
1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

MARIA EMILIA MENDES JAYME

TENDÊNCIAS: RECOMENDAÇÕES PARA SEU USO NA GESTÃO DO DESIGN
DAS MPEs PRODUTORAS DE LOUÇA DE MESA DE CAMPO LARGO – PR.

CURITIBA
2009



2

MARIA EMILIA MENDES JAYME

TENDÊNCIAS: RECOMENDAÇÕES PARA SEU USO NA GESTÃO DO DESIGN 
DAS MPEs PRODUTORAS DE LOUÇA DE MESA DE CAMPO LARGO- PR

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Mestrado em Design da Universidade 
Federal do Paraná, como requisito final para a 
obtenção ao título de Mestre em Design.
Área de concentração: Design de produto
Orientadora: Profa. Dra. Virgínia Borges Kistmann

CURITIBA
2009



3

AGRADECIMENTOS

À  Profa. Dra. Virgínia  Borges  Kistmann,  pela  orientação,  dedicação  e 
estímulo na condução da pesquisa.

Aos  colegas  da  pós-graduação  Alice,  Alessandra,  Katia  e  Marco,  pela 
amizade, companheirismo e colaboração no desenvolvimento deste trabalho.

Aos Institutos de Pesquisa em Tendências: Copenhagen Institute for Futures  
Studies, Future Foundation, que colaboraram com seus artigos; ao Observatório 
de  Sinais  -  Sr.  Dario  Caldas,  o  qual  discorreu  sobre  seu  trabalho  com  as 
tendências.

Aos desenvolvedores de referenciais em tendências Edson Kormer (Moda) e 
Anderson A. Trierveiler (Mobiliário) e ao SENAI, pelo material fornecido.

À  empresa  Holaria,  que  propiciou  muitos  conhecimentos  inovadores  no 
design cerâmico e gestão de MPE.

Ao Sr. José Canisso e Antonio Moroz, do SINDILOUÇAS, que apoiaram a 
realização  do  trabalho,  indicando as  empresas  e  acompanhando as  entrevistas, 
bem  como  aos  empresários  do  setor  de  louça  de  mesa  que  colaboraram, 
participando das entrevistas.

Aos  meus  amigos  e  familiares  que  me  incentivaram  na  realização  do 
mestrado e na construção do conhecimento.

A  todas  as  pessoas  que,  direta  ou  indiretamente,  contribuiram  para  a 
realização  desta  dissertação  de  mestrado,  em especial  a  bolsista  PIBIC Ivone 
Bohler, Profa.  Dra. Dulce Fernandes, a Profa.  Dra. Maristela M. Ono, ao Prof. Dr. 
Fernando A. Forcellini,  ao Prof.  Dr.  Antonio A. Fontoura,  ao Prof.  Jan Oliver 
Schwarz e ao Prof. R. Luiz Pellanda.

Ao corpo docente e funcionários do Programa de Mestrado em Design, em 
especial ao Gerson Miguel Yasbeck, pelo apoio prestado.

Ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES, com financiamento de parte desta pesquisa.



4

Design is not just what it looks like and 
feels like. Design is how it works.

Steve Jobs
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RESUMO

Num  mercado  globalizado,  a  diversidade  de  produtos  oferecidos  e  a  dinâmica  das 
informações  faz  com  que  as  empresas  procurem  se  antecipar  às  necessidades  dos 
consumidores.  Na  busca  de  oportunidades  emergentes,  as  pesquisas  de  tendências   vêm 
fornecer embasamento à tomada de decisões estratégicas. Neste sentido, a gestão do design 
pode traduzir estas informações em produtos ou serviços inovadores. Consideradas recentes, 
estas pesquisas vêm sendo utilizadas por grandes empresas. No entanto, devido ao seu custo e 
desconhecimento,  são de difícil  acesso por micro e  pequenas  empresas.  A proposta  deste 
trabalho é propor recomendações para uso das pesquisas de tendências junto à gestão do 
design em micro e pequenas empresas – MPEs produtoras de louça de mesa, localizadas em 
Campo Largo – PR. Assim, o trabalho realizou-se com base em uma pesquisa qualitativa, 
caracterizada  como  exploratória,  descritiva  e  com  a  realização  de  uma  abordagem 
participativa, onde foram considerados os aspectos da gestão do design, das tendências e das 
MPEs do setor de louça de mesa. Apoiando-se nestas informações, foi elaborada uma lista de 
recomendações,  a  fim  de  que  estas  empresas  possam  melhorar  a  sua  competitividade. 
Concluiu-se,  com base  na  literatura  e  nas  entrevistas  realizadas  que  as  empresas  podem 
utilizar a pesquisa de tendências, buscando a inovação com abordagem da gestão do design, 
criando ciclos ou linhas  de produtos.  É importante  ainda ressaltar  a importância  da visão 
empreendedora do líder para o sucesso do uso desses dados, sendo obtidos de forma a não 
aumentar os custos das empresas.

Palavras-chave: Gestão do Design, Pesquisa de Tendências, Louça de Mesa, MPEs 
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ABSTRACT

In a globalized market, the diversity of products offered and the of information means that 
companies  are  looking  forward to  consumers  needs.  In  search  of  emerging  opportunities, 
trends researches are the basement for the strategic decision making. Accordingly, the design 
management can translate this information into innovative products and services. Considered 
recent, these researches are being used by corporations. However, due to its cost and lack of 
knowledge, the access to them is difficult for micro and small business. The purpose of this 
study is  to  propose recommendations  for  use of research trends with the management  of 
design in micro and small businesses -  MSBs tableware producers, located in Campo Largo – 
PR - Brazil. Thus, this study was based on a qualitative research, characterized as exploratory, 
descriptive and executed in a participative approach, where it was considered the aspects of 
the  design  management,  trends  and  the  MSBs  tableware  segment.  Supported  in  this 
information, it is presented a list of recommendations in order to the companies can improve 
their competitiveness. It was concluded, based on the literature and the interviews that the 
companies  can  use  the  trends  researches,  seeking  innovation  in  the  design  management 
approach, creating cycles or product lines. It is important to emphasize the importance of  the 
entrepreneurial vision of the leader for the success of the use of such data, being obtained in 
order not to incrementing the costs of business.

Key words: Design Management, Trends Research, Tableware, MSBs
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1. INTRODUÇÃO 

Esta introdução aborda a contextualização, a pergunta de pesquisa e os  

objetivos a serem tratados, bem como a estrutura geral da dissertação.

Preocupar-se com o futuro é uma das estratégias empresariais, que, segundo Hamel e 

Prahalad  (1995),  compreendem  a  competição  pela  criação  e  domínio  das  oportunidades 

emergentes, ou seja, pela posse do novo espaço competitivo, sendo necessário que cada um 

crie  seu  próprio  mapa.  Para  os  autores,  não  basta  fazer  o  benchmarking  dos  produtos  e 

processos de um concorrente e imitar seus métodos, mas desenvolver uma visão independente 

de quais são as oportunidades de amanhã e como explorá-las.

Portanto, o pensar globalmente e agir localmente1 torna-se cada vez mais um requisito 

para a competitividade. Neste contexto, evidencia-se que: 

Como muitas empresas, de diversos países, oferecem a diversos mercados, 
as  pessoas  têm mais  escolhas,  criando  uma  enorme  dificuldade  para  as 
empresas  produzirem  e  oferecerem  seus  produtos.  Neste  ambiente,  as 
empresas  precisam  de  informações  sofisticadas  (obtidas  através  de 
pesquisas) e respostas rápidas (KUMAR; WHITNEY, 2003, p.50). 

Segundo Liebl e Schwarz (2007), há cerca de três décadas, as empresas se preocupam 

com a questão de como gerenciar hoje, enquanto se preparam para o futuro. Sob os rótulos de 

“gerenciamento  estratégico”,  “gerenciamento  das  tendências”,  “previsão  estratégica”,  o 

princípio implícito destes conceitos é detectar sinais fracos de mudança, também referidos 

como tendências,  que  são  suscetíveis  a  influenciar  o  futuro  da  empresa  e  seu  ambiente.

(LIEBL; SCHWARZ, 2007).

Estas informações podem ser obtidas através das pesquisas de tendências, que, segundo 

Burdek (2006, p. 400), “são uma forma de dar à empresa sugestões de curto prazo, de como a 

forma de vida e o estilo do usuário se modificam, e a que padrões ele se orienta para tirar 

conclusões atuais que se reflitam nos produtos e no design”. Além disso, segundo Siqueira 

(2007,  p.  15),  “[...]  aprofundam-se  na  prospecção  dos  sinais  emitidos  pela  sociedade, 

buscando compreender a personalidade ou estilo de uma época”. Para ela, estas pesquisas 

“poderiam ser consideradas ferramentas indispensáveis para uma orientação estratégica do 

design em geral.” (SIQUEIRA, 2007, p.11).

1 Percy Barnevik (sueco, Chefe da Asea Brown Boveri (ABB) – de 1997 a 2001.
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Tendo  como  precursor  o  setor  da  moda,  estas  pesquisas  vêm sendo  realizadas  por 

institutos especializados que fornecem resultados de forma contínua, baseados em pesquisas 

qualitativas, pesquisas etnográficas,  focus groups,  trendsetters,  entre outras. Essas agências 

contratam especialistas em sociologia, artes, filosofia, designers e outros profissionais,  que 

viajam  por  todo  o  mundo,  detectando  tendências  emergentes,  e  realizam  análises 

socioculturais do comportamento do novo consumidor, que em qualquer momento, podem vir 

a lançar um estilo. Posteriormente, editam os cadernos de tendências e dão consultoria em 

branding  no marketing  internacional  e  posicionamento  de  mercado.  (CALDAS,  2004; 

MORACE, 2006; POPCORN, 1993; MOZZOTA, 2003). 

Para Caldas (2004), é essencial que o pesquisador saiba identificar o que são tendências 

de  fundo,  mais  longas,  fenômenos  de  moda,  cujo  ciclo  é  bem  mais  curto,  e  hypes 

momentâneos, que são modismos de curtíssima duração ou pequenos surtos locais, muitos 

deles  criados  pela  mídia.  Além  disso,  toda  tendência  deve  ter  uma  contra-tendência, 

comprovando sua formulação. (CALDAS, 2004; LIEBL; SCHWARZ, 2007).

Assim,  essas  pesquisas  de  tendências  vêm sendo introduzidas  no  planejamento  das 

empresas, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de produtos / serviços.

Rozenfeld  et al.  (2006, p. 51) destacam que, “tradicionalmente quando se pensa em 

desenvolver produtos [...] vem à mente a idéia de requisitos e desenhos”. Mas, segundo os 

autores,  além de  ser  necessário  definir  o  que  o  cliente  deseja,  é  preciso  resolver  “quais 

projetos de desenvolvimentos priorizar, considerando as restrições de capital,  tecnologia e 

competências”. (ROZENFELD et al., p. 52). Portanto, esse processo de desenvolvimento de 

produtos deve estar ligado à estratégia competitiva da empresa, reunindo as idéias de todos os 

atores internos e externos envolvidos com os produtos, as oportunidades e as restrições. E 

uma  das  informações  importantes  do  ambiente  externo  é  proveniente  de  pesquisas  de 

tendências. 

Transformar  essas  informações  em produtos  inovadores  está  associado  à  gestão  do 

design. Kotler e Rath (1984, p.16) evidenciam que “o design é uma estratégia poderosa para 

as empresas obterem vantagem competitiva e muitas delas ainda o negligenciam como uma 

ferramenta estratégica.” Para os autores, o design é um processo de busca de otimização da 

satisfação do consumidor e da lucratividade da empresa através do uso criativo de elementos 

do design como performance, qualidade, durabilidade, aparência e custo, todos conectados 

com os produtos, o ambiente, a informação e a identidade corporativa.

A importância das pesquisas de tendências evidencia-se quando Cooper e Evans (2006) 

declaram que dados de marketing e compreensão de estilos de vida não são suficientes para os 
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designers  terem  insights e  gerarem  perspectivas  em  produtos  e  serviços  que  ainda  não 

existem.  A combinação  da  perspicácia  de  etnografia2 (nível  micro)  com  perspectivas  de 

futuros - ciência, tecnologia, política, economia e cultura (nível de macro) é fundamental para 

estabelecer ligação entre os consumidores e o futuro. (COOPER; EVANS, op cit).

Assim, design e inovação estão interligados, a partir do momento em que se busca a 

transformação  de  idéias  em produtos  ou  serviços  inovadores,  considerando  o  uso  destes 

fatores, sempre atendendo o principal interessado que é o consumidor.  (MOZZOTA, 2003; 

STAMM, 2003; KELLEY; LITMANN, 2001). 

A importância da inovação vem crescendo nos últimos anos, como um dos requisitos 

essenciais para todos os tipos e tamanhos de empresas.   Desta forma, de modo sucinto e 

coerente,  com  o  perfil  de  assumir  risco  dos  empreendedores,  Peters  (2000  citado  por 

KELLEY;  LITTMAN,  2000, p.14) afirma que “a arte da inovação é para aqueles que têm 

coragem de arriscar”,  enquanto que,  para Drucker (2003), a inovação é a forma como os 

empreendedores exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou 

um serviço diferente.

Mas não basta a empresa ser inovadora. Segundo Drucker (2003) ela tem que ser líder 

em mudanças, pois a inovação precisa de uma abordagem sistemática. Assim, as tendências 

passam a ser uma preocupação constante na formulação de estratégias, constituindo-se de 

permanente análise de futuro em diferentes percepções e construção de cenários. (REIBNITZ, 

1999; SCHWARTZ, 2000). 

Desta forma, Buck  et al.  (1998) afirmam que  uma gestão de tendência bem sucedida 

necessita mais do que o confronto com questões de pesquisa em tendências, sendo necessário 

o estabelecimento  de  uma  cultura  empresarial  pró-ativa  e  visionária  e  uma  estrutura 

corporativa  permeável  às  tendências. Isso  porque  as  tendências  são  importantes  no 

planejamento da empresa, e, através da gestão do design, pode-se criar produtos inovadores, 

gerando a diferenciação no mercado. 

Porém,  quando se  refere  à  Micro  e  Pequena  Empresa  -  MPE,  não  há  praticamente 

investimento em pesquisa, sejam elas em marketing ou em tendências para a realização de um 

planejamento adequado. Muito menos, encontra-se a disponibilidade em contratar serviços de 

design (WOLF, 2008; BONSIEPE, 1997). 

Apesar  das  MPEs,  segundo  Girardi  (2001),  apresentarem  algumas  características 

positivas,  como  estrutura  simplificada,  processos  operacionais  elementares,  agilidade  na 
2 Para  Cooper  e  Evans  (2006)  a  pesquisa  etnográfica  pode  ser  utilizada  para  classificação  por  classes  de 
consumidores. Acompanha o consumidor em várias fases de seu dia-a-dia, dando referências que não aparecem 
numa entrevista normal e com a possibilidade de criação de novos nichos de mercado. 
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tomada de decisões, facilitando suas reações ao mercado, muitas decisões ainda ocorrem de 

forma intuitiva ou acidental. 

Com respeito às pesquisas de tendências, isto se explica pelo desconhecimento quanto 

ao  valor  do  design  como  fator  de  inovação  e  de  diferenciação,  no  desenvolvimento  de 

produtos  (WOLF,  2008),  bem como e  pelo  custo  proibitivo  das  pesquisas  de tendências. 

(BECKER; JAYME, 2007).

Objetivando incorporá-las, Schwarz (2008), considera que a realização de uma pesquisa 

de tendências para micro e pequenas empresas não deve ser onerosa.

I would argue that researching for trends in the first place is not so much 
about recourses, it is rather about how you go about researching trends and 
in particular how you conceptualise trends. Therefore I would argue that if 
SMEs have an innovative approach toward detecting trends, they are likely 
to detect trends without involving a large amount of resources (SCHWARZ, 
2008).3

Lima  (2000)  atribui  este  comportamento  às  dificuldades  de  obtenção  de  recursos 

financeiros,  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  de  treinamento  de  recursos  humanos  e  de 

pesquisas em marketing. Além disso, o avanço tecnológico não tem sido acompanhado de um 

volume de recursos financeiros que permitiriam às empresas uma atuação mais sistematizada 

em termos de pesquisa e desenvolvimento. (BONSIEPE, 1997).

Por outro lado, os riscos inerentes tanto às atitudes e decisões tomadas ou quanto à 

indiferença às mudanças nos produtos ou serviços existentes nas empresas e/ou oferecidas 

pelos concorrentes, são considerados na formulação de estratégias – o pensar, planejar, agir e 

controlar estrategicamente (CASTOR, 2007) – como base à sua sobrevivência.

Algumas dessas características também podem ser observadas nas MPEs  produtoras de 

louça de mesa de Campo Largo/PR, onde o  processo de concepção e desenvolvimento de 

produtos  baseia-se na concorrência,  sugestões  de revendedores  ou encomendas  diretas  de 

consumidores finais. Não existe uma pesquisa adequada de mercado para o lançamento de 

novos produtos, verificando-se sua percepção com base na intuição ou em cópias de produtos 

divulgados em revistas e em sites. Assim, o processo de design é restrito, não possibilitando 

agregar  maior  valor  ao  produto  e,  conseqüentemente,  acessar  mercados  mais  exigentes. 

(CARVALHO et al.,  2003). Estes fatores justificam o desenvolvimento desta pesquisa, tanto 

do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático.

Além disso, nessas empresas, a estrutura administrativa é relativamente simples e os 

3  “Eu diria que para pesquisar tendências, em primeiro lugar não é sobre recursos, mas sobre a forma como se 
pesquisa as tendências e, em especial como são conceitualizadas.  Portanto, eu diria que, para as PMEs terem 
uma abordagem  inovadora  para  detectar  tendências,  devem  detectá-las  sem que  envolvam uma  grande 
quantidade de recursos.”  Tradução livre da autora.



18

processos de aprendizagem são realizados  no próprio local  de trabalho.  A concorrência  é 

considerada uma ameaça à sua sobrevivência, especialmente quando se compara à produção 

chinesa,  e  às  indústrias  vidreira  e  de  materiais  plásticos. (IPARDES,  2006).  Em termos 

econômicos,  desta  forma,  a  pesquisa  aqui  apresentada  justifica-se  pela  possibilidade  de 

aumento da competitividade das empresas, pela melhoria na gestão do design e da inovação, 

com foco na pesquisa de tendências.

No Brasil,  diferentemente do que se  pode observar na indústria de louça de mesa, 

alguns setores, como o da moda, de jóias, de artefatos de couro e mobiliário, já se beneficiam 

de cadernos ou referenciais de tendências elaborados por órgãos governamentais, tais como 

SENAI, SEBRAE e IBGM. Esses materiais vêm beneficiando tanto as MPEs como designers, 

trazendo  conceitos,  promovendo  inovação  e  aumento  de  competitividade  nas  empresas. 

(BECKER; JAYME, 2007).

Portanto,  o  acompanhamento  e  a  correta  gestão  das  tendências  pode  trazer  alguns 

benefícios às MPEs, como o estabelecimento de ciclos de produtos, trazendo o conceito do 

“novo”, e a adequação das informações à gestão do design. Assim, esse trabalho enfoca a 

pesquisa de tendências como referencial voltado à gestão do design nas MPEs do setor de 

louça  de  mesa,  considerando  o  desenvolvimento  de  produtos,  marca,  comunicação  e 

estratégias, adequando à sua visão, missão e restrições do negócio.

A pergunta  de  pesquisa  que  o  orienta  é:  como  a  pesquisa  de  tendências  pode  ser 

incorporada na gestão do design de produtos inovadores pelas empresas produtoras de louça 

de mesa de Campo Largo- PR?

Assim,  seu  objetivo  geral  é  propor  recomendações  para  a  pesquisa  de  tendências 

aplicáveis na gestão do design de produtos inovadores nas  MPEs produtoras de louças de 

mesa, localizadas em Campo Largo/PR.

Para tanto, busca como objetivos específicos:

a)  Identificar  e  qualificar  fontes  de tendências,  suas  ferramentas  de pesquisa,  conceitos  e 

formas de utilização.

b) Relacionar as pesquisas de tendências com a gestão de design, como parâmetro para a 

inovação para estas empresas.

c) Mapear a situação atual das MPEs produtoras de louça de mesa de Campo Largo / PR, com 

relação à gestão do design, as tendências e a inovação.

d) Identificar e analisar recomendações para pesquisa de tendências aplicáveis na gestão do 

design de produtos inovadores das MPEs do setor de louças de mesa de Campo Largo / PR.
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O desdobramento desta dissertação é realizada em oito capítulos. Na introdução, são 

apresentados o problema da pesquisa, os objetivos do trabalho e a forma de desenvolvimento. 

O método de pesquisa é tratado de modo detalhado no segundo capítulo. O terceiro trata da 

revisão  da  literatura  sobre  os  campos  da  gestão  do  design,  da  caracterização  das  MPEs 

produtoras de louça de mesa de Campo Largo – PR e das pesquisas de tendências em forma 

de conceitos, constituição e aplicabilidade. O  benchmarking nos institutos de pesquisas de 

tendências e cadernos ou referenciais de tendências é tratado no capítulo quatro. O quinto 

capítulo apresenta a análise preliminar que vai orientar a a pesquisa participativa realizada 

junto às MPEs, relatada no capítulo seis, com o resultado da aplicação dos resultados das 

entrevistas. O capítulo sete discute os dados levantados nas empresas em relação à revisão da 

literatura, apresentando as recomendações para o uso da informação em tendências para as 

MPEs produtoras de louça de mesa de Campo Largo / PR, enquanto o oitavo capítulo traz as 

considerações finais. 
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2. MÉTODO DE PESQUISA
Este  capítulo  apresenta  o  método  utilizado  neste  trabalho,  com  a  

caracterização  do  problema,  objetivos,  tipos  de  abordagens  utilizadas  e 

planejamento geral da pesquisa.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Conforme visto anteriormente, o problema que originou esta pesquisa está relacionado à 

falta de informações relativas à tendências de consumo voltadas para a indústria de louça de 

mesa, em especial as MPEs, que possibilitem a elas uma atuação em termos de design mais 

competitivo e inovador.

Quando se refere à Micro e Pequena Empresa - MPE, não há investimento em pesquisa, 

sejam elas em marketing ou em tendências para a realização de um planejamento adequado. 

Muito menos, encontra-se a disponibilidade em contratar serviços de design (WOLF, 2008). 

Além disso,  as MPEs,  de acordo Bonsiepe (1997),  não possuem capital  para  investir  em 

pesquisa  básica,  sendo que  muitas  encaram o  design  também dessa  forma,  considerando 

desnecessária sua contratação. 

Apesar  das  MPEs,  segundo  Girardi  (2001),  apresentarem  algumas  características 

positivas,  como  estrutura  simplificada,  processos  operacionais  elementares,  agilidade  na 

tomada de decisões, facilitando suas reações ao mercado, muitas decisões ainda ocorrem de 

forma intuitiva ou acidental. 

Com respeito às pesquisas de tendências, isto se explica pelo desconhecimento quanto 

ao  valor  do  design  como  fator  de  inovação  e  de  diferenciação,  no  desenvolvimento  de 

produtos (WOLF, 2008), bem como e pelo custo proibitivo das pesquisas de tendências, como 

estudo realizado por Becker e Jayme (2007).

Objetivando incorporá-las, Schwarz (2008) considera que a realização de uma pesquisa 

de tendências para micro e pequenas empresas não deve ser onerosa.

Portanto, o objetivo definido a partir do estudo exploratório inicial  é o de definir o 

conteúdo informativo necessário à gestão do design com foco na pesquisa de tendências, bem 

como o modo de obtenção destas informações de modo viável às MPEs produtoras de louça 

de mesa, com base na situação encontrada em Campo Largo-PR.  
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2.2 SELEÇÃO DO MÉTODO DA PESQUISA

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa aqui apresentada é 

considerada  qualitativa.  Segundo  Silva  e  Menezes  (2001),  o  método  qualitativo  é 

caracterizado por uma relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, isto é um vínculo 

indissociável  entre  o  mundo  objetivo  e  a  subjetividade  dos  sujeitos,  que  não  pode  ser 

traduzida em números. 

Por outro lado,  a linha filosófica empregada é de caráter  fenomenológico,  conforme 

consideram Silva e Menezes (2001), devido à interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados básicos no processo da pesquisa qualitativa. O método fenomenológico não é 

dedutivo nem indutivo, preocupando-se com a descrição direta da experiência tal como ela é. 

Assim,  a  realidade  é  construída  socialmente,  e  entendida  como  o  compreendido,  o 

interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única. Existem tantas quantas forem suas 

interpretações  e  comunicações,  pois,  para  Gil  (1999),  o  sujeito/ator  é  reconhecidamente 

importante no processo de construção do conhecimento. 

Além disso, devido à carência de estudos com respeito a tendências para o setor de 

louças de mesa,  o  método de pesquisa utilizado pode ser  caracterizado como híbrido,  na 

medida  em que  apresenta  as  formas  exploratória  e  descritiva,  com a  finalização  do  tipo 

experimental participativa, conforme segue.

Segundo Gil (1999), a pesquisa exploratória tem por finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos. Para 

este  autor,  ela  é  desenvolvida  a  fim de  fornecer  visão  geral  de  determinado  fato,  sendo 

utilizada quando o tema escolhido é pouco explorado, tornando-se difícil formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis. 

Por  outro  lado,  para  Marconi  e  Lakatos  (1996),  a  pesquisa  exploratória  é  uma 

investigação  de  pesquisa  empírica,  cujo  objetivo  é  a  formulação  de  questões  ou  de  um 

problema,  com  tripla  finalidade:  desenvolver  hipóteses,  aumentar  a  familiaridade  do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura 

mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Ela envolve: levantamento bibliográfico e 

documental;  entrevistas  com  pessoas  que  tiveram experiências  práticas  com o  problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Assim,  neste  trabalho,  com base  na  pesquisa  empírica,  buscou-se  levantar  dados  a 

respeito  de  alguns  institutos  de  pesquisas  de  tendências,  suas  metodologias  de  trabalho, 

possibilidades de  pesquisa de artigos a serem tratados para posterior informação, bem como o 
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levantamento dos cadernos ou referenciais de tendências e outros materiais de diversas áreas, 

a  fim de  realizar  um  benchmarking  com os  mesmos,  visando a  realização  de  análise  de 

delimitação dos materiais propícios ao setor de louça de mesa. 

Foram também identificados os tipos de tendências a que se referem, bem como sua 

aplicabilidade  na  construção  de  cenários,  no  longo  prazo,  macrotendências,  ou  no 

estabelecimento de ações, no curto prazo. 

Além  deste  levantamento,  outras  informações  como  sites,  blogs,  livros,  revistas, 

congressos, cursos, seminários, foram avaliadas visando propiciar um referencial à pesquisa 

de tendências, agrupando-os ao setor, caracterizando-os como tendências de curto prazo. 

Por  outro  lado,  a  pesquisa  aqui  apresentada  pode  ser  considerada  descritiva,  pois, 

segundo Gil (1999), ela é utilizada para descrever as características de determinada população 

ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre as variáveis. Para o autor, juntamente com 

as  exploratórias,  a  pesquisa  descritiva  é  realizada  pelos  pesquisadores  sociais,  pois  estão 

preocupados com atuação prática. 

Nesse contexto, o trabalho resultou na elaboração de recomendações que possam servir 

de referência para o uso das pesquisas de tendências para o uso de empresários e designers 

que atuam nas MPEs de louça de mesa de Campo Largo, PR.

Para  isso,  a  pesquisa  incluiu  uma  parte  participativa,  em  que  entrevistas  foram 

realizadas no intuito de buscar junto aos empresários mais elementos para o estabelecimento 

das diretrizes teóricas propostas, visando auxiliar na gestão do design.

2.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA

A estratégia da pesquisa buscou relacionar os conceitos da gestão do design, tendências 

e MPEs produtoras de louça de mesa,  a fim de apresentar recomendações de apropriação 

destas  informações  aos  níveis  de  gestão  do  design  estratégico,  funcional  ou  tático  e 

operacional, conforme se apresenta na figura 1, a seguir.
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Figura 1 – Estratégia da Pesquisa
Fonte: a autora

2.4 ETAPAS DA PESQUISA

Com base nos argumentos anteriormente descritos, esta pesquisa foi dividida em três 

etapas: planejamento, pesquisa participativa e análise, conforme segue:

Figura 2 – Visão geral da estratégia da pesquisa
Fonte: A autora (2008)

PLANEJAMENTO PESQUISA PARTICIPATIVA ANÁLISE

1
Pesquisa bibliográfica e documental

2
Pesquisa de campo

. Benchmarking dos Institutos  de Pesquisa 
de Tendências e dos Cadernos  ou 

Referenciais de Tendências
. Estudo e seleção de outras fontes de 
informações a serem utilizadas pelas 

MPEs 
3

Análise preliminar e elaboração do 
roteiro de entrevista

 

4
Aplicação das entrevistas em 4 empresas 

contactadas
5

Discussão dos resultados

6
Adequação das diretrizes para o uso de 

pesquisa de tendências junto às MPEs com 
ênfase na inovação através da  gestão do 

design
7

Elaboração das recomendações 
8

Considerações finais
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2.4.1 Planejamento

A etapa de planejamento teve por finalidade o conhecimento teórico sobre o tema da 

pesquisa e o contato com os trabalhos já realizados na área. Ela apoiou-se em uma pesquisa 

bibliográfica e  documental, e uma pesquisa de campo, na forma de um benchmarking.

a)  Pesquisa bibliográfica e documental

Segundo  Marconi  e  Lakatos  (2002),  as  fases  de  pesquisa  de  campo  requerem,  em 

primeiro lugar, a realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão, a fim de se 

saber em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados e 

opiniões sobre o assunto. 

A pesquisa bibliográfica, com base em dados secundários, foi desenvolvida a partir de 

material  já  elaborado,  constituindo-se principalmente de livros,  artigos  científicos,  teses  e 

dissertações sobre os assuntos: gestão do design, gestão da informação, MPEs, e MPEs do 

setor de louça de mesa, e pesquisa de tendências.

A pesquisa documental, com base em dados primários, foi realizada com materiais que 

ainda não receberam tratamento analítico. Neste caso, foram levantados alguns institutos de 

pesquisas de tendências, cadernos ou referenciais de tendências, materiais de feiras (nacionais 

e internacionais), catálogos relacionados à louça de mesa, revistas,  sites, blogs, manuais de 

inovação e  de  design,  estudos  realizados  por  entidades,  relacionados  ao  tema,  tais  como 

IPARDES,  UEPG,  SEPL,  SEBRAE,  SENAI,  e  outros,  bem  como  coleta  de  material 

documental das empresas e lojas envolvidas ou não no projeto.  

b) Pesquisa de campo

 

A seguir,  realizou-se  um  benchmarking baseado tanto  em institutos  de  pesquisa  de 

tendências,  como  em  cadernos  ou  referenciais  de  tendências  (moda,  jóias,  mobiliário, 

calçados e artefatos de couro, revestimentos cerâmicos), a fim de apresentar as características 

mais apropriadas ao setor de louça de mesa, visto a não existência de material específico para 

este setor. 

Além disso, foi realizado um estudo qualitativo dos demais materiais relacionados ao 

tema, apoiado no levantamento bibliográfico e documental, o que incluiu materiais de feiras 

nacionais  e  internacionais,  catálogos  relacionados  à  louça  de  mesa,  revistas,  sites,  blogs, 
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manuais  de  inovação  e  de  design,  estudos  realizados  pelo  IPARDES,  UEPG,  SEBRAE, 

SENAI, e outros, no intuito de propiciar uma visão real das tendências que pudessem ser 

adequadas ao setor de louça de mesa. 

c) Análise preliminar e roteiro das entrevistas

Com  base  nos  dados  levantados,  uma  discussão  teórica  preliminar  permitiu  a 

elaboração de um quadro preliminar sobre as informações consideradas importantes para o 

estabelecimento  de  uma  base  de  informações  que  levou  à  elaboração  de  um  roteiro  de 

entrevistas, apresentado no Apêndice 1.

2.4.2 Pesquisa participativa

Nesta etapa, quatro MPEs do setor foram contactadas, com base nos dados do Sindicato 

de Fabricantes de Louça de Campo Largo-PR. A entrevista visava rever as recomendações 

elaboradas na fase anterior, dando voz aos empresários das  MPEs em questão.

A partir  das  entrevistas foram  descritas  as  percepções  quanto  à  importância  das 

recomendações, as alterações, sua viabilidade, bem como as melhorias.

 2.4.3 Análise

A etapa  de  análise  se  constituiu  em um estudo  teórico-analítico,  em que  os  dados 

obtidos  na  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  bem  como  no  benchmarking foram 

analisados  em  relação  aos  dados  obtidos  na  pesquisa  participativa,  sendo  geradas  as 

recomendações para o estabelecimento de diretrizes para o tratamento das informações em 

tendências voltadas para a gestão do design junto às MPEs produtoras de louça de mesa de 

Campo Largo-PR.

