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Resumo

O presente artigo é resultado de um trabalho realizado pelos alunos do curso de mestrado de Design 
Estratégico da UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - referente a construção de um 
Sistema Produto-Serviço para a Smart!, uma incorporadora boutique atuante no mercado de Porto 
Alegre/RS focada em empreendimentos de pequeno porte. Pretende-se, por meio deste, apresentar 
parte do projeto desenvolvido, propondo uma reflexão teórica/aplicada sobre a metodologia de 
pesquisa contextual utilizada na compreensão e análise do ambiente em que o problema projetual 
está inserido. Para tanto, busca-se abordar conceitualmente a fundamentação desse método de 
pesquisa, sua relação com Design Estratégico e metaprojeto, a fim de servir como reflexão sobre os 
processos de projeto na atividade do design.

Palavras Chave: Pesquisa contextual; design; processo de projeto; pesquisa aplicada.

Abstract

This article is the result of work done by students of Master of Strategic Design UNISINOS - 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - regarding the construction of a Product-Service System for 
Smart!, a boutique developer active in the market Porto Alegre/RS focused on small enterprises. It 
is intended hereby, present part of the project developed, proposing a theoretical reflection on the 
research methodology used in contextual understanding and analysis of the environment in which 
the problem is embedded. Therefore, it seeks to conceptually address the reasons this method of 
research, its relationship with Strategic Design and metadesign in order to serve as a reflection on 
project processes in design activity.
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Introdução
 A velocidade e dinamismo da sociedade contemporânea configura um momento marcado pela 
fluidez que destaca a necessidade de uma nova abordagem de projeto, processo e produção ao atual 
contexto. Diante dessa perspectiva, na área do design, é notável a importância de metodologias que 
suportem a complexidade e permitam o desenvolvimento ágil e eficiente.
 As metodologias do design, nesse sentido, tem como objetivo permitir o conhecimento do 
profissional acerca do processo de design. Com efeito, os modelos de design representam 
graficamente a estrutura de pensar a ação e, consequentemente, projetar. Esses formatos 
possibilitam uma forma de reflexão sobre os métodos, técnicas e instrumentos utilizados no 
processo projetual propiciando, com isso, novas maneiras e caminhos para resolver problemas.
 É com base nessa perspectiva que o presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão 
teórica/aplicada sobre a metodologia de pesquisa contextual. Para tanto, além de se fundamentar em 
uma abordagem conceitual a partir de uma revisão de literatura sobre o método, este trabalho 
apresentará, também, um caso concreto de pesquisa contextual utilizada como embasamento para o 
desenvolvimento de um Sistema Produto-Serviço para a empresa Smart!, uma incorporadora 
boutique atuante no mercado de Porto Alegre/RS focada em empreendimentos de pequena escala.
 Vale ressaltar a importância da pesquisa contextual como instrumento de coleta e análise de 
informações que integra o problema projetual e possibilita ao designer um direcionamento das 
escolhas a serem realizadas na fase de projeto (CELASCHI; DESERTI, 2007). Contudo, busca-se 
abordar a fundamentação desse método de pesquisa, os elementos que o compõe e sua relação com 
Design Estratégico e metaprojeto, a fim de servir como reflexão sobre o processo de projeto na 
atividade do design.

Pesquisa Contextual como Instrumento do Design Estratégico
 A crescente demanda social para uma nova geração de produtos e serviços coerentes com a 
atual realidade sociocultural - avanço tecnológico, política globalizada e desenvolvimento 
sustentável - acabou por ampliar o conjunto de exigências competitivas entre as organizações, 
estimulando novas estratégias como diferencial competitivo de mercado. O design, inicialmente 
como uma atividade prática responsável pelo desenvolvimento de novos produtos ganha, assim, 
maior espaço como área do conhecimento e prática geradora de diferenciais criativos e inovadores 
capaz de atuar estrategicamente a partir de uma visão integral do negócio.
 A noção do design como estratégia compreende, assim, a aplicação dos princípios 
provenientes da cultura de projeto no centro das tomadas de decisões da alta gestão, 
complementando o design como função, símbolo e forma a fim de aumentar as qualidades 
inovadores e competitivas de uma organização. Para se chegar a um conceito de Design Estratégico, 
considera-se as dimensões presentes no Sistema Produto-Serviço: produto, serviço, comunicação e 
experiência.
 O Sistema Produto-Serviço é um conjunto integrado de bens e serviços que procura oferecer 
soluções completas e integradas aos consumidores. Na busca pela inovação, o foco no negócio de 
uma empresa migra do projeto de produtos físicos para o projeto de um sistema - produtos, 
serviços, comunicação e experiência - capaz de favorecer o desenvolvimento de toda uma cadeia de 
valor que será uma forma de induzir uma estratégia global para as organizações (MERONI, 2008).
  Para tanto, Segundo Moraes (2006), o primeiro desafio do processo do Design Estratégico é 
fazer uma reflexão crítica preliminar sobre o próprio projeto tendo como base diversas ferramentas 
e análises realizadas antes da fase projeto, por meio de prévios e estratégicos recolhimento de 
dados. Para o autor, esta etapa denominada metaprojetual, consiste em uma plataforma de 
conhecimento que sustenta e orienta a atividade projetual, auxiliando na configuração do problema 



de projeto. De acordo com Celaschi e Deserti (2007), esta etapa, como mostra a figura 1, é dividida 
em dois tipos de pesquisa: pesquisa contextual e pesquisa Blue Sky.

Figura 1: Esquema sistêmico de desenvolvimento do processo Metaprojetual
Fonte: Celaschi e Deserti (2007)

 Segundo Celaschi e Deserti (2007), a pesquisa contextual se inicia através de um briefing 
gerado pela empresa. Para Phillips (2008), o briefing é uma ferramenta constituída de informações 
sob o ponto de vista da empresa contratante sobre o problema de projeto, visando facilitar seu 
entendimento com o objetivo de atuar como ponto de partida no ato projetual de design. A partir 
disso, a pesquisa contextual foca em um sistema de informações oriundas de análises que integram 
o problema exposto no briefing e possibilita ao designer um direcionamento das escolhas a serem 
realizadas na fase de projeto (CELASCHI; DESERTI, 2007). Este processo resulta no 
desenvolvimento de um contrabriefing que confronta as informações geradas nas pesquisas 
contextuais com o problema proposto pelo briefing. Tal perspectiva permite ao designer utilizar esse 
espaço para propor uma nova problematização, embasando suas diretrizes nas pesquisas até então 
realizadas. Dessa forma, designer e a empresa contratante trabalham de modo articulado por meio 
da plataforma metaprojetual a fim de chegar a um consenso comum na configuração do problema 
de projeto.
 O segundo momento, intitulado como pesquisa Blue Sky, constitui-se como uma atividade 
criativa de busca organizada de elementos que tem por objetivo despertar insights. De acordo com 
Scaletsky e Parode (2008, p.1), “esse processo busca exemplos e estímulos (nos mais variados 



formatos) a fim de, por transferências através de raciocínios analógicos, obter-se indicativos do que 
poderão ser cenários para a construção de respostas a um problema de design”. Para os autores, a 
pesquisa Blue Sky, ao contrário das pesquisas contextuais, busca, assim, direções e oportunidades 
que não mantenham vínculos de dependência em relação ao problema através da conjunção de 
significados que vão além das imagens. A busca de imagens visuais passa, então, a ser utilizada 
como recurso na construção de espaços conceituais, criando novos significados para a 
materialização de cenários através do pensamento associativo por imagens. 
 Em linhas gerais, a etapa metaprojetual visa obter indicativos para a construção de cenários. 
Os cenários são visões de mundos possíveis em que o designer pode “atuar” na busca de respostas 
ao briefing (SCALETSKY, 2008). Já que “projetar significa operar sobre algo que não existe hoje 
em uma perspectiva futura” (REYES, 2011, p.2), o planejamento de cenários ganha relevância ao 
propor a aproximação fundamental entre o design e as necessidades de previsão de situações 
críticas das organizações, visando a geração de inovações e de diferencial competitivo. 
 Contudo, percebe-se que a pesquisa contextual, de modo objetivo, pode ser compreendida 
como aquela que desenvolve um relatório detalhado sobre a empresa e seu mercado. Considerada 
um instrumento do design estratégico, por meio do metaprojeto, a pesquisa contextual oportuniza a 
análise da expressão dos fenômenos e a compreensão de como ocorrem os processos de produção 
de significado que subsidiam relações entre diferentes atores de um determinado setor 
(BITTENCOURT, 2012). Através de uma pesquisa contextual é possível diagnosticar no próprio 
ambiente que a organização opera (seja interno ou externo) informações que contribuem para o 
processo de inovação e diferenciação competitiva.
 Analisando o contexto da organização, do mercado, do produto e dos seus usuários, 
identificam-se possibilidades e limites de atuação. Para Celaschi e Deserti (2007) tais possibilidades 
e limites são oriundos do estudo da cadeia de valor a qual a empresa pertence, da mesma forma que 
emergem de uma análise cruzada aos recursos do próprio negócio (financeiros, materiais e 
humanos), às possíveis referenciais de mercado (benchmark) e investigação da concorrência, bem 
como à tipologia de produto e os processos mercadológicos de distribuição e logística.
 Nesse sentido, a pesquisa contextual é de grande relevância dado que representa um conjunto 
de informações que apoiam a tomada de decisão e o direcionamento do negócio em si. Essa direção, 
tendo como base o Design Estratégico, ocorre na fase de projeto (IBIDEM). 
 Ao colocar em prática o processo de pesquisa, Celaschi e Deserti (2007) sugerem como ponto 
de partida analisar o contexto da empresa. Uma vez realizada, tal análise segue com a investigação 
a respeito dos produtos e dos usuários culminando, assim, na análise do mercado.
 Para os autores (CELASCHI; DESERTI, 2007) o estudo sobre o produto orienta o processo de 
desenvolvimento ou modificação de um produto ou serviço, podendo ser avaliado desde sua fase 
conceitual até os testes em contextos mercadológicos. Já com relação aos usuários, o estudo ocorre 
através da realização de pesquisas etnográficas, da análise de compra e aquisição de bens e serviços, 
da observação do comportamento dos usuários e dos contextos de uso. De igual forma, se faz 
importante compreender, também, os dados qualitativos e quantitativos com foco na determinação 
de necessidades latentes não expressadas.
 O estudo do mercado, por sua vez, abrange a análise da concorrência referencial (benchmark), 
da concorrência direta, do próprio setor e questões que lhe são inerentes sobre demanda e produção. 
Dessa forma, essa etapa analítica contempla o estudo sobre a cadeia de valor em foco, de modo a 
identificar oportunidades de inovação e de competitividade.
 O contexto sobre o negócio como um todo, requer, assim, especial atenção dos designers, pois 
a organização possui seus próprios sistemas, cultura e modus operandi, sendo ela um “organismo 
vivo”. Celaschi e Deserti (2007, tradução nossa) sugerem alguns pontos nevrálgicos como foco, 
conforme apresenta o quadro 1:



PONTO DE 
FOCO

CARACTERIZAÇÃO

RECURSOS 
DISPONÍVEIS

Analisar os recursos humanos, materiais e financeiros da organização de modo a 
compreender suas capacidades tecnológicas e o know-how para proposição de 
soluções projetuais que atendam os recursos comerciais do negócio e dos desejos 
dos consumidores, validando a tecnologia e os vínculos produtivos existentes.

TIPOLOGIA DE 
PRODUTO 

Avaliar os vínculos existentes entre marca e oferta. Muitas organizações são 
reconhecidas pelo emprego de um determinado material, estilo ou valor de 
produto. Essa tipologia pode representar uma oportunidade de inovação ou 
restrição ao desenvolvimento de novos projetos. Para Celaschi e Deserti (2007, p.
13, tradução nossa) “A tipologia representa de fato, em alguns setores, um 
elemento de classificação do produto que reconecta o presente ao passado, no 
sentido de que tende a ser estável à variação do tempo, das formas e dos estilos”.

TIPOLOGIA DA 
EMPRESA

Analisar os três principais pilares de constituição de uma empresa: 1) Organização 
hierárquica; 2) Mecanismos operativos; 3) As pessoas. Com base nos resultados 
dessa análise é possível compreender formas de integração do design estratégico 
no seu modus operandi e estrutura organizacional.

ORGANIZAÇÃO 
DA PRODUÇÃO

Compreender como a empresa estrutura seu processo produtivo. “Uma 
investigação sobre a prática projetual e produtiva pode revelar como são 
modificados os processos de valorização dos bens industriais e os modelos do 
projeto que os acompanham” (CELASCHI; DESERTI, 2007, p. 22, tradução 
nossa). Tal análise possibilita a proteção dos processos de formação de valor do 
design e contenção da tensão existente entre escala e personalização, manutenção 
de estruturas produtivas e necessidade de mudança contínua.

PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS

Compreender os diferentes tipos de oferta de uma organização e suas 
características com foco em promover a migração da lógica de produto (ou 
produtos sem ligação) para a lógica de portfólio de produto, dado a “a progressiva 
passagem da prevalência da oferta sobre a demanda (centralidade da produção) 
para a prevalência da demanda sobre a oferta (centralidade do 
cliente)” (CELASCHI; DESERTI, 2007, p.26, tradução nossa).

IDENTIDADE Avaliar a relação entre marca e produto de modo a criar um conexão sinérgica. 
Para Celaschi e Deserti (2007, tradução nossa) é preciso transcender a função 
informativa da marca, pois ela é um recurso da organização com valor próprio. 
“Esse processo inicia-se de forma evolutiva, mediante a progressiva sobreposição 
e/ou substituição da identidade do produto (product identity) com a identidade da 
marca (brand identity)” (IBIDEM, p. 42).

ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA

Compreender qual é o viés estratégico do negócio, seu reconhecimento por parte 
dos clientes e relevância frente ao cenário mercadológico. A orientação estratégica 
“determina o cenário competitivo e os fatores de vantagem que devem ser 
considerados e colocados em campo” (CELASCHI; DESERTI, 2007, p.05, 
tradução nossa).

SISTEMA 
LOGÍSTICO E 
DE 
DISTRIBUIÇÃO

Analisar a cadeia de valor, os canais de distribuição e a rede de distribuição para 
projetar de modo eficiente e eficaz. Segundo Celaschi e Deserti (2007, p.10, 
tradução nossa) “A criação da rede de distribuição e inserção dentro de um canal é 
uma tarefa que demanda grandes recursos por parte da empresa, que deve formar 
pessoas, iniciar e gerir relações, conquistar e manter credibilidade”.

Quadro 1: Pontos de foco ao analisar a empresa via pesquisa contextual
Fonte: Celaschi; Deserti, 2007



 Bittencourt (2012), propõe uma abordagem diferente para a pesquisa contextual. Segundo o 
autor, ela deve ter como foco “a compreensão de quais são e de como ocorrem os processos de 
produção dos significados que fomentam as relações entre os diferentes agentes atuantes em um 
determinado setor, capazes de diferenciar as ofertas entre distintos fornecedores” (IBIDEM, p. 06). 
Essa abordagem também possibilita distanciar o conceito de pesquisa contextual da não contextual, 
tendo a mesma “maior efetividade no seu papel de contraponto à pesquisa blue 
sky” (BITTENCOURT, 2012, P.09)
 No entanto, sendo recente tais proposições, bem como considerando o amplo estudo já 
praticado por Celaschi e Deserti (2007) na aplicação de seus conceitos metaprojetuais, o presente 
artigo adota a proposição originalmente apresentada. Ao explicar metaprojeto e seus recursos, os 
autores definem a pesquisa contextual como aquela em que se “descreve a empresa e o quadro de 
contexto, ou seja, os sistemas dos vínculos que deverão ser assumidos no desenvolvimento da 
atividade de projeto” (CELASCHI; DESERTI, 2007, p.04, tradução nossa).

Metodologia
 Este artigo apresenta como estrutura metodológica a proposição de uma pesquisa-ação, por 
meio de uma pesquisa contextual, que possibilite compreender a incorporadora Smart, sua oferta, 
público alvo e o mercado em que está inserida. Sendo uma forma de investigação-ação, a pesquisa-
ação possui como orientação metodológica a estratégia do conhecimento, destacando a participação 
ativa dos pesquisadores, bem como uma natureza argumentativa através da interpretação da 
realidade observada (THIOLLENT, 1996). 
 No design, a pesquisa-ação é um termo que se aplica aos projetos em que os projetistas 
buscam efetuar transformações em suas próprias práticas. Baseia-se, nesse sentido, em uma 
autoreflexão coletiva empreendida pelos pesquisadores que permitem superar as lacunas existentes 
entre a teoria e a prática. Assim, os resultados desse método possibilitam ampliar as capacidades de 
compreensão das práticas em estudo, favorecendo possíveis mudança e novos direcionamentos para 
maior efetividade de projeto.

Pesquisa Contextual aplicada - O Caso Smart!
 A pesquisa aplicada apresentada nesse artigo é resultado do encontro entre empresa e 
universidade. Em 2012, a Smart! procurou a Unisinos, em particular o curso de Design Estratégico, 
em busca de inovação nos seus processos e produtos. Essa aproximação resultou em um trabalho 
realizado em sala de aula pelos mestrandos na disciplina de Instrumentos de Design Estratégico 
ministrado pelo professor Celso Skaletsky.
 O problema de projeto era, inicialmente, vago e mal definido. A partir de uma análise da 
problemática projetual e da empresa, a turma, juntamente, passou a construir a delimitação dos 
âmbitos de atuação do projeto e melhor estruturar a problemática do mesmo.
 A empresa Smart! busca posicionar-se no mercado imobiliário por meio de uma proposta 
diferenciada de morar e trabalhar. Se sua proposta conceitual traz elementos de inovação, seu 
modelo de negócio segue a perspectiva tradicional dos escritórios de arquitetura. Assim, uma 
primeira aproximação com o contexto da empresa identificou problemas de comunicação de marca 
em relação a uma possível identidade de marca que estivesse de acordo com seus produtos e 
serviços ofertados. O projeto, nesse sentido, buscou lançar indícios para a construção de um 
Sistema Produto-Serviço para a organização.
 Inicialmente, a turma foi dividida em quatro grupos de modo que, cada um ficasse 
responsável pela constituição de diferentes instrumentos do processo projetual do Design 
Estratégico. Os instrumentos - pesquisa contextual, pesquisa blue sky, moodboards e outros - 



representam a utilização de técnicas que visam aproximar os consumidores e usuários para o 
processo de design a fim de criar produtos que, além de possuir efetiva usabilidade, sejam 
adequados às reais necessidades das pessoas, vislumbrando possíveis respostas ao briefing e 
propiciando, assim, o embasamento ao ato projetual.
 Posteriormente foi realizado um workshop em um período de tempo reduzido a fim de gerar 
múltiplos conceitos projetuais de um Sistema Produto-Serviço. Segundo Scaletsky (2008, p.1135), 
“um workshop é um momento de imersão criativa, de lançamento de ideias que busca, através de 
técnicas variadas, conduzir a formulação de cenários de projeto, criação de conceitos ou mesmo a 
proposição das primeiras ideias concretas que respondam ao brief”. Os grupos foram então 
orientados a seguir os caminhos referentes ao problema de projeto, sendo essa a orientação que 
fundamentou os concepts resultantes ao final do workshop.
 Este artigo apresenta parte desse projeto. A perspectiva teórica realizada por meio da revisão 
de literatura suporta embasar a prática de pesquisa, permitindo, assim, uma análise mais profunda 
acerca da construção da pesquisa contextual, foco deste artigo. Para tanto, em especial, são 
apresentados alguns dos dados mais relevantes coletados sobre a Smart!, o tipo de produto por ela 
ofertado, os potenciais usuários de suas ofertas e as características do mercado em que a empresa 
está inserida.
 No intuito de compreender em profundidade os temas investigados, além de estudos setoriais 
foi realizada, também, uma entrevista via e-mail com os sócios fundadores da incorporada, 
composta por quatro questões, sendo elas: 1) Como a Smart define o seu negócio?; 2) Qual é o 
produto que a empresa oferece aos seus clientes?; 3) De que forma a Smart caracteriza o nicho de 
mercado em que atua e quais são as oportunidades e desafios inerentes ao nicho, na cidade de 
Porto Alegre? 4) Você conseguiria traçar, ainda que brevemente, um perfil do cliente Smart? O que 
ele valoriza e ao que ele é sensível? 
 Tais procedimentos tornaram possível a execução de um dossiê empresa-mercado, 
considerado como parte do processo de metaprojeto, conforme apresentado na revisão teórica. Nas 
próximas páginas é possível acompanhar o resultado de constituição desse instrumento de pesquisa. 
Vale ainda ressaltar que a análise desse instrumento significa ampliar a compreensão dos elementos 
que o compõem, do encadeamento das suas etapas de constituição, bem como da importância do 
mesmo como forma de direcionamento e construção do ato projetual.

 Empresa
 Fundamentalmente, esta primeira etapa de pesquisa visou coletar e analisar dados referentes a 
empresa, identificando suas características tais como missão, valores, cultura, uso do design, 
comunicação, entre outros. É fundamental conhecer as necessidades e expectativas da organização 
de modo que o produto de design retrate sua identidade, cultura, princípios e valores. Propôs-se, 
assim, a investigação dos seguintes aspectos: 1) História da empresa; 2) Área de atuação; 3) Design 
na empresa; 4) Comunicação na empresa; 5) Estratégia organizacional. 
 Fundada em 2008 pelos arquitetos Ricardo Ruschel e Márcio Carvalho, e pelo engenheiro 
Carlos Eduardo Voegeli, a Smart! é uma incorporadora boutique focada em empreendimentos de 
pequeno porte com arquitetura contemporânea e autoral. O negócio da incorporadora é centrado na 
conceituação e no desenvolvimento de empreendimentos de caráter cosmopolita, sejam próprios ou 
em sociedade com outras organizações. Como ideal, a organização dedica-se a criar gentilezas 
urbanas, qualificar pouco a pouco a cidade e a cada novo edifício, sejam residenciais ou comerciais, 
atender às expectativas de clientes, parceiros e apoiadores que reconhecem a importância de uma 
vivência qualificada da cidade como elemento de valorização da própria cidadania.



A cidade, as praças, os restaurantes e toda e qualquer experiência vivencial que só o meio 
urbano oferece, são a extensão natural dos projetos da Smart!. A razão de existir da empresa está 
voltada para o desenvolvimento de espaços com atitude, responsabilidade e personalidade, 
diretamente do traço do arquiteto para a vida dos seus clientes.

O design da empresa é trabalhado de forma focada no seu público alvo. Para tanto, a Smart! 
optou por dar prioridade ao desenho arquitetônico tanto do prédio como um todo, bem como da 
distribuição seus espaços residenciais - integrado e sem divisórias - de modo que ambos estejam de 
acordo com a criação de um conceito comum à marca. Em função deste diferencial, a comunicação 
da empresa é fortalecida por uma assessoria de imprensa e pelas mídias espontâneas. Ambos os 
meios de comunicação utilizados visam apresentá-la como um caso de sucesso pelo fato de seu 
conceito estar fortemente atrelado a um apelo de qualidade visual e a uma forma inovadora na 
distribuição dos espaços como diferencial competitivo.

Dentre as mídias digitais, a empresa atua com um site (Figura 2) que apresenta a empresa, 
seus empreendimentos, suas matérias divulgadas pela imprensa e informações de contato. Além 
disso a Smart! possui uma conta no Facebook com o objetivo de atender seu nicho de mercado e 
uma conta no Twitter, a fim de divulgar notícias sobre a organização e postar conteúdo relevante ao 
interessados por arquitetura e design.

Figura 2: Site e logomarca da Smart!
Fonte: Smart! (2012)

 Produto
 A pesquisa referente ao produto – essa bastante difundida pelas metodologias tradicionais – 
apóia-se na importância de conhecer as características do produto em diferentes níveis e por meio 
de diferentes ferramentas de pesquisa. A estapa de pesquisa do produto propôs, assim, a 
investigação dos seguintes aspectos: 1) Análise estrutural (características do produto); 2); Análise 
morfológica - forma e abordagem de design;  3) Análise funcional - prática, estética e simbólica; 4)  
Análise sincrônica (produtos semelhantes, cocorrência, produtos referenciais) 
 Com relação ao produto, em um primeiro momento, a pesquisa contextual buscou 
compreender as carecterísticas do projeto Amélia Teles 315 (figura 3), empreendimento localizado 
no Bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O prédio possui dez unidades conceito com plantas livres 
que possibilitam multiplos layouts internos, atendendo, assim, a expectativa de cada cliente. As 
áreas variam entre 80 e 100 m2. A liguagem arquitetônica é inpirada no movimento Bahaus e 



caracteriza-se pelo forte apego à natureza. Todos os andares possuem espaços externos que 
estimulam e valorizam e contato externo. O prédio possui altura baixa e poucos apartamentos se 
comparado com os empreendimentos vizinhos.
 Esse processo de personalização trabalhado pela empresa remodela a vida das pessoas, 
alinando o espaço residencial com as caracteristicas de autonomia e de particularização do seu 
público alvo, ou seja, dos grupos e indivíduos que buscam sua identidade própria. É nesse sentido 
que o nível simbólico do produto atua sob uma perspectiva de imóvel-conceito, ou seja, um 
conjunto de valores culturais trabalhados pela marca para todos aqueles detentores do seu estílo de 
vida, status e bagagem cultural, alcançando, assim, determinado reconhecimento social. O design 
arquitetônico autoral, os espaços livres e integrados, a conectividade com a cidade e a localização 
estratégica - proximidade com  áreas de lazer, ambientes gastronômicos, serviços em gerais e outras 
conveniências - são alguns dos aspectos que vêm realçar o nível simbólico do produto.

Figura 3: Pesquisa Contextual - Projeto Amélia Teles 315
Fonte: Smart! (2012)

Percebe-se um forte apelo pela inovação, ainda que seja relativamente complexo inovar de 
forma relevante no mercado atual. Celaschi e Deserti (2007) defende que o intuito dos processos de 
inovação pelo design ocorre, comumente, na definição de novos cenários de atuação competitiva 
para as empresas e organizações. Neste sentido, a incorporadora opta pela qualidade do desenho 
arquitetônico e pela possibilidade de customização dos espaços conforme as necessidades de cada 
cliente, visando, assim, um conceito inédito no mercado em que está inserida.

O território da empresa é o das ideias em construção, o chão de quem pensa diferente, 
daqueles que se encontram andando na contramão das tendências mainline e buscando uma essência 
e independência difíceis de encontrar em um mercado tão massificado. Foi escolhido, portanto, a 
originalidade para desenvolver espaços de vida com a atitude, responsabilidade e a independência.

A análise sincrônica foi realizada por meio da investigação e levantamento de outros 
produtos (empreendimentos) que visassem características similares ao produto da Smart!. Essa 



relação de aproximação de outros produtos com o produto da empresa estudada visa a compreensão 
de elementos chaves que possam vir a determinar novas vantagens competitivas no mercado em que 
a organização atua. Como a incorporadora ainda é uma empresa com posicionamento único no 
mercado atuante, a pesquisa contextual buscou referências de outros empreendimentos e imóveis 
que, como a Smart!, apresentam características competitivas marcantes, como é o caso dos projetos 
Private Residence e Transform Residence (Figura 4)

Ambos os casos apresentam peculiaridades que podem servir como referência ou inspiração 
para o contexto da Smart!. O primeiro, localizado em Haifa em Israel, é conhecido por permitir uma 
ornamentação que favorece a funcionalidade, utilizando assimetria e regularidade arquitetônica. O 
segundo, chamado de “Transformer Doméstico” e localizado em Honk Kong, é conhecido pela 
capacidade de transformação do apartamento em 24 diferentes espaços, todos por painéis 
deslizantes que formam as diferentes peças residenciais.

Figura 4: Pesquisa contextual - Projeto Private Residence e Projeto Transform Residence
Fonte: yatzer (2012); homedsgn (2012)

Essa etapa, procurou, assim, o levantamento de informações úteis ao contexto do produto da 
organização, o que auxilia no direcionamento da oferta segundo o perfil do seu público-alvo. Essa 
perspectiva visa aumentar as chances de sucesso da organização frente ao produto. Destaca-se a 
importância dessa etapa de pesquisa ao contexto da Smart!, visto que é o conceito do seu produto 
que sustenta o planejamento estratégico da organização - conceitos como integração, customização 
e arquitetura autoral e contemporânea que advém das características do produto.

 Público
 A pesquisa de usuário parte da lógica de desenvolver produtos centrados no usuário, buscando 
compreender características, necessidades e expectativas do mesmo. Essa etapa pode ser 
investigada pelo uso de inserção etnográfica ou por meio de entrevistas com os gestores, 
funcionários e consumidores da organização. Verganti (2009), propõe o contato com interpretes, isto 
é, empresas de outros setores que visam os mesmos consumidores, como, por exemplo, 
fornecedores, pesquisadores, designers e artistas. O estudo sobre o público visa, assim, apreender 
informações não tangibilizadas e difíceis de serem adquiridas por meio de outras abordagens de 
pesquisa, tais como: culturas, hábitos e comportamentos do usuário. Nesta etapa, propôs-se a 
compreensão dos seguintes aspectos: 1) Definição de público plvo; 2) Pesquisa de comportamento 
de consumo; 3) Análise de contextos de uso; 4) Análise dos processos de aquisição. 
 A Smart! define seus consumidores como um nicho de mercado, ou seja, segmentos cujas 
necessidades particulares são pouco exploradas pelo mercado local. A estratégia seguida pela 
empresa no aproveitamento desses consumidores está, assim, justamente na identificação dessas 



bases de segmentação que, quando exploradas, representam um meio de diferencial e vantagem 
competitiva. 
 Por meio de uma aproximação com a incorporadora e com seus respectivos consumidores, 
identificou-se um público que não se define exclusivamente por faixa etária, mas, principalmente, 
pelo estílo de vida marcante: identidade pessoal fortemente definida, sendo a maioria singles ou 
casais sem filhos, com rotina intensa e alta cultura. Em grande parte são pessoas que já tiveram a 
oportunidade de conviver com outras culturas o que acaba por proporcioná-los um olhar 
contemporâneo mais apurado para as artes, para a arquitetura e para os relacionamentos, aceitando 
o novo e o inusitado como quebra de paradigmas e buscando a exclusividade e a qualidade em 
todos os detalhes.
 Como resultado desse estílo de vida, há uma forte característica de foco no mercado 
imobiliário autoral. As principais oportunidades da empresa, nesse sentido, estão na intervenção em 
bairros já consolidados onde existam espaços para contribuir na construção da identidade dessas 
pessoas que buscam liberdade de vida, podendo manifestar suas personalidades em locais que 
possam interagir e aproveitar a cidade.
 Para melhor compreender o perfil e o comportamento de consumo desse público, foi 
construído um quadro visual apontando algumas das principais atividades praticadas e marcas 
utilizadas por esses consumidores (figura 5), bem como foi realizado o aprofundamento de algumas 
empresas e produtos que possuem características singulares quanto ao público trabalhado pela 
Smart! (Figuras 6).
  

Figura 5: Pesquisa contextual - Perfil do público-alvo
Fonte: criado pelos autores

 
 Essa abordagem proporciona uma maior compreensão sobre as marcas consumidas e 
atividades praticadas por esse consumidores auxiliando na geração de insights com relação as 
peculiaridades dos comportamentos e hábitos de consumo, bem como do cotidiano e do estílo de 
vida desses indivíduos. Nesse sentido, uma história pode ser contada com base em um personagem 
inspiracional como um recurso que facilita o mapeamento do público-alvo e o contexto de uso de 
marcas, produtos e serviços do mesmo, como mostra o exemplo: “Fabiana tem 29 anos, é solteira e 



advogada. Passa o tempo inteiro acompanhando as redes sociais, é leitora assídua de jornais e 
procura estar sempre atenta as últimas tendêndencias da moda. Normalmente ela vai da academia 
direto para o trabalho que fica logo ao lado. Nesse meio tempo gosta muito de escutar música. Ao 
meio-dia, almoça no shopping com suas amigas e sempre aproveita o restante do tempo para 
cuidar da sua aparência, seja indo ao cabeleireiro ou comprando roupas e assessórios. No final do 
dia gosta de fazer um happy hour com os colegas de trabalho, seja em casa preparando algum 
prato especial ou em bares. Nos finais de semana vai ao cinema, freqüenta parques e a noite sai 
para alguma festa”.

 Figura 6: Pesquisa contextual - Público-alvo da Schweepes
Fonte: Schweepes (2012)

 Outras empresas, por sua vez, também podem fornecer informações relevantes sobre o perfil e 
o comportamento de consumo do público-alvo. Essa estratégia de pesquisa é visto como um 
processo pró-ativo por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma função 
específica a fim de melhorar a mesma função ou outra parecida. A Schweepes, marca de bebidas 
gaseificada, foi um dos cases estudados pelo fato de atuar sob uma perspectiva de público com 
características semelhantes a da Smart!. Sendo assim, foi possível compreender a perspectiva 
estratégica de marca, como sua identidade visual, forma como se comunica e valores que busca 
ressaltar a fim de atrair seus consumidores. Tais perspectivas visam servir como fonte de referência 
de processos e ações estratégicas que podem, também, serem adotadas e aplicadas pela Smart!.

 Mercado
 A etapa de pesquisa de mercado conduzida pela lógica do design combinou análises de tipo 
quantitativo e qualitativo, empregando uma série de instrumentos a fim de identificar como o 
mercado é configurado para que seja possível a viabilidade e adequação da proposta de projeto ao 
âmbito problemático. Nesse sentido, destacou-se a investigação dos seguintes critérios: 1) Análise 
do setor; 2) Análise mercadológica (critérios de competição no setor); 3) Benchmark; 4) Definição 
de diferencial competitivo.
 A análise do setor visou conhecer o contexto econômico em que a empresa está atuando, com 
o intuito de identificar tendências que, por sua vez, possam ter impacto sobre os negócios. Nesse 



sentido, foram levantados dados demográficos e psicográficos de bairros da cidade de Porto Alegre 
já explorados mercadológicamente pela Smart! e outros com potencial de investimentos futuros 
pela empresa. Dentre as informações mais relevantes apresentadas pela análise do setor, estão: 
crescimento populacional, área, densidade, quantidade de domicílios e rendimento médio mensal 
dos responsáveis pelo domicílio.
 Analisando o setor através do último CENSO realizado pelo Sindicato da Construção Civíl do 
Rio Grande do Sul - SINDUSCON/RS (2012), percebe-se um acréscimo na oferta de produtos 
residenciais com dois dormitórios, bem como o desenvolvimento de novos bairros frente a 
saturação dos bairros tradicionais. O estudo destaca o bairro Petrópolis como o único entre os dez 
principais em novos empreendimentos, que concentra população com renda média familiar acima 
de 13 salários mínimos, o que é uma ameaça em se tratando de público alvo da Smart!. 
 Dados como estes, no entanto, apontam oportunidades de investimento nos bairros em 
construção, onde é possível para Smart! incorporar de forma mais integrada o conceito de 
facilidades urbanas à assinatura visual da empresa. Já os bairros tradicionais, são atraentes pois 
essas facilidades encontram-se implementadas e em pleno funcionamento.
 A análise mercadológica teve como função evidenciar as deficiências e qualidades da 
organização em estudo, conhecimento este fundamental para a formatação de táticas e estratégias 
que visem a consolidação da marca no mercado atuante. Sendo assim, por meio de uma breve 
análise de dados coletados do mercado alvo da empresa, evidenciou-se como ponto positivo da 
Smart! os aspectos sob o âmbito do produto, tal como capacidade de inovação, linguagem visual e 
arquitetônica, além do conceito trabalhado sob a perspectiva da marca - já abordado anteriormente - 
que a destaca com forte diferencial competitivo. Como ponto negativo, porém, visualizou-se a falta 
de reconhecimento de marca e do seu conceito, provavelmente em função da falta de canais de 
comunicação consolidados como meio de relacionamento não só com o público-alvo, mas com o 
púbico em geral.
 Visando inovação para a empresa, a etapa de benchmark, no caso de uma pesquisa contextual 
dirigida pelo processo de design resulta, evidentemente, na necessidade de analisar os sistemas 
mercadológicos do setor da organização em estudo, bem como de outras áreas de atuação que a 
circundam. Segundo Celaschi e Deserti (2007), a compreensão da lógica de outros setores de 
mercado decorre pelo fato de que algumas soluções formais, tais como técnicas, processos e 
materiais tendem a não situar-se especificamente no interior de uma simples realidade setorial, mas 
de transitar rapidamente de uma para a outra.
 O benchmark prevê, assim, a busca das melhoras práticas, técnicas, processos, estratégias e 
inovações que conduzem ao desempenho superior por meio de uma investigação apurada de outras 
organizações. Sob essa perspectiva, duas empresas foram investigadas na pesquisa contextual. (1) 
A Max House (Figura 7), incorporadora oriunda da cidade de São Paulo/SP e recentemente 
estabelecida com uma nova filial também na cidade de Porto Alegre que trabalha sob uma 
perspectiva conceitual semelhante a trabalhada pela Smart!, e (2) o projeto “A vida fora da 
caixa” (Figura 7), uma espécie de shopping pautado sob o conceito de centro de conveniências 
focado no perfil de público com características típicas ao público trabalhado pela empresa em 
estudo. 
 A partir da análise dos dados coletados sobre ambos os empreendimentos, foi possível 
observar estratégias e práticas a fim de comparar o desempenho e identificar oportunidades de 
melhoria para a Smart!. Com relação a Max House, destaca-se suas ações no que diz respeito, 
principalmente, à comunicação e à propaganda, ampliando os canais de contatos com o público, tais 
como propaganda de TV, anúncios em jornais e atendimento ao cliente online via site. Com relação 
ao projeto “A Vida Fora da Caixa”, destacou-se sua abordagem de conveniência e serviços rápidos, 
que pode ser trabalhado pela Smart! a fim de incrementar serviços ágeis que podem ser ofertados 



em seus empreendimentos, agregando valor ao produto na medida em que possibilita maiores 
benefícios aos seus usuários, tais como lavanderia e limpeza coletiva, jardinagem, internet wi-fi, 
entre outros.

Figura 7: Pesquisa contextual - Visual de produtos das empresas analisada na etapa de Benchmark
Fonte: MaxHouse (2012); A Vida Fora da Caixa (2012)

 Contudo, a fim de entregar estas soluções em um mercado como o de Porto Alegre, emerge a 
necessidade de atribuir a marca aspectos que gerem diferenciais relevantes. Assim, a partir da 
análise da empresa, do produto, do público e do mercado, entendeu-se como diferencial competitivo 
da Smart! a crescente busca pela auto-expressão e pela valorização da identidade do seus clientes, 
tangibilizadas por empreendimentos com design e arquitetura autoral e por espaços residenciais 
que, como o Amélia Teles, propõe a integração e a liberdade como quebra de paradigma e forma de 
expressão cultural.

Conclusão
Para compreender os antecedentes de um problema de projeto, o designer precisa entender o 

contexto em que o problema está inserido. Em especial, ele deve analisar os fatores que afetam a 
definição do problema. Esses fatores, que abrangem o contexto do âmbito problemático, incluem 
informações relativas a empresa, ao produto, ao público e ao mercado. Celaschi e Deserti (2007) 
apontam que tudo o que liga a empresa ao consumidor - seja por meio de artefatos tangíveis ou 
intangíveis - deve ser considerado. Isso, porque a complexidade do contexto atual do mercado 
evidencia a importância de considerar, também, outras dimensões, principalmente as de caráter 
intangível, tal como a comunicação e a experiência. Tal perspectiva visa ampliar os horizontes da 
pesquisa, bem como a capacidade de inovação.

A inovação que se refere às mercadorias contemporâneas, de acordo com Celaschi e Deserti 
(2007), é impulsionada, principalmente, pela evolução tecnológica, pela mudança de 
comportamento de consumo e evolução das linguagens de comunicação. Este é um ponto 
nevrálgico, no qual o design deve atender e intervir, atuando a partir do estudo de comportamentos 
e da vida como um todo.

A orientação projetual pela pesquisa contextual estabelece, assim, maior conexão com o 
ambiente de consumo, ampliando as capacidades de inovação contínua e de criação de valor. Nesse 
sentido, em vista de tais considerações, o método apresentado estabelece como pressuposto, além 
de uma orientação para o mercado, o direcionamento ao usuário. Desse modo, o design centrado no 



usuário busca conhecer as expectativas do consumidor no intuito de promover estratégias de design 
que atuem positivamente na percepção do usuário frente à marca e ao produto ofertado pelas 
empresas.

Por meio da reflexão quanto as características das metodologias de projeto difundidos sob a 
perspectiva do design estratégico, percebe-se assim que, ao mesmo tempo que a pesquisa contextual 
fornece informações fundamentais relativas a compreensão do problema de projeto, tal abordagem 
restringe, em parte, a construção e coleta de informações que possibilitem novas articulações de 
conhecimento e potencializem o uso de referências criativas, concentrando seus esforços no que 
existe. É nesse sentido que ganha destaque a pesquisa aberta com foco na inovação, a qual apóia-se 
na etapa de pesquisa Blue Sky, um método cuja estrutura, além de permitir uma abordagem mais 
abrangente do problema de projeto – viabilizando a agregação de valor por meio da inovação – 
mostra-se viável quanto a sua aplicação prática por seguir etapas projetuais de forma sistemática e 
flexível.

No que se refere ao processo de investigação contextual desenvolvido pelos autores deste 
artigo, fica evidente que a construção de um dossiê empresa-mercado se faz relevante na etapa 
metaprojetual, dado que possibilitou conhecimento apurado sobre o negócio em estudo, seu produto 
e mercado alvo. Os resultados obtidos e aqui demonstrados direcionam a empresa Smart! à novos 
caminhos, agora subsidiados pela proposição de concepts de diferentes Sistemas Produto-Serviço, 
que foram posteriormente elaborados pelos quatro grupos da turma de mestrandos. Ainda que os 
concepts desenvolvidos e sua apresentação não sejam o foco deste trabalho, cabe ressaltar que, 
independente da divisão proposta pela disciplina, todos os grupos reforçaram a necessidade de uma 
comunicação mais clara do negócio e do seu posicionamento, de modo a ampliar a visibilidade da 
Smart! e dos limites do seu próprio nicho de mercado.

A pesquisa contextual elaborada delimitou, assim, oportunidades e ameaças inerentes ao 
recorte deste estudo, servindo também como um propulsor da pesquisa Blue Sky. Dela foram 
aproveitados conceitos para trabalhar de maneira criativa, estimulando um olhar inovador que 
instigou a etapa projetual.
 Por fim, ao apresentar a pesquisa contextual como um instrumento de projeto e sua relação 
com o método do design estratégico, o presente trabalho contribuiu tanto em nível teórico como 
prático, dando suporte para o desenvolvimento de projetos em diferentes contextos, de forma 
dinâmica e consistente que estimula a postura reflexiva e crítica dos designers.
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