuem para o equilíbrio e preservação do 

planeta. 

Nesta mesma linha de pensamento, MOLES (1988) sugere que temos uma cultura do 

imaterial emergindo como resultado da tecnologia. O futuro do Design pende para uma 

realidade artificial e depende de hardware e técnicas específicas. Esta realidade artificial 

contribui para a criação do que podemos chamar de imago – imagens generalizadas, não 

necessariamente confinadas em modo visual. A tarefa do Design, então, é garantir a 

confiabilidade dominando os fatores de risco. Assim, o primeiro campo de investigação do 

Design em uma cultura imaterial é fornecer grande material que assegure uma “confiabilidade 

universal” do sistema para que este seja possível. 

Como o Design cria ambientes para os “outros”, a tendência do designer até então é 

conceitual e concreta, percebendo e construindo modelos destinados à cópia e produção em 



massa. Entretanto, deve-se avaliar como esta tendência tem sido modificada, para melhor ou 

pior, na cultura imaterial. 

As atividades do designer têm mudado, pois as ferramentas de design demonstram-se 

como imateriais, assim como suas vidas e as formas com que os produtos são 

comercializados. O Design, através de modelos holográficos, pode estar bastante distante, 

mas as atividades concretas de Design estão, agora, interagindo com técnicas imateriais, 

através de representações artificiais, imagens, e diagramas gerados por máquinas. 

As tendências para a atividade do Design utilizando o imaterialismo incluem os 

conceitos através de projeções de um modelo concreto, um processo usado em situações de 

permanente interação entre a conceituação e a construção. Considera-se, portanto, a relação 

do Design com a realidade artificial fundamental, chamada de “a nova arte” e definida por 

parâmetros sensoriais que são manipulados, criando propostas de uma nova estética. 

Estas propostas devem verificar também o ressignificado do objeto que, segundo 

VERGANTI (2007), precisa ser avaliado por seu custo, funcionalidade, capacidade de 

comunicação e sua própria evocação como objeto. Ou seja, para que algo novo seja criado ou 

para a ressignificação de um objeto, é necessário avaliar a forma, o sentido e o ambiente 

através de julgamentos sob as dimensões biológicas, psicológicas e culturais. Com isso, 

podemos concluir que o Design é um conjunto importante de processos que leva à inovação, 

através de um pensamento sistêmico que aproxima indivíduos, sociedades e empresas, 

criando cenários e incentivando a inovação. 

 

Design Estratégico como forma de inovação 

 

Partindo deste princípio, como poderíamos levar estes conceitos para a práxis do 

Design dentro das empresas? Segundo LOCKWOOD (2009), o panorama do Design em 

negócios tem mudado dramaticamente nos últimos anos e está começando a ser reconhecido 

como a chave de negócios, como forma de agregar valor para as empresas. A chave é criar 

uma estratégia clara e um plano de ação para integrar o Design e os princípios do Design no 

negócio. 

Neste sentido, temos quatro pilares fundamentais a serem trabalhados: a Comunicação 

na criação de sinais e símbolos a serem utilizados na comunicação em massa; a Construção 

na criação de objetos via Design Industrial tradicional; a Interação nas ações e 

comportamentos das pessoas e a Organização de fato onde se fazem necessárias as 



considerações do Design no contexto organizacional, ambiental, sistêmico e cultural. O 

primeiro e segundo pilar dizem respeito ao resultado, um meio. O terceiro dirige-se para a 

área da interação, enquanto o quarto é o ponto focal - o ponto em que cada organização pode 

envolver o Design de forma mais integral e holística, construindo métodos de design nos 

sistemas internos e processos. 

LOCKWOOD (2009) destaca que o real valor do Design é descobrir e resolver todos 

os tipos de problemas. O papel do Design, atualmente, é reconhecido como um processo tanto 

quanto um artefato, comunicação ou ambiente; e agrega valor ao “triple bottom line”: social, 

econômico e ambiental; ou pessoa, lucro e ao planeta. 

Diante deste cenário, ainda segundo LOCKWOOD (2009), para que as empresas 

possam introduzir o conceito de design em seu cotidiano, temos os dez princípios que 

caracterizam uma organização voltada para o Design: 

1. Desenvolver empatia para com o cliente, descobrindo e entendendo a necessidade 

dos mesmos. 

2. Usar os melhores processos de Design, incorporando o Design no negócio dentro 

dos processos que já existem. Deve-se ter um processo contínuo e interativo, sem 

começo ou fim, mas com setas para interação e colaboração. 

3. Conectar o Design com a cultura corporativa, ou seja, não colocar a cultura do 

Design na empresa, mas sim colocar a cultura da empresa no Design. Seguem, 

abaixo, sete passos para integrar o Design e a cultura corporativa: 

 Determinar normas e direções culturais. 

 Determinar como o Design pode suportar estas normas. 

 Construir consciência sobre o valor do Design. 

 Estabelecer uma organização voltada para Design e seus parceiros. 

 Integrar processos de Design dentro da política e prática corporativa. 

 Medir os resultados ganhos com o Design. 

 Treinar e delegar outros métodos de pensamento em Design. 

4. Estabelecer estratégias e políticas de Design envolvendo o entendimento de como 

se pode identificar os desafios e conceber oportunidades (em outras palavras, 

planejar) a fim de criar (fazer) novas soluções (alguma coisa). 

5. Alinhar (e ajudar a definir) estratégias de negócios e estratégias de Design. De 

acordo com LOCKWOOD (2009), “Pessoas de negócios são de Marte e Designers 

são de Vênus”. Enquanto as pessoas de negócio estão muito distantes, o desafio 



dos Designers é construir estratégias de Design para trazer estes dois mundos 

distintos para um alinhamento. Ambos compartilham da mesma base e desejo de 

realizar os objetivos do negócio. 

6. Estabelecer um Design voltado para inovação e transformação, aplicando métodos 

e processos de Design para entender e resolver os sistemas complexos, bem como 

ver o mundo de possibilidades e soluções de expansão para o negócio. 

7. Desenvolver um Design relevante em cada ponto de contato, sendo o Design a 

influência e a percepção do que influenciam na compra.  

8. Focar na experiência do consumidor entendendo seu comportamento, assim como 

seu processo de decisão e analisando seu relacionamento com a marca. 

9. Delegar a criatividade, pois esta é uma tarefa mental que faz parte de um modelo 

sistêmico. Criatividade é uma jornada, não um destino. A abordagem da 

criatividade deveria ser integrativa e multidisciplinar.  

10. Ser um Designer líder: Gerentes de projeto são esperados para conduzir e entregar 

valor sustentável, reforçando a estratégia de negócios. 

Através destes princípios, podemos facilmente diferenciar o raciocínio de um 

Administrador do de um Designer. Segundo ZURLO (2010), o raciocínio de um 

Administrador é substancialmente analítico e voltado para a tomada de decisões, enquanto 

que o raciocínio de um Designer é voltado para a configuração de um sentido que inclui 

diversos pontos de vista, modelos interativos e várias perspectivas disciplinares. Neste caso, o 

erro faz parte da aprendizagem. Assim, enquanto um Administrador prevê, o Designer “vê, 

revê, prevê e faz ver”. 

Para que este processo faça o Design tomar forma, MORAES (2010) traz como 

método o Metaprojeto que se trata de um questionamento aprofundado do problema e que se 

consolida por meio da formação e prospecção teórica, de forma a preceder a fase projetual 

(etapa prévia de reflexão). A avaliação de um projeto é iniciada através de pesquisas de 

contexto, pesquisas de mercado mais usuais as quais conhecemos, e as pesquisas não 

contextuais, como por exemplo, as pesquisas de tendências de mercado, ou ainda pesquisas 

para identificar mapas semânticos. 

Na sequência do método do Metaprojeto, temos o contrabriefing ou debriefing que 

buscam gerar cenários que serão avaliados através da ferramenta de estratégia SWOT por 

eixos de polaridade, gerando os conceitos de projeto que levarão a uma solução. 



De acordo com MORELLI (2001), é importante adaptar as ferramentas e metodologias 

de outras disciplinas para a disciplina do Design, em função das novas atividades que agora 

fazem parte do processo de Design, desenvolvidas durante o processo de criação de um 

Sistema Produto-Serviço Inovador. Este sistema busca definir o que fazer com o objeto e para 

tanto são avaliadas as funções, as interações, as funcionalidades, os fluxos e onde ocorrem os 

processos para a definição deste objeto. 

Para que seja possível integrar estes conceitos e processos, é importante deixar claro 

que as estratégias de Design estão relacionadas com os planejamentos estratégicos das 

empresas onde, segundo CASTRO (2010), deve-se buscar uma abordagem ampla e 

operacional. 

Enquanto a estratégia de produto tem seu foco mais limitado, a estratégia de Design 

contempla o estudo das diversas nuances que as escolas prescritivas e descritivas oferecem ao 

planejamento estratégico, permitindo a inserção do Design nos sistemas mais transversais, 

envolvendo diferentes disciplinas que auxiliam a compreender e estabelecer redes de 

relacionamento. 

 

Considerações Finais 

 

Após o estudo e análise dos primeiros conceitos alusivos ao Design desde o século 

XIX e os ambientes nos quais o indivíduo está inserido, tornou-se clara a importância de levar 

em consideração, no momento do desenvolvimento de um projeto, as relações do Design com 

todos estes ambientes e a aplicação destes conceitos nos ambientes organizacionais. 

Pode-se, então, concluir que a utilização do Design Estratégico no âmbito 

organizacional opera tanto no ambiente interno quanto externo, com o objetivo de resolver um 

problema e oferecer possibilidades de soluções a partir do todo. Um método confiável neste 

caso é o Metaprojeto que visa delinear o “como fazer” e resulta no Sistema Produto/Serviço. 

Este Sistema tem como finalidade identificar “o que fazer” através de funções, interações, 

funcionalidades, fluxos, dentre outros. 

Portanto, o Design Estratégico, segundo Zurlo (2010), é um sistema aberto e 

democrático que permite e propõe pontos multidisciplinares, trabalhando os mais variados 

aspectos da sociedade, sejam estes da ordem técnica, processual ou organizacional. Sua forma 

descentralizada de trabalho propicia ao Design Estratégico a construção coletiva do 



conhecimento e projetos com maior valor transdisciplinar e interfuncional, sempre buscando a 

solução dos desafios que surgem no cotidiano organizacional. 
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