Os  resultados  obtidos  apresentam-se  segundo  os  três  níveis  do  design:  estratégico, 

funcional  e  operacional.  Alem  disso,  as  recomendações  foram  tratadas  segundo  a 

caracterização das tendências, cenários e futuros, para obter uma ampla visão do assunto e 

suas  variações  temporais  em termos  de  longo  prazo,  macrotendências,  e  de  curto  prazo. 

Tratou-se  também  da  operacionalização  destas  informações,  a  fim  de  auxiliar  no 

planejamento estratégico e operacional do design, no intuito de gerar produtos inovadores e 

aumento da competitividade da empresa.
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3. REVISÃO DA LITERATURA
Este capítulo aborda os temas gestão do design, MPEs produtoras de louça  

de Campo Largo/PR e a pesquisa de tendências, a fim de estabelecer uma  

ligação teórica entre os diversos autores destes campos.

3.1. A GESTÃO DO DESIGN 

Para que se possa compreender a importância da gestão do design para as organizações 

é preciso primeiramente entender o sentido da palavra 'design', erroneamente considerado por 

muitos como sendo o produto final, ou seja, somente a parte estética ou formal do produto. 

De  acordo  com o  International  Council  of  Societies  of  Industrial  Design –  ICSID 

(2007), destaca-se a questão do ciclo de vida dos objetos produzidos pelo designer e seu papel 

do ponto de vista da inovação e do ponto de vista econômico e cultural.

Design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as qualidades 
multifacetadas  de  objetos,  processos,  serviços  e  seus  sistemas, 
compreendendo todo seu ciclo de vida. Portanto, design é o fator central da 
humanização inovadora de tecnologias e o fator crucial para o intercâmbio 
econômico e cultural. (ICSID, 2007)

Para  Burdek  (2006),  o  papel  do  design  nas  empresas  assume  as  tarefas  de  design 

corporativo,  cultura  corporativa,  comunicação corporativa,  entre  outras.  Para ele,  cabe  ao 

designer ter a competência entre projeto e economia, a cultura da empresa e os grupos alvo de 

consumidores, produzindo estratégias de produtos na forma de imagens, ou seja, o tema do 

'imagineering'  4 .Deste modo, muitas decisões estratégicas das empresas são muitas vezes, 

também decisões de design. 

Para Stamm (2003, p. 12), o design se caracteriza como “processo de tomada de decisão 

pelo  qual  uma  informação  (idéia)  é  transformada  em  algo,  sendo  tangível  (produto)  ou 

intangível (serviço)”,  onde é ressaltada a necessidade das informações como  input para o 

processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Além disso, de acordo com Manzini e Vezzoli (2002), o design deve se preocupar com 

todo  o  ciclo  de  vida  do  produto  (da  pré-produção  ao  descarte),  a  mudança  de  cultura  e 

comportamento  dos  usuários,  devendo  ligar  o  tecnicamente  possível  ao  ecologicamente 

necessário, a fim de obter respostas social e culturalmente apreciáveis. 

4 Para Burdek (2006, p. 417), o termo imagineering (Disney/Eisner,1996), compõem o termo 'image' (imagem) 
com 'engineering'  (engenharia),  ou seja,  representação do mundo construído de forma artificial,  e que é 
utilizado cada vez mais de forma estratégica no Design.
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Já para Lobach (2001, p.16), “o conceito de design compreende a concretização de uma 

idéia  passível  de produção em série”.  Estes produtos,  segundo o autor,  são categorizados 

conforme suas funções práticas (aspectos fisiológicos de uso), estéticas (aspecto psicológico 

da percepção sensorial durante seu uso) e simbólicas (aspectos espirituais, psíquicos e sociais 

de uso).

O  design  também  pode  diferenciar  e  agregar  valor  aos  produtos  e  serviços.  Isto  é 

realizado, segundo Cardozo (2005), através de propostas de melhorias - aspectos funcionais, 

visuais, ergonômicos, semióticos e mercadológicos, satisfazendo as necessidades e segurança 

dos usuários. A qualidade do design pode atrair a atenção do cliente, melhorar o desempenho, 

reduzir os custos e transmitir valor ao mercado pretendido. (CARDOZO, 2005; MOZZOTA, 

2003). 

A partir dos anos 60, os estudos relativos à inserção do design nas empresas levou ao 

estabelecimento de uma nova abordagem que considera esta problemática sob o ponto de 

vista da sua gestão, denominando-se esta área de gestão do design.

A gestão do design é assim caracterizada pela identificação e comunicação de caminhos 

pelos quais o design pode contribuir ao valor estratégico da empresa.(MARTINS e MERINO, 

2008). Deve ser inserida de forma efetiva como um processo e não como um simples evento, 

baseando-se mais em controle e planejamento do que criatividade. (MOZZOTA, 2003),

Segundo Stamm (2003), ela possibilita criar uma organização com clima favorável ao 

nascimento de novos produtos, diferenciando-os e oferecendo condições e meios adequados 

para  a  obtenção de  resultados,  redução  de  custos  de  produção  e  aumento  do  número  de 

unidades vendidas. Desta forma, pode-se considerar a gestão do design como facilitadora na 

incorporação das pesquisas de tendências nas empresas.

Mas  este  processo  não  ocorre  de  forma  isolada.  Mozzota  (2003)  apresenta  a 

característica  multidisciplinar  do  design,  integrando  pesquisa  de  mercado,  estratégias  de 

marketing,  marca,  engenharia,  desenvolvimento  de  novos  produtos,  planejamento  da 

produção  e  política  corporativa  de  comunicação.  Sob  esta  ótica,  o  trabalho  de  Mozzota 

também considera as pesquisas de tendências e sua multidisciplinaridade de informações. 

A autora  (ibid)  considera  o  desdobramento  do  design  na  empresa  como  um   um 

diferenciador, coordenador e transformador de processos e os níveis tradicionais de decisão 

operacional, funcional e estratégico são também encontrados na gestão do design, conforme 

observa-se no quadro 1. 
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Gestão de Design 
Estratégico 

(transformador)

Gestão de Design 
Funcional 

(coordenador)

Gestão de Design 
Operacional

(diferenciador)

● Define a estratégia do 
negócio que incorpora 
objetivos de design.

● Define a estratégia de 
design.

● Garante que o design 
estratégico reagrupe 
produtos, comunicação, 
espaço e informação.

● Coordena design estratégico 
com os departamentos de 
marketing, inovação e 
comunicação.

● Incute o design estratégico 
na implementação da 
estratégia do negócio.

● Define políticas de design no 
produto e nas políticas de 
comunicação.

● Define a política da marca e o 
papel que o design desempenha 
na marca.

Quadro 1 – Gestão do Design Estratégico, Funcional e Operacional. 
Fonte: Adaptado de Mozzota (2003, p. 256).

Neste modelo de gestão, a autora (ibid) propõe o estabelecimento das ligações entre o 

design, comunicações corporativas e a gerência superior, atuando em diferentes áreas. Para 

ela,  as  tendências apresentam-se nas áreas de informação e Pesquisa e desenvolvimento - 

P&D, conforme apresentadas no quadro 2.  

Nível / Design Design Estratégico 
Informação Comunicar a missão do design na empresa 

Implementar os sinais de tendências
P & D Criar o relacionamento entre design e sinais de 

tendências tecnológicas
Quadro 2  – Níveis de intervenção das tendências no gerenciamento do design. 
Fonte:  adaptado de Mozzota (2003, p. 257)

De outra forma, o Manual de Gestão do Design, do Centro Português de Design (1997) 

apresenta a gestão do design ocupando-se dos objetos, produtos, suportes comunicacionais e 

instalações. Assim, a gestão do design pode promover ou não a inovação, dependendo de sua 

abordagem.

As atividades de uma empresa só podem ser eficazes se forem constantemente 
renovadas, de modo a gerar-se um conflito entre a gestão que deve ter em 
conta as operações atuais e a necessidade de renovação. É preciso estabelecer 
um fio condutor que ligue a inovação ao mundo da empresa, que do ponto de 
vista  de  sua  organização  e  economia,  é  incapaz  de  absorver  muitas  das 
transformações  que  surgem,  em  forma  de  materiais  e  novas  tecnologias. 
(CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997, p. 23).

Para  o  Manual  (ibid),  a  gestão  do  design  concentra-se  nos  níveis  estratégico  e 
operacional, conforme mostra o quadro 3, a seguir.
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Gestão de Design Estratégico Gestão de Design 
Operacional

. diagnosticar a situação da empresa, os seus produtos e as suas 
tecnologias  principais,  em  relação  aos  concorrentes  mais 
próximos;

.  definir  os campos de atuação para o futuro,  em termos de 
tecnologias, produtos e mercados;

. determinar as opções em função dos pontos fortes e fracos da 
empresa;

.  integrar  no  desenvolvimento  dos  produtos  as  funções  de 
marketing,  produção,  engenharia  de  produto,  finanças, 
design industrial, etc. para descobrir novas oportunidades  e 
riscos;

.  fazer  do  design  e  da  inovação  algo  instalado  na  cultura 
empresarial  e  absolutamente  necessários  para  obter 
rentabilidade a longo prazo. 

. implementar novas idéias
. englobar a planificação, 
organização, controle, pessoal, 
financiamento, materiais e tempo 
para conseguir os objetivos de 
um projeto. 

Quadro 3 – Gestão do Design Estratégico e Operacional.
Fonte:  Adaptado do Centro Português de Design (1997, p.24 e 25). 

Observa-se que, tanto para Mozzota (2003) quanto para o Manual de Gestão de Design 

(1997),  existe  a  preocupação com os  campos de atuação  futuros  em termos  de sinais  de 

tendências (tecnológicas, de produtos e mercados), a fim de que o design exerça suas funções 

juntamente a outras áreas da empresa.

De  forma  clara  e  objetiva,  apresenta-se  na  figura  3,  os  fatores  exercem influência 

quando são estabelecidos os objetivos estratégicos da organização: ambiente externo, onde 

pode-se  levantar  informações  sobre  as  tendências,  e  ambiente  interno,  onde  devem-se 

observar as restrições.

Figura 3 – Análise para as ações estratégicas. 
Fonte: Adaptado de Kistmann e Soares, 2008.

Segundo Rozenfeld et al.  (2006), é a partir do planejamento estratégico que se dá o 
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planejamento estratégico do produto. O monitoramento de mercado é atribuído ao marketing, 

o qual possui informações sobre o mercado, acompanhamento das tendências, desempenho, 

requisitos e sugestões dos clientes e das instituições que o regulamentam.  Para estes autores, 

é na macrofase de pré-desenvolvimento que se dá a delimitação das restrições de recursos e 

conhecimentos  sobre  os  consumidores  e  levantamento  das  tendências  tecnológicas  e 

mercadológicas5. 

A consideração deste conjunto grande de informações permite identificar as forças e 

fraquezas  da  empresa.  Além  disso  refere-se  a  ganhos  em  termos  de  características  de 

processos e produtos, que podem ser custo, condições de entrega, diferenciação de atributos, 

tais como: desempenho, design, etc. (ROZENFELD et al., 2006, p. 55). 

Ainda  para  estes  autores  (idib),  a  idéia  de  estratégia  pode  ser  seguida 

independentemente do tamanho da empresa e,  empresas mais  enxutas  podem realizar  um 

único plano estratégico contemplando desde a missão da organização até a linha de produtos 

da  empresa.  O  design  aparece  na  forma  de  concepção  do  produto,  ou  seja,  no  seu 

desenvolvimento com as funções físicas, de qualidade, estéticas, etc.

Este modelo é apresentado a seguir, sendo sugerido para empresas de manufatura de 

bens de consumo duráveis e de capital, conforme figura 4.

Figura 4 – Processo de Desenvolvimento de Produto 
Fonte - Rozenfeld et al. (2006), p. 44.

De  grande  importância,  conforme  os  autores  (ibid)  é  a  macrofase  de  pós-

desenvolvimento,  ou  seja,  o  monitoramento  dos  resultados  do  produto  no  mercado,  da 

5  Essas áreas de conhecimento (tecnologia e mercado) envolvem Meio Ambiente, Marketing, Engenharia de 
Produto, Engenharia de Processo, Produção e Suprimentos. (Rozenfeld  et al., 2006, apêndice I)
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produção e distribuição do produto, do atendimento ao cliente e da assistência técnica. Estas 

informações acionam processos de apoio correspondentes de gerenciamento de mudanças de 

engenharia  ou de melhoria  de  processo de  desenvolvimento de  produtos  –  PDP ou até  a 

descontinuidade  do  produto.  Estas  informações  podem  ser  consideradas  também  como 

pesquisas de tendências, podendo influenciar nestas decisões.

 Nesse modelo, o design é definido como um diferenciador em termos de características 

e  processos,  sendo  que  a  gestão  do  design  vem  sendo  reconhecida  como  ferramenta 

estratégica  em vários  tipos  e  tamanhos  de  empresas,  devendo fazer  parte  da  visão  e  das 

estratégias das mesmas. 

Porém,  Mozzota  (2003),  considera dois  modelos  de  posicionamento  estratégico  do 

design.  O modelo inato,  que considera  o  design  uma  core  competence  desde o início da 

empresa fundada por um designer-empreendedor, onde a estratégia global de design permeia 

toda a organização, do produto à comunicação, como na área de moda, têxtil, distribuição, 

mobiliário,  habitação,  etc;  e  o  modelo  de  design  adquirido  ou  design  aprendido  pela 

experiência, com a progressiva valorização do design na empresa, como na empresa Sony. 

Isso nos faz considerar que a inovação e a pesquisa de tendências servem como fator 

decisivo  na  concepção  do  design  estratégico  e  se  vincula  tanto  ao  design  inato  como o 

adquirido.

Assim,  considerando  que  a  necessidade  de  informações  adequadas  tanto  ao 

planejamento da empresa e sua relação como a gestão estratégica do design, Mozzota (2003) 

sugere a utilização do  trend spotting  tão bem quanto a pesquisa tecnológica. Neste sentido, 

uma das responsabilidades de gestão do design é estar consciente de que as tendências de 

design sejam provenientes de fontes pertinentes e sintetizar essas informações visualmente. A 

empresa  poderá  adquirir  essas  informações,  via  escritório  de  tendências,  e  construir  o 

mapeamento visual, ajudando a construir uma representação de sua percepção do ambiente e 

antecipar mudanças futuras. Ele também ajuda a definir as relações entre um objeto e o seu 

contexto e harmonizar o seu discurso com as tendências e valores psico-sociológicos.

A autora cita a indústria automobilística, por exemplo, que se baseia em tendências de 

design e tecnologia,  surgindo uma nova visão estratégica do projeto.  Seu objetivo insiste 

sobre o gerenciamento de alianças, criando concepção sistêmica, co-relações e incentivo a 

mudança da visão de uma indústria (ibid).

Assim, no quesito inovação, pode-se criar um produto melhor e aprimorar os processos, 

seja na melhoria da qualidade, definindo novas estratégias de produto, com a adequação de 

recursos financeiros e humanos, estabelecendo novas linhas de produtos, com melhorias no 
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clima e na cultura organizacional. 

3.1.1 Gestão do design e Inovação

A inovação vem crescendo nos últimos anos, como um dos requisitos essenciais para 

todos os tipos e tamanhos de empresas. 

De  acordo  com  o  Manual  de  Oslo,  da  FINEP (2006),  quatro  tipos  de  inovações 

encerram  um  amplo  conjunto  de  mudanças  nas  atividades  das  empresas:  inovações  de 

produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing:

. a  inovação em produtos (bens ou serviços), ocorre via desenvolvimento de novos 

produtos  que  antes  não  existiam,  ou  a  partir  do  melhoramento  significativo  de 

produtos já existentes, atendendo às necessidades do mercado;

.  a  inovação  em  processos ocorre  quando  há  mudança  no  modo  como  se  faz, 

aprimorando ou desenvolvendo novas formas de fabricação ou de distribuição de bens 

e novos meios de prestação de serviços;

.  a inovação organizacional acontece quando são adotados ou desenvolvidos novos 

métodos de organização e gestão, seja no local de trabalho ou nas relações da empresa 

com o mercado, fornecedores ou distribuidores;

.  a  inovação  em  marketing ou  modelos  de  negócio  é  proveniente  da  adoção  ou 

desenvolvimento de novos métodos de marketing e comercialização, com mudanças 

significativas  na  concepção  do  produto,  no  design  ou  na  sua  embalagem,  no 

posicionamento do produto no mercado, em sua promoção ou na fixação de preços.

É importante, no entanto, destacar que para o referido manual, a inovação em design se 

insere  nas inovações  de  marketing.  “Tais inovações envolvem a implementação de novos 

métodos  de  marketing,  incluindo  mudanças  no  design do  produto6 e  na  embalagem,  na 

promoção do produto e sua colocação e em métodos de estabelecimento de preços de bens e 

de serviços.” (FINEP, 2006, p.111).

Assim,  salienta-se que o design também tem importância na inovação em produtos, 

processos  e  organizacionais.  Embora  seja  uma  atividade  muitas  vezes  relacionada  à 

engenharia  de  produção,  o  design  pode  gerar  produtos  que  demandem  novos  processos 

6  De acordo com o Manual de Oslo, da FINEP (2006), o  termo  design do produto, usado na definição das 
inovações de marketing, refere-se à forma e à aparência dos produtos e não a suas especificações técnicas ou 
outras características funcionais. Porém, as atividades de  design  podem ser interpretadas pelas empresas em 
termos mais gerais, como parte integrante do desenvolvimento e da implementação de inovações de produto ou 
de  processo.  A categorização  das  atividades  de  design  dependerá,  pois,  do  tipo  de  inovação  ao  qual  as 
atividades estão relacionadas. 
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produtivos  e  mudanças  organizacionais,  já  que  a  gestão  do  design  possui  aspectos 

estratégicos, com suas subseqüentes táticas e aspectos operacionais, como veremos adiante.

Para Stamm (2003, p.2), “[...] em decorrência das rápidas mudanças que acontecem no 

ambiente,  a inovação é  proveniente  do estabelecimento de novas  conexões,  com desafios 

contínuos,  devendo-se  compreender  as  necessidades  dos  consumidores  e  desenvolver 

soluções novas e criativas.” 

Quanto  a  intensidade  da  inovação  (STAMM,  2003;  FINEP,  2006),  podem  ser 

incremental ou radical.  É incremental quando considera a  melhoria no que se faz e/ou no 

aperfeiçoamento  do  modo  como  se  faz,  acrescentando  novos  materiais,  ou  desenhos  ou 

embalagens que tornam mais práticos produtos ou processos já anteriormente existentes, ou 

ainda  acrescentando  utilidades  diferenciadas  ou  melhorias  evidentes  que  os  tornam mais 

desejados pelos seus clientes ou consumidores. É radical quando as novas idéias resultam em 

produtos ou processos totalmente novos, que antes não existiam no mercado, o que demanda 

uma análise do futuro.

Em  função  das  circunstâncias  da  inovação,  Christensen  (2003)  identifica  duas 

categorias distintas de empresas: as sustentadoras e as disruptivas. As  sustentadoras buscam 

produtos  melhores,  vendáveis  a  preços  mais  altos,  a  clientes  sofisticados,  por  meio  de 

desempenho superior ao até então disponível. Podem ser melhorias incrementais em produtos 

atuais, ou avanços destinados a ultrapassar  produtos da concorrência. Neste caso, a pesquisa 

de tendências auxilia na  formulação de requisitos de projetos que superem a concorrência.

Já  para  as  disruptivas, o  desafio  é  comercializar  produtos  mais  simples  e  mais 

convenientes, vendáveis a preços mais baixos, a clientes menos exigentes. As empresas, com 

tecnologias  mais  simples,  mais  convenientes  e  mais  econômicas   tendem  a  superar  as 

titulares. Neste caso, as pesquisas de tendências oferecem informações importantes para a 

oferta de produtos novos, que possam competir em um novo mercado.

Para a FINEP (2006), a inovação tecnológica é considerada importante, sendo resultante 

da aplicação de conhecimentos obtidos por meio de pesquisa científica aplicada a produtos ou 

processos com novas funcionalidades e efetivos ganhos de qualidade e produtividade. Não se 

limita  a uma empresa individualmente,  na medida em que traz uma série  de implicações 

políticas, econômicas e sociais, e seus efeitos se estendem por toda a rede na qual esteja 

inserida. 

Pode-se observar que o design tem grande importância neste sentido, considerando que 

“uma estratégia de tecnologia, por exemplo, explicaria a natureza de inovação do design, pois 

tem ciclos e o design é aplicado dependendo do nível que se encontra. O designer seria então 
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o difusor desta nova tecnologia.” (MOZZOTA, 2003, p. 114)7. 

Rozenfeld  et al. (2006) consideram que a inovação tecnológica pode ser acrescentada 

pouco a pouco na linha de produtos, e cada produto poderá ter diferentes tipos de inovação:

1. inovação radical: quando há inovações significativas na tecnologia dos componentes 

básicos (principais) ou na combinação dos componentes principais;

2.  inovação modular:  inovação tecnológica  grande,  mas restrita,  a  um dos  módulos 

específicos, sem alterar a concepção geral do produto;

3. inovação incremental: não há mudanças significativas na tecnologia dos componentes 

e na sua combinação, havendo melhorias e otimizações  nas soluções de projeto já existentes;

4.  inovação  arquitetural:  combinação  dos  componentes,  sem  que  haja  evolução  na 

tecnologia básica deles. 

Quanto  a  inserção  do  design,   “se  a  estratégia  da  empresa  é  competir  por  meio  de 

diferenciação  tecnológica,  este  conteúdo  deve  ser  maior,  com  funções  inovadoras  e 

características que transmitam essa sensação aos consumidores, como design arrojado. Por 

outro lado,  se a estratégia é atingir  consumidores  de baixa renda,   a linha de produtos e 

tecnologia  deve  atender  aos  requisitos  de  forma  e  função,  apresentar  custos  aceitáveis, 

considerando restrições de estilo de vida, como espaço e tipo de moradia.” (ROZENFELD et  

al., 2006, p. 116).

Quanto à função do design,  Bonsiepe (1997) considera que a inovação passa pelas fases 

de  ciência,  tecnologia  e  design  e,  se  houver  a  falta  de  uma ligação  entre  esta  cadeia,  a 

inovação fica sem ressonância econômica e social. Para ele, “o design é o último elemento da 

cadeia através da qual a inovação científica e tecnológica é introduzida na prática da vida 

cotidiana, articulando a interface entre usuário e artefato.” (BONSIEPE, 1997, p.38).

Portanto, segundo o autor (ibid) apesar dos termos inovação e design se sobreporem, 

não são considerados sinônimos, pois o design se refere a um tipo de ação inovadora que se 

preocupa com o usuário, que é o que faz sentido quando se inova um produto. Porém, a ação 

inovadora,  que  produz  algo  novo,  não  caracteriza  o  design  em  sua  plenitude.  “As 

interpretações tradicionais do design que utilizam conceitos como 'forma', 'função' e 'estilo', 

seriam substituídas pelo relacionamento do design ao domínio da ação efetiva.” (BONSIEPE, 

1997,  p.17).  Esta  ação efetiva do design acontece na “criação de produtos,  processos  ou 

serviços  inovadores,  levando ao incremento nas vendas,  exploração de novos mercados e 

7  “Nem sempre novas tecnologias são aceitas pelos clientes. Um dos problemas com a inovação é a questão
de transiliência, isto é, a capacidade para modificar e redefinir recursos, competência e know-how. Qualquer
inovação requer conhecimento sobre os componentes do produto e as ligações entre eles.” (MOZZOTA,
2003, p. 114) Trad. Livre da autora.
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consolidação dos mercados existentes.” (BRUCE et al. ,1999, p. 297).

Em linhas gerais, para Bonsiepe (1997), a inovação no design tem como premissa a 

articulação da interface entre usuário e artefato; se manifesta no domínio das práticas sociais 

na  vida  cotidiana;  sua  linguagem se  refere  à  características  prático-funcionais  e  estético-

formais. Além disso, visa criar coerência nos campos de uso, aparência, ambiente e estilo de 

vida; ocorre nos contextos micro-sociais da empresa, do mercado e da concorrência, e seu 

sucesso é medido pela satisfação do cliente e a qualidade do produto ou do serviço. Estas são 

razões pelas quais as tendências são fatores importantes a serem considerados nos projetos de 

produto.

Verifica-se  que  neste  binômio  design  e  inovação,  as  tendências  abrem  novas 

oportunidades para novos mercados. A exigência de produtos cada vez mais diferenciados por 

parte dos consumidores; de uso amigável, com facilidade de uso e mais intuitivos; e o design 

sustentável, com o desenvolvimento de produtos que levem em conta o impacto ambiental são 

dados que podem ser definidos, entre outras coisas com as pesquisas de tendências. (STAMM, 

2003). 

Porém existem ainda lacunas na teoria no que diz respeito ao uso do design  como 

ferramenta  de  gestão  empresarial  e  como  fator  de  inovação.  Algumas  ações  podem  ser 

encontradas, segundo Stamm (2003), especialmente naqueles países onde a gestão do design 

possui uma tradição mais longa, como por exemplo, no Reino Unido, onde o Design Council 

deu ênfase especial ao contexto de negócios e inovação.

No Brasil,  existem algumas  ações  no sentido de ligar  o  fator  inovação à  gestão do 

design, evidenciando-se que “cada vez mais, inovar é fator decisivo para a competitividade e 

o desenvolvimento socioeconômico da humanidade, possibilitando saltos de crescimento que 

realmente façam a diferença.” (MAGALHÃES, 2006, p. 10).

Recentemente,  foi  aprovado o projeto SENAI DESIGN FUTURES, sendo [...]  “uma 

parceria com o POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, que junto com a Faculdade 

de Design e com o Departamento INDACO (Departamento di Industrial Design, delle Arti, 

della Comunicazione e della Moda). Constitui o SISTEMA DESIGN DEL POLITECNICO 

DI MILANO e opera na cidade capital da moda e do design mundial8.”

Desta forma, observa-se que o design vem dando mostras de estar sendo reconhecido 

como forma de inovação, preocupando-se com desafios em relação ao futuro.

8  Sob o título: SENAI lança projeto na área de design e inovação. Este projeto iniciará nos estados do Rio 
Grande do Sul e Paraíba, no setor de calçados e artefatos de couro. Fonte:
http://fiepb.com.br/noticias/2008/10/30/senai_lanca_projeto_na_area_de_design_e_inovacao
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3.1.2 Gestão do design e a pesquisa de consumidores

Foi após os anos 1990 (Burdek, 2006), que novos métodos foram adotados, com base na 

gestão do design, especialmente no que diz respeito à administração empresarial, que tem na 

função comunicativa o ponto de interesse principal. 

Mas quando se trata  de inovação,  para Buck  et  al.  (1998),  é  na união  das  funções 

práticas  e  significantes  (estético-formais  e  simbólicas)  que  se  dá  a  oferta  de  produtos 

coerentes, constituindo o modelo da tríade de efeito do produto.

Neste sentido, Burdek (2006) considera importante a adaptação da função significante-

comunicativa, como uma tarefa da empresa. Nela: 

a utilização do método do 'screening' (a compreensão dos mundos reais dos 
produtos), a pesquisa de tendências, os 'mapeamentos de estilo' (visualização 
dos padrões sócio-estéticos)  ou as configurações  de estilo existentes são 
utilizáveis em produtos no futuro. Também se fazem análises dos 'millieus' 9 

de usuários, agregando seus padrões estéticos.' Assim, fica mais fácil passar 
a  um gestor de  uma empresa  as  visualizações dos conceitos  de produtos 
feitas por um  designer, do que simplesmente um  briefing,  proveniente do 
marketing. (BURDEK, 2006, p. 361-362).

Assim cada vez mais percebe-se, conforme Kistmann (2003), que o modelo de estudo de 

mercado baseado em estilo  de vida,  onde os consumidores eram classificados a partir  de 

dados  geográficos,  sociográficos  ou  psicológicos  vem  se  tornando  obsoleto.  O  novo 

consumidor  é  multi-opcional,  como  aquele  que  apresenta  comportamento  instável  e 

divergente.  Então,  para a  autora,  cada vez mais o  design de  produtos tem sua integração 

ampliada com o mercado consumidor, relacionado às vendas e afetando o design como um 

todo, exigindo novas metodologias gerenciais, investimentos que permitam a flexibilidade 

produtiva e diferenciação dos produtos para maior identificação com o usuário.

Então, a relação entre o design e as tendências acontece quando se busca orientação em 

relação ao futuro.  Neste  sentido,  Bonsiepe (1997,  p.  15)  define o design  como [...]  “um 

domínio que pode se manifestar  em qualquer área do conhecimento e da práxis  humana, 

orientado ao futuro, relacionado à inovação, visando ação efetiva e buscando a interação entre 

usuário e artefato.” Para o autor, as principais contribuições do design seriam a observação 

das  tendências  do  mercado,  formulando especificações  de  uso do produto,  elaboração  de 

cenários de uso para novos produtos e sistemas de produtos. 

9 Millieus:  depois que as características sócio-demográficas (como idade, nível de renda, gênero, local de 
moradia) se tornaram irrelevantes, novos grupos de potenciais usuários são determinados a fim de categorizar 
os diferentes modos e hábitos de vida. (Burdek, 2006, p. 266)
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Cabe ao designer interpretar fatores de tendências nas pesquisas de marketing e traduzi-

las numa realidade tangível, ter habilidades com questões como acabamento, cores, texturas e 

gráfica  do  produto,  entre  outras,  pois  esta  diferenciação  visual  e  estética  influencia  o 

comportamento do consumidor. (BONSIEPE, 1997; MOZZOTA, 2003).

Assim,  deve-se  ficar  atento  às  questões  relativas  aos  mercados  de  amanhã  e  seus 

possíveis  cenários,  que  segundo  Hamel  e  Prahalad  (1995)  visam  estabelecer  novas 

competências centrais (core competences) , para oferecer novos benefícios aos clientes.  Neste 

contexto,  Prahalad  e  Ramaswamy  (2000)  inseriram  o  conhecimento  e  as  demandas  do 

consumidor como mais uma das competências centrais das empresas. 

Esta visão, segundo Kistmann (2001), leva à identificação de novas oportunidades e a 

formas inovadoras  de utilizar  estrategicamente os ativos  intelectuais  da empresa,  além de 

considerar  que  é  para  os  consumidores,  cada  vez  mais  sofisticados,  exigentes  e 

individualizados, que serão criados os produtos ou serviços.  A questão de core produtcs, ou 

produtos  centrais,  tendo como elemento  os  seus  consumidores,  passa a  ser  então,  o  eixo 

central da inovação baseado no uso da tecnologia.

 Assim, considerando a agilidade e flexibilidade nas organizações exigida pelo mercado 

mundial,  as  competências  seriam,  então,  o  elemento  essencial  para  que  as  empresas  não 

percam o rumo de mudanças,  especialmente a  partir  da  atividade de  design de produtos. 

(KISTMANN,  2001, p.170). 

Por  isso,  constata-se  que  a  pesquisa  de  tendências  tem  um  papel  inovador  e 

diferenciador,  transferindo  as  competências  centrais  apoiadas  nas  visões  de  futuro  em 

produtos centrais que se configuram em produtos finais afinados com as expectativas dos 

consumidores. 

Desta forma, a gerência como um todo vem sendo alterada, passando do modelo de 

gerenciamento  das  eficiências,  característico  do  séc.  XX,  para  o  gerenciamento  das 

experiências , característico do séc. XXI. (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2002).

As empresas devem fazer com que a base de valor se desloque de produtos 
para  experiências;  a  influência  do consumidor  se  espalhe pela  cadeia  de 
valor  (em  pesquisa  &  desenvolvimento,  projetos,  fabricação,  logística, 
serviço e pontos intermediários); os conflitos com o consumidor sejam mais 
visíveis e resolvidos de forma melhor; e finalmente, elas não ditem mais 
como o valor é criado.” (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2002, p. 36).

Para  estes  autores  (ibid),  a  cultura  típica  da  internet  centrada  no  consumidor  tem 

propiciado mais acesso à informação, visão global, ação em rede, experimentação e ativismo. 
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Os  novos  desafios  passam  a  ser  a  interatividade,  a  velocidade,  a  individualidade  e  a 

franqueza. Para eles, os elementos de troca com o consumidor são definidos pelo modo como 

as transações são geridas; como as escolhas são determinadas; como se dá a experiência de 

consumo; como o preço e desempenho se relacionam, surgindo a co-criação.

 Esta co-criação, para Prahalad e Ramaswamy (2002), baseia-se em: 

− diálogo, em que torna-se importante entender os contextos emocionais, sociais e culturais 

que moldam as experiências do consumidor e provê conhecimentos que podem ser usados 

para a inovação; 

− acesso aos produtos, sendo que isso não se limita à posse; 

− redução de riscos, em que as informações sobre riscos associados a produtos se serviços 

são considerados; 

− transparência, ou seja, em divulgações financeiras, logísticas, códigos, etc.

Desta  forma,  design,  inovação  e  tendências  constituem  um  conjunto  de  elementos 

indissociáveis, quando se considera a competitividade das empresas.

Para Mozzota (2003), observando as rápidas transformações que acontecem no mundo, 

o designer pode prever como elas afetarão o ambiente e os objetivos da empresa, podendo 

encontrar áreas inovadoras de onde importantes informações podem emergir. A autora (ibid) 

considera que o departamento de design pode dispor das informações sobre tendências em 

produtos e mercados na forma de protótipos, distribuindo artigos e tendências em design entre 

as estratégias da diretoria, garantindo futuras pesquisas de design para conceitos de produto.

No quadro a seguir, apresenta-se o modelo utilizado pelo Observatório de Tendências 

del Habitat  (2008)10,  que  considera que existem diversas fases no processo de design nas 

quais o conhecimento de tendências pode contribuir. Estas vão desde a definição da estratégia 

do  produto  na  empresa,  até  o  produto  acabado,  visando  obter  vantagens  competitivas  e 

produtos que se adéqüem às mudanças nos próximos anos.

Para o Observatório, é nas primeiras fases que as tendências são mais importantes na 

concepção do produto, devendo estar presente em todo o processo, sendo básicas na essência 

do produto, conforme mostra o quadro 4, a seguir.

10  O Observatório de tendências del Habitat, localiza-se em Valência- Espanha. Atua com tendências do morar
em matéria de design, comunicação, marketing, estratégia empresarial, etc. É uma junção de três órgãos:
Instituto de Tecnologia cerâmica, Instituto Tecnológico de Mobiliário, madeira, embalagens e afins e Instituto 
Tecnológico Têxtil. 
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Direção Estratégia da empresa Missão, visão e objetivos da empresa 
Marketing e 
Vendas

Conhecimento do cliente e do 
mercado 

Estratégia de marketing, serviço, produto, 
preço, distribuição, vendas, comunicação

Design Inovação no produto 

Adequação das necessidades da 
empresa ao produto final 

Novas funcionalidades, conceitos, estética
Documentação, conceitualização e design 

Pequisa e 
Desenvolvimento 

Capacidade de inovação da 
empresa

Pesquisa em processos, efeitos e  materiais.
Desenvolvimento do produto. 

Quadro 4 - Aplicação de tendências no processo de concepção do produto 
Fonte: Observatório de  Tendências del Habitat (2008, p. 3)

Percebe-se  nesse  quadro  que  o  design  e  a  estratégia  empresarial  podem ser  pontos 

essenciais  para  a  competitividade  da  empresa  a  fim de  atingir  seus  objetivos  e  políticas 

necessárias para alcançá-los, a longo prazo. Portanto, do ponto de vista da gestão do design, 

cabe adaptar a carteira de produtos aos objetivos e estratégia da empresa, visando aumentar 

sua competitividade no mercado global em que opera. 

Ainda no contexto das tendências, Florin et al. (2007) destacam a importância da marca 

para  as  mega-tendências,  levando  o  consumidor  a  desejar  o  que  deseja.  Cada  vez  mais 

sofisticado, suas mensagens sempre refletem seus desejos e necessidades. Para os autores, as 

mega-tendências11 são tendências que têm o potencial de influenciar a vida dos consumidores 

em diferentes indústrias, classes sociais ou grupos de idades, devendo-se ter uma visão ampla 

das mesmas para compreender como influenciam a vida dos consumidores. 

Neste sentido, o design é um importante diferenciador na questão da marca, atuando 

com  insights e  como  condutor  da  mudança  mediante  antecipação  nos  negócios  e  na 

sociedade.  Para  Kotler  (2008),  a  linguagem do  design  e  a  identidade  da  marca  de  uma 

empresa andam juntas e cita como exemplo a empresa Philips Design12, que através de nova 

função  para  o  design,  buscou  antecipar  futuros  preferíveis  e  sustentáveis,  chegando  a 

11 Hiebing  (2007)  identifica  oito  mega-tendências  (tendências  de  longo  prazo)  que  influenciarão  os 
consumidores  no mundo e como o  marketing dirige  as  mensagens da  marca:   High-Low Consumerism 
(Restrição de gastos em itens básicos e gastos em outros produtos de interesse); Individualism (o mundo gira 
em torno de mim, quero ser visto e lembrado, mais produtos e serviços personalizados)e ;  Choice Overload 
(escolha ilimitada, quando a oferta é grande, opta-se por não decidir);  Hiving (ineficiência- pede sacrificios 
financeiros para ficar mais tempo com a família);  Gender Complexity (complexidade de gênero, além dos 
diferentes estilos de vida);  Thirty Is the New 20  (filhos que levam mais tempo para sair de casa devido a 
dificuldades financeiras);  Geek Chic (os nerds não são mais vistos como estranhos e sim como pessoas 
inteligentes, passionais e financeiramente bem sucedidas); e Retirement Defied (afronto à aposentadoria que 
não é mais um fim e sim um começo para fazer tudo que não se podia antes).

12 Kotler (2008) destaca Philips Design, que formou uma equipe multidisciplinar, ao longo da década passada, 
(etnográfos,  antropólogos  culturais,  caçadores  de  tendências  na  cultura  popular  e  estrategistas  de 
sustentabilidade a longo prazo), tendo como objetivo – estudar as diferentes sociedades e injetar no processo 
de design esse conhecimento reunido e da marca. A meta é alavancar o design como agente de mudança e 
promover relações mais sustentáveis entre pessoas, artefatos e ambientes.
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definição de Futuros Estratégicos13. O ponto principal é a capacidade de focar nos valores e 

necessidades emergentes das pessoas. 

Na visão do autor (ibid), se o design demonstra simplicidade, clareza, graça e beleza, 

existe grande possibilidade de ganhar da concorrência, pois características exclusivas podem 

criar uma conexão emocional, e a partir daí, fazer a diferença.  

3.1.3 Design, informação e conhecimento

Segundo Sanderson (1998), a força principal de mudança que afetará as organizações e 

a  maneira  como  são  controladas  será  o  impacto  do  conhecimento.  Então,  transformar 

informações em produtos depende primordialmente de se compreender o que o consumidor 

de amanhã desejará.  Para ele, a chave para a vantagem competitiva é a maneira como nós 

transformaremos o capital intelectual em recursos intelectuais que tenham valor, através da 

rede de trabalho e colaboração na avaliação de produtos e serviços.

Além  disso,  a  a  velocidade  e  quantidade  de  informações  vêm  se  tornando 

assustadoramente grande, caracterizando uma vantagem competitiva no desenvolvimento de 

produtos.  (ROZENFELD et al.,  2006). Para eles, é necessário que a empresa se mantenha 

constantemente atualizada, e que o time de planejamento estratégico de produtos conheça o 

mercado, isto é, os competidores e os hábitos e preferências do consumidor, as tecnologias e 

as tendências de inovação futuras. É pela consolidação de informações sobre tecnologia e 

mercado que acontece a  coleta de informações, a geração de cenários e respectivas análises. 

Neste  sentido  é  necessário  implementar  uma  clara  orientação  de  mercado,  conhecer  e 

satisfazer o cliente, estabelecer relacionamentos e prever riscos. 

Mas Davenport et al. (2001, p. 106) afirmam que se deve levar em conta as pessoas por 

trás das transações comerciais, destacando práticas comuns quando se trata de gerar, reunir e 

utilizar  as  informações  obtidas.  A análise,  segundo  os  autores,  pode  ser  proveniente  de 

soluções criativas para gerir, tanto o conhecimento explícito - documentado e acessível, como 

o tácito - o compreendido, mas não documentado e inacessível. 

Na visão de Nonaka e Takeushi (1997, p.68), o pressuposto de que o conhecimento é 

criado  por  meio  da  interação  entre  conhecimento  tácito  e  o  conhecimento  explícito  é 

apresentado em quatro modos diferentes. 

São eles:
13 Kotler (2008) define Futuros Estratégicos como metodologia que facilita o alinhamento de rotas de negócios, 

tendências  de  tecnologias  e  previsões  culturais  globais/regionais  e insight  sociológico  para  sustentar  de 
maneira criativa soluções realizáveis.
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-  socialização:  de  conhecimento  tácito  em  conhecimento  tácito,  se  dá  pelo 

compartilhamento de experiências;

-  externalização:  de  conhecimento  tácito  em conhecimento  explícito,  em forma  de 

metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos.

-  combinação14:  de  conhecimento  explícito  em  conhecimento  explícito,  pela 

sistematização  de  conceitos  em  um  sistema  de  conhecimento.  Na  alta  gerência  da 

organização, isto acontece quando os conceitos intermediários, como conceitos de produtos, 

são combinados e integrados a conceitos principais (como a visão da empresa), a fim de gerar 

um novo significado para estes últimos;

-  internalização:  de  conhecimento  explícito  para  conhecimento  tácito,  ligado  ao 

aprender fazendo. 

Dentro destas classificações, procurou-se compreender onde a pesquisa de tendências 

poderia ser inserida. Na figura 5 apresentam-se esses modos de conversão de conhecimento, 

enfatizando-se  a  fase  da  combinação,  onde  as  tendências  podem  ser  internalizadas  ao 

planejamento  estratégico  da  empresa,  e  conseqüentemente,  utilizadas  como fontes  para  a 

gestão do design. 

                                  Conhecimento tácito em conhecimento explícito

Conhecimento 

   tácito 

Conhecimento 

explícito 

Figura 5 - Modos de conversão de conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeushi (1997)

14 De acordo com Nonaka e Takeushi (1997), este processo pode ocorrer através de reuniões, memorandos, 
conversas  telefônicas,  banco  de  dados  e  outras  fontes,  quando  os  indivíduos  trocam e  combinam seus 
conhecimentos.  É um processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento,  onde a 
transferência de conhecimento é típica da aprendizagem em escolas e programas de instrução, sendo obtida 
pela educação e do treinamento formal e do uso de redes de comunicação computadorizadas e bancos de 
dados em larga escala.
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Ainda, para Nonaka e Takeushi (1997), os conteúdos do conhecimento interagem entre 

si na espiral de criação do conhecimento e, pode-se dizer, que se relaciona com o design. Isso 

porque, 

o conhecimento compartilhado sobre os desejos dos consumidores podem se 
transformar em conhecimento conceitual explícito sobre o conceito de um 
novo  produto  através  da  socialização  e  da  externalização.  Esse 
conhecimento  conceitual  torna-se  uma  diretriz  para  a  criação  do 
conhecimento sistêmico através da combinação. Neste modelo, o conceito 
de um novo produto guia a fase de combinação, com a junção de tecnologias 
de componentes existentes ou recém-desenvolvidas que são combinadas de 
modo a desenvolver um protótipo. (NONAKA; TAKEUSHI, 1997, p. 81).

Um bom exemplo é dado por Davenport et al. (2001). Nele, o conhecimento explícito, 

pode ser exemplificado como o treinamento de consultores pessoais de moda sobre o uso de 

cores, tendências da moda, combinação de produtos sintonizados com a aparência, o gosto e o 

estilo de vida do cliente, a fim de estabelecer relacionamentos duradouros com os mesmos. 

Por  outro  lado,  o  conhecimento  tácito  acontece,  por  exemplo,  com  a  observação  e 

interpretação de movimentos de clientes, a fim de serem discutidos por experts em marketing, 

a fim de convertê-los em conhecimento explícito.

Essa é uma abordagem de cunho metodológico etnográfico, que capta a essência das 

atitudes dos clientes, não sendo fácil convertê-la em termos tradicionais e qualitativos. 

Assim,  uma  mudança  no  design  pode  contribuir  para  a  liderança  de  mercado.  O 

importante é se definir que tipo de informação é necessária, concentrando-se em certos tipos 

de clientes e nos objetivos definidos, para melhorar o relacionamento com ele.

De forma prática, o  Observatório de Tendências del Habitat (2008) destaca que, para 

poder realizar adequadamente esta ação, é essencial que a empresa se envolva num processo 

de busca de oportunidades e geração de idéias, para o qual é essencial o conhecimento das 

tendências e dos fatores que a dirigem, como os sócio-culturais ou de mercado, os fatores em 

relação à fase em que se encontram, ou seja, se está latente,  emergente ou madura,  e do 

usuário que com elas se identifica. 

Para o Observatório (ibid), a estratégia do produto da empresa tem de ser compatível 

com os meios de que dispõem e as características de ambiente em que atua e deve estar atenta 

e adaptar-se às mudanças que se produzem, tanto dentro de sua própria área de trabalho, como 

na sociedade em geral. Neste processo, será fundamental a fase de documentação, que reúne 

informações necessárias para a criação de um produto que responda às necessidades reais. O 

conhecimento das tendências e a investigação sobre as mesmas pode dar-lhes idéias sobre 

novos produtos adaptados às necessidades que surgem no interior da empresa e seus clientes, 
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ou para redesenhar um produto que não está orientado às necessidades do mercado. 

O conhecimento das tendências por parte da gerência pode gerar uma reflexão sobre 

seus valores e os processos design em que as tendências interferem, sendo representados no 

quadro 5, a seguir.

Processos                                                      Tipos de informação

ESTRATÉGIA DA EMPRESA  

Adequação da carteira de produtos da 
empresa aos seus objetivos e estratégia.
__________________________________
Definição e planejamento do produto ou 
serviço (usuário a que se dirige, 
características gerais do produto/serviço, 
número de linhas e novos produtos / ano)

Causas
Usuário

Modo

Momento

Fatores que impulsionam a tendência 
Caracterização do usuário que se identifica 
com a tendência 
Características conceituais, estéticas e 
funcionais, etc. de produto, distribuição e 
comunicação
Fase Temporal em que se encontra a tendência. 

Geração de novos produtos 

Definição do briefing do produto Causas Fatores que impulsionam a tendência 

Design  do produto Usuário Caracterização do usuário que se identifica 
com a tendência

Desenvolvimento do produto Modo

Momento 

Características conceituais, estéticas, 
funcionais, etc.
Produto, distribuição, comunicação.
Fase temporal em que se encontra a tendência. 

Quadro 5 - Processos de design que sofrem intervenção das tendências.  
Fonte: Adaptado de Observatório de Tendências del Habitat (2008, p.7) 

Podemos assim observar que, a pesquisa de tendências, como forma de anteceder os 

anseios dos consumidores, deve estar vinculada a uma grande rede de informação, para que 

possa também fornecer informações ao design. De acordo com Jobim e Neves (2008, p. 231) , 

a rede para um Sistema de Previsão de Tendências é proveniente de “ [...] um enorme leque de 

informação,  sempre em constante  transformação”.  Eles  consideram importante  “responder 

para  que  serve  a  informação,  que  tipo  de  informação  deve-se  procurar,  como  chegar  à 

informação específica e  setorial  e,  como explorar  e  personalizar  a  informação.”  (JOBIM; 

NEVES, 2008, p.231).

Para os autores (ibid), um sistema de informação depende: 

a) da estrutura de mercados: primário, secundário e terciário (empresas, associações, 

instituições, criadores). No caso da louça de mesa pode-se dizer que: 

-  Mercado  primário:  é  composto  pelo  conjunto  de  produtores  das  matérias-primas 

alimentadoras do sistema (como, por exemplo, argila, pigmentos, decalques, etc.);

-  Mercado  secundário:  é  composto  pelo  conjunto  de  fabricantes  de  louça  de  mesa  que, 



44

segundo Jobim e Neves (2008), [...] “em parceria com designers, estabelecem a ligação entre 

os produtores as matérias-primas, os varejistas e as diferentes organizações de venda”;

-  Mercado terciário: é composto pelo conjunto de varejistas. Para Jobim e Neves (2008, p. 

233), [...] “a força deste mercado é tão grande que influencia diretamente a moda, tendo 

estes agentes um papel importante na orientação das tendências”. As autoras exemplificam 

com  os  sites de  lançamentos  de  produtos  pouco  antes  de  cada  época,  os  quais  vem 

exercendo grande influência na compra. No caso da louça de mesa, o vínculo a outro setor 

como o de decoração ou mobiliário,  poderia teria esta configuração,  trazendo a idéia do 

“novo”, ou seja, uma forma de se antecipar, caracterizando a tendência do setor.

b) do calendário e do cronograma de criação da indústria: determina o momento em 

que cada mercado contribui para esta atividade. Na área da moda, por exemplo, são definidas 

as datas para os ciclos de desenvolvimentos de novos produtos, antecipando-se as propostas 

para  uma determinada  estação,  sendo fixados  parâmetros  de  atuação  do setor  têxtil  e  do 

vestuário em todo o mundo.

Segundo as autoras (ibid), baseado no que acontece no escritório de tendências Promostyl 

(Paris), as regras básicas para o estabelecimento de um calendário de moda para cada estação 

são as seguintes: com 2 anos de antecedência são pensadas e definidas as cores; com 1 ano e 

meio de antecedência é preciso considerar os tecidos; com 1 ano de antecedência é necessário 

considerar as formas; e com 6 meses de antecedência são apresentadas e vendidas no varejo. 

Porém elas destacam as possibilidade de alterações neste calendário, conforme as exigências 

do consumidor. 

Assim  pode-se  verificar  como  as  tendências  são  criadas  na  moda  e  podem  ser 

caracterizadas também em outros setores. No setor de louça de mesa, este calendário pode ser 

percebido através da realização de feiras, tanto nacionais, como a GIFT, em São Paulo, e 

internacionais, como a Maison & Object, na França, e as feiras Ambience e Tendence,  na 

Alemanha, e outras.

Além disso,  existem cadernos  de  cores,  formas  e  decoração  que  são  vendidos  por 

empresas de tendências, a fim de que as contratantes escolham aquelas que irão produzir. 

Pode-se citar por exemplo o caderno Pantone15, que é vendido ao valor aproximado entre $ 

$300 a $600, a ser adquirido nos EUA e Canadá. 

No caso das MPEs, esta aquisição fica inviável devido ao seu custo, ficando as formas 

15 No site <www.pantone.com>  é possível ter uma idéia de tendências em cores e formas.

http://Www.pantone.com/


45

de pesquisa e desenvolvimento restritas ao que já está no mercado. Seria necessário então, ter 

acesso a este tipo de informações com antecedência abrangendo pigmentos e tabelas de cores, 

formas, usos, novas composições, decoração, novos materiais, inserção de outros materiais na 

composição das peças como por exemplo, o plástico, o metal, a madeira e a configuração do 

que realmente pode-se projetar em termos de louça de mesa.

Para sua realização, deve ser considerada:

− a rede de informação: quem está fazendo o quê, razões e efeitos no comportamento de 

todos os protagonistas da indústria e ainda, os meios de comunicação;

− a estratégia de vendas: como serão levadas as opções das tendências desde a indústria até 

os consumidores;

− os consumidores: como o seu comportamento reflete em suas escolhas na compra.

3.2.  CARACTERIZAÇÃO  DAS  MPEs  PRODUTORAS  DE  LOUÇA  DE  MESA  DE 

CAMPO LARGO - PR 

No contexto econômico, as MPEs apresentam grande importância devido aos diversos 

setores em que atuam, além do número de empregos oferecidos, destacando-se ainda porque 

nelas,  a  capacidade  de  inovar  é  um  dos  elementos  chave  para  a  continuidade  de  sua 

sobrevivência. (Ferrari et al. 2002). 

Neste  tópico,  é  apresentada  uma  revisão  da  literatura  a  respeito  das  características 

gerenciais  das  Micro  e  Pequenas  Empresas-  MPEs,  enfatizando  os  aspectos  relativos  à 

inovação e ao design.

Apresenta-se também as características particulares das MPEs produtoras de louça de 

mesa localizadas no APL da Louça de Campo Largo, no Estado do Paraná.

Para este estudo, escolheu-se a classificação do Serviço Nacional de Apoio à Micro e 

Pequena  Empresa  – SEBRAE16 quanto ao  porte,  devido a  mesma vir  sendo utilizada  em 

vários  estudos  acadêmicos  e  no  cotidiano  das  empresas.  Nesta  classificação,  o  porte  da 

empresa é dado segundo sua receita bruta anual e número de pessoas ocupadas na empresa, 

conforme apresenta-se no quadro 6,  a seguir.

16 Em relação às pequenas empresas, o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
adota o critério de classificação do IBGE, e em relação às microempresas o critério adotado é o proposto no 
Estatuto da Microempresa contido na Lei Nº 9.841, de 5 de outubro de 1999 que considera o faturamento 
anual, cujos valores foram atualizados pelo decreto 5.028/2004, de 31 de março de 2004.
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Porte Receita bruta anual Pessoas ocupadas
Microempresa Igual ou inferior a 

R$ 433.755,14
Na indústria e construção – até 19 pessoas.
No comércio e serviços, até 09 pessoas.

Pequena empresa  Superior a 
R$  433.755,14  e  igual  ou 
inferior a R$ 2.133.222,00

Na  indústria  e  construção  –  de  20  a  99 
pessoas.

No comércio e serviços, de 10 a 49 pessoas.
Quadro 6 – Porte das empresas de acordo com receita bruta anual e pessoas ocupadas. 
Fonte: Critérios e conceitos para classificação de empresas – SEBRAE (2008)

Nos itens seguintes será apresentada uma visão de como as MPEs, como um todo, vem 

operando em relação à gestão do design e a inovação, a caracterização das MPEs do setor 

cerâmico nacional, bem como da  indústria produtora de louça de mesa de Campo Largo– PR.

3.2.1 Características gerais da gestão das MPEs

Para se compreender o funcionamento das MPEs, é importante considerar algumas de 

suas  características  gerenciais.  Filion  (1999)  diferencia  o  proprietário  empreendedor,  que 

possui a visão do negócio, do proprietário operador, os quais muitas vezes não participam da 

criação do empreendimento, pois muitas vezes a empresa é familiar, não tendo esta visão. A 

visão do negócio, segundo o autor é  “a imagem projetada no futuro do espaço de mercado 

futuro a ser ocupado pelos produtos e o tipo de organização necessária para se alcançar isto.” 

(FILION, 1999, p. 9). 

Para este autor (ibid), para detectar oportunidades de negócio, é preciso ter intuição, 

que requer entendimento,  e este requer conhecimento,  destacando que empreendedores de 

sucesso nunca param de aprender. Esta preocupação com o futuro pode ser interpretada como 

análise das tendências.

Assim,  “o  processo  gerencial  de  operadores  de  pequenos  negócios  –  que  não 

introduziram  nenhum  produto  ou  inovação  de  mercado  relevante  e  não  cresceram 

rapidamente – parecem mais  limitadas  que as  atividades  dos  empreendedores.”  (FILION, 

1999, p. 15).

FERRARI  et al. (2002) afirmam que quanto maior o ritmo de crescimento desejado, 

maior será o risco associado ao negócio e a necessidade de informações para a correta tomada 

de decisões. 

Desta forma, a gestão da inovação e do design tornam-se elementos importantes para a 

gestão competitiva das MPEs.
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Diversos autores abordam o tema da inovação e da gestão do design nas MPEs. Dentro 

desse contexto,  Drucker (2003) e Girardi (2001) afirmam que a inovação é o instrumento 

específico dos empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma 

oportunidade  para  um  negócio  diferente  ou  um  serviço  diferente,  podendo  produzir  ou 

reproduzir algo de uma maneira que ainda não foi feita, com sucesso competitivo. 

Para  Girardi  (ibid),  a  função  inovadora  da  pequena  empresa,  muitas  vezes  não  é 

planejada,  ocorrendo até por acidente e pode não ser exatamente aquela do inventor, mas 

daquele que sabe explorar as invenções feitas por outro.

Outra  característica  da  pequena empresa,  segundo o autor  (ibid),  é  que o gestor  da 

inovação é o proprietário,  o dono do negócio ou no máximo seu gerente direto,  sendo o 

responsável  por  lidar  com  as  alternativas,  informações,  otimizações  e  outras  atividades 

pertinentes ao negócio. Assim,  a criatividade na concepção de um produto ou processo, a 

rapidez no seu desenvolvimento e na sua comercialização, e a inovação tecnológica podem 

conferir uma vantagem competitiva em relação à empresa concorrente. 

A seguir, são apresentados alguns dados quanto as características de inovação realizadas 

pelas MPES:

- Segundo Arruda  et al.  (2006),  o movimento para  aumento da competitividade via 

inovação tecnológica ainda é considerado lento e é baixa a preocupação com a geração e 

aquisição  de  conhecimento  para  gerar  esta  inovação.  Segundo  os  autores,  as  inovações 

realizadas entre 2001 e 2003, ocorreram em empresas de pequeno porte - com menos de 50 

pessoas, em produtos e processos, sobressaindo-se as de processos. O número de parcerias 

ainda  é  pequeno,  ocorrendo  com  clientes  e  fornecedores,  seguidas  de  universidades  e 

institutos de pesquisa;

- Outros estudos como o realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) para o 

Manual de Inovação (2008),  mostram que  as inovações em produtos e processos têm tido 

maior apoio dos órgãos de fomento, o que tende a mudar quando se percebe a importância das 

inovações em marketing,  em modelos organizacionais e em tecnologias de gestão.  Para o 

MBC (ibid) existem, porém, alguns obstáculos internos (cultura empresarial, a limitação de 

fundos e  a  gestão  de pessoal)  e  externos  (altos  custos,  que envolvem o investimento  em 

tecnologia, riscos econômicos e escassez de fontes de financiamento) para a inovação;

- Conforme  observado por Rothwell  e Dodgson (1993, apud Flores, 2005), tanto as 

pequenas e médias empresas - PMEs, como as grandes empresas têm vantagens para gerar e 

adotar  inovações.  Para  eles,  as  grandes  empresas  têm vantagens  financeiras  e  têm maior 

capacidade  de  P&D,  enquanto  as  pequenas  e  médias  empresas  possuem  vantagens 



48

comportamentais,  devido  à  sua  flexibilidade  e  capacidade  de  adaptação  às  mudanças  no 

mercado;

- Para Girardi (2001), as PMEs podem operar em nichos que apresentam alta taxa de 

inovação. A aversão ao risco nestas empresas é menor do que no caso das grandes empresas, 

além de  os empregados serem mais motivados. (OCDE, 1994);

- Para Arruda et al. (2006, p.39), apesar dos países desenvolvidos e os mais avançados, 

em desenvolvimento reconhecerem a importância das PMEs em seus sistemas de inovação, 

estas  ainda  possuem  dificuldades  como  adaptação  à  novas  tecnologias,  acesso  a 

financiamento,  mercado  e  trabalho  qualificado.  Isto  é  decorrente  de  suas   políticas 

contemplarem a grande empresa ou alguns segmentos isolados;

-  Apesar  de  toda  a  busca  por  criatividade,  a pesquisa  do  Global  Entrepreneurship 

Monitor – GEM – Brasil (2006) aponta que o Brasil,  embora figure entre os países mais 

empreendedores,  caracteriza-se  em  geral  por  negócios  pouco  inovadores  e  que  os 

empreendedores que iniciam seu negócio oferecem produtos já conhecidos no mercado.

Estas características podem ser confirmadas por Bonsiepe (1997), quando cita que as 

pequenas e médias empresas, em geral, não possuem capital para investir em pesquisa básica. 

Por  outro  lado,  aplicam  agilmente  os  conhecimentos  adquiridos,  reagindo  rápida  e 

eficientemente.  Para  o  autor,  isto  explica  a  cópia  em  design  em  países  considerados 

periféricos,  o  que  não  condiz  com  a  realidade  dos  materiais  produzidos,  know-how 

tecnológico, métodos e qualidade.

Todos estes fatores apontam as reais necessidades das MPEs e o quanto ainda falta para 

que o empresário construa uma política inovadora em sua organização. 

No  que  se  refere  à  gestão  do  design  e  inovação  nestas  empresas,  conforme  visto 

anteriormente, o uso efetivo do design pode contribuir para a criação de produtos inovadores, 

processos e serviços, adicionando valor e incrementando as vendas através da exploração de 

novos mercados ou a consolidação dos existentes. 

No  entanto,  peculiaridades  próprias  caracterizam  este  processo  nas  MPEs,  como 

apresentam os exemplos a seguir.

BRUCE et al. (1999) identificaram que, no Reino Unido, apesar das pequenas empresas 

concordarem que o design contribui para o sucesso de seu negócio, utilizam-no de forma 

diferenciada quando da sua contratação, da realização do briefing e da avaliação, dependendo 

de suas necessidades. Segundo os autores, as falhas mais freqüentes incluem falta de empenho 

da alta gerência, pouco financiamento para cobrir custos de projetos e briefings incompletos. 

Para o sucesso do design, os autores (ibid) sugerem que as Pequenas e Médias Empresas 
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-  PMEs  se  adaptem  às  mudanças  de  mercado  rapidamente,  estejam  ligadas  à  uma 

diversificada  base  de  clientes,  tenham  habilidade  de  introduzir  novos  produtos  que  as 

diferenciem das grandes empresas e ocupem um nicho de mercado. 

A atuação em um nicho especializado, segundo Kotler (2005), deve ser divulgado via 

Internet, sendo este meio usado como meio de comunicação para propaganda e vendas, a fim 

de  vencer  as  grandes  empresas.  Além disso,  sendo mais  flexíveis  ao  projetar  sua  oferta, 

oferecendo um serviço superior e personalizando suas interações com os compradores são 

destacadas. (ibid).

Na visão de Walton (2004), na União Européia o designer atua de forma independente, 

com qualidade e originalidade, ligado às necessidades dos clientes e tendências de mercado. 

Porém,  seria  necessário encorajar  as  empresas  a  melhorar  os  produtos  regularmente, 

reduzindo custos de crédito, oferecendo mais garantias através de incentivos em taxas para 

inovação e investimento em nova tecnologia, alta qualidade profissional e proteção legal para 

idéias inovadoras. Para o autor, enquanto grandes empresas surpreendem com seus números, 

os  pequenos  negócios  movem a economia,  e  o  design  poderia  auxiliar  muitas  MPEs em 

comunicação, desenvolvimento de produto, marca e estratégia de longo prazo, mas poucas 

empresas imaginam usar este recurso.

Segundo  o  autor  (ibid),  uma  das  ações  positivas  foi  identificada  na  Inglaterra,  na 

Universidade de Wales - Instituto Nacional Centro de Design de Produto, que analisa como as 

nações dão assistência a pequenas e médias empresas com técnicas de design.

As  MPEs  italianas,  segundo  Morais  (2007),  são  um  bom  exemplo  de  agentes  de 

inovação, considerando-se a concentração de empresas quase artesanais no norte do país, que 

possuem  acordos  de  comercialização,  de  design  e  de  produção,  atingindo  um  nível  de 

competitividade compatível  com o mercado internacional. Para Bertola  e Teixeira  (2003), 

nessas  empresas,  a  inovação  é  baseada  em tecnologias  maduras  e  bem conhecidas  e  os 

produtos são caracterizados pela inovação incremental, a qual atribui novos significados aos 

produtos existentes.

Para Bertola e Teixeira (ibid), na Itália, historicamente, muitos designers tornaram-se 

empreendedores, o que explica a tradição do uso do design como estratégia competitiva para 

promover a inovação. Isto reforça a idéia de aplicação de estratégias de design para acessar 

conhecimento sobre os usuários, empresas e redes para promover e dar suporte à inovação em 

qualquer contexto.

Para  Hirano  (2006),  o  Prêmio  Bom Design,  criado  em 1957  no  Japão,  encoraja  a 

originalidade e design de qualidade superior, ajudando não só o governo japonês a visualizar, 
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a estabelecer e realizar suas metas, mas também apoiar muitas pequenas empresas e artesãos. 

Para ele, a exclusividade dos japoneses e a progressiva corrente de modernização produziram 

um tipo com apelo doméstico e internacional a longo prazo, e a gestão do design é vista como 

a melhor ferramenta para conectar o consumidor com este conceito da marca Japão.

Em pesquisas realizadas recentemente na Europa, Wolf (2008) relata que, apesar de o 

design ser reconhecido como uma forma de trazer lucro à empresa e de alguns pioneiros em 

design terem sido encontrados em PMEs de sucesso internacional, ele ainda é utilizado em 

sua maioria pelas grandes empresas. Segundo a autora, os motivos seriam os seguintes:

• as pequenas empresas geralmente passam por várias gerações e a maioria delas não 

fazia uso do design, devido a nunca terem usado na família;

• acham que o custo é alto;

• sobreviveram até o momento sem o design. 

Além disso, ela (ibid) aponta que as empresas não investem em pesquisas de marketing, 

considerando que os resultados obtidos refletem o passado e  pouco auxiliam na visão de 

futuro,  considerando as  tendências.  Para produtos  direcionados ao  futuro,  apontam que a 

pesquisa e desenvolvimento deveria ter como parceiros escritórios de design, pesquisas em 

universidades e empresas.

Em sua opinião (ibid), o pensamento de design em nível estratégico poderia ajudar as 

PMEs  a  se  especializarem  para  melhorar  seu  desempenho  no  mercado,  o  que  seria 

interessante, quando não se deseja competir por preço17, papel preferencial para as grandes 

empresas. Desta forma as PMEs podem ter uma competitividade maior, ao se fixarem em 

nichos de mercado específicos. 

Para a autora (ibid), as PMEs têm a vantagem de uma maior flexibilidade gerencial e 

são  capazes  de  responder  a  solicitações  especiais  dos  seus  clientes.  Assim,  ela  considera 

importantes a especialização, como estratégia para fortalecer a reputação, e a relação entre 

design e inovação.

Ainda para Wolf (2008), precisam ser desenvolvidas ferramentas para medir o resultado 

tanto  qualitativo  como  quantitativo  do  design,  pois  muitas  vezes  são  características 

intangíveis  e  invisíveis.  Para  ela,  além  do  valor  da  marca,  a  incerteza  sobre  os  efeitos 

financeiros  do design  é  uma das  razões  que impedem os  líderes  das  PMEs de  utilizá-lo. 

Assim,  ela  resume dizendo  que  a  inserção  do  design  em forma  de  filosofia  corporativa, 

17 Wolf (2008) cita Porter (1999) em Competição e Estratégia, na qual afirma que a eficiência é necessária mas 
não suficiente para o sucesso empresarial sustentável, um único posicionamento estratégico é indispensável 
para um desenvolvimento de sucesso.
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cultura corporativa e estratégia empresarial é uma questão de ‘atitude do líder’18, em que o 

serviço  de  design  caracteriza-se  por  uma  série  de  experiências  positivas  para  clientes  e 

usuários,  funcionários  e  gestores,  pesquisadores,  técnicos  e  projetistas,  fornecedores  e 

comerciantes, visitantes, conselheiros e parceiros. 

No que se refere a tendências e antecipação dos desejos dos clientes, como experiência 

positiva,  considera  importante  as  pesquisas  de tendências  (trend scouters),  IDEO  method 

carts  19e  scan cultural,  ou seja,  varredura  a  fim de  identificar  os  níveis  de  impacto  das 

tendências. (ibid). 

Como  as  PMEs  têm  orçamento  limitado  para  pesquisa,  o  projeto  “Design  para 

diversidade20” está em andamento e visa explorar a diversidade cultural e o comportamento 

do usuário na vida quotidiana para apoiar as PMEs na criação e/ou alteração de seus produtos 

visando mercados para exportação (ibid, p. 32).

No  Brasil,  a  partir  de  1995,  com o  lançamento  do  Programa Brasileiro  de  Design, 

percebe-se que as micro e pequenas empresas começam a utilizá-lo como uma ferramenta de 

diferenciação e forma de se agregar valor ao produto. Neste sentido, o Serviço Brasileiro de 

Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE ao constatar que esse ferramental não estava 

adequado às MPEs, passou a oferecer vários cursos “nas áreas de confecções, jóias, calçados, 

móveis,  artesanato  e  embalagens,  a  fim de  fortalecer  da  questão  de  design  no  ambiente 

interno destas empresas.”(MAGALHÃES, 2006, p.12). 

3.2.2 Caracterização da indústria produtora de louça de mesa

Segundo Bustamante e Bressiani (2000), a indústria de louça de mesa é uma das mais 

tradicionais no país, sendo precursora mesmo da indústria de revestimentos cerâmicos, e antes 

da abertura da economia brasileira, se expunha à concorrência externa, exportando parcela 

expressiva de sua produção. 

Para estes autores, trata-se de indústria de utilização de mão-de-obra intensiva (50-65% 

do valor do custo industrial), e, por esse motivo, é considerada prioritária por países como 

China, Portugal e Inglaterra (ibid). 

18  Atitude,  para Wolf (2008) deriva de valores  pessoais e  é modificada e diferenciada pela experiência,  a 
aprendizagem e processos culturais, socialização, educação, competências e interesses pessoais.

19 IDEO Method Cards são 51 cartões  que representam diveras maneiras que as equipes de design podem 
compreender  o  público  a  que  querem atender.  São utilizadso  a  fim de  trazer  um número  de  diferentes 
métodos acessíveis à equipe, esclarecendo como os métodos são melhor usados e como podem ser aplicados 
em  projetos  reais  de  design.  Disponível  em:  http://www.ideo.com/work/item/method-cards/ acesso  em 
05.03.2009.

20 O projeto visa a cooperação entre a Universidade de Wuppertal e da Universidade Inholland.

http://www.ideo.com/work/item/method-cards/
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De acordo com dados da Associação Brasileira de Cerâmica  - ABC, a indústria de louça 

de mesa,  além de tradicional,  possui boa aceitação no mercado internacional. No entanto, 

talvez tenha sido o segmento cerâmico mais afetado pela abertura de mercado e pela política 

cambial brasileira até 1999, na medida que, além de inviabilizar as exportações, tornou os 

preços dos produtos importados, principalmente os asiáticos, muito baixos. Isto redundou no 

fechamento de inúmeras indústrias e diminuição da produção de outras. Além disso, esses 

produtos sofrem a concorrência de produtos similares e de menor preço, como é o caso do 

vidro e do plástico. (ABC, 2002). 

No que se refere à concorrência, segundo Tonocchi (2008), a China conquistou 40% do 

mercado nacional de porcelana nos últimos anos, com produtos até 50% mais baratos.

Gestores da indústria local brasileira afirmam que estes produtos são de baixa qualidade 

e  contém altos  índices  de  chumbo,  o  que  é  prejudicial  à  saúde  humana.  Em testes  com 

produtos  nos  estados  do  Paraná,  Santa  Catarina,  Rio  Grande  do  Sul  e  Minas  Gerais, 

constataram que os produtos chineses continham 5,8 mg /  dm2,  quando o permitido pela 

Anvisa  é  de  0,8.  Isto  se  dá,  devido  a  queima  em  temperaturas  inferiores  ao  ideal  nas 

porcelanas  chinesas,  com  a  finalidade  de  reduzir  os  custos  de  produção,  segundo  o 

Sindilouças. A fim de melhorar esta situação, está sendo realizado um movimento pela criação 

de  um selo  nacional  de  qualidade  e  a  obrigação  de  produtos  importados  com laudo  de 

laboratório. (TONOCCHI, 2008)

Quanto à localização das empresas, conforme Bustamante e Bressiani (2000) e ABC 

(2002),  a  maior  concentração das  empresas  está  nas regiões  sul  e sudeste  do Brasil  e as 

principais são: Oxford, Schmidt, Indústria Brasileira de Artefatos de Cerâmica – IBAC Ltda. 

(Pozzani até 2002), Germer, Renner (até 1998, quando foi vendida à Vista Alegre – Portugal) 

e Vila Rica. Destes fabricantes, cinco produzem peças de porcelana e um, peças de faiança, 

sendo que dois fabricantes de porcelana e o produtor de faiança produzem, também, peças de 

cerâmica refratária para fornos convencionais, fornos de microondas e freezer. 

Além dessas, diversas pequenas e micro empresas estão concentradas nas cidades de 

Pedreira e de Porto Ferreira, no estado de São Paulo, e em Campo Largo no estado do Paraná 

(ibid).

No que se refere ao processo produtivo,  para Carvalho  et al.  (2003), a indústria de 

cerâmica branca, especificamente o segmento de louça de mesa e de decoração, caracteriza-se 

pela  multiplicidade  de  processos  empregados  durante  a  produção  e  distribuição  de  seus 

produtos. São fases bastante distintas, que envolvem desde a preparação e análise química da 

massa  até  a  venda  da  peça  acabada,  passando  pela  execução  de  moldes,  conformação, 
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secagem, acabamento, queima, decoração e outras diversas  etapas, para que o produto final 

enfim chegue às mãos do seu consumidor. 

3.2.3 Caracterização  das MPEs do setor cerâmico nacional

De acordo com dados do SEBRAE (2007), o setor industrial  da cerâmica no Brasil 

apresenta  grande  variedade  de  produtos  e  processos  produtivos,  podendo-se  observar 

diferentes  tipos  de  estabelecimentos,  com  características  distintas  quanto  aos  níveis  de 

produção, qualidade dos produtos, índices de produtividade e grau de mecanização. 

O  setor  é  dividido  em  segmentos:  cerâmica  vermelha  ou  estrutural,  materiais  de 

revestimento, materiais refratários, louça sanitária, louças e porcelanas de mesa, isoladores 

elétricos de porcelana, cerâmica artística (decorativa e utilitária), filtros cerâmicos de água 

para uso doméstico, cerâmica técnica e isolantes térmicos. (ABC, 2008).

Ainda de acordo com dados do SEBRAE, a indústria ceramista é grande consumidora 

de  matérias-primas  minerais,  de  substâncias  minerais  in  natura  ou  beneficiadas,  cujas 

variedades empregadas dependem do tipo de produto e da localização da unidade fabril.

A produção de matérias-primas cerâmicas  é feita,  em sua maioria,  por empresas  de 

pequeno e médio porte, de capital nacional. As minerações mais organizadas, que produzem 

matérias-primas  com  qualidade  e  regularidade,  estão  geralmente  associadas  a  empresas 

multinacionais ou, algumas vezes, constituem-se em unidades autônomas ligadas à indústria 

de revestimento (ibid).

Ainda de acordo com esta fonte, o Brasil dispõe de importantes jazidas de minerais 

industriais  de  uso  cerâmico,  cuja  produção  está  concentrada  principalmente  nas  regiões 

sudeste  e  sul,  onde  estão  localizados  os  maiores  pólos  cerâmicos  do  país.  O  nordeste 

desenvolveu-se em razão dos inúmeros hotéis, aumentando assim, a demanda de materiais 

cerâmicos ligados à construção civil (ibid). 

3.2.4. Caracterização do Arranjo Produtivo Local – APL de Campo Largo, segundo 

IPARDES (2006)

Segundo IPARDES (2006, p.72), “o município de Campo Largo, localizado na região 

metropolitana de Curitiba, possui um solo rico em caulim e argila, próprio para a fabricação 

de porcelanas, louças e outros artefatos de cerâmica”. Assim, se formou um grande número de 

indústrias, ao longo das últimas décadas, sendo [...] “a qualidade da matéria-prima importante 
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fator para a diferenciação do produto e a concorrência no mercado de louças.” (IPARDES, 

ibid).

Figura 6: Localização do município de Campo Largo / PR.
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campo-Largo_Parana_Brazil.gif

O arranjo produtivo local de Campo Largo – APL, de acordo com UEPG et al. (2006), 

possuía, em 2004, 25 empresas estabelecidas, tendo como classe de atividade econômica a 

fabricação  de  produtos  cerâmicos  não-refratários  para  usos  diversos.  O  estudo  de  caso 

realizado,  contou  com  14  empresas,  identificando  seis  microempresas,  seis  empresas  de 

pequeno porte, uma de médio e outra de grande porte. 

As duas empresas de grande porte do município são mais antigas e diferenciam-se por 

fabricarem  porcelanas  finas  em  alta  escala,  um  produto  de  maior  valor  agregado, 

comercializado  tanto  no  mercado  interno  como  no  externo.  Há  também  no  município 

microempresas familiares que produzem peças artesanais de cerâmica. 

As peças são, principalmente, comercializados no mercado interno, com destaque para o 

Estado de São Paulo. O APL é responsável pela fabricação de 90% da porcelana vendida no 

mercado interno. A exportação ainda é bastante reduzida.  No mercado externo, destaca-se a 

venda para a União Européia. 

O perfil dos sócios é de no máximo dois a três, na maioria com ensino médio e atuando 

anteriormente  em  atividades  como  empregado  de  empresa  local  ou  externa  ao  APL.  A 

estrutura administrativa das empresas é relativamente simplificada, sobretudo para as micro e 

pequenas empresas, consideradas familiares. 

A organização  da  produção  industrial  de  louça  é  muito  similar  no  conjunto  das 
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empresas, envolvendo basicamente sete etapas produtivas: preparação da massa; modelagem 

em gesso ou silicone; estampamento; esponjamento; pintura e decoração de peças (vidrado, 

decalque, filete); queima em forno; classificação; e embalagem. Algumas etapas do processo 

produtivos são mecanizadas e muitas operam com terceirização das atividades de modelagem 

e preparação da massa.  

O segmento de louças e porcelanas é intensivo em mão-de-obra. Do total da mão-de-

obra, a maior parte está alocada na área de produção, sobretudo nas fases de estampamento, 

esponjamento, queima em forno, pintura e decoração de peças.

Existem relações de subcontratação de outras empresas. Entretanto, uma única empresa 

é  a  fornecedora de matéria-prima (faiança,  faiança feldspática,  faiança grés elétrico)  para 

outras empresas situadas dentro e fora do APL, principalmente para as empresas produtoras 

de  bens  finais  da  indústria  da  cerâmica  utilitária  e  decorativa  do  Estado  de  São  Paulo: 

Pedreira, Porto Ferreira, Jaguariúna, Jaú, e Piracicaba. 

O segmento local de louças em cerâmica está direcionado a um mercado consumidor 

mais popular, enquanto que o segmento de louças em porcelana, a um mercado consumidor 

de  maior  renda  e  mais  exigente.  Em ambos  os  segmentos,  há  uma  concorrência  com a 

porcelana decorativa,  proveniente  da China,  sendo que a  maior  pressão competitiva recai 

sobre o segmento mais popular.

Os principais produtos  são a linha utilitária em faiança e porcelana (pratos, canecas, 

xícaras) e as peças decorativas (canecos, pratos, vasos, estatuetas).

Com respeito  à  capacidade  produtiva,  cabe  salientar  que,  dentre  as  MPEs,  sete  já 

operam no limite de sua capacidade instalada de produção, enquanto que as maiores tendem a 

operar próximo dele. Por sua vez, as empresas com maior grau de ociosidade apresentam 

dificuldades tecnológicas, gerenciais, financeiras e sobretudo mercadológicas. Para a maioria 

das empresas, o pico da produção ocorre entre os meses de abril-maio e outubro-dezembro, e 

a baixa, entre janeiro-fevereiro e junho-julho. 

A principal forma de comercialização apontada por todas as empresas entrevistadas foi 

a representação comercial, respondendo por mais de 68% do total das vendas realizadas pelas 

empresas  do  APL.  Como  segundo  canal  mais  relevante,  aparece  a  venda  direta  a  redes 

varejistas do país e aos pequenos varejistas; em terceiro lugar, surgem as lojas da fábrica. As 

demais formas de comercialização têm participação menor no processo de comercialização. 

Os  fatores  decisivos  no  processo  de  comercialização,  segundo  informações  das 

empresas, são o preço e a qualidade dos produtos, bem como a marca e a tradição da empresa. 

Outras variáveis relevantes são as promoções e a propaganda Esses resultados revelam que, 
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para o mercado relevante em que as empresas do APL operam, o preço é a variável-chave do 

padrão de concorrência. Conforme citado, anteriormente, uma das razões para isso, é o fato de 

que,  conforme a pesquisa de campo, a China produz e exporta para o Brasil  produtos de 

porcelana utilitária de qualidade relativamente baixa, porém com preços competitivos.

Em relação à  estrutura de fornecedores,  verifica-se que o segmento de cerâmica da 

cadeia de produção local é relativamente frágil, com a maior parcela dos encadeamentos a 

montante sendo realizados com fornecedores de matéria-prima, e de equipamentos de fora do 

APL, localizados sobretudo nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Rio Grande do Norte. Em geral, as matérias-primas de maior qualidade estão localizadas fora 

do APL,  e,  em casos  de produtos  com maior  conteúdo tecnológico,  os  equipamentos  são 

importados de países desenvolvidos. Outro problema é o custo elevado dos equipamentos, 

muitas vezes importados usados de  países da União Européia, pois os produzidos no Brasil 

têm custo alto.

Quanto à inovação e design,  a principal fonte de informação, para a concepção e o 

desenvolvimento de produtos,  são as visitas a feiras em outras regiões do país,  conforme 

apontado por 50% das empresas, as especificações de clientes, os catálogos, as revistas, os 

sites  especializados  na  Internet,  as  visitas  a  feiras  no  exterior,  e  sinais  captados  por 

representantes comerciais das empresas. 

As fontes de informação para inovação de processo, tanto para maquinário quanto para 

a organização da produção, são as feiras e exposições, visitas a outras empresas de fora da 

região,  os  clientes  e  os  funcionários  que  trabalham em outras  empresas.  A maioria  das 

empresas  pesquisadas,  57%,  não  possui  departamento  de  pesquisa  e  desenvolvimento 

tecnológico, com a presença de pessoal especializado em química, engenharia química e de 

materiais. 

A maioria das empresas não tem implantado um sistema formal de gestão de qualidade. 

As  maiores, utilizam sistema de gestão de qualidade (5S, Controle Estatístico de Processo - 

CEP, Controle de Qualidade Total – TCQ), e nenhuma possui certificação da qualidade.

As  empresas  menores  realizam testes  de  qualidade,  por  meio  de  inspeção  visual  e 

baseados no conhecimento tácito dos funcionários ou do proprietário. Com efeito, o risco de 

uma peça em cerâmica gretar ou lascar é desconhecido e pode ser elevado e o percentual de 

não conforme é perdida no processo de produção.

Metade  dos  empresários  afirmou  que,  a  principal  fonte  de  financiamento  em 

investimentos  realizados  veio  de  recursos  próprios.  A  segunda  fonte  foram  os  bancos 

comerciais privados. 
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Uma das principais iniciativas da prefeitura de Campo Largo é o esforço para a criação 

de  uma  escola  técnica  de  cerâmica,  visando  suprir  a  carência  de  oferta  de  mão-de-obra 

qualificada no APL de Campo Largo. Outra iniciativa é a criação de um centro comercial, 

com aproximadamente 400m2, para a exposição dos fabricantes de cerâmica, porcelana e das 

associações de artesãos. Além disso existe a previsão de reativação da Rota da Louça, visando 

explorar o turismo regional envolvendo o maior número de empresas do APL. 

3.2.5 O design no APL de louças de Campo Largo, segundo Carvalho et al.

Quanto aos aspectos do design, segundo Carvalho et al. (2003), no que diz respeito aos 

aspectos do projeto, produção e comunicação dos produtos nas MPEs, foram observados os 

seguintes problemas:

− Ausência de:  metodologias sistematizadas de projeto; de desenho técnico para uso na 

produção  industrial;  acompanhamento  do  produto  (pós-venda)  e  de  conhecimento  do 

cliente, de cultura de inovação, de funcionários trabalhando na confecção de modelos e 

moldes (o que causa demora e aumento de custos) e de controle sobre a vida útil dos 

mesmos, do designer gráfico na criação de padrões para as decorações das peças e de 

identidade visual; 

− linguagem dos produtos atrelada ao senso estético dos proprietários das empresas;

− baixa  exposição  das  indústrias  e  de seus  produtos  na  forma de  catálogos,  páginas  de 

internet e outros meios de comunicação e publicidade;

− embalagem precária (produtos embalados em folhas de jornal e colocados em caixas de 

papelão já utilizadas), não utilizando embalagens como forma de comunicação de seus 

produtos.

3.3 A PESQUISA DE TENDÊNCIAS 

Moda  e  tendências  não  devem  ser  confundidos.  A palavra  “moda”  significa,  no 

cotidiano,  ser  “muito  usado”,  segundo  Clegg  (1995),  que  expressa  com  propriedade  o 

significado da moda estatística. Esta é o valor que se repete o maior número de vezes, num 

conjunto de valores, isto é, o mais freqüente.

A moda  faz  parte  das  medidas  de  tendência  central  –  média,  mediana  e  moda  – 

utilizadas na análise da assimetria / simetria e curtose, sendo um parâmetro que não é afetado 

pelos  valores  extremos.  Segundo Bunchaft  e  Kellner  (1998,  p.  119):  “A moda tem como 
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característica importante a sua aplicabilidade a todos os níveis de medida – nominal, ordinal e 

intervalar – sendo seu emprego desejável em se tratando de dados em categorias, ou seja, 

distribuições de variáveis qualitativas”. 

Já a “tendência” representa uma seqüência aleatória de acontecimentos, combinando a 

correlação com a idéia de causalidade, desprezando o que verdadeiramente acontece com o 

todo.  Segundo  Spiegel  (1976),  considerando  os  componentes  de  uma  série  temporal21, 

tendência (T) é o movimento de inclinação dos dados, que pode ser ascendente, descendente 

ou estacionário. 

Matematicamente,  uma  série  temporal  é  definida  pelos  valores  Y1,  Y2,.....  de  uma 

variável (temperatura, valor de fechamento de uma ação, etc.) nos tempos t1, t2, ... . Portanto, 

Y é uma função de t simbolizada por Y = F(t). 

Um gráfico de série temporal, é descrito como um ponto que se move, de 
alguma forma análogo à trajetória de uma partícula material que se desloca 
sob  a  influência  de  forças  físicas.  Estas  forças  podem  ser  também  a 
combinação  de  forças  econômicas,  sociológicas,  psicológicas  e  outras. 
(SPIEGEL, 1976, p. 469) 

A análise dos movimentos ou variações características das séries temporais tem como 

problema a previsão de movimentos futuros, representados no quadro 7, a seguir.

Movimentos Tendências

Movimentos  podem  ser  a  longo  prazo  ou  seculares, 

denominada de variação ou tendência secular, indicado pela 

curva de tendência, ou reta de tendência. 

         y

                                                        t 
Tendência a longo prazo 

Movimentos ou ações cíclicas ou não periódicos referem-se 

às oscilações a longo prazo ou desvios em torno da reta ou da 

curva de tendência. Em atividades comerciais ou econômicas, 

são  considerados  quando  ocorrem em  intervalos  de  tempo 

superiores  a  um ano.  Ex.  Prosperidade,  recesso,  depressão, 

recuperação.

         y

                                                        t
Tendência a longo prazo e movimento cíclico

21  Segundo PIEGEL (1976, p. 469), uma série temporal é um conjunto de observações tomadas em tempos
determinados, comumente em intervalos iguais. Ex.: produção total anual de aço nos Estados Unidos.
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Movimentos Tendências

Movimentos  ou  variações  por  estações  referem  a  padrões 

idênticos, ou quase que uma série temporal parece obedecer 

durante os mesmos meses de anos sucessivos. ex. Aumento 

das vendas próximo do natal. A periodicidade pode se referir 

a  qualquer  intervalo de tempo,  como a diária,  a  horária,  a 

semanal, etc., conforme o tipo de dados disponíveis. 

         Y

                                                           t
                                                             
Tendência a longo prazo, movimento cíclicos 

e por estações 

Quadro 7 -  Movimentos e tendências.
Fonte: Análise das séries temporais.  Adaptado de Spiegel (1976, p. 471)

Ainda,  para Spiegel  (1976),  os movimentos irregulares ou aleatórios  referem-se aos 

deslocamentos  esporádicos  das  séries  temporais,  provocados  por  eventos  casuais  como 

enchentes, epidemias, greves, eleições, etc, e podem provocar movimentos cíclicos de outra 

natureza. Assim, a avaliação da tendência dar-se-á de várias maneiras possíveis, de acordo 

com a sua temporalidade. 

Porém, como consideramos aqui, o termo 'tendência' firmou-se firmou primeiramente 

no campo da moda. Segundo Erner (2004), é no séc. XX que isto acontece, principalmente 

nos anos 1930 com Coco Chanel e logo após ao final da guerra com Christian Dior. Isto 

porque, os grandes costureiros eram os que ditavam as tendências, que pouco a pouco se 

convertiam em moda nas ruas da cidade.

Figura 7 - Influências de Chanel como tendência (em 1930 e em 2007)
Fonte: http://www.fashion-era.com  (2008)
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Assim, segundo Erner (2004), os modistas e outras pessoas são as primeiras vítimas da 

moda, pois as tendências continuam sendo um mistério. Sendo assim, a moda não se aplica 

somente ao vestir, mas também a outros tipos de produtos, influenciando também as marcas, 

que são as pioneiras nos lançamentos. “Para fabricá-las, as marcas tem que submeter-se as 

regras da moda, dito de outro modo, converter-se em tendência, para mais adiante deixar de 

sê-lo”.(ERNER, 2004. p.17). 

Conforme Caldas (2004), o  termo “tendência”  22 deriva do latim  tendentia, particípio 

presente do nome plural substantivado do verbo tendere, cujos significados são “tender para” 

ou “inclinar-se para” ou “ser atraído por”. Para o autor, mais complexas do que a moda, as 

tendências apontam direções, ajudando a entender o futuro. 

De acordo com Caldas (2004, p. 109) quanto [...]” ao seu ciclo de vida, tendências de 

fundo são as que influenciam o social por longos períodos de tempo, enquanto que as de ciclo 

curto identificam-se com fenômenos passageiros de moda”. Esta possui um ciclo mais curto, 

muitas vezes semestral (por estações) “tendendo a ser reduzida cada vez mais, citando como 

exemplo  as  grandes  lojas  de  departamentos  com  coleções  semanais  ou  quinzenais.”  23 

(CALDAS, 2008).

O  autor  (ibid)  considera  importante  os  sinais  para  a  constituição  das  tendências, 

apontando  os  trendsetters24,  destacando  a  força  que  o  indivíduo  assumiu  no  mundo 

contemporâneo,  não  sendo  mais  características  somente  das  elites,  mas  que  qualquer 

indivíduo, a qualquer momento pode lançar um estilo. 

Considerando  o  aumento  substancial  da  velocidade  das  mudanças  que  afetarão  as 

organizações, as tendências têm grande importância na construção de cenários, sendo fonte de 

interpretação para a realização de projeções sobre o futuro da empresa. Neste sentido, Kotler 

(2005, p.30) afirma que:

Empresas  de  sucesso  devem  praticar  a  observação  de  tendências  e  o 
planejamento de cenários.  Nunca será  prejudicial  identificar  tendências  e 
especular  sobre  suas  implicações  para  a  empresa.  As  empresas  também 
podem se  beneficiar  imaginando diferentes  cenários  futuros  e  planejando 
respostas para eles. Empresas inteligentes poderão nomear uma pessoa ou 
um grupo para monitorar tendências e testar cenários. 

22 Para Houaiss (2004), tendência significa: 1. inclinação, vocação 2. Força ou ação pela qual um corpo é levado 
a mover-se num determinado sentido 3. orientação, direção (novas tendências da moda).

23 Entrevista realizada com Dario Caldas, em abril 2008 na FIEP/SENAI/PR.
24Segundo  Caldas  (2004),  os  trendsetters  são  indivíduos  que,  pela  influência  que  seus  comportamentos  e 

aparências exercem sobre os demais, apontam tendências, fazem moda ou lançam novos estilos.
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Este posicionamento pode ser visualizado no Gráfico I, quando Tighe (2007) aponta as 

tendências  como  decorrentes  da  identificação  de  oportunidades  emergentes,  para  o 

planejamento futuro, podendo ser utilizadas na construção de cenários.  

Gráfico I – Identificação de oportunidades emergentes

Fonte:  Adaptado de Tighe (2007)  –  Aplying experential  learning as  a  basis  for  implementing foresight  in  
organizations.

Esses cenários (figura 8), segundo o autor (ibid) são compostos de fatores sobre o que 

está acontecendo no mundo em relação a trabalho,  localidades, famílias, transporte,  lazer, 

economia, produtos e serviços, tecnologia, governo e mídia. 

Desse modo, o autor recomenda que se deve reconhecer e compreender as inter-relações 

entre  os  componentes,  pois  as  relações  individuais  com os  componentes  dos  cenários  se 

alteram de acordo com os valores de cada um, suas atitudes, necessidades e estilos de vida. 

Assim, para ele, a empresa, ao focar em produtos, serviços e inovação deve responder as 

seguintes questões: 

• que tipos de benefícios os clientes irão valorizar no futuro ? 

• como ser pioneiro na entrega destes benefícios ao mercado ? 
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Figura  8 - Fatores de análise de futuro e tipos de tendências  
Fonte: Adaptado de Tighe (2007)

O  mais  evidente  benefício  que  deriva  da  construção  de  cenários  é  um número  de 

futuros possíveis e as respectivas formas para lidar com cada um deles. No quadro 8, a seguir, 

apresentam-se algumas considerações sobre a construção de cenários.
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AUTOR CONSIDERAÇÃO 
Burdek (2006) A técnica de construção de cenários no desenvolvimento de produtos tem como 

função servir como instrumento de prognóstico.

Heijiden (2003) Dispositivo  para  apurar  a  nossa  percepção criativamente  e  sistematicamente 
sobre os possíveis futuros 

Godet (1987) Forma de representação da realidade futura,  a  fim de nortear  as  ações  sobre 
futuros possíveis e desejáveis.

Marcial (2001) É o mais adequado para auxiliar na definição de estratégias em nossos ambientes 
cada vez mais incertos e turbulentos

Ratcliffe (1999) As  metodologias  compartilham  algumas  premissas:  foco  nas  necessidades 
provenientes de objetivos da organização, decisão, estratégia ou plano; devem 
ter  estrutura  lógica  e  conteúdo  consistente;  seu  processo  deve  ser  altamente 
flexível e adaptável a cada situação focada. 

Saul (2002) Ajuda a identificar produtos inovadores muito mais cedo no mercado. pode-se, 
por exemplo, criar vários cenários abordando o mundo hi-tech25, a aldeia global26 

aldeias27 e foco no mercado interno28. 

Reibnits (1999) Esta  técnica  pressupõe  a  criação  de  alternativas,  avaliando  a  situação  da 
empresa,  incluindo  objetivos  e  estratégias  existentes,  forças  e  fraquezas, 
ajudando a estabelecer uma diretriz para se apropriar de oportunidades futuras e 
transformar ameaças a seu favor. 

Quadro 8: Técnicas de construção de cenários.
Fonte: Adaptado pela autora (2008)

Como exemplo de uso de cenário, pode-se citar o conglomerado holandês Philips, que 

mantem um Centro de Design corporativo: 

[...] em seu projeto “Visions of the Future” (1996), vem atuando num dos 
mais espetaculares cenários do Design dos anos 90.' Neste contexto foram 
montadas  equipes  interdisciplinares  (com  antropológicos,  ergonomistas, 
sociólogos, engenheiros, designers de produto, de interação, de exposição, 
gráficos assim como experts em vídeo  e cinema), que se preocuparam em 
saber quais os campos de produtos e os conceitos que serão importantes para 
um conglomerado como a Philips no futuro. Foram elaborados 60 cenários 
que se referem a áreas como 'pessoal',  'doméstico',  'público' e 'móvel'.  Da 
ligação das mudanças sócio-culturais, novos materiais e tecnologias e visões 
de  projeto  resultou  uma  variedade  de  conceitos  de  produtos  que  foi 
apresentada a grupos de  experts (compostos de futurólogos e analistas de 
tendências) para avaliação. (BURDEK, 2006, p.395).

25  Mundo hi-tech: o mundo é caracterizado por casas e carros altamente tecnológicos que as pessoas escolhem 
para passar um tempo considerável. A tecnologia permite que as pessoas montem suas casas e carros de acordo 
com seus  gostos.  A tecnologia  sofisticada  é  altamente  usada  para  ajudar  a  proteger  e  a  manter  casas  e 
automóveis.

26 Aldeia global: existe uma troca de valores além do individualismo e materialismo entre a comunidade e o 
ambiente. 

27 Aldeias: pequenas “cidades” dentro das cidades.
28 Foco no mercado interno:  este cenário foi adicionado por causa da perfeição durante um dos  workshops, 

quando se notou que não tinha sido gerado um cenário negativo. A IMA concordou sobre esta importância. O 
crescimento econômico tem problemas no mundo. Muitos países colocam tarifas e outras barreiras. Focam a 
resolução dos seus problemas internos. 
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3.3.1 As tendências segundo diversos autores

Neste tópico destacam-se os conceitos estabelecidos por alguns autores selecionados, 

por apresentarem conteúdos considerados pertinentes à análise efetuada. São eles Nelson e 

Garvey (2005), Liebl e Schwarz (2007), Buck et al. (1998) e Back (2008).

3.3.1.1 Tendências para Nelson e Garvey 

Nelson  e  Garvey  (2005)  consideram  que  o  planejamento  do  futuro  dentro  de  um 

negócio não só depende do setor, do negócio, ciclo do negócio, ou o do tamanho do negócio, 

mas crucialmente, da atitude em relação ao futuro, assegurada pela gerência. É necessário que 

o negócio seja gerido pró-ativamente, de modo a reformar o mercado e não somente reagir a 

inevitáveis condições de mudanças. 

Além disso, para eles (2005), as tendências se estabelecem a partir de diferentes escalas 

de tempo em relação às diversas forças motrizes sociais. Essas forças motrizes são tendências 

chaves, que devem ser interpretadas quanto ao seu impacto no futuro. 

Essas forças motrizes são:

a) Tendências de governo / políticas

A regulamentação pode ser problema crítico para as empresas já familiarizadas com o 

seu setor. No curto prazo, por exemplo, pode-se citar o impacto de um comentário político 

sobre  questões  sociais  pode  ter  influência  sobre  a  opinião  pública  (tendência  social  –  a 

seguir).  Quanto  ao  médio  e  longo  prazo  derivam  do  papel  do  governo  no  comércio  e 

sociedade em geral e seu impacto nas empresas.

b) Tendências econômicas

São as previsões econômicas usadas, de preferência, em termos estratégicos de curto ou 

médio prazo, entre 01 e 10 anos. Por exemplo, o crescimento do PIB oscila ano a ano, mas 

num contexto de longo prazo (10 anos), pode-se observar progressos consistentes. Portanto, 

as empresas não devem subestimar a importância da evolução econômica.  É fundamental 

dirigir  as  mudanças  de  longo  prazo  quanto  a  atitudes  e  necessidades,  ou  seja,  o 

comportamento do consumidor. 
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c) Tendências demográficas ou sociais

Faz-se necessário diferenciar as questões quantitativas nas previsões,  pois elas não 

evidenciam, por exemplo, qualitativamente o que seria uma “meia idade” para uma “velha 

idade” da sociedade e como estes conceitos vem mudando ao longo dos anos. Pode-se citar 

como exemplo o aumento da expectativa de vida e as mudanças hábitos nos consumidores.

d) Tendências tecnológicas

As mudanças em tecnologia acontecem em dois níveis bastante distintos. Inovações 

teóricas e mudanças de paradigmas na ciência podem acontecer de repente em condições 

intelectuais,  mas  suas  implicações  sociais  e  comerciais  desenvolvem-se  durante  muitas 

décadas ou até mesmo séculos, quando evoluem as infra-estruturas. A tendência, quando uma 

tecnologia começa a decolar entre os consumidores é tornar-se “hype” (momentânea), sendo 

sobrestimados os efeitos de curto prazo e subestimado o seu impacto no futuro, muitas vezes 

presumindo que o comportamento do consumidor muda tão rapidamente quanto a tecnologia. 

Ao mesmo tempo, para um limitado número de mercados, a internet surgiu como forma de 

tecnologia disruptiva e algumas empresas parecem estar em apuros considerando o longo 

prazo.

e) Tendências sociais

Com  elas  junta-se  uma  miscelânea  de  processos  sociais  que  são  associados  com 

mudanças  atitudinais,  mas  não  são  de  natureza  essencialmente  atitudinais.  As  questões 

sociais, como a ampliação e distribuição de renda, a mudança dos papéis, as crescentes taxas 

de obesidade, tendem a ter desenvolvimento lento, mas são propensas a ser distorcidas nos 

meios  de  comunicação  social,  sendo  um  campo  de  batalha  para  grupos  de  interesses  e 

ideólogos. Fica difícil para as empresas identificarem o que os consumidores percebem como 

verdade ou o que a mídia retrata como sendo a verdade. Por exemplo: a culpa da obesidade 

relacionadas às empresas produtoras de alimentos. 

f) Tendências culturais

A necessidade de desejar saber o que os consumidores vão querer no próximo ano, 

meses ou semana, faz com as empresas reduzam o tempo de criação e lançamento de um 

produto. Isto gera fenômenos de curta duração,  onde é perigoso confundir uma tendência 

importante com uma mera moda passageira.  A falta de inovação leva então ao insucesso no 

lançamento de muitos produtos. Tomando como exemplo o tênis Nike “Air rift”, uma moda, 
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mas  que  reflete  tendências  subjacentes  como  o  incremento  de  influências  culturais, 

preocupação crescente com design inovador e da utilização de materiais de valor (que reflete 

a importância crescente do capital intelectual e cultural), o papel da marca como suporte à 

inovação  no  mercado  de  massa,  o  desejo  de  exclusividade.  Previsores  não  devem então 

ignorar  os  modismos,  mas  considerá-los  como  eventos  transitórios  ou  expressões  de 

tendências. 

No entanto,  segundo eles,  existem diferentes  escalas  de  tempo para  vários  tipos  de 

mudanças (ibid). Essas tendências e suas escalas de tempo podem ser visualizadas no Figura 

9, a seguir.

Figura 9 – Visão de Futuro – Identificando diferentes ondas de tendências
Fonte:  Future Foundation (2005) -  Traduzido pela autora.

Nelson e Garvey (2005) dizem ainda que quanto aos tipos de pesquisas, as abordagens 

qualitativas seriam utilizadas no longo prazo a fim de responder questões do tipo “o que”, 

enquanto que as metodologias quantitativas para responder questões “quanto” em relação a 

um futuro mais próximo. 

Deve-se também considerar o mercado do consumidor moderno, mais complexo, com 

mais escolhas, com maior diferenciação, disponibilidade de mais marcas atendendo diferentes 

mercados e mais individualização, com produtos customizáveis, pois o volume de escolha, em 

muitos setores diferentes, multiplicou-se rapidamente nos últimos 10 anos (ibid). 
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3.3.1.2 Tendências para Liebl e Schwarz

Liebl  e  Schwarz  (2007)  trazem novas  abordagens  sobre  a  pesquisa  de  tendências, 

enfatizando que o termo é usado amplamente associado a  outros,  como 'megatendências', 

'moda', 'cultura jovem' etc. 

Consideram, que a decisão estratégica hoje é sinônimo de inovação quanto ao modelo 

de negócio, devendo as empresas definir sobre quais aspectos das tendências focar, supondo 

as que são estratégica ou economicamente relevantes, pois uma tendência mal interpretada 

pode levar à tomada de decisões inadequadas devido à desinformação. (ibid). Essa nova visão 

pode ser observada a seguir.

Figura 10 - Da  forma antiga à nova forma de decisão estratégica. 
Fonte: Adaptado de Liebl e Schwarz (2007)

Os autores consideram também que é relevante provocar um elo de ligação de inovação 

sócio-cultural e as inovações do modelo empresarial, lançando interligações entre tendências, 

o novo e a criação de mercado. Essa é a razão pela qual entendem a pesquisa de tendências 

como pesquisa de inovação, a ciência do novo. Para eles, se a natureza da inovação é levada a 

sério, então, a pesquisa de tendência deve observar as fases de invenção e difusão (ibid). 

Além  disso,  esses  autores  apontam  alguns  aspectos  que  devem  ser  inicialmente 

considerados. Em primeiro lugar, como pode ser identificado e o que constitui o novo? Em 

segundo lugar, o novo será generalizado em um montante significativo? 

Quanto à forma de identificação e constituição do novo, podemos dizer que isso refere-

se a o aspecto da invenção. Groys (1992 citado por Liebl e Schwarz, 2007,  p.5), afirma que 



68

“é o aspecto de ser novo que torna uma tendência fascinante e conduz a uma reavaliação de 

valores”, exemplificando com a estratégia de ready-made, quando Duchamp exibiu objetos do 

quotidiano em museus e galerias, ou quando Freud conectou o mito de Édipo à psicanálise ou 

como hoje  conectam-se  na  marca  Y-329,  Yohji  Yamamoto  e  Adidas  (fig.  11),  misturando 

sportswear com a vanguarda da moda, adequando os inovadores domínios da ciência como a 

biônica ou química biológica, baseadas na transgressão de disciplinas.  

Figura 11 – Marca Y-3 - Yohji Yamamoto e Adidas 
Fonte: Disponível em: <http://www.triads.co.uk/y-3-adidas-yohji-3.phtml> Acesso em 12.05.2008

Nesse caso, as tendências:

[...]  não representam meramente um desenvolvimento unidimensional, num 

determinado sentido,  uma quantidade a mais  ou menos,  mas representam 

uma combinação antiga não existente de uma série de diferentes contextos. 

(LIEBL; SCHWARZ, 2007, p. 5).

Já  para  Cova  e  Svanfeldt  (1993  apud  Liebl  e  Schwarz,  2007),  as  tendências  são 

particularmente  propensas  a  desenvolver  uma  'quebra  de  passagem'  quando  um 

desenvolvimento tecnológico está alinhado com a evolução do contexto sócio-cultural.

A segunda questão, quando o novo será generalizado em um montante significativo, 

refere-se à aspecto da difusão, ou seja, é a função de ligação de uma tendência, salientando de 

um lado o novo e, por outro lado indicando o seu potencial de difusão. Como exemplo, nesse 

caso, são citadas as folhas de notas Post-it, que podem ser coladas e facilmente removidas, ou 

29 A marca  Y-3  é  exclusiva  do  projeto  colaborativo  entre  a  empresa  Adidas  e  o  designer  japonês,  Yohji 
Yamamoto. A marca se origina da letra Y de Yamamoto e o número 3 se originam das famosas três listras da 
Adidas, que deu total liberdade de criação ao designer, sendo aplicada ao vestuário, calçados, acessórios e 
coleções. 
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o  creme  Nívea,  que  hidrata  sem  ser  gorduroso,  indicando  a  base  da  contradição  como 

inovação estratégica.(LIEBL; SCHWARZ, 2007).

Por outro lado, igualmente como em Caldas (2004), para Liebl e Schwarz (2007) as 

contra-tendências têm como argumento o fato de que, quando uma tendência é detectada e 

formulada, é mais provável que tenha pelo menos uma contra-tendência. “Inversamente, se 

nenhuma contra-tendência para uma dada tendência for formulada, então sua complexidade 

não foi suficientemente tratada.” (LIEBL; SCHWARZ, 2007, p. 6).

Liebl e Schwarz (ibid) consideram ainda que o ciclo de vida das tendências apresenta 

duas  fases: normalização (fase I) e pós-normalização (fase II), apresentadas a seguir.

a) A fase de normalização da tendência 

É a tendência enquanto um paradoxo, que atrai atenção porque é considerada como 

"anormal". Então, a difusão de uma nova tendência pode ser entendida como um processo de 

normalização, ou seja, um desenvolvimento da anormalidade à normalidade.

No entanto, para que os desvios se movam para a corrente principal  (mainstream), os 

regimes de valor têm de mudar (LIEBL; SCHWARZ, 2007)

Matheus  e  Wacker  (2003  apud  Liebl  e  Schwarz,  2007),  descrevem  o processo  de 

normalização,  trazendo fundamentação para a formulação de ciclos de vida de tendências 

genérico,  demonstrando como as  inovações  sociais,  e  portanto,  as  tendências,  nascem no 

desvio da mente, sobre as margens da sociedade,  conforme apresentado no quadro 9, a seguir.
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Cobertura da mídia Menção de 
detenção de 
desvios e 
morte

Estranheza;
capricho

O que você 
precisa saber

Onde você 
precisa estar

O que você 
precisa ter/ fazer

Tamanho da 
audiência

Uma Limitada Grupos 
identificáveis

Múltiplos 
grupos

Mercado de massa

Quem beneficia 
(assumindo um 
benefício existente)

Desvio 
original

Desvio 
original

Mídia, cool 
watchers, 
empresários

Marqueteiros Decisores de 
mercado de massa

Potencial comercial 0% 1-5% 10-25% 30-40% 70-100%

Papel do desvio 
iniciante

Originador Objeto de 
veneração

Mais ou menos 
tolerado

Ponto de 
referência

Precisa mudar ou 
ser eliminado

Quociente de 
autenticidade

100% 85-90% 60-70% 30-40% 10%

Veículo de 
comunicação

Desvios 
originários

Boca a boca Eventos, notícias 
características

Principal notícia 
de cobertura

Propaganda e 
marketing

Relação com a 
sociedade 
convencional

Antagônico Hostil Tolerância
namoro

Apreciação
cultivo

Aceitação

Quadro 9 – Da margem à convenção social 
Fonte: Fase de normalização de uma tendência (MATHEUS; WACKER, 2003 apud LIEBL; SCHWARZ, 2007) 

- Tradução livre da autora

Assim,  o  "domínio do indiferente"  segue à  "margem" e exige  que essas  tendências 

tenham sido adotadas por grupos que se rotulam como a vanguarda marginalizada (a "ponta 

ou borda"- the edge).

Os caçadores de tendências, também conhecidos como "cool hunters', segundo  Liebl e 

Schwarz (2007), na tentativa de prever a próxima fase (ou seja, a "próxima grande coisa", 

com  compatibilidade  de  massa)  estariam  então  relativamente  atrasados  na  coleta  das 

tendências, o que resulta em curto período de tempo para a tomada de decisões estratégicas. 

Então, quando a fase da "convenção social" é alcançada, acontece intensa concorrência 

não  permitindo  muito  tempo  na  liderança.  Assim,  o  que  se  considera  como  fenômenos 

bizarros fenômenos de hoje é o ponto de partida para as correntes principais no futuro. 

Os principais pontos destacados pelos autores para se detectar tendências seriam:

- em primeiro lugar, enquanto a nova prática se difunde na sociedade, é reavaliada: o que 

começa como uma "perversão" de um grupo estigmatizado torna-se a "preferência" de 
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uma ampla audiência e até mesmo parte do estabelecimento;

- em segundo lugar, de acordo com Dekkers (1996 apud LIEBL e SCHWARZ, 2007),  a 

normalização de uma prática sócio-cultural pode também ser considerada como alteração 

nos  regimes  de  valores  gerais:  mesmo aqueles  indivíduos  que  não  adotam uma certa 

prática tendem a aceitá-lo e, mesmo assim, pensam ser "normal";

-  em terceiro lugar, embora tal prática esteja se espalhando, tende a perder as suas formas 

extremas e tomar sabor de compatibilidade de massa. Isso permite que até mesmo grupos 

maiores se relacionem e tornem a tendência  um “alvo móvel".  (LIEBL; SCHWARZ, 

2007). 

A  transformação  de  uma  categoria  psicológica  ("perversão")  em  uma  categoria 

economica ("preferência") chama a atenção para o fato de que novos mercados estarem sendo 

criados aqui. 

Groys30 (2003, apud Liebl e Schwarz, 2007) ressalta que os movimentos de protesto 

social  sempre  tenderam a  criar  novos mercados  como,  por  exemplo,  a rock  music ou os 

alimentos  orgânicos.  Em suma,  dissidência  e  desvios  podem ser  equivalentes  a  mercados 

potenciais.

Para efeitos de estratégia e de se detectar mercados potenciais, uma tendência não deve 

ser concebida como algo quantificável, devendo ser pensada como uma vaga silhueta, um 

resumo  antecipado,  tendo  muito  a  ver  com  linha  de  demarcação  entre  normalidade  e 

anormalidade.  Por isso,  é importante,  por um lado,  centrar a atenção sobre a detecção de 

fenômenos  anormais  e,  por  outro,  sobre  as  forças  que  dirigem  o  posterior  processo  de 

normalização, o que pode levar a uma convenção social.

Ao se comparar esta fase ao gráfico de Tighe (2007),  citado anteriormente,  pode-se 

dizer que a necessidade de se prever mudanças futuras se caracteriza pela identificação da 

margem ou borda; o domínio do indiferente e próximo grande acontecimento e a principal 

corrente, que se refere a fase de convenção social.

b)  A pós-normalização da tendência 

A pós-normalização,  apresentada  no quadro 10,  [...]  “do  ponto  de  vista  estratégico, 

apesar de parecer menos interessante, caracteriza-se pela reciclagem e novas oportunidades”. 

(MATHEUS; WACKER, 2003 apud LIEBL; SCHWARZ, 2007, p. 10). 

 Para  esses  autores,  “uma  ‘velha’  tendência  pode  ter  ao  mesmo  tempo  várias 
30 Ver Groys, B. Über das Neue: Versuch einer Kulturökonomie. München: Hanser, 1992.
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encarnações e dependendo do contexto, elas podem: congelar num ‘cliché’, desenvolver-se 

como 'ícone cultural', acabar como um raro exemplo de um ‘arquétipo’, ou simplesmente cair 

em ‘esquecimento’.” (MATHEUS; WACKER, 2003 apud LIEBL ; SCHWARZ, 2007, p. 11).

Cobertura da 
mídia

O que você 
precisa ter/ 
fazer

Sátira
desprezo

Cultural 
“placeholder”
(lugar titular)

Redefine a 
compreensão 
cultural

Nostalgia ou 
negligência

Tamanho da 
audiência

Mercado de 
massa

Mercado de 
massa

Universal Universal Nicho na melhor 
das hipóteses

Quem 
beneficia 
(assumindo 
um  benefício 
existente)

Decisores de 
mercado de 
massa

Outros que não 
trouxeram o 
devox31 à 
convenção social

Campeões de 
convenção social 
e ou estágio de 
cliché

Proprietários de 
direitos autorais

Nichos minúsculos

Potencial 
comercial

70-100% Menos que no 
nível de 
convenção social

70-100% 40-60% Menos de 1%

Papel do 
desvio 
iniciante

Precisa mudar 
ou ser 
eliminada

Objeto de sátira 
ou do ridículo

Imagem Referência Transforma-se em 
nota de rodapé

Quociente de 
autenticidade

10% Menos de 10% 25% 40% 0-100%

Veículo de 
comunicação

Propaganda e 
marketing

Indústria do 
entretenimento
mídia de massa

Aplicações não 
tradicionais

Aplicações 
universais

Devotos

Relação com 
a sociedade 
convencional

Aceitação Divertimento Modelo Padrão definido Exemplo negativo

Quadro 10 - Da convenção social ao arquétipo ou esquecimento.
Fonte: Ciclo de vida de uma tendência: pós-normalização (MATHEUS; WACKER, 2003, p. 43, apud LIEBL; 

SCHWARZ, 2007) - Tradução da autora

31  A palavra “devox” descreve um indivíduo que apresenta um comportamento de desvio ou cujas idéias são 
consideradas estar no “fringe”. Do original: “the word devox describes an individual which shows a deviant 
behaviour or which ideas are considered to be at the fringe.” (SCHWARZ, 2008b)



73

3.3.1.3 Tendência para Buck et al.

Buck  et al. (1998) tratam do gerenciamento da tendência nas empresas, evidenciando 

que  não basta à empresa correr atrás da moda ou de qualquer hype.

 
Uma melhor compreensão do assunto, incluindo a amplitude do impacto das 
mudanças de mercado e relevância empresarial,  resulta em um campo de 
ação,  que  todos  os  envolvidos  no  processo  econômico  –  sejam  eles 
empresários, designers de produto, profissionais de marketing, consultores, 
analistas  financeiros,  jornalistas  ou  representantes  de  trabalhadores  – 
consideram elementar. (BUCK et al. 1998, p. 39).

Para  os  autores,  a  fim de  direcionar  a  inovação  no desenvolvimento  de  produto  é 

importante reconhecer precocemente as tendências em forma, estilo e tecnologia, e torná-las 

úteis  para  a  empresa.  Deve-se  também integrar  áreas  de  tecnologia,  desenvolvimento  de 

produtos, produção, marketing e design, a fim de gerenciá-las. 

Portanto, em uma gestão eficiente, além da pesquisa em tendência, é necessária uma 

cultura  corporativa  pró-ativa,  visionária,  que  atue  a  partir  da  criação  de  uma  arquitetura 

permeável às tendências, com impulsos contínuos às tendências, que devem partir tanto da 

base quanto do topo.

Assim, os autores estabelecem uma distinção entre dois tipos de pesquisa de tendências, 

o conceito clássico e o moderno:

• o conceito clássico considera a tendência um desenvolvimento significativo de longa 

duração, que descrevem fenômenos individuais como de desenvolvimento social; não 

devendo ser confundidas com ondas de moda; não são rápidas,  mas correntes;  são 

processos sócio-econômicos ou estruturais grandes e mundiais que nos influenciam 

individualmente, modificando as pessoas, colocando-as lado a lado no futuro;

• o conceito moderno considera que a tendência encontra-se em várias publicações, em 

que  é  comparada  com a natureza;  são as  etapas  intermediárias  de uma divisão,  o 

caminho para  a  cristalização  da mudança,  sendo comparadas  com o  topo de  uma 

montanha, fazendo com que muitos pesquisadores a definam de modo fácil (ibid).

Para  a  compreensão  das  tendências  destacam ainda  que  é  essencial  conhecer  tanto 

fatores  tanto  exógenos  como  endógenos,  os  quais  podem  se  sobrepor  uns  aos  outros, 

precisando  serem descobertos  e  aproveitados  pelas  empresas  a  fim de  gerarem inovação 

social,  de  mercado  e/ou  tecnológica.  Por  exemplo,  o  surgimentos  de  novos  materiais  ou 
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cuidados com o meio ambiente podem ser considerados fatores exógenos. Por outro lado,  os 

patins em relação aos  carving-sky  (esquis de neve com entalhe),  são considerados fatores 

endógenos (ibid).

Ao  contrário  de  autores  que  consideram  as  tendências  somente  na  definição  da 

estratégia de produtos, para estes autores (ibid), as tendências influenciam todas as fases do 

desenvolvimento de produtos, desde a sua concepção até decisões futuras, como se observa 

na figura 12 a seguir: 

Figura 12 - Base para uma gestão de produto eficiente.
Fonte:  Adaptado de Buck et al.(1998)

Segundo  Buck  et  al. (1998),  as  tendências  tecnológicas  são  consideradas  como 

geradoras de inovação; as sociais, como fatores para aceitação social; e as estilísticas, como 

valorização estética. Todas elas reunidas dão força ao produto, aliando à força competitiva 

valor gerado em relação ao futuro. 

Um  modelo  de  gestão  de  tendências,  segundo  os  autores  (ibid),  apresenta  alguns 

requisitos: 

 espontaneidade, com atribuições linguísticas e visuais; parâmetros de referência, sobre 

os quais se constrói uma tendência e como a empresa pode interferir neles;
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 congruência  cognitiva,  com a inclusão de aspectos estéticos,  emocionais e visuais, 

representativos do mundo experiencial; 

 contextualidade,  ao  considerar  a  complexidade  e  variabilidade  do  processo  de 

desenvolvimento social; 

 relevância, ao enfocar a essência; 

 requisitos  estáticos  e  dinâmicos,  considerando  o  estático-estrutural  e  dinâmico 

evolutivo das tendências; 

 e forma, como o que se pode dar forma, interpretações complexas das tendências.

Além disso, os autores (ibid) propõem a análise de tendências baseada nas estratégias de 

pesquisa  dos  institutos  existentes,  orientadas  ao  mercado,  contendo  os  níveis  de  análise 

qualitativo, quantitativo e estético, sendo esse último realizado por alguns institutos de moda, 

feiras, e publicações sobre tendências. (BUCK et al., 1998, p. 83-84).

Essa tríade apresenta de uma maneira de clara como a análise de tendências pode ser 

realizada holisticamente, relacionando informações já existentes, aplicando-as não somente a 

partir  das  demandas  dos  consumidores,  mas  colocando  o  produto  como ponto  central,  e 

voltado  à  inovação.  Para  os  autores  (ibid),  esse  modelo  pode  ser  apresentado conforme 

quadro a seguir.

Nível de atuação Elementos de análise 
Objetivo

(quantitativo)

“Hard facts” ou manifestações concretas → propriedades tecnológicas e 
elementares  do  projeto,  os  componentes,  o  preço,  a  embalagem,  a 
natureza da utilização ou do aspecto promocional.

Subjetivo

(qualitativo)

Valores  ou  dimensões  de  estilo  de  vida,  atribuições  subjetivas  de 
interesse que possam combinar consumidores potenciais. Podem ser de 
natureza  racional  ou  emocional,  refletindo  necessidades,  medos, 
interesses,  expectativas  racionais,  etc.  específicos  de cada produto ou 
tendência potencial.  Ex.: um preço elevado pode tanto corresponder a 
uma  exigência  de  diferenciação  orientada  ao  luxo,  como  provocar 
receios de prejuízo, desencorajando o consumo; uma cor de tendência 
como  o  laranja  pode  relacionar  com  atributo  positivo:  energia, 
juventude, como negativo: agressividade ou excentricidade. 

estético32 Todos os  aspectos  estilísticos,  ou seja,  os  aspectos  concretos  de uma 
tendência,  ou  seja,  que  tendências  estilísticas  existem no  mercado  e 
dispõem  de  potenciais  futuros  adequados  (diferente  da  abordagem 
clássica  do  marketing  sobre  as  expectativas  dos  consumidores  e  do 

32 Segundo Buck et al. (1998), por estética entende-se mais do que apenas aspecto formal do produto (dimensão 
objetiva), ou senso de percepção individual (dimensão subjetiva). Ela é o vínculo que une ambos os níveis → 
é o que se chama de “mundo do estilo” (uma cozinha no estilo anos sessenta, por exemplo). Este mundo é 
consequência do modo plural de vida das pessoas, bem como dos sistemas de economia de mercado, no qual 
a diferenciação desempenha uma papel cada vez mais importante. 
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entendimento clássico do design – quais concepções estéticas podem ser 
derivadas de um produto e de sua utilização). Definir esta amplitude é 
questão crucial para a indústria.
Cada  “nova”  oferta  de  estilo  consiste  menos  nos  princípios  de  estilo 
propriamente dito,  mas numa mistura de outras áreas de mercado ou 
áreas devida existentes  e dos princípios  de estilo  já  aprendidos pelos 
consumidores. Ex.: “orgânico”, “retrô”, “high-tech”. Se estes elementos 
de estilos ou princípios de estilos individuais forem ligados entre si de 
forma  consistente,  surgem os  universos  de  estilo  como  o  “country”, 
“seventies” ou o “avant-garde” que possuem um caráter de orientação 
passível de tendência para os consumidores e também para empresas. 

Quadro 11 – Tríade de análise das tendências
Fonte: Adaptado de Buck et al. (1998)

Assim, pode-se construir  um cenário de acompanhamento contínuo, apoiado em um 

banco de dados hipertextual, fazendo a correlação entre informações visuais, de linguagem de 

produto e ambiente de forma criativa. 

Deve-se reconhecer que as tendências emergem primeiro em áreas afins de mercado, 

antes  de  penetrarem no próprio  mercado. Por  exemplo,  para  a  indústria  da  porcelana,  o 

contexto da tendência seria interiores, móveis, etc, que por sua vez relacionam-se a novos 

materiais etc. (BUCK et al., 1998). 

Ao final do processo de monitoração, pode-se representar opções de desenvolvimento 

de produto relativamente claras, por meio de uma matriz de orientação de posição visual para 

avaliações qualitativas. (BUCK et al. 1998).

Assim,  considera-se  que  o  design  tem  um  importante  papel  na  adequação  das 

tendências, de forma a realizar estes mapas visuais, podendo propiciar à geração de produtos 

diferenciados,  aliando a  estética  e  sobretudo à  caracterização  do “novo” que faz com os 

produtos sejam aceitos pelos consumidores. 

3.3.1.4 O modelo de referencial de pesquisa de tendências de Back 

Back (2008), apresenta um modelo de referência, que visa orientar as empresas quanto a 

correta gestão de [...] informações sobre o ambiente de mercado em que estão inseridas de 

forma  a  orientar  o  processo  de  prospecção  para  estabelecer  uma  vantagem competitiva. 

(BACK, 2008, p. 5). Ela enfatiza que, de forma flexível, o modelo pode ser utilizado mesmo 

por empresas de pequeno porte.

Para a autora (ibid), a empresa que utilizar as pesquisas de tendências no planejamento 
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de produtos deve observar as relações, as interdependências e influências de setores afins. “O 

setor de cerâmica de revestimento, utiliza informações do setor de moda para decidir sobre 

cores,  padronagens,  formatos,  estilos  das novas coleções,  [..]  bem como a arquitetura,  as 

novas  tecnologias  de  construção,  tecelagens,  indústria  de  móveis,  entre  outros  vetores.” 

(BACK,  2008,  p,  66).  Além disso,  ela  propõe  a  identificação  de  ciclos  de  lançamentos 

(anuais, semestrais), dependendo do setor em estudo.

Assim, o modelo constitui-se de planejamento de pesquisa de tendência, identificação 

de fontes de influências, coleta e análise de dados e aplicação dos resultados na empresa.

A autora  (ibid)  considera  que  as  macrotendências  (aquelas  em se  te  tem pouca  ou 

nenhuma possibilidade de intervenção) se apresentam em um contexto geral e com ciclo de 

mais de 2 anos; já as tendências de curto prazo (possibilitam a observação), compõem um 

contexto específico, de ciclo de até 2 anos.

Para a autora (2008), as macrotendências33 compreendem o planejamento estratégico, 

posicionamento de mercado e objetivos associados ao contexto geral.  Já as tendências de 

curto prazo34, envolvem planejamento de portfólio, desenvolvimento de produto e objetivos 

associados ao contexto específico.

Na  figura  13,  a  seguir  apresentam-se  identificação  das  influências  relacionadas  às 

macrotendências (política, econômica, social, tecnológica e ambiental).

33 Para Back (2008), nesta fase busca-se a análise de mercados maiores, mudanças na economia global, nas 
regulamentações e na política, na sociedade como um todo e em tecnologias que orientam as relações de 
consumo. O modelo considera aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais.

34 Para  Back  (2008)  as  tendências  de  curto  prazo dependem das  tendências  de  longo prazo,  porque  estas 
definem o contexto geral.
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Figura 13 - Identificação das influências para as macrotendências.
Fonte: Back (2008, p. 95)

Especificamente com respeito às tendências de curto prazo , o planejamento deve se 

realizar  a  partir  das  seguintes  fases:  a)  identificação  das  influências   composta  de 

macrotendências, comportamento – celebridades, eventos, modas; tecnologias – materiais e 

processos para o setor; e setores de referência – empresas líderes formadoras de opinião e o 

uso  de  mapa  de  influências;  b)  seleção  das  fontes  de  referência35 (interna  ou  externa  a 

empresa,  de  forma  qualitativa  ou  quantitativa)  para  coleta  de  dados  e  resultado  parcial, 

conforme figura 14.

35 Estas fontes de referências podem ser provenientes de centros especializados de pesquisa, mas que poderiam 
exigir de uma pequena empresa, tempo e recursos que não está disposta a investir.  Pode vir também de 
dentro da empresa: setor de marketing, de pesquisa da própria organização. 
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Figura 14 - Identificação das influências para as tendências de curto prazo.

Fonte: Back (2008, p. 98)

No entanto,  considera  que  as  macrotendências  não  trazem indicações  claras  para  o 

desenvolvimento de produtos e que as de curto prazo podem gerar os cadernos de referências, 

definindo cores,  estrutura,  estilo,  materiais,  entre  outros.  Ainda  aponta  que  a  última fase 

define a forma na qual o resultado da pesquisa deverá ser apresentado, dependendo do tipo de 

inovação desejada:  radical  ou incremental.  Portanto,  é  essencial  que  a  empresa  defina os 

objetivos e abrangência da pesquisa (macrotendências ou tendências de curto prazo).(BACK, 

2008).

Assim,  como  Rozenfeld  et  al.  (2006),  ela  considera  que  é  na  fase  de  pré-

desenvolvimento que a  pesquisa de tendências pode auxiliar  na definição de portfólio  da 

empresa,  apoiando  a  decisão  de  novos  produtos  e  que  na  fase  de  desenvolvimento  se 

caracteriza pela necessidade de melhoria estética, buscando tendências de curto prazo.

Complementarmente, aponta a formação de equipe para a realização de pesquisa, bem 

como  estabelecimento  de  um  cronograma,  reuniões,  avaliação  especializada,  técnicas  e 
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procedimentos de análise financeira, software de gestão de projetos e melhores práticas de 

gestão de recursos humanos.

3.3.1.5 Quadro síntese das abordagens

Com a finalidade de comparar as abordagens dos autores anteriormente apresentados, 

elaborou-se um quadro síntese, a fim de facilitar evidenciar pontos em comum, bem como 

lacunas sobre o estudo das tendências.

Termo/autor Nelson e Garvey 
(2005)

Liebl e Schwarz 
(2007)

Buck et al. (1998) Back (2008) 

Planejamento do 
futuro na empresa.

Depende de uma 
atitude gerencial.
 

Decisão 
estratégica é 
sinônimo de 
inovação 
(interligações entre 
o sócio-cultural e o 
modelo 
empresarial). A 
empresa deve 
decidir sobre quais 
aspectos das 
tendências focar.

Gerenciamento da 
Tendência a partir 
das mudanças no 
mercado e 
relevância 
empresarial 
(integração áreas 
de tecnologia, 
desenvolvimento 
de produtos, 
produção, 
marketing e 
design). 
Cultura 
corporativa pró-
ativa. 

Modelo de 
referência para 
gestão de 
informações sobre 
ambiente e 
mercado em que se 
inserem as 
empresas. 
A empresa deve 
definir os objetivos 
e abrangência da 
pesquisa 
(macrotendências 
ou tendências de 
curto prazo) 

Tendências As tendências  se 
estabelecem a 
partir de diferentes 
escalas de tempo 
em relação as 
força motrizes 
sociais   (governo/
políticas, 
econômicas, 
demográficas 
tecnológicas, 
sociais, culturais, 
ambientais).

Devem ser 
interligadas com o 
novo e a criação 
do mercado. 
São uma 
combinação antiga 
não existente de 
uma série de 
diferentes 
contextos.
Toda tendência 
deve ter uma 
contra tendência. 

Geram inovação. 
O reconhecimento 
precoce das 
tendências em 
forma, estilo e 
tecnologia, a fim 
de torná-las úteis 
para a empresa.
Influenciam todas 
as fases de 
desenvolvimento 
de produtos. 
Tendências 
tecnológicas 
geram inovação, 
sociais - aceitação 
social, estilísticas 
– valorização 
estética.

Divide em: 
Macrotendências 
(políticas, 
econômicas, 
sociais, 
tecnológicas e 
ambientais). 
Orientam  o 
planejamento 
estratégico, o 
posicionamento de 
mercado e os 
objetivos 
associados ao 
contexto geral.
Tendências de 
curto prazo 
(macrotendências, 
comportamento, 
tecnologias e 
setores de 
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referência). 
Orientam o 
planejamento de 
portfólio, o 
desenvolvimento 
de produtos e os 
objetos associados 
ao contexto 
específico. 

Abordagens Qualitativas (o 
quê, no longo 
prazo)
Quantitativas 
(quanto, no curto 
prazo)

Normalização 
(relacionada as 
fases de uma 
tendência, ou seja, 
margem, borda, 
domínio do 
indiferente, 
próximo grande 
acontecimento, 
convenção social)

Pós-normalização
(convenção social, 
cliché, ícone, 
arquétipo e 
esquecimento)

Produto como 
ponto central, 
voltado à 
inovação.
Conceito clássico: 
longa duração, 
descrevendo 
processos sócio-
econômicos ou 
estruturais grandes 
e mundiais que 
influenciam e 
modificam as 
pessoas. 
Conceito 
moderno: as 
tendências já estão 
em várias 
publicações , como 
etapas 
intermediárias de 
uma divisão, sendo 
definida de modo 
fácil. 

Macrotendências – 
aquelas com pouca 
ou nenhuma 
possibilidade de 
intervenção, 
apresentando-se 
num contexto geral 
com mais de 2 
anos.

Curto prazo  - 
possibilitam 
observação), 
dentro de um 
contexto 
específico, num 
ciclo de até  2 
anos.   

Gerenciamento da 
tendência 

Não abordam este 
tópico e sim 
considerar as 
diferentes 
temporalidades / 
tipo.

A partir da 
compreensão da 
fase em que se 
encontra e de sua 
capacidade de 
obtenção  e 
tratamento destas 
informações. 
Os Institutos 
estariam próximos 
ao grande 
acontecimento, o 
que não permitiria 
grandes ações 
devido ao curto 
espaço de tempo 
em que se 
encontram. 

Caracterização do 
“novo”

Tríade de análise 
das tendências 
(qualitativa -estilo 
de vida, 
quantitativa – 
propriedades do 
projeto, e estética 
– aspectos 
concretos de uma 
tendência)

Cenário de 
Acompanhamento 
contínuo (banco de 
dados hipertextual- 
correlação de 
informações 
visuais, de 
linguagem de 
produto e 
ambiente).

Apresenta  modelo 
de referência. 
Planejamento de 
produto – relação, 
interdependência e 
influências de 
setores afins, coleta 
e análise dos dados 
e aplicação dos 
resultados na 
empresa. 
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“Não consideram 
as diferentes 
temporalidades / 
tipos das 
tendências e sim 
sua evolução como 
tendência”.

Relacionamento 
com área afins do 
mercado.

Utilização de 
matrizes de 
orientação de 
posição visual 
(avaliações 
qualitativas).

Caracterização do 
“novo” para 
aceitação.

Uso das pesquisas 
por MPEs 

Não faz referência Considera que não 
deve onerar a 
empresa.

Não faz referência. Considera que o 
modelo pode ser 
aplicado em 
qualquer tamanho 
de empresa. 

Quadro 12 – Quadro síntese das abordagens
Fonte: a autora 

Analisando  este  quadro  pode-se  observar  que  quanto  ao  planejamento  futuro  da 

empresa, todos os autores consideram a importância dada ao assunto tendências pela gerência. 

Porém, os autores  Buck et al. (1999) e Back (2008) apresentam informações práticas quanto 

ao gerenciamento tanto da tendência quanto à estrutura de tomada de decisões, sobre quais 

aspectos das tendências focar, limitado-se ao planejamento da empresa dentro de num prazo 

pré-estabelecido.

Quanto as tendências, os tipos e temporalidade são melhor caracterizados por Nelson e 

Garvey (2005) e posicionados quanto a forma de utilização e busca de informações por Back 

(2008).  Esta se utiliza das tendências de longo prazo (econômicas, demográficas, políticas, 

sociais, tecnológicas, ambientais) como macrotendências (2 a 10 anos) podendo ser utilizadas 

junto às  de  curto  prazo  (até  10  anos),  dependendo do período em que  a  empresa  deseja 

planejar. Liebl e Schwarz (2007) apresentam a questão do “novo”, com toda a evolução de 

uma tendência dentro de suas fases, a importância de seu tratamento e o conceito de contra 

tendência. Buck et al. (1998) consideram importante as tendências no longo prazo e criticam 

aqueles que as definem de modo fácil, observando o que já está em publicações, e não na 

borda, como apresentam Liebl e Schwarz (2007). 

Quanto as abordagens de análise sobre longo e curto prazo, Nelson e Garvey (2005) as 

consideram qualitativas (longo prazo) e quantitativas (de curto prazo) dentro da escala por 
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eles definida. Liebl e Schwarz (2007) fornecem uma estrutura completa da definição de uma 

tendência e que pode ser tratado por Institutos altamente especializados, porém consideram 

que  a  maioria  deles  já  atua  na  fase  do  grande  acontecimento,  o  que  não  permite  um 

planejamento a longo prazo. Buck  et al. (1998) consideram importante o longo prazo, mas 

não definem o que seja este longo prazo e que as tendências apresentadas no curto prazo são 

definidas de forma muito fácil, dificultando uma ação de planejamento de futuro.

Quanto  ao  gerenciamento,  Nelson  e  Garvey  (2005)  não  abordam  o  tema.  Liebl  e 

Schwarz (2007) e Back (2008) consideram importante constatar em que estágio se encontram 

e  a  identificação  da  influências,  porém tratados  de  forma diferenciada,  pois  enquanto  os 

primeiros consideram a fidelidade das fontes, a segunda considera que as de longo prazo não 

permitem um planejamento de produtos, ficando somente para o curto prazo (até 2 anos). Já 

Buck  et al. (1998), apresentam uma maior preocupação e dividem esta análise numa tríade 

(qualitativa,  quantitativa  e  estética),  uma  análise  de  setores  que  interferem,  bem como a 

estruturação  de  um  modelo  de  apresentação  dos  resultados  desta  análise,  incluindo  as 

tendências  em  todas  as  fases  do  processo  produtivo,  sendo  mais  completo  quanto  ao 

gerenciamento da informação.

Quanto  ao  uso  da  pesquisa  de  tendências,  somente  Schwarz  (2007)  considerou  a 

questão dos custos para sua aquisição, o que deve não deve onerar a empresa e Back (2008) 

considera que o modelo de informação pode ser utilizada por qualquer tamanho de empresa, 

mas  não  apresenta  as  condições  por  porte,  especificamente  por  uma  MPE,  objeto  deste 

estudo.

Assim, pode-se concluir que as tendências requerem um acompanhamento contínuo em 

fontes fidedignas, por parte da empresa que deseja inserí-las em seu planejamento, atuando 

em  todo  o  ciclo  do  produto.  Portanto,  a  aplicação  deste  conceito  nas  MPEs  pode  ser 

apropriado  mediante  o  acesso  a  um  referencial  de  fácil  acesso  e  baixo  custo,  além  de 

motivação para sua utilização e gerenciamento adequado.

3.4.TENDÊNCIAS E A LOUÇA DE MESA

As  tendências  para  o  setor  de  louça  de  mesa  ainda  não  ocorrem  de  forma  tão 

sistematizada, conforme a discussão apontada pelos autores analisados anteriormente. Porém, 

segundo Kistmann (2001, p. 137), “a comercialização da porcelana na contemporaneidade 

acontece a partir de alguns elementos-chave que orientam a sua produção e o seu design.” 

Neste sentido, a autora destaca as feiras de comércio internacionais: Ambiente e Tendence 
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(Frankfurt), Maison e Object (Paris), sendo marcos importantes em termos de tendências para 

os fabricantes na Europa. A International Home & Houseware Show (Chicago) representa o 

comércio na América e no Brasil e a Gift Fair (São Paulo) é considerada um evento de grande 

importância para esta indústria. É nestas feiras que se encontram as novas tendências e onde 

“[...]  todos  os  produtos  que  podem  vir  compor  o  que  se  denomina  cultura  da  mesa.” 

(KISTMANN, 1997, p. 137).

Com base no observado,  ela  destaca  que  a  inovação no  mercado alemão podia  ser 

classificado a partir de aspectos relacionados ao uso dos materiais, de aspectos simbólicos ou 

de modificações sociais.

Além disso, apresenta os grupos de consumidores conforme classificação apresentada 

na feira Ambience em Frankfurt, Alemanha, em 1999, apoiada nos diferentes estilos de vida 

dos consumidores.

Essas duas classificações podem ser observadas no quadro 12, a seguir: 

CLASSIFICAÇÃO ABORDAGEM

Inovação com 

base na 

associação com 

outros materiais

Apresenta novos designs, considerando o novo contexto que compõem a mesa: 

jarras  térmicas  para  café,  talheres  com cabos plásticos,  produtos  consumidos 

diretamente de suas embalagens.  São produtos utilizados em cafeterias, hotéis e 

restaurantes, onde a limpeza é essencial, a possibilidade de retiradas das partes 

mais difíceis de serem higienizados em máquinas de lavar, diminuindo também 

o índice de danos as peças. 

Linha aventura 

ou fantasia

Busca de valores que remontam ao passado, a situações de campo, situações que 

são valorizadas por outras culturas. Este tipo de linha leva à decoração manual, 

dando a peça uma rusticidade que remonta a sociedades mais distantes,  mais 

simples. 

Linha trends Decorrente  de  modificações  sociais  nos  grupos  familiares,  assim  como 

tendências  em  comportamento:  casais  sem  filhos  ou  células  de  um  único 

indivíduo,  grupos  de  jovens.  Essas  configurações  sociais  apresentam  tanto 

hábitos  culinários  e  de  consumo  alimentar  diferentes  do  padrão  tradicional, 

como os elementos simbólicos particulares que compõem o seu universo. 

Life style e 

design de 

porcelana

Formuladas  a  partir  de  um  estudo  sociodemográfico  que  considera  a 

identificação de objetivos na vida e valores praticados pelos consumidores-alvo. 

Adotada a partir de 1998 para o setor cerâmico. 'Estilo de vida' ou 'grupos-alvo' 

é  um tipo de classificação de mercado que agrupa os consumidores segundo 

cinco padrões de comportamento, trazendo um melhor desempenho para este 
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setor na Alemanha. São eles: 

Tradicionais: buscam produtos sólidos e de boa qualidade em lojas tradicionais. 

No dia-a-dia, a louça é clássica e moderna, para festas, as atemporais com alta 

qualidade.

Orientados  pela  moda:  apresentam  algumas  nuanças:  pode  ser  divertido, 

provocante,  demonstrando  espontaneidade  ou  alegria.  Por  outro  lado,  pode 

apresentar  tendência  a  compra  em mercado de  pulgas,  em busca  de  ofertas. 

Podem usar cores fortes, não tem medo de usar estilos contraditórios ou cópias. 

Usam também cores e formas da moda.

Ambiciosos: compram  bens  que  transmitem  glamour,  prestígio,  luxo  e 

exclusividade nos dias de festa.  No dia-a-dia,  buscam conforto e praticidade. 

Demonstram ser modernos, buscando conforto, qualidade de vida e sensualidade 

em suas compras.

Refinados: elitizado, mas não ostentativo; grande volume de compras apoiadas 

em fatores emocionais, tendo a estética um peso preponderante. Status por meio 

de objetos feitos com materiais nobres e verdadeiros.

Descomplicados:  ligados  à  ecologia,  adquirem produtos  cujos  materiais  são 

naturais e as cores estão ligadas à natureza. Podem misturar produtos antigos aos 

novos, ou mesmo  produtos diferentes. Muitos produtos vão embalados à mesa. 

Funcionalidade e simplicidade são valores encontrados. 
Quadro 13 - Tendências Feira Ambience – 1999
Fonte: Kistmann, 2001- adaptado pela autora. 

Considerando  ainda  as  diferenças  culturais,  a  autora  (ibid)  apresenta  ainda  outra 

classificação para os consumidores, com base no estilo de vida e foco no mercado francês, 

também proposta em 1997: Moderno, Tradicional, Refinado e Hospitaleiro. 

Para ela, apesar de no âmbito do mercado brasileiro ainda não serem apresentadas estas 

classificações, quando se pensa em produzir para o mercado externo, devem ser consideradas 

a fim de facilitar o design dos produtos (ibid). 

No entanto, outros fatores interferem no estabelecimento de tendências relacionados à 

produção e circulação da louça de mesa. Por isso, a pesquisa de tendências deve se tornar, 

como nos demais setores, um dos elementos determinantes no estabelecimento da estratégia 

empresarial e de lançamento de novos produtos inovadores.

Além disso, podemos dizer que a louça de mesa sofre influência de outros setores, de 

acordo com seus ciclos produtivos, os quais estão vinculados às tendências, como na questão 

das  cores,  das  formas,  dos  materiais,  das  superfícies,  das  estampas,  da  tecnologia  etc, 

atribuindo-lhes diversas formas de uso. Estes setores podem ser, por exemplo, do mobiliário, 
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da moda,  de eletrodomésticos e da decoração.

Quanto ao ciclo temporal das tendências, pode-se dizer que este setor apresenta ciclos 

mais  longos do que o encontrado em outros  setores,  com a produção de coleções  anuais 

observadas em grandes empresas, como na Oxford, onde se pode verificar a  influência da 

moda, conforme figura 15, a seguir: 

Figura 15 - A Oxford tem um design que combina com o seu estilo 
Fonte: Catálogo Coleção Oxford 2006

Conforme  Siqueira  (2007),  a  alta  costura  é  a  responsável  pelo  lançamento  de 

tendências,  determinando  conceitos,  formas,  estilos  e  cores  que  seriam  imitados  pelas 

indústrias e pelo resto do mundo. Isto pode ser observado atualmente pela relação entre as 

indústrias têxteis, de pigmentos, fibras, estilistas etc. Daí deriva a concepção e lançamento da 

moda  pronta  para  usar  (pret  a  porté). Nesse  sentido,  observa-se  também a  indústria  do 

mobiliário, a arquitetura e a decoração influenciam na produção de louças de mesa, sempre 

relacionando as  características do design como as questões de estéticas e funcionais com as 

tendências, conforme figura 16, a seguir.

Figura 16 – Influência da decoração na louça de mesa.
Fonte: Casa Vogue/ especial decoradores e show-rooms (foto 1 e 2), Morar mais por menos (foto 3), Sala de  Lazer. (2007)
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Por outro lado, as tendências podem se manifestar em novas cores e superfícies, novos 

materiais,  ou  na  combinação  de  matérias  primas  existentes  etc,  bem  como  em  grandes 

segmentos  de  mercado,  como por  exemplo,  o  dos  veículos  da classe SUV (sports  utility  

vehícules 36).(BURDEK, 2006, p. 400). 

No contexto da porcelana de mesa pode-se observar a influência das tendências dos 

eletrodomésticos, influenciando a cor da louça de mesa, conforme figura 17.

Figura 17 - Influência dos eletrodomésticos na louça de mesa 
Fonte: Cafezinho em segundos - Revista Casa e Jardim (out./2007)

Siqueira  (2007)  relata  que  as  tendências  têm-se  tornado  uma constante  em revistas 

especializadas, editoriais de moda, publicações de marketing e na gestão do design. 

'É interessante notar que as tendências estão presentes tanto nos discursos de 

quem acredita em seu poder de imprimir sucesso aos novos produtos como 

servem de  referência  para  a  posição  de  quem garante  não  seguí-las  em 

hipótese alguma'. (SIQUEIRA, 2007, p. 11)

No exemplo a seguir, na figura 18, evidencia-se a formação de tendências de uso da 

louça de mesa, no qual elas se apóiam nas tendências da decoração em termos de cores e 

formas, influenciando o design cerâmico.

36 Veículo utilitário esportivo.
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Figura 18 - A influência da decoração na louça de mesa 
Fonte: Revista Morar mais por menos – Curitiba/2007

Considerando  o  mundo  dos  produtos,  Caldas  (2004,  p.34)  constata  que  “já  não  se 

consegue mais escapar da necessidade de uma contínua renovação e antecipação,  ou seja, 

'uma fuga permanente em direção ao futuro'.”  Nesse contexto, Buck et al. (1998), consideram 

as  tendências  como  fenômenos  complexos,  conseqüência  de  muitas  mudanças  de 

comportamento. 

Essas mudanças de comportamento podem ser observadas especialmente em relação à 

questão da individualidade, fazendo com que cada um estruture o seu morar e viver de forma 

que seu próprio estilo ou cultura sejam evidenciados. Nesse sentido, observa-se a tendência 

em relação à combinação de vários tipos de louças, com novos usos, chamada neste artigo de 

“louça  desemparelhada”,  e  também o  trabalho  artístico  nas  peças  cerâmicas  de   adorno, 

conforme figura 19, a seguir.

Figura 19 -  A louça desemparelhada
Fonte: Revista Casa e Jardim (out/2007) e Casa Claudia (nov. 2007)
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Ainda com respeito às questões culturais, pode-se ver que o design vem se aproveitando 

da interferência de outros objetos,  como a proposta desenvolvida por Rosenbaum (2008), 

inovando  esteticamente,  quando  utilizou  de  elementos  iconográficos  brasileiros  em  suas 

criações para a empresa Oxford, visualizado a seguir:

Figura 20 - O maracatu, a chita e carrocerias de caminhões como cultura nacional
Fonte: Catálogo Oxford Premium - 2008

Por outro lado, as tendências tecnológicas têm grande importância na área de design da 

louça  de  mesa,  quando faz  o uso,  por  exemplo,  da  prototipagem rápida,  em que  formas 

consideradas  difíceis  podem ser  facilmente  projetadas  em softwares  como o  CAD/CAM 

Rhinocerus e  modeladas  por  equipamento  próprio,  reduzindo  o  tempo  entre  a  criação, 

aprovação do produto e produção, e com qualidade e estética. (JAYME; KISTMANN, 2008)

Um  exemplo  de  uso  do  processo  de  prototipagem  no  desenvolvimento  de  objetos 

cerâmicos é apresentado na figura 21, a seguir.

Figura 21 - Produtos gerados a partir do processo de prototipagem. 
Fonte: Empresa Holaria (2007 e 2008)

Além do apresentado,  pode-se dizer  que a  louça de mesa,  tem sido constantemente 

renovada para uso em eventos ou datas festivas, o que contribui para a constante busca de 

melhoria em termos de qualidade,  apresentação e formas,  o que pode estar  relacionado à 

gestão do design. Assim, destacam-se as louças para festas, como as colheres para porções 
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únicas (colheres de porcelana japonesa), fingerfood (pequenos pratos em forma de placas ou 

anéis reaproveitáveis, feitos em cerâmica equilibrar sua bebida e comida ao mesmo tempo) 

que  se  encaixam  no  dedo,  aluguel  de  louças,  louças  personalizadas,  louças  para  datas 

especiais e cozinhas distintas.

Figura 22 – Fingerfood (Design Ken Goldman)
Fonte – Disponível em http://worldwidefred.com/fingerfood.(2008)
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4. ESTUDO DE CAMPO: BENCHMARKING EM
   PESQUISAS DE TENDÊNCIAS 

Este capítulo trata da forma de realização de pesquisas de tendências, tanto  

por  institutos  especializados  como  desenvolvedores  de  cadernos  ou  

referenciais em tendências e visa realizar o benchmarking destes materiais  

voltado ao setor de louças de mesa.

 As pesquisas se tendências vêm mudando no decorrer dos anos.  Para Burdek (2006), 

após o boom dos pesquisadores do futuro (também conhecidos como futurólogos) nos anos 

1960/70, a pesquisa de tendências se estabeleceu nos anos 1990 como uma nova disciplina. 

De lá para cá, essas pesquisas vêm sinalizando uma periódica convergência de escolhas 

que  saem  do  individual  para  o  coletivo.  “Renovam  suas  informações,  acrescentando, 

confirmando e abolindo estilos, ou mesmo permitindo a convivência entre o antigo, o novo e 

o novíssimo.” (SIQUEIRA, 2007, p. 19).

Mozzota (2003) e Philips (2008) destacam que as empresas especializadas ou institutos 

de pesquisas ou ainda agências de tendências (marketing e pesquisa & desenvolvimento), que 

antes trabalhavam para a indústria da moda, ampliaram seus domínios para outros campos. 

Estas empresas empregam especialistas em sociologia, filosofia, estatísticos, antropólogos e 

designers,  que  viajam por  diferentes  regiões  do  mundo,  acompanhando  preferências  dos 

consumidores,  além das  evoluções  econômicas  e  sociais  em diferentes  regiões  do mundo 

detectando  tendências  emergentes.  [...]  “Estas  informações  são  importantes,  podendo  ser 

solicitadas  a  seu  devido  tempo,  na  forma  de  relatório  sobre  pesquisa  de  tendências.” 

(PHILLIPS, 2008, p.150).

A fim de identificar a forma com que os institutos vem realizando estas pesquisas, bem 

como  o  material  por  elas  produzido,  realizou-se  o  benchmarking dos  mesmos,  sendo 

apresentado no tópico a seguir.

Um benchmarking  pode ser entendido como um processo sistemático e contínuo de 

medida,  utilizado  para  comparar  continuamente  os  processos  empresariais,  a  fim  de  se 

conseguir  informações que podem ajudar a organização a melhorar seu desempenho. Para 

Watson  (1994),  ele  pode  ser  utilizado  na  gestão  de  negócios  dentro  do  planejamento 

estratégico, devendo ser adaptado ao contexto particular e cultural da empresa. 

Considerando a inexistência de literatura específica sobre “tendências” voltada  ao setor 
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produtor  de louça de mesa,  o  benchmarking  neste  trabalho foi  realizado por meio de um 

levantamento realizado junto a sites da Internet e entrevistas com especialistas.

 Nesse  levantamento  foram  investigados  os  principais  institutos  de  pesquisas  de 

tendências,  os materiais  produzidos,  bem como os cadernos ou referências em tendências 

apresentados por setores como da moda, do mobiliário, da joalheria, de calçados e artefatos de 

couro e de revestimentos cerâmicos. 

Assim, buscou-se compreender o funcionamento das pesquisas de tendências, a forma 

como são realizadas, os materiais que podem ser acessados livremente, de modo analítico. 

Pesquisou-se tanto em termos de resultados de pesquisas, como em termos de imagens e 

conceitos, no intuito de determinar que fatores são importantes para as MPEs do setor de 

louças de mesa.

4.1 OS INSTITUTOS DE PESQUISA DE TENDÊNCIAS 

A  maioria  dos  institutos  de  pesquisa  de  tendências  pesquisados  é  formada  por 

organizações  que  atuam  de  forma  globalizada  e  com  fins  lucrativos,  e  para  se  obter 

informações  é  necessário  ser  filiado.  Estão  localizados  em grandes  centros  urbanos,  com 

escritórios  em diferentes  continentes  e  com clientes  e  colaboradores  em todo  o  mundo, 

conforme apresentado no quadro 13. Os colaboradores possuem diferentes formações, mas a 

principal contribuição deles é o fornecimento de dados e percepções sobre o ambiente e o 

mercado onde atuam, participando também em seminários e reuniões. Os dados são utilizados 

para  formar  visões  de  futuro,  que  serão  utilizadas  pelas  organizações  clientes  durante  o 

planejamento estratégico, principalmente na construção de cenários. (BECKER et al., 2007).

Além de identificar e traduzir os mais variados tipos de tendências de uma região, ou de 

um mercado específico, ou pertinentes ao mundo, os institutos buscam prever e entender as 

motivações e o comportamento do mercado consumidor, além de estabelecer os prováveis 

cenários onde as empresas irão atuar. Porém, estes institutos não deixam claramente definido 

como  utilizam  as  ferramentas  de  pesquisa  para  obtenção  de  uma  conclusão,  seja  a  um 

determinado setor ou cliente específico. 

4.1.1 Relação instituto/forma de trabalho, ferramentas e profissionais

A seguir,  são  apresentados  os  institutos  de  pesquisa  estudados,  categorizando  as 

informações segundo a forma de trabalho, as ferramentas e o pessoal envolvido.
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INSTITUTO/ LOCAL/ 
FORMA DE TRABALHO

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

CIFS - Copenhagen Institute 
for Futures Studies - 
(Copenhagen)

Estratégia, liderança e tomada 
de decisão específica de cada 
empresa (ex. Produtos, 
consumidores)

Projetos que visam analisar o 
futuro através de cenários, 
análises culturais, 
prognósticos e wildcards.

Análises estatísticas, identificação de 
tendências globais e  de   megatendências, 
atualizadas diariamente.

Apresenta newsletter mensal, artigos, 
revistas, livros, relatórios à empresas 
associadas.

Atende também as pequenas empresas.

Acadêmicos
Profissionais em 
economia, 
ciência política,
etnologia,
geografia cultural,
astrofísica, 
direito,
filosofia,
psicologia
religião.

DEMOS - Londres

Consultoria em Estratégia. 

Planejamento e Construção de 
Cenários.

Análise de cenários através de áreas chaves 
demografia, economia, tecnologia e 
capacidade de inovação. 

Apresenta livros para download

Serviços públicos, 
ciência e tecnologia
artes
identidade e cultura
cidades e espaço 
público
segurança global 

Future Concept Lab - Milão.

Consultoria e pesquisa.

Marketing, tendências de 
consumo e conceitos 
inovadores relacionados a 
produtos, comunicação e 
distribuição.

Obs.: A louça de mesa poderia 
de adequar à pesquisa Living 
Trends.37

. Pesquisa Ad hoc 

. Pesquisa qualitativa (sócio-semiológica, 
focus-groups, entrevista individual 
motivacional)

.Pesquisa quantitativa   (pesquisa por 
telefone, face-a-face)

. Estudos sociológicos, semióticos e 
antropológicos.

. Pesquisa etnográfica 38(complementar ao 
focus group)

. Pesquisa sócio-cultural

 . Estilos mentais (mindstyles)

. (Genius Loci lab -25 correspondentes locais 
espalhados pelo mundo

. Sinais de rua (Street signals)

. Programa Felicidade

Semiótica
Sociologia
Antropologia/ 
etnografia
Design
Visão estratégica 
moda e estilo
Ciências Sociais
Comunicação e 
Marketing
Sistemas de 
Informação
Economia
Estatística
Cultura

37 “Living trends” é um  livro de que trata do ambiente da casa, destacando o espaço onde as pessoas vivem 
suas paixões culturais e tecnológicas, com ambientes personalizados. Nele a cozinha aparece como o local 
onde as  pessoas  partilham e  se  relacionam socialmente.  Destaca a  sustentabilidade como a  urgência  na 
redução do consumo, a valorização da simplicidade, a autenticidade e o consumo essencial. Assim busca-se a 
gestão inteligente dos produtos, a fim de se melhorar a qualidade de vida. (MORACE, 2005)

38  De acordo com o Future Concept Lab (FUTURE CONCEPT LAB, 2007), a etnografia  explora a forma 
como  as  pessoas  gerenciam  as  relações  sociais,  suas  preferências  em  termos  de  cultura  material  que 
determina suas escolhas diárias.
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INSTITUTO/ LOCAL/ 
FORMA DE TRABALHO

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

Future Foundation  - 
Londres

Cenários e Tendências futuras.

Comportamento do 
consumidor.

Construção de cenários de 
tendências futuras para 
auxiliar no desenvolvimento 
de novos produtos, previsões 
futuras de tamanho de 
mercado.

Técnica de cenários

Pesquisas quantitativas, qualitativas, 
matemática e técnicas estatísticas a fim de 
mapear tendências chaves e fornecer acesso 
ilimitado a relatórios.

Resultados  podem ser entregues via 
workshops e apresentações, conferências, 
relatório, simulações e modelos interativos. 

(*) Alguns artigos podem ser utilizados 
pelo setor de louça de mesa, no nível 
estratégico, desde que se adéqüem ao 
contexto de cada empresa.

Pesquisa de 
Marketing, 
Econômica e
Social. 
Conhecimento em 
tendências sócio-
econômicas
Ciências sociais, 
matemática e 
estatística 

GBN -Global Business 
Network - São Francisco-
Califórnia

Consultoria e Treinamento.

Construção de cenários e 
planejamento estratégico, 
baseada em fatores sociais, 
tecnológicos,  econômicos, 
ambientais e políticos.

Técnicas quantitativas, qualitativas, 
matemáticas e estatísticas

Estuda demografia, forças sociais, 
geopolíticas, ciência e tecnologia.

A rede GBN possui 
colaboradores de 
diversas áreas como: 
administração, 
economia, artes, 
arquitetura, física, 
literatura, tecnologia, 
sociologia entre 
outros.

Henley Centre - Londres, 
New York e India 

Inteligência Competitiva, 
Comportamento e motivação 
do consumidor.

Organização e integração de 
tendências, Cenários e 
Pesquisa  às necessidades do 
negócio do cliente.

Marca e  comunicação.

Tendência como forma de 
inovação.

Técnicas de Cenário e futuro, considerando 
as mudanças sociais, tecnológicas, 
econômicas, políticas, ambientais e 
organizacionais, criando mundos possíveis 
futuros. 

Técnica de modelagem dos dados39, 
combinando dados de alta performance com 
insights sobre o impacto das tendências no 
negócio.

Dados qualitativos  (como inspiração para 
ação futura), quantitativos, questões 
emergentes, pressupostos da indústria, 
conhecimento tácito.

Pesquisa etnográfica, fotografias, vídeos, 
estilo de vida. Cada projeto é individual → 
olham para a borda, o que requer tempo, 
dinheiro e imaginação, pois os consumidores 
são imprevisíveis e os mercados turbulentos. 
Usam novas abordagens para “identificar o 
novo”

Consultores 
estratégicos, 
projetistas, peritos 
qualitativos e 
quantitativos e 
especialistas em 
comercialização, 
marketing e 
publicidade.

39  O processo de modelagem é utilizado para descobrir novas idéias e oferecer ferramenta poderosa que 
permite compreender a procura em mercados imprevisíveis, avaliar o impacto dos acontecimentos e melhorar 
a robustez  da tomada de decisão. (HENLEY CENTRE, 2008).
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INSTITUTO/ LOCAL/ 
FORMA DE TRABALHO

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

NEF – Núcleo de Estudos do 
Futuro - PUC – São Paulo

Mapeamento contextual, 
modelos operacionais e 
monitoramento.

Consultoria e Treinamento.

Trabalho junto ao projeto 
Milênio da Universidade das 
Nações Unidas.

Trabalho de questões 
emergentes, muitas vezes 
negligenciadas a longo prazo, 
tais como a paz e suas 
relações com educação e 
cultura.

De técnicas de amostragem a analises 
estatísticas, coleta de dados, pesquisas de 
opinião, técnicas participativas. 

Descrevem e analisam as tendências passadas 
e condições do presente para  projetar e 
construir o futuro. 

Consideram  a  existência  de  mais  de  17 
métodos  aplicáveis  a  diversas  finalidades. 
Entre  elas,  técnicas  de  extrapolação, 
estatística,  brainstorming,  desenvolvimento 
de  cenários,  simulação,  analogia  histórica, 
análise de tendências, análise de cruzamento 
de  impactos,  mapeamento  contextual, 
modelos operacionais, monitoramento.

Consideram  importante  a  dicotomia  entre 
métodos quantitativos e qualitativos.

OBSERVATÓRIO de 
SINAIS - São Paulo

Tendência e comportamento 
do consumidor.

Desenvolvimento de marcas, 
produtos, serviços e novos 
negócios.

Detectam sinais precursores 
das tendências emergentes e 
dos modos de vida, 
diferenciando fenômenos 
passageiros (fads) e 
tendências duradouras 
(trends).

Observação e interpretação 
dos comportamentos, dos 
espaços, dos objetos e seus 
usos, identificando códigos e 
valores inconscientes na 
evolução dos modos de vida, 
avaliando seu impacto sobre o 
mercado.

Disponibilização de 
ferramentas operacionais para 
o desenvolvimento de marcas, 
produtos, serviços e novos 
negócios.

Análise transversal: (vários setores), local e 
global, por meio do indivíduo, grupos, vida 
cotidiana, objetos, produtos, tecnologia, 
comunicação, etc.

Full imersion research  :  observação 
participante

Monitoração de vetores: forças que 
determinam ou criam fenômenos de moda e 
consumo (mídia, marcas, eventos 
profissionais, instituições de peso); quem 
fala, de onde, a quem se dirige, o que diz, 
tipo de mensagem e sua dinâmica indica o 
alcance de uma tendência.

PDVs: pontos de vista, entrevista de 
profundidade e análise de conteúdo.

Trends map: análise sócio-semiológica dos 
sinais resultantes, síntese entre os métodos 
sociológicos de interpretação de dados e os 
da semiologia, decodificando representações 
e significados produzidos no interior da vida 
social. Resulta num mapa de tendências, 
estilos e sensibilidades emergentes, em 
função de um segmento ou target específico.

Sociologia
antropologia
arquitetura
artes
moda
design
trendsettters
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INSTITUTO/ LOCAL/ 
FORMA DE TRABALHO

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

SENAI / CETIQT Rio de 
Janeiro. Competitividade da 
cadeia têxtil no Brasil. 
Prospecção e monitoramento 
do mercado.

Realizam estudos de cor, tendências de moda 
e  design,  prospecção  tecnológica  e 
mercadológica.  Divulgam  resultados  de 
pesquisas  realizadas  fora  do  país  para  a 
indústria de confecção do país. 

Não apresenta.

RISC INTERNATIONAL 
-Paris e Suíça

Tendências de consumo; 
estratégias de comunicação e 
branding.

Visa quantificar e materializar 
as tendências globais a longo 
prazo.

Identifica principais atores 
(pessoas) e fatores 
(tendências) das mudanças 
ocorridas na sociedade.

Fornece fatos e números sobre 
as diferenças culturais;

Estabelece ligações entre 
características demográficas, 
sociais, psicológicas e sociais.

Explora a convergência e 
divergências cultural no nível 
micro e macro.

Surveys  quantitativas,  medindo  mudanças 
(análise  de  atitudes  sociais  e  individuais, 
valores  e  comportamentos  e  antecipando  o 
que  acontecerá  no  futuro,  com  base  nos 
questionários irá compor  a base anual).

Pesquisa  em  ciências  sociais,  dados 
qualitativos,  através de pesquisadores locais 
com conhecimento sociológico e cultural dos 
países e grupos sociais em análise. 

Rede Mundial de peritos locais que  fornece 
suporte adicional na interpretação dos dados. 
Acadêmicos,  jornalistas  e  todos  os 
comerciantes de todo o mundo contribuem no 
estabelecimento  das  tendências  que  irão 
moldar o sociedades em todo o mundo nos 
próximos anos.

marketing, 
antropologia, 
sociologia, vendas, 
matemática, 
estatística, economia, 
finanças, 
publicidade, arte, 
tecnologia, línguas, 
ensino e 
administração.

IFTF -The Institute for the 
Future - Palo Alto California

Tendências emergentes e 
descontinuidade. Inovações 
para os próximos 3 anos. 
Tendências globais de 
negócios (curto e longo 
prazo)Visão estratégica 
empresarial, planejamento, 
inovação e dilemas sociais. 
Abordagem de forma global 
do planejamento estratégico, 
ligando macrotendências a 
questões locais: trabalho e 
vida cotidiana; tecnologia e 
sociedade; saúde e cuidados 
com a saúde; tendências 
econômicas globais; 
mudanças na sociedade do 
consumidor.

Pesquisa quantitativa, 
etnográfica,
observação direta
oficinas com especialistas
visitas a laboratórios e universidades
seminários e entrevistas especializadas,
cenários,
modelagem,
mapeamento.

Tecnologia
Saúde
Sociologia
Economia
Negócios 
internacionais
design gráfico e de 
jogos
Sustentabilidade
Psicologia
Antropologia.
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FORMA DE TRABALHO

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

WGSN -Worth Global Style 
Network – Londres e New 
York

Análise de tendências e 
notícias na área de moda. 
Consultoria. 

Quantifica e materializa 
tendências globais a longo 
prazo através do trabalho 
Thintank (macro ou grande 
foto) monitorando tendências 
num diretório. Ex.: aumento 
da criatividade individual; 
consumidores mais velhos 
ainda ativos; novas famílias e 
comunidades; impacto das 
novas tecnologias; 
sustentabilidade; bem-estar e 
espiritualidade. 

Publicação das tendências  18 
meses antes da temporada, 
centradas no desenvolvimento 
do produto com instruções de 
cor, têxteis  e de estilo,  por 
setores específicos.

Pesquisa sobre o mercado têxtil, investigação 
de tendências de rua,  fotografando como as 
pessoas se vestem. Relatórios das principais 
passarelas,  locais  preferidos  dos  jovens, 
mercado, música,  entretenimento e livrarias.

Experimentam novos conceitos de varejo.

Fotografias  e  gráficos  de  investigação  –  a 
partir  de,  por  exemplo,  cores  de  edifícios, 
curvas  de  um trem metropolitano,  visitas  a 
mercados, panfletos, cartazes publicitários. 

Visita  a  exposições  internacionais, 
conferências e feiras comerciais.

Nova  geração  de  formandos  em  escolas 
internacionais de moda.

Conversando  com  designers  e  outros 
profissionais da indústria. 

Principais  eventos  de  esportes,  entrevistas, 
perfis de marcas, novos produtos e lojas.

Provê  pesquisa  on-line  para  instituições 
cadastradas  sobre  principais  feiras,  desfiles 
dos locais de mais destaques no mundo. 

Designers
pesquisadores
jornalistas
fotógrafo
e colaboradores 
especialistas. 

Observatório de Tendências 
del Habitat - Valência 
(Espanha)
Geração e difusão de conheci- 
mento relativo às tendências 
do habitat
Melhoria  da  competitividade 
das  empresas  e  setores  do 
habitat  através  do 
conhecimento e  da  gestão da 
informação.
Aproximação  da  MPE  dos 
consumidores,  antecipando-se 
no mercado, mantendo-se fiel 
às  suas  possibilidades 
individuais.
Não  considera  as  tendências 
como  leis  absolutas  e 
imutáveis,  mas  sua 
interpretação  e  adaptação  a 
um projeto diferente.

Perspectiva global sobre o habitat, definindo 
tendência do morar como uma série de 
assuntos (estéticos, formais, funcionais e 
conceituais). 
Conhecimento das causas que impulsionam a 
tendência, identificação do consumidor 
potencial e como se manifesta no momento 
(incipiente ou já assumida).
. Observação do ambiente, produto, mercado 
e comunicação, identificando tendências e 
caracterizando-as.
. Metodologia: exposição de casos, propostas 
de atuação em áreas específicas de acordo 
com perfis: gerencial, departamento de 
marketing e departamento de design de 
produto. 
.  Estudo de elementos – arquitetura,  design 
de interiores, mobiliário, têxteis para o lar e 
revestimentos),  abordagem de estratégias de 
comunicação  e  distribuição  com  o  entorno 
sociocultural onde o habitat está inserido.

Design 
Arquitetura
Sociologia
Economia 
Marketing
Comunicação

Quadro 14 : Estudo analítico dos Institutos de pesquisa de tendências 
Fonte: Adaptado pela autora (2008)
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4.1.2 Resumo do material levantado

Embora os diversos autores e institutos tratem as tendências de forma adequada ao seu 

campo  específico,  nota-se  que  a  base  sócio-cultural  se  estabelece  para  sua  formação, 

agregando-os aos diversos tipos de tendências, ao período em que são estabelecidas e à fase 

do ciclo em que se encontram.

Assim, muitas tendências são adaptadas, como é o caso da moda, em que uma cor ou 

estampa, por exemplo, determina toda uma gama de empresas relacionadas atuando para um 

determinado período.  Outros institutos voltam-se à  principal atividade da empresa,  e com 

milhares  de  informações  à  disposição,  direcionam  sua  aplicação,  na  forma  de  filiação, 

contratos e consultorias especializadas, a um custo tal, que podem ser acessadas somente por 

grandes empresas. 

Dentro dos conceitos do “novo”, baseando-se em Liebl e Schwarz (2007), pode-se dizer 

que  muitos  destes  institutos  já  atuam  na  fase  'próxima  ao  grande  acontecimento”  ou 

“convenção social”, caracterizados pelo marketing ou pela tentativa de divulgar o que já se 

encontra no mundo, pois o “novo” muitas vezes não pode ser caracterizado, sendo citado 

somente pelo  Henley Institute.

Quanto às ferramentas, muitas coincidem, porém não é divulgado o trabalho como um 

todo.  Embora  não  se  tenha  acesso  às  formas  de  pesquisas,  em alguns  institutos  como o 

Future Foundation, o Future Concept Lab  e o  Copenhagen Institute, pode-se ter acesso a 

alguns  artigos  resultantes  de  pesquisas  que,  de  certa  forma,  podem  ser  adaptados  ao 

planejamento das MPEs do setor de louça de mesa que não tem acesso aos bancos de dados e 

às consultorias, palestras e cursos oferecidos por estes institutos.  

Além disso, a  análise das tendências, baseada em resultados de institutos de pesquisa 

existentes, deve abranger três níveis de análise: qualitativo, quantitativo e estético. (BUCK et  

al.,  1998).  Nesse modelo, consideram-se informações existentes, consumidores e o produto 

como  ponto  central  voltado  à  inovação.  Os  níveis  de  atuação  resumem-se  a  objetivo 

(propriedades do projeto), subjetivo (estilo de vida)  e estético (ligados a conceitos: orgânico, 

retrô, etc.).

Pode-se também construir um cenário para acompanhamento contínuo, correlacionando 

informações  visuais,  de linguagem de  produto e  ambiente,  de  forma criativa,  devendo-se 

reconhecer áreas afins do mercado e apresentar opções de desenvolvimento de produto em 

matriz de orientação de posição visual para avaliações qualitativas.

De forma pontual, pode-se dizer que, os institutos de pesquisa:
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− Sinalizam  uma  periódica  convergência  de  escolhas  que  saem  do  individual  para  o 

coletivo, renovando suas informações, acrescentando, confirmando e abolindo estilos, ou 

mesmo permitindo a convivência entre o antigo, o novo e o novíssimo;

− Os colaboradores  possuem diferentes  formações,  o que amplia  a  visão e os  conceitos 

sobre as tendências;

− Trabalham  desde  uma  determinada  região  ou  mercado  específico  até  pertinentes  ao 

mundo;

− Não deixam claro como utilizam as ferramentas;

− Têm custo alto para as micro e pequenas empresas;

− Possuem  artigos  que  podem  ser  utilizados  por  estas  empresas,  porém  precisam  ser 

traduzidos e interpretados para o setor, bem como para setores afins.

4.2 OUTROS REFERENCIAIS DE TENDÊNCIAS 

Segundo a Rede Design Brasil (2008), a fim de auxiliar os empresários e profissionais 

de  design  na  concepção  de  produtos  inovadores,  algumas  instituições  publicam  com 

periodicidade semestral ou anual os chamados Cadernos ou Referenciais de Tendências. Os 

cadernos [...] oferecem diretrizes para o desenvolvimento de linhas de produtos, de acordo 

com pesquisa de tendências de design observadas nos principais centros de moda e mobiliário 

da Europa e também no Brasil. Em geral, as fontes da pesquisa são fornecedores, formadores 

de opinião, instituições e feiras. A partir dos cadernos de tendências, tanto os empresários 

como os profissionais de design contratados podem interpretar as informações para adaptá-

las, de acordo com o público que querem atingir e com suas possibilidades produtivas. 

4.2.1 Os cadernos e referenciais de tendências 

No Brasil,  o  SENAI40 –  em parceria  com outras  instituições  como o SEBRAE,  por 

exemplo – publica cadernos de tendências de diversos setores, conforme segue.

40  O SENAI tem grande importância como disseminador de tendências e apoio ao design. Em matéria recebida 
por e-mail do Portal de Tendências Senai, no dia 27/10/2008, um dos textos dizia: “ O SENAI lançará o 
Projeto SENAI Design Futures no próximo dia 30, no Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria com o 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, que junto à Faculdade de Design  e com o Departamento 
INDACO (Departamento di Industrial. Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda) constitui o 
Sistema Del Politecnico di Milano e opera na cidade homônima, capital da moda e do  design  mundial. O 
objetivo do projeto é disseminar no Brasil uma nova visão sobre a importância do design para a promoção do 
desenvolvimento industrial  e social. “ (portaldesign@senairs.org.br). O Observatório de Sinais (SP), vem 
atuando junto ao SENAI/PR- no curso de especialização em moda a fim de orientar sobre as tendências. 
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4.2.1.1 Moda

Atua  como  ferramenta  necessária  para  a  micro  e  pequena  empresa  do  setor  de 

confecções,  tratando  da  moda,  tendência  e  tecnologia,  apresentando  croquis,  imagens  de 

aviamentos e tendências de tecidos, cores e padronagens. 

Conta com o apoio de especialistas de 14 estados brasileiros participantes do programa 

SENAI de Gestão do Design. A intenção é auxiliar as MPEs a identificarem as tendências e, 

com isso, manter sintonia com o mercado, oferecendo ao consumidor os mesmos produtos 

dos grandes centros da moda mundial. 

Lançado semestralmente,  o último foi o caderno de tendências para o inverno 2009, 

conforme figura 23, a seguir.

Figura 23 – Caderno Perfil Inspirações e Tendências Inverno 2009 
Fonte: http://fiepb.com.br/noticias/2008/11/25/caderno_de_tendencias_inverno_2009_e_lancado_no_ctmoda

4.2.1.2 Calçados e artefatos de couro

 A Assintecal41 prepara as empresas fornecedoras da cadeia coureiro-calçadista a fim de 

atender da maneira mais rápida e eficiente a demanda de seus clientes em termos de moda e 

design.  Oferece  alternativas  em  matérias-primas,  oportuniza  parcerias  com  empresas  de 

diferentes áreas, o desenvolvimento e a divulgação de novos produtos. Também promove a 

discussão e o lançamento de novas tendências nas áreas de design, materiais e tecnologias 

41  A Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), é uma 
entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  como  objetivo  principal  a  integração  da  indústria  brasileira  de 
fornecedores da cadeia coureiro-calçadista, ampliando a competitividade do segmento e garantindo ações que
beneficiem  todo  o  setor.  Com  mais  de  320  empresas  associadas,  concentradas  nos  diversos  arranjos 
produtivos locais do Brasil, a Associação detém abrangência mais significativa nos estados do Rio Grande do
Sul e de São Paulo, onde se localizam os maiores fabricantes de calçados e fornecedores de componentes do
país. Disponível em < http://ww3.assintecal.org.br/> acesso em 28.10.2008

http://ww3.assintecal.org.br/


101

para calçados, atingindo profissionais e entidades ligadas a todo o setor de couro e calçados.

Promovido em 24 pólos calçadistas do país, o último caderno é voltado ao inverno 2009.

Figura 24 – Livro Fórum de Inspirações 2009
Fonte: http://design.senai.br/Default.aspx?tabid=204 (2008)

4.2.1.3 Mobiliário

Tem  como  objetivo  aproximar  os  conceitos  dos  materiais  às  necessidades  dos 

empresários  e  designers,  focadas  nos  desejos  e  comportamento  do  consumidor  final.  O 

caderno Referências em Mobiliário 2009 trouxe alguns conceitos como Ar, Terra, Água, Fogo 

e Equilíbrio (trata da sustentabilidade e o posicionamento do designer da indústria moveleira 

sobre a questão).

Baseando-se em novos materiais encontrados no mercado e seus últimos lançamentos, 

este  material  apresenta  diretrizes  para  o  desenvolvimento  de  novas  linhas  de  produtos, 

propondo uma reflexão sobre os materiais  e  suas diversas  possibilidades  de aplicação no 

desenvolvimento de novos produtos no setor de mobiliário no Brasil.

As tendências são obtidas através de pesquisa de consumo, análise de valores sociais, de 

criações inovadoras,  de releituras de quadros históricos,  etc.  A ferramenta de consulta foi 

elaborada por técnicos e designers da entidade numa integração regional entre Acre, Alagoas, 

Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Figura 25 – Referências em Mobiliário 2009
Fonte: http://designdemoveis.blogspot.com/2008/05/caderno-de-tendencias-2009.html (2008)
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Existe a evidência de materiais, de cores na busca de inovação, considerando que esta 

acontece em diferentes níveis e intensidade em cada empresa. 

Ao desenvolver produtos é dada a missão de observar, experimentar, sentir. De fazer 
a leitura do mundo que habitamos, de novas formas de viver,  de morar e de se 
relacionar, de comunicar, do nosso jeitos de interagir com o mobiliário. [...] Neste 
contexto, tratamos de  materiais para a indústria do mobiliário e demais peças que 
complementam  os  ambientes  em  que  estão  inseridos.  (REFERÊNCIAS  EM 
MOBILIÁRIO 2009, 2008, p.9).

4.2.1.4 Jóias

Disponibilizado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Gemas  e  Metais  Preciosos  –  IBGM,  o 

caderno  de  jóias,  segundo  Siqueira  (2007,  p.  92),  tem  como  estratégia  proporcionar  às 

indústrias e aos designers, informações atualizadas sobre as tendências da moda e seu impacto 

na joalheria. 

A metodologia, segundo a autora (ibid) no início foi a de observação das manifestações 

macro-ambientes e seus reflexos na sociedade; análise dos sinais emitidos pelas diferentes 

áreas  culturais  (cinema,  teatro,  literatura,  música,  dança,  design,  arte,  culinária,  religião, 

moda, ciência, tecnologia, comportamento, etc): elaboração de um roteiro com as tendências 

de fundo mais relevantes para posterior especificação dos temas que comporão a estação; 

análise  dos  desfiles  de  alta  costura  e prê-à-porter  para  verificar  os  temas  e  códigos  já 

antecipados; visita à Feira de Basel e aos principais pólos lançadores de tendências (Londres, 

Paris, Milão, Barcelona). 

Após esta fase realiza-se o fechamento dos temas e conceitos de especificação de cores, 

pedras,  formas e materiais;  realização de seminários  restritos a  designers  e  indústria  para 

apresentação  do material  pesquisado e  posterior  fechamento  do texto do caderno com as 

seleção de imagens enviadas pelos designers e indústrias para ilustrar as tendências. Desde 

2001  até  2005,  o  caderno  sofreu  transformações,  como  redução  dos  textos,  linguagem 

jornalística e síntese para tomada de decisões estratégicas.

Assim, o caderno de jóias é utilizado como ferramenta indispensável para a criação, 

produção, divulgação e comercialização das jóias brasileiras. Siqueira (2007) conclui que  as 

tendências:  traduzem a linguagem do consumidor, possibilitando a criação de produtos que 

venham de encontro aos  seus  desejos  e  necessidades;  fornecem informações  valiosas  aos 

empresários  para  que  tenham certeza  de  estar  no  caminho  certo,  reduzindo  o  risco  dos 

investimentos;  oferecem aos varejistas um mapeamento dos últimos lançamentos; e para os 

jornalistas, material para suas pautas, sendo também utilizado como veículo de divulgação 
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das jóias no exterior.  

O  caderno  Inspiração  natural  2009  considera  que  as  jóias  possuem  um  ritmo  de 

mudança  próprio,  sendo  objetos  criados  para  a  contemplação  e  composto  de   produtos 

extraordinários. O conceito 'imaginação' a considera como fundamental para a produção do 

novo, ou seja, o diálogo entre a imaginação dos criadores e a dos consumidores o conceito-

chave que comunica estrategicamente a nova estação. 

O caderno é dividido em quatro conceitos: inspiração natural42, novos urbanos43, herança 

bendita44 e jóias com H45.

Figura 26 – Caderno de Jóias 2009 – Inspiração Natural
Fonte: Foto IBGM – Disponível em em:

http://www.portaisdamoda.com.br/notíciaInt~id~17560~n~tendencias+de+joias+2009. (2008)

4.2.1.5 Cerâmica de revestimento 

A apresentação  deste  material  deve-se  a  busca  de  algum referencial  cerâmico.  Na 

Espanha,  a  ALICER  trabalha  com  tendências  de  pisos  e  revestimentos,  juntamente  ao 

42 “A riqueza natural aparece como tema preferencial para inspirar criadores e a cultura se aproxima de seu 
significado original, o cultivo. Jóias cultivadas. Abriram-se as portas de vidro dos palácios de cristais, lá onde 
são cultivadas, em suas estufas, as flores de beleza sem igual, em formas mais precisas do que reais, em cores 
magníficas. “ (Briefing IBGM/2008)

43 “Neste ambiente, o casual e o chic, o luxo essencial, “sex and the city”, são algumas palavras mágicas que 
aparecem pela mídia da moda e instigam os desejos de consumo. As peças desta tendência ganham lugar de 
destaque  nos  looks  dos  freqüentadores  dos  circuitos  street  fashion das  mais  renomadas  capitais 
contemporâneas. Nesta atmosfera, o luxo faz alusão à sofisticação e a informação de moda. O que vale é o 
'como usar''“ (Briefing IBGM/2008)

44 “O repertório da narrativa da joalheria é hoje, em pleno século XXI, um grande almanaque colorido onde 
imagens de um passado antigo dividem as páginas com as caveirinhas, ícones do look Rock and Roll. Neste 
ambiente  eclético,  o  sagrado  e  o  profano  encontram lugares  de  contato.  Belos  monogramas,  laçadas  e 
corações fazem diálogo com os sempre bem-vindos, e mais do que benditos, santos protetores de nossas 
crenças.”  (Briefing IBGM/2008)

45 “Mudanças acontecem no mundo. A moda, conseqüentemente, elimina preconceitos e avigora vaidades. Os 
consumidores masculinos tornam-se livres da uniformidade, recriam seus estilos e descobrem, na moda, a 
oportunidade de mostrar as diferenças de suas personalidades. Respaldados pelas celebridades do mundo do 
esporte, do cinema e da música, o homem moderno pode agora dedicar-se integralmente aos prazeres do 
consumo dos acessórios pessoais. Não há mais apenas a diferença entre os meninos e as meninas, ocorrem, 
também, as diferenças entre os meninos e os meninos. Cada um com o seu próprio estilo e forma de ser e 
estar no mundo. “(Briefing IBGM/2008)
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Observatório de Tendências del Habitat®, a fim de obter inovação como arma estratégica 

competitiva para as empresas. Trabalha os fatores estéticos, sócio-culturais e de consumo, 

materializando conceitos de cada tendência em forma de protótipos de pisos e revestimentos 

para espaços públicos e urbanos.

As  tendências  para  2008-2009 tiveram  os  seguintes  conceitos:  objetos  excessivos 

(proposta  de  luxo  e  exclusividade),  Home  sweet  (é  a  forma  como  habitamos  e  nos 

relacionamos dentro de um espaço),  Connective space  (propõem novas formas de habitar, 

considerando a tecnologia e as relações do indivíduo tanto privadas como públicas), (G)Local 

(objeto como expressão de uma determinada cultura, supondo a valorização do “feito à mão, 

imprimindo o conceito de caráter único), Manifesto (questiona o habitar, por que moramos tal 

como fazemos diante do sistema social, político e econômico),  Green Balance (voltado as 

questões éticas e sociais a fim de melhorar as condições de vida). 

Figura 27 – Tendências decorativas propostas por Alicer – Connective Space  
Fonte: Cuaderno de Tendencias en el Hábitat 2008-2009 del Observatorio de Tendencias del Hábitat® .

Além dos cadernos setoriais, são encontrados cadernos com tabelas de cores, utilizados 

principalmente pelas indústrias têxteis, calçados e artefatos de couro e mobiliário, podendo a 

qualquer tempo solicitar as mais diversas gamas de cores às fabricas de pigmentos.

4.2.2 Resumo do observado nos cadernos ou referencias de tendências

Os materiais analisados se caracterizam pelos seguintes aspectos:

− fornecem diretrizes e apresentam conceitos, estabelecendo ciclos ou linhas de lançamento 

de produtos;

− os cadernos como o da moda, do mobiliário, de revestimento cerâmico e cores podem ser 

utilizados pelas MPEs produtoras de louças de mesa, atuando como setores referência;



105

− em geral, as fontes da pesquisa são fornecedores, formadores de opinião, instituições e 

feiras, visitas ao exterior e consultorias especializadas;

− podem ser utilizados tanto por empresários como por designers;

− não citam o  resultado obtido pelos empresários até o momento;

− possuem uso diferenciado, cabendo identificar os quais se adequam ao setor de louça de 

mesa e como operacionalizar da melhor forma; 

− são  disponibilizados  pelo  SEBRAE  e  SENAI  no  Brasil  e  ALICER  na  Espanha 

(Revestimentos cerâmicos).

4.3 ANÁLISE EM OUTROS MATERIAIS

Para a realização desta  análise  utilizou-se o modelo modelo estrutural  de fontes de 

informações (Jobim e Neves, 2008), agrupando os materiais descritos até o momento com 

outros documentos. Estes podem influenciar a louça de mesa, podendo ser visualizados no 

quadro abaixo.

ELEMENTO ITEM EXEMPLOS
Bibliografia 
especializada

Livros Design Cerâmico
Design de Interiores
Gastronomia 
Design Conceitual 

Revistas Casa Claudia / Casa e Jardim
Casa Cor
ARC Design (Design de Arquitetura, sustentabilidade e inovação)
Revista Espaço D
Casa e Jardim eletrônica. Ex. Matéria Louça para o chá das cinco.
Revista Hotéis (eletrônica) Ex: Porcelanas agregam requinte e
  sofisticação à hotelaria 
Veja eletrônica:“Café da manhã nas padarias do Rio e Sampa” / 
“Beleza põe mesa - restaurantes investem em louças sofisticadas “

Cadernos de Moda Caderno de Moda

Tendências Mobiliário Referencial Mobiliário

Revestimento Caderno Revestimento Cerâmico Alicer

Cores Instituto da cor PANTONE 

Color Marketing Group

Têxteis Tecidos para decoração

Institutos de 
Pesquisa de 
Tendências

Tendências a curto 
e longo prazo

Future Concept Lab (Ex.: Pesquisa Living Trends)
Future Foundation
Henley Institute
Observatório de Sinais
Copenhagen Institute for Futures
e outros
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ELEMENTO ITEM EXEMPLOS
Seminários e 
Congressos

Nacionais e 
Internacionais

Congresso Nacional de Cerâmica
P&D Design 
Congresso Cerâmica – Alfredo Andersen

Feiras setoriais Nacionais Gift (São Paulo)

Internacionais Decorate Life Tendence -  Frankfurt
Ambiente - Frankfurt
International Houseware Show  Chicago
Maison & Object (Paris)  
Macef – Salone Internazionale della Casa (Milão)
Atlanta International Gift and Home Furnishing Market (Atlanta)
Obs.: Estes sites apresentam vídeos, newsletters, livros sobre 
tendências, além das empresas participantes.

Empresas e 
entidades 

SENAI Lançamentos dos cadernos ou referenciais
Portal de Tendências Senai (recebido via e-mail) semanalmente. 
IBGE  –  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (ex.: 
envelhecimento da população)

SEBRAE Boletim  mensal  SEBRAE  –  empreendedorismo,  cenário 
econômico,  gestão  empresarial,  tecnologia  e  inovação, 
legislação). Ex. de artigos editados no mês de outubro em 2008:
.  “pessoas  que  moram  sozinhas  revelam  perfil  exigente  de 
consumo” (cenário econômico);
.  'valorização  do  real  causa  perda  de  mercado  às  empresas” 
(cenário econômico) 
.  “  Classes  C  e  D  consomem  mais  pela  internet  que  A e  B 
(Tecnologia e Inovação);
.“Empresas que não inovam estão fora do mercado” (Tecnologia 
e Inovação)

SINDILOUÇAS Informações sobre o setor

FIEP/
UNINDUS

Cursos sobre inovação

UNIVERSIDADE Ex.: Projeto Komunikator (Nomads) – habitação e modos de 
morar. USP/SP. / Composição de massas - UEPG
Artigos /Dissertações / Teses
Incubadoras

Agentes 
comerciais

Colaboração entre 
área comercial e 
equipe de design 

Clientes Cadastro de 
clientes

Escolha de principais clientes para opinar na concepção de 
protótipos.

Estratégia de 
vendas

Comercial
Marketing
Design

Para escolha de política de comunicação, distribuição e definição 
de preços.

Interferência de 
outros setores

Fotos
Textos
artigos

Moda, mobiliário, decoração, eletrodomésticos, arquitetura, etc.

Consumidores Estudos de estilo 
de vida

Facilidades que o consumidor encontra de se informar sobre as 
tendências (revistas, internet, programas de TV, etc.)

Concorrência Catálogos
Sites

Sia fashion, Oxford, Rosenthal, Wedgood, Arabian etc.
Lojas que trabalham com o tema tendências: Tok & Stok
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ELEMENTO ITEM EXEMPLOS
Blogs Cores

Materiais
setores que 
interferem

http://en.red-dot.or/1913.html
-   Furnishing and tableware trends  
- Dining and living trends 2008
- trend gallery – colours
- trend gallery – forms
- trend gallery - materials

Produtos 
similares

Vidro
Plástico
Madeira, etc.

Identificar formas e cores, texturas, tamanho, uso, etc.

Pesquisas de 
materiais. 

Composição. Materiais  que  possam  compor  junto  à  louça  como  plástico, 
madeira, vidro, metal, tecidos, fibras e estampas, em relação ao 
uso  com  outros  equipamentos  (lavadoras,  microondas, 
refrigeradores), etc.
Sites: www.ceramicaindustrial.org.br 
http://www.abceram.org.br

Sites de 
Premiação 

Produtos 
Cerâmicos 

Ex. Newsletter do Designboom - Uma das premiações sob o título 
“Ceramics for breakfast” (Aí aparecem várias idéias inovadoras, 
que podem ser adaptadas).
http://veja.abril.com.br/vejarj/271102/gastronomia.html (2008)

Quadro 15 - Fontes de tendências para louças de mesa
Fonte: Modelo Jobim e Neves (2008) - adaptado pela autora.

Estas  fontes  poderão  fornecer  informações  sobre  macrotendências  (tecnológicas, 

econômicas,  sociais,  demográficas,  ambientais,  culturais)  e  tendências  de  curto  prazo 

trazendo evidências sobre cores, formas, padrões, conceitos, combinações com componentes, 

outros  produtos  ou  acessórios,  novas  tecnologias,  materiais,  etc.  que  não  precisam  ser 

copiados, pois não são [...] “amostras de produtos que se resumem à nossa observação passiva 

e individual e à sua mera reprodução. Estas informações devem despertar o olhar criativo do 

designer”. (JOBIM; NEVES, 2008, p. 241).

No que se refere as empresas de previsão de cores, Fraser e Banks (2007) apresentam a 

sequência  realizada  pela  empresa  Pantone  que  com  dois  anos  de  antecedência  recebe 

indicações de desenhistas de moda, passando para outras áreas, vindo a seguir os cosméticos, 

interiores  comerciais  de alta  classe,  desenho de produtos  (ciclo  mais  longo e  que precisa 

correr  para  alcançar)  e  as  tendências  se  filtram por  meio de contratos  gerais  e  interiores 

domésticos.  Mas  esta  sequência  foi  quebrada  por  designers  de  produto  criativos  e 

independentes, que passaram adiante das tendências de roupas e pelo esforço dos fabricantes 

de tinta – para promover uma rotatividade rápida das novas paletas. Assim, os designers, em 

todas as disciplinas precisam estar atentos em relação as tendências cromáticas. Para eles, “o 

produto final não só necessita funcionar como uma composição colorida em si, mas também 

http://veja.abril.com.br/vejarj/271102/gastronomia.html
http://www.abceram.org.br/asp/abc_29.asp?acao=1
http://en.red-dot.org/1913.html
http://en.red-dot.org/1913.html
http://en.red-dot.org/1913.html
http://en.red-dot.org/1913.html
http://en.red-dot.org/1913.html
http://en.red-dot.org/1913.html
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deve parecer atraente e crível à audiência que precisa atingir”. (FRASER; BANKS, 2007, p. 

62)

Além disso, conforme  Buck  et al. (1998), a gestão das tendências deve acontecer de 

forma constante na empresa. Estas informações requerem tratamento especializado para que 

tanto proprietários das MPEs produtoras de louça de mesa quanto designers possam analisá-

las. Assim, podem se adequar à visão e missão da empresa, definindo desde o conceito do 

produto, como seu ciclo, a correta divulgação e comercialização, com a devida valorização e 

inserção da gestão estratégica do design. 

Por fim, pode-se dizer que este benchmarking pode trazer grandes benefícios ao setor de 

louça de mesa, a medida que os institutos de pesquisa de tendências trazem artigos que podem 

ser tratados no longo prazo, os cadernos e os demais materiais no curto prazo e de acordo com 

o planejamento da empresa.

Assim, de forma sintética e analítica, o quadro 16, a seguir apresenta as diferenças de 

atuação e porte de empresa a se utilizar de institutos de pesquisa de tendências, cadernos ou 

referenciais e demais materiais citados no quadro 15.

ITEM INSTITUTOS DE 
PESQUISA 

CADERNOS OU 
REFERENCIAIS 

DEMAIS 
MATERIAIS

ATUAÇÃO

Construção de cenários
Consultoria por filiação,
Workshops, Conferências, 
Relatórios, simulações e 
modelos.
Artigos (macrotendências)
Atendimento à fases que 
podem ser desde  a borda até a 
convenção social, dependendo 
do nível de especialização do 
instituto.
Análise qualitativa, 
quantitativa e estética.

Conceitos, materiais
cores, texturas, 
equipamentos, etc.  de 
setores afins, 
antecipando 
tendências, numa fase 
anterior a convenção 
social para a louça de 
mesa.
(curto prazo)

Relação de itens que 
podem contribuir de 
forma prática na 
construção de 
ferramental de 
análise antecipação 
das tendências 
próximas à fase de 
convenção social.
(curto prazo)

PORTE Grande e Média Empresa
(somente alguns artigos se 
aplicam às MPEs, 
necessitando de tradução e 
interpretação).

Micro e pequenas 
empresas.

Todas as empresas.

Quadro 16- Comparativo de fontes de tendências.
Fonte: adaptado pela autora.
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Analisando-se o quadro 16, conclui-se que as MPEs podem atuar com base em cadernos 

ou referenciais de tendências e demais materiais apresentados no quadro 15. As informações 

provenientes  de  grandes  institutos  de  pesquisas  necessitariam de  tradução e  interpretação 

adequada ao setor. De modo geral, as tendências podem ser aplicadas aos três níveis da gestão 

do design (estratégico, funcional ou tático e operacional). As lacunas encontradas referem-se 

tanto ao custo da informação, forma de busca, a não existência de fontes específicas ao setor 

de louça de mesa provenientes dos Institutos e Cadernos ou referenciais, ficando atrelados aos 

setores de interferência. Além disso, estas informações precisam ser disponibilizadas de forma 

organizada,  a  fim  de  que  a  empresa  defina  de  antemão  quais  são  adequadas  ao  seu 

planejamento e gestão.
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5.  REQUISITOS PRELIMINARES
Este  capítulo  apresenta  requisitos  preliminares  que  agregam  as  

informações teóricas que foram tratadas nos capítulos 3 e 4, tratadas de  

modo analítico.  Ele  visa adequar as  pesquisas  de tendências aos níveis  

estratégico, funcional e operacional do design.

Para elaboração dos requisitos preliminares foram considerados os níveis de gestão do 

design tratados por Mozzota (2003), pelo Manual de Gestão de Design, do Centro Português 

de  Design  (1997)  e  pelo  Observatório  de  Tendências  del  Habitat  (2008),  relacionando  a 

revisão da literatura realizada. A partir destes requisitos foi elaborado o roteiro de entrevista, o 

qual orientou a realização das entrevistas e obtenção de dados junto às MPEs selecionadas, do 

setor de louça de mesa de Campo Largo – PR.

Para  sua  construção,  teve-se  como  parâmetro  que  a  realização  de  planejamento 

estratégico é de fundamental importância e independe do tamanho da empresa.. Além disso, 

empresas mais enxutas podem realizar um único plano estratégico,  contemplando desde a 

missão da organização até a linha de produtos da empresa. Somente a partir deste plano é que 

se pode concretizar a aplicação da gestão do design nos três níveis – estratégico, funcional e 

operacional.

DESIGN ESTRATÉGICO DESIGN FUNCIONAL DESIGN OPERACIONAL
Realiza o diagnóstico da situação 
da empresa, seus produtos e suas 
tecnologias principais em relação 
aos concorrentes mais próximos.

Define a estratégia do negócio 
que incorpora objetivos de 
design. 

Define a estratégia de design.

Define campos de atuação para o 
futuro, em termos de tecnologias, 
produtos e mercados.

Determina as opções em função 
dos pontos fortes e fracos da 
empresa.

Garante que o design estratégico 
reagrupe produtos, comunicação, 

Incute o design estratégico na 
implementação da estratégia do 
negócio.

Coordena design estratégico com 
os departamentos de marketing, 
inovação e comunicação.

Além destes Integra no 
desenvolvimento dos produtos as 
funções de  produção, engenharia 
de produto, finanças, para 
descobrir novas oportunidades e 
riscos.  

Busca o  conceito do “novo”.

Considera importantes: 
− as relações, as 

interdependências e 
influências de setores 

Implementa novas idéias, 
adequando  as necessidades da 
empresa ao produto final. 

Define políticas de design no 
produto e nas políticas de 
comunicação.

Define a política da marca e o 
papel que o design desempenha na 
marca. 

Engloba planificação, 
organização, controle, pessoal, 
financiamento, materiais e tempo 
para conseguir os objetivos de um 
projeto. 

Define o briefing do produto a 
partir dos fatores que impulsionam 
a tendência.
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espaço e  informação. 

Comunica a missão do design na 
empresa.

Implementa sinais de tendências.

Cria o relacionamento entre 
design e sinais de tendências 
tecnológicas.

Enfatiza a fase da combinação 
onde as tendências podem ser 
internalizadas ao planejamento 
estratégico da empresa. 

Faz do design e da inovação algo 
instalado na cultura empresarial e 
necessários para obtenção de 
rentabilidade a longo prazo.

Considera o papel inovador do 
design, nos aspectos 
tecnológicos, econômicos e 
culturais, atuando em todo o 
ciclo de vida do produto.

Envolve a gestão do Design e 
pesquisa de tendências em todos 
os níveis (estratégico, funcional e 
operacional).

É compatível com os meios de 
que dispõem e as características 
de ambiente em que atua e deve 
estar atenta e adaptar-se às 
mudanças que se produzem, tanto 
dentro de sua própria área de 
trabalho, como na sociedade em 
geral.

Envolve um processo de busca de 
oportunidades e geração de 
idéias.

Busca responder a questões sobre 
benefícios que os clientes irão 
valorizar no futuro e como ser 
pioneiro na entrega destes ao 
mercado.

Considera relevante estabelecer 
um elo de ligação de inovação 
sócio cultural e as inovações do 
modelo empresarial, lançando 
interligações entre tendências, o 

afins;
− as macrotendências e 

tendências de curto prazo, 
de acordo com o que foi 
estabelecido como 
objetivo da empresa no 
planejamento estratégico.

Verifica a rede de informação, as 
pessoas (funcionários, clientes), o 
conhecimento tácito e explícito, os 
treinamentos e busca de 
conhecimento.

Avalia quem está fazendo o quê, 
razões e efeitos no comportamento 
dos protagonistas da indústria, os 
meios de comunicação; a 
estratégia de vendas: como serão 
levadas as opções das tendências 
desde a indústria até os 
consumidores (como o seu 
comportamento reflete em suas 
escolhas na compra.)

Avalia para que serve a 
informação; que tipo de 
informação é necessária (tipos de 
clientes e objetivos definidos); 
como chegar à informação 
específica e setorial; como 
explorar e personalizar a 
informação. 

Reconhece que as informações 
multidisciplinares sobre os 
usuários e tendências levam a um 
papel diferenciador, influenciando 
produtos, processos, 
organizacional, marketing ou 
modelos de  negócios.

Considera a fase de 
documentação, que reúne 
informações necessárias para a 
criação de um produto.

Observa e interpreta movimentos 
de clientes, a fim de serem 
discutidos por especialistas em 
marketing, a fim de convertê-los 
em conhecimento explícito.

Participa de equipes 
interdisciplinares (antropólogos, 
ergonomistas, sociólogos, 
engenheiros, designers de produto, 

Desenvolve o produto a partir de 
características conceituais, 
estéticas, funcionais, etc. 
distribuição, comunicação e de 
acordo com a fase temporal em 
que se encontra a tendência 
(latente, emergente ou madura)

Concebe o produto, considerando 
as funções físicas, de qualidade, 
estéticas, etc, a partir da 
caracterização do usuário que se 
identifica com a tendência.

Desenvolve produtos 
diferenciados, com facilidade de 
uso, mais intuitivos, com novas 
funcionalidades, levando em conta 
o impacto ambiental.

Demonstra habilidade com 
acabamento, cores, marca, textura, 
gráfica do produto; coerência 
quanto ao uso, estilo, aparência e 
ambiente.

Considera os tipos de inovação 
existentes, as características que as 
transmitem aos consumidores, 
design arrojado (diferenciação 
tecnológica) e forma e função 
(estilo de vida).

Monitora os resultados do produto 
no mercado, a produção e 
distribuição do produto, o 
atendimento ao cliente. Estas 
informações devem ser 
consideradas também como 
pesquisas de tendências. 

Considera outros setores 
(mobiliário, moda, 
eletrodomésticos,  decoração) que 
podem influenciar de acordo com 
seus ciclos produtivos – 
tendências nas cores, formas, 
materiais, superfícies,  estampas, 
da tecnologia etc, atribuindo-lhes 
diversas formas de uso.

O setor de louça de mesa 
apresenta ciclos mais longos, 
podendo apresentar coleções 
anuais.

Decorrentes de muitas mudanças 
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novo e a criação de mercado.

Considera importante a cultura 
corporativa pró-ativa, visionária, 
que atue a partir da criação de 
uma arquitetura permeável às 
tendências, com impulsos 
contínuos que devem partir tanto 
da base  quanto do topo.

Assim, aborda não apenas o 
setor do negócio, ciclo do 
negócio, ou o do tamanho do 
negócio, mas crucialmente, da 
atitude em relação ao futuro e 
tendências,  gestão pró-ativa, e 
reforma do mercado.

Atua sobre as diferentes escalas 
de tempo em relação as diversas 
forças motrizes sociais 
(tendências de governo, 
econômicas, demográficas, 
sociais, culturais, tecnológicas,  e 
ambientais).

Contribui na observação das 
tendências do mercado, 
formulando especificações de uso 
do produto, elaboração de 
cenários e uso para novos 
produtos e sistemas de produtos.

Observa tendências e o 
planejamento de cenários (fatores 
sobre o que está acontecendo no 
mundo em relação a trabalho, 
localidades, famílias, transporte, 
lazer, economia, produtos e 
serviços, tecnologia, governo e 
mídia).

Reconhece e compreende as 
inter-relações entre os 
componentes, pois as relações 
individuais com os componentes 
do cenários se alteram de acordo 
com os valores de cada um, suas 
atitudes, necessidades e estilos de 
vida.

Considera as tendências de 
macro e curto prazo dependendo 
do objetivo da empresa e da 
abrangência da pesquisa. 

Compreende que as tendências 

de interação, de exposição, 
gráficos)

Verifica quais campos de produtos 
e conceitos serão importantes no 
futuro e que ligações entre as 
mudanças sócio-culturais, novos 
materiais e tecnologias  e visões 
de projeto resultarão em variedade 
de conceitos de produtos. 

Insere as pesquisas de tendências 
nas primeiras fases do processo de 
design.

Observa o mercado primário, 
secundário e terciário, o 
calendário e cronograma de 
criação da indústria, feiras do setor 
e cadernos de tendências.

Avalia as mudanças sócio-
culturais, novos materiais e 
tecnologias para criação de 
conceitos de produtos.

Não segue qualquer moda ou 
qualquer hype, pois envolve 
empresários, designers de produto, 
profissionais de marketing, 
consultores, analistas financeiros, 
jornalistas ou representantes de 
trabalhadores.

A fim de inovar o produto, 
reconhece as tendências em forma, 
estilo e tecnologia, integrando as 
áreas de tecnologia, 
desenvolvimento de produto, 
produção, marketing e design, a 
fim de gerenciá-las.

Seleciona fontes para coleta de 
dados sobre tendências, tendo 
como exemplo o quadro 15.  

Considera que os institutos de 
pesquisas em tendências possuem 
custo alto de filiação, consultorias, 
palestras e cursos.  
Muitos destes institutos   atuam na 
fase “próxima ao grande 
acontecimento” ou “convenção 
social”; caracterizados pelo 
marketing ou na tentativa de 
divulgar o que já se encontra no 

de comportamento, uma delas - 
individualidade, onde o morar e 
estilo de vida são evidenciados, 
podem gerar novos usos e formas 
de usar e combinar as peças

As questões culturais aparecem 
pelo design, inovando 
esteticamente e com o uso de 
materiais iconográficos; as 
tendências tecnológicas aparecem 
com o uso da prototipagem rápida, 
onde formas difíceis podem ser 
facilmente projetadas com o uso 
de softwares específicos como o 
CAD/CAM Rhinocerus e 
modeladas por equipamento 
próprio, reduzindo o tempo entre a 
criação, aprovação do produto e 
produção, e com qualidade e 
estética.

Divulga via Internet o nicho em 
que a empresa atua, sendo este 
meio usado como meio de 
comunicação para propaganda e 
vendas, a fim de vencer as grandes 
empresas. 

Direciona a flexibilidade  ao 
projetar sua oferta, oferecendo um 
serviço superior e personalizando 
suas interações com clientes. 
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tecnológicas podem gerar 
inovação; as sociais são fatores 
para aceitação social e as 
estilísticas para a valorização 
estética.

Considera as diferenças culturais 
quando são abordados estilos de 
vida, especialmente quando se 
planeja exportar.

Relaciona a pesquisa de 
tendências como primordial no 
estabelecimento da estratégia 
empresarial e de lançamento de 
novos produtos inovadores.

Busca a criatividade na 
concepção de um produto ou 
processo, a rapidez no seu 
desenvolvimento e na sua 
comercialização, e a inovação 
tecnológica podem conferir uma 
vantagem competitiva em relação 
à empresa concorrente.

Atribui a pesquisa e 
desenvolvimento para a empresa 
através de escritórios de design e 
pesquisas em universidades.

Leva em conta as forças 
motrizes: tendências de governo, 
econômicas,  demográficas, 
sociais e culturais, tecnológicas, 
sociais e ambientais e suas 
diferentes escalas de tempo.

As abordagens qualitativas 
(longo prazo e quantitativas a 
curto prazo. 

Atribui as tendências a 
representação de uma 
combinação antiga não existente 
de uma série de diferentes 
contextos.

Reconhece a fase de 
normalização como uma prática 
sócio-cultural que pode também 
ser considerada como alteração 
nos regimes de valores gerais: 
mesmo aqueles indivíduos que 
não adotam uma certa prática 
tendem a aceitá-lo e, mesmo 
assim, pensam ser "normal".

mundo.

Os cadernos ou referenciais de 
tendências são de outros setores, 
mas podem ser utilizados. 

Além dos materiais encontrados 
em Institutos e referenciais, uma 
variedade pode ser encontrada em 
outros meios, devendo ser 
classificadas quanto a fase em que 
se encontram.

Define ciclos para os produtos, 
visto que as tendências 
influenciam todas as fases de 
desenvolvimento de produtos, 
desde a análise até alterações 
futuras ou abandono.

Reconhece que as tendências para 
louça de mesa não ocorrem de 
forma tão sistematizada. Alguns 
elementos orientam sua produção 
e seu design como as feiras 
internacionais e nacionais.

As tendências são referenciadas 
em revistas especializadas, 
editoriais de moda, publicações de 
marketing e na gestão do design.

Pode-se construir um cenário para 
acompanhamento contínuo, onde o 
design pode colaborar com 
matrizes e protótipos.

Pode utilizar as técnicas de análise 
e ferramentas:

− trend spotting
− mapeamento visual
− screening
− mapeamento de estilo 
− millieus de usuários
− pesquisas de tendências
− IDEO method carts;
− scan 
− protótipos para gerar 

conceitos de produtos.

Analisa os dados e  sintetiza os 
resultados. Elabora cronograma e 
define a equipe de trabalho.

Define a estratégia de vendas, ou 
seja, como serão levadas as opções 
de tendências desde a indústria até 
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Assim, a tendência é como uma 
linha de demarcação entre 
normalidade e anormalidade que 
caminha para a fase de 
convenção social.

Depois desta fase, a tendência 
pode congelar num ‘cliché’ ou 
'ícone cultural' ou acabar como 
um ‘arquétipo’, ou cair em 
‘esquecimento’.

Define um responsável pelo 
acompanhamento das tendências.

Em relação as MPEs, observa 
que: 
. a função inovadora da pequena 
empresa, que muitas vezes não é 
planejada;
. as MPEs, em geral, possuem
estrutura administrativa 
simplificada e familiar. 
. não possuem capital para 
investir em pesquisa básica, 
possuem obstáculos internos 
como a cultura empresarial, a 
limitação de fundos e a gestão de 
pessoal;
. aplicam agilmente os 
conhecimentos adquiridos, 
reagindo rápida e eficientemente 
no mercado;
. adaptam as mudanças de 
mercado rapidamente;
. estão ligadas à uma 
diversificada base de clientes;
. tem habilidade de introduzir 
novos produtos que as 
diferenciem das grandes 
empresas; 
. ocupam um nicho de mercado.

os consumidores. 

As MPEs, podem adotar as 
estratégias:

− Melhorar os produtos 
regularmente.

− Auxiliar na comunicação, 
desenvolvimento de 
produto, marca e 
estratégia de longo prazo; 

− aplicar estratégias de 
design para acessar 
conhecimento sobre os 
usuários, empresas e 
redes para promover e dar 
suporte à inovação em 
qualquer contexto.

− Fixar sua atuação em 
nichos de mercado 
específicos;

− considerar a 
especialização, como 
estratégia para fortalecer 
a reputação da empresa, e 
a relação entre design e 
inovação. 

Quadro 16 – Classificação dos requisitos preliminares por nível de gestão do design.
Fonte: a autora.

Baseando-se neste quadro, foi  elaborado o roteiro de entrevista (apêndice 1). Para a 

seleção  dos  itens  considerou-se  as  informações  relevantes  e  de  fácil  compreensão  pelos 

empresários,  deixando-se um espaço para comentários, a fim de complementar informações 

consideradas importantes. O resultado da sua aplicação é apresentado no capítulo 6, a seguir.



115

6. As MPEs PRODUTORAS DE LOUCA DE MESA DE
CAMPO LARGO - PR E A PESQUISA DE TENDÊNCIAS 

Este capítulo apresenta o resultado da realização das entrevistas com as  

MPEs, com sua formatação bem como a tabulação dos dados por empresa.

Com base nos requisitos preliminares apresentados no capítulo anterior, elaborou-se a 

pesquisa  participativa,  em forma  de  entrevista,  para  verificar  na  realidade,  como  seriam 

transformados  em  recomendações  para  o  uso  da  pesquisa  de  tendências  pelas  MPEs 

produtoras de louça do APL de Louças de Campo Largo- PR.

Durante  a  entrevista,  foram  realizadas  observações  participativas  e  registros 

fotográficos,  nos  quais  dados  complementares  foram  coletados,  tanto  com  referência  as 

fábricas e produtos das empresas, como em suas lojas próprias. 

Para a realização das entrevistas,  inicialmente contatou-se o Sindicato de Louças de 

Campo Largo – SINDILOUÇAS, por meio de telefone e e-mail,  no intuito de ter uma realizar 

uma  exposição  sobre  o  tema.  Em  seguida,  o  projeto  foi  apresentado  ao  presidente  do 

SINDILOUÇAS,  Sr.  José  Canisso,  que  intermediou  uma reunião  para  a  apresentação  do 

trabalho aos micro e pequenos empresários46. Segundo o SINDILOUÇAS, em Campo Largo 

existem 22  empresas  do  setor  cerâmico,  sendo  que  4  são  de  grande  porte,  e  as  demais 

enquadram-se entre médias, pequenas e microempresas.

No mês de novembro de 2008, foi então realizada a apresentação aos empresários sobre 

a importância das pesquisas de tendências e da gestão do design para esse setor, bem como o 

objetivo  da  pesquisa.  Compareceram  o  Sr.  Antonio  Moroz,  assessor  de  Imprensa  do 

SINDILOUÇAS e responsável pelo newsletter que o sindicato mantém, e três empresários, do 

grupo total de 18 micro e pequenas empresas filiadas.  

Nessa primeira reunião com os empresários, agendou-se as visitas, sendo incluída mais 

uma empresa que não esteve presente, por intermédio e sugestão do presidente do sindicato, o 

Sr. José Canisso. Este considerou que a seleção foi significativa neste segmento, além do que 

para efeito da pesquisa o número de empresas a serem pesquisadas  atenderia aos objetivos 

pretendidos. 

O Sr. Antonio Moroz se prontificou a acompanhar o trabalho.  Ele assim descreve seu 

trabalho:
46  Este trabalho está considerando micro e pequenas empresas aquelas com até 99 empregados e faturamento 

anual de até R$ 2.133.222,00.
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“...  divulgo  o  setor  diante  das  diversas  mídias, produzo  releases  onde 
apresento as necessidades e os acertos do setor, onde através de entrevistas 
com os dirigentes das empresas e do SINDILOUÇAS buscamos sensibilizar 
a  opinião  pública  e  governantes.  Diariamente  produzo  um  clipping de 
notícias  que  encaminho  aos  nossos  associados  e  demais  integrantes  do 
mailing do Sindilouça,  em especial  para  presidência  e  diretoria  da  FIEP. 
Neste  clipping,   incluo  notícias  de  economia,  infra-estrutura,  e  demais 
matérias  relacionadas ou  de interesse  do  setor.  Represento  o  Sindilouça 
diante a FIEP em todos os seus eventos,  participo dos conselhos temáticos 
de Infra-estrutura /  Indústria  Mineral e Comércio  Exterior.  As  decisões 
tomadas nesses conselhos, repasso através de relatórios. Além de inúmeros 
eventos,  neste  ano  participei  do  fórum  de  energia  que  traçou  as  Rotas 
Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense, importante publicação 
da  FIEP.  Anualmente  também   participo  da  produção  da  Agenda 
Legislativa  da Indústria. As informações que repasso para as indústrias são 
de interesse geral, ou em alguns casos, de interesse específico, onde só uma 
indústria se interessa. Tais informações eu recebo da CNI - Confederação 
Nacional da Indústria, CNC - Confederação Nacional do Comércio, Inmetro, 
Agência Senado, Agência Câmara, Agência Estadual de Notícias, Abegas, 
Gasnet, Gasbrasil, Petrobras. “(MOROZ, 2008).

As entrevistas foram realizadas individualmente em cada empresa, ficando estabelecido 

que a identidade do respondente e nome da empresa não seriam apresentados na dissertação. 

Para  tanto,  foi  elaborado  um  termo  de  aceite  (apêndice  2)  e  as  quatro  empresas  foram 

visitadas em um único dia.

Os dados coletados são apresentados a seguir, por empresa (“A”, “B”, “C” e “D”), nos 

níveis estratégico, funcional e operacional do design. Apresentam-se também em forma de 

quadro no apêndice 3. 

6.1 EMPRESA “A”

Design Estratégico

A empresa “A”, fundada em 1965, com 15 funcionários, conta atualmente com 40 e 

vem sendo  repassada  na  família  de  geração  em geração.  Considerada  de  pequeno  porte, 

possui 3 sócios, sendo que o entrevistado é filho da sócia, e atua na empresa desde o começo 

deste ano. A mãe é a responsável pela loja da fábrica (criada em 1995), situada também em 

Campo Largo. É ela quem ouve os clientes, visita a concorrência e organiza a Feira da Louça, 

realizada anualmente no município. Os demais sócios atuam na fábrica. 

Quanto  ao  planejamento  estratégico, é  realizado  planejamento  anual,  porém  o 

planejamento do produto não está vinculado a este planejamento. A visão que tem do negócio 

é a produção de cerâmica branca, linha utilitária e eventualmente decorativa. 

As  restrições  internas  consideradas  para  a  concepção  do  produto  são  os  recursos 



117

humanos, o custo do capital e a tecnologia. 

Não utilizam a contratação de serviços de design porque o design é criado internamente, 

de acordo com decisão dos proprietários. Porém, muitas vezes utilizam idéias de alunos de 

graduação em design que vem desenvolver algum produto na empresa, ou quando recebem 

encomenda de outra empresa parceira.

Quanto  aos  produtos,  a  empresa  produz  a  linha  utilitária  (pratos,  xícaras,  tigelas, 

travessas, açucareiros e bules), tanto na forma avulsa quanto em jogos (de jantar, chá e café e 

conjuntos para uso específico) que vão de 14 a 59 peças em faiança. No site da empresa, 

encontram-se  as  formas:  decalcados  (bolo,  cachorro  quente,  churrasco,  feijoada,  lasanha, 

sopa,  espaguete  e  pizza)  ou  decorados  (jogo  América,  jogo  bolo/chá,  jogo  Coop,  jogo 

econômico, jogo família, jogo jantar, jogo jantar / chá Coop, jogo sobremesa – todos com a 

possibilidade de escolha das cores), linha branca e peças avulsas. Porém a forma das peças é a 

mesma, estando há muito tempo no mercado. 

O produto final é vendido em forma de produto acabado e em acabamento em biscoito 

(biscuit),  para acabamento artesanal. Um exemplo é a produção de vasos para bonsai para 

outra empresa local.

Figura 28 – Jogo Bolo (decalcado)
Fonte: Empresa “A”
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Figura 29 – Jogo Cachorro quente (decalcado)
Fonte: Empresa “A”

Figura 30 – Jogo América (decorado)
Fonte: Empresa “A”

Figura 31 – Jogo Chá (decorado)
Fonte: Empresa “A”
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Figura 32 – Linha branca
Fonte: Empresa “A”

Figura 33 – Peças avulsas 
Fonte: Empresa “A”

Sobre as  tendências,  o entrevistado respondeu que desconhece as pesquisas realizadas 

por  institutos  e  os  cadernos  de  tendências.  Das  informações  que  recebe,  via  cursos  do 

SEBRAE, setoriais do SINDICATO e da CNI, não identifica nenhuma como relacionada ao 

tema.

Relatou que a empresa já lançou uma tendência há muitos anos, não soube precisar a 

data, pois foi realizado pelo pai e outro sócio - prato com vidrado em degradé. Recentemente, 

lançou a peça para cachorro quente, segundo ele, criada na intuição, baseando-se em produto 

de  material  plástico.  Não  considera  seus  produtos  inovadores.  Para  ele,  o  design  pode 

contribuir para este processo através de pesquisas de tendências.

Quanto às tendências  tecnológicas, considera importantes as relacionadas a máquinas 

equipamentos,  argila,  decalques,  novos  pigmentos,  cores,  superfícies,  a  influência  dos 

eletrodomésticos,  como  tamanho,  resistência  das  peças  ao  forno,  tipos  de  pigmentos 

utilizados e cor. Não utiliza softwares específicos, como o CAD para o desenvolvimento de 
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produtos, a não ser softwares financeiros, mas considera importante embora desconheça o 

processo de prototipagem rápida. 

Quanto  às  tendências  econômicas,  utiliza  e  considera  importante  o  preço  do  gás  e 

produção  em conjunto  com outras  empresas,  exemplificando  com os  vasos  para  Bonsai, 

pratos  com  design  específico  para  uma  empresa  de  Santa  Catarina.  Não  utilizam 

financiamentos. 

As  tendências  políticas são  utilizadas  e  consideradas  importantes  no  planejamento. 

Ressalta  a  busca  incentivos  ao  setor,  por  subsídios,  que  considera  inexistentes,  e  as 

relacionadas  à  exportação,  como  qualidade,  embalagem,  etc.  Estão  também  atentos  às 

informações sobre os tributos, que recaem sobre a produção e são considerados importantes 

no custo. 

As  tendências culturais observadas  e  consideradas  importantes  são  as  que  se 

relacionam  ao  público  a  que  se  destina  o  produto,  a  culinária  específica,  cor  preferida, 

tamanho, forma, quantidade dos itens, para venda unitária e em jogos, e apresentação estética 

do produto. Não utiliza de dados relacionados ao estilo de vida, embora relate que pretende 

iniciar jogos para duas pessoas. 

As  tendências  sociais não  vêm sendo utilizadas,  mas  considerou  importantes  e  que 

tentem abranger o máximo possível a forma como as pessoas estão se organizando, pessoas 

que moram sozinhas. Considerou que já vende peças individuais, considerando casais novos 

com  filhos,  casais  novos  sem  filhos,  mudanças  de  residência  e  homens  que  gostam  de 

cozinhar. No entanto, não utiliza e não considera importante a influência do mobiliário e uso 

de objetos de decoração. 

O  entrevistado afirmou  que  não  vê  correlação  com  a  interpretação  qualitativa  e 

quantitativa das idades nas  tendências  demográficas e também não considera importante o 

envelhecimento  da  população.  Devido  à  sua  formação  profissional  utiliza  e  considera 

importante  a  produção  sustentável,  a  qualidade  do  material  que  o  torna  descartável  e 

reutilizável e não utiliza mas considera importante a prototipagem rápida, o que elimina uma 

das fases da produção, reduzindo resíduos.

Design Funcional

Quanto  ao  planejamento  e  decisão  para  o  desenvolvimento  de  produtos,  considera 

importantes  informações  de  clientes,  como  a  praticidade.  Afirma  levar  em  conta  as 

tendências em cores.

O entrevistado não soube informar o que vem mudando em relação aos usuários de seus 
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produtos, deixando esta avaliação a cargo da mãe que cuida da loja, organiza a feira e tem 

mais experiência. 

Sobre os setores que interferem na louça de mesa, apontou a moda, através das cores e a 

decoração. 

No que se refere a importância de receber informações sobre tendências via um site ou 

newsletter, considerou que auxiliaria no planejamento da empresa e do produto, porque acha 

necessário e por não receber informações sobre este assunto. Mas frisou: “tem que ser de fácil 

impressão para que eu possa ler mais tarde”. As reuniões entre empresas do setor para discutir 

melhorias são realizadas no Sindicato, porém são difíceis e raras. 

Quanto  às informações  para  o  desenvolvimento  do  produto, foi  relatado  que,  com 

respeito às informações internas e externas, são consideradas informações dos funcionários, 

como por  exemplo de modelista,  quando da alteração na forma do produto.  Dos clientes 

indiretos, recebem muitas vezes dados a respeito de decalques, decoração das peças, e linhas 

de produtos. Da revenda ou varejo, obtém sugestões de alteração nas cores, no número de 

peças vendidas, no número de peças de um jogo. Recebem também informações de pesquisas 

de universidades, que vem fazer modelo de peça quando interessante pedem autorização para 

a  produção.  E ainda  obtém dados de artigos  de congressos  e,  preferencialmente,  observa 

revistas técnicas de cerâmica, como a Brasil Cerâmica, em que observa novos maquinários, 

massas, etc.,  ou revista da GIFT, feira realizada anualmente em São Paulo. Porém, para o 

projeto, relatou não consultar livros do setor cerâmico.

Com respeito a forma de marketing, a empresa trabalha de forma tradicional. Quanto ao 

ambiente de comercialização, como displays, eventos e feiras, o entrevistado  relatou que a 

mãe entra em contato com vendedores e clientes indiretos, visita outras empresas do setor, e 

organiza a feira da louça. 

A marca,  enquanto identidade visual e mercado potencial,  é considerada importante, 

pois busca em restaurantes pela marca na louça usada, porém não a coloca no seu produto e 

sim nas embalagens, algumas com a inscrição “para exportação”.

A inovação  é  considerada  apenas  como  resultado  da  observação  dos  produtos  da 

concorrência, feiras, empresas, lojas de fábrica, como a da empresa de cerâmica Oxford, em 

newsletters,  em  propagandas  de  grandes  redes  e  em  conversas  com outros  empresários. 

Verifica  ainda  em  propagandas  na  TV,  em  mesas  em  novelas,  vasos  em  bonsai  e  para 

jardinagem, em feiras como a GIFT (São Paulo) e no SINDILOUÇAS o que está sendo feito.

Com respeito  ao  marketing  direto,  tem pouco  contato  através  de  cartas  e  relações 

pessoais  com clientes  (considera que a  mãe contata  clientes  na loja)  e  não  trabalha  com 
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marketing um a um e telemarketing.

Na forma de  marketing digital,  ou seja  via  uso de  internet:  em  websites não  busca 

treinamento, entretenimento, acesso a microsites, relações públicas e não recebe informações. 

Quando acessa a internet, busca banners e palavras-chave. Ultimamente tem se preocupado 

com tratamento de efluentes sólidos e líquidos.

O e-mail é utilizado quando recebe newsletter do SINDILOUÇAS. 

As demais formas não são utilizadas, ou seja, não usa indicações (tags, notificações por 

e-mail), computador social (wiki), conversação (blogs, chat rooms, foruns, photo blogs, sms), 

busca (blogs visuais e outros blogs). 

O entrevistado afirmou que se receber  alguma informação via  e-mail  ou  newsletter, 

prefere imprimir para ler mais tarde, uma vez que sai bastante e quando está na empresa fica 

pouco tempo na internet  (fica  mais  na fábrica)  e  em casa não tem computador.  Pretende 

utilizar mais futuramente este tipo de acesso à informação.

Design Operacional

O desenvolvimento de novos produtos é decidido em conjunto pelos sócios, porém não 

existe  uma política  para  desenvolvimento  de  novos  produtos,  como pode  ser  observado. 

Baseiam-se  em  alterações  na  decoração, mantendo  o  mesmo  produto,  não  alterando  as 

formas.  Desenvolvem novos produtos ao longo do ano, de acordo com idéias de clientes, 

intermediários e o prato quadrado foi colocado no mercado segundo tendência observada, sem 

pesquisa, mais intuitivamente. 

Desenvolveram também um produto específico para colocar cachorro quente, mas que 

teve  seu  uso  ampliado,  pois  foi  encomendado  por  cliente  com decorações  natalinas  para 

colocar biscoitos. 

Durante  a  visita  à  fábrica,  o  entrevistado mostrou  alguns  produtos  que  vem 

desenvolvendo,  como um pratinho para  sorvete,  em forma  de  sorvete,  que  afirma  ser  de 

design próprio em relação a cores e forma; pratos para comida chinesa, na cor preta, novas 

decorações de pratos e pratos diferenciados conforme design fornecido pelo cliente.

Considera que, quanto ao calendário de lançamentos, trabalha com datas comemorativas 

como Natal, com decorações natalinas em canecas e dia das mães.

Dos fatores do design que considera importantes na concepção do produto respondeu: a 

forma, a função, a estética, a cor, a qualidade, a matéria-prima, o acabamento, a tecnologia e 

ergonomia.  Não  considerou  importante  o  conceito  e  a  superfície.  Observou-se  que  as 

tendências, se aplicadas, acontecem na fase madura, ou seja, o que já está no mercado há 
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algum tempo.

O entrevistado considerou que as informações sobre os produtos antigos precisam ser 

organizadas, pois peças, fotos, catálogos antigos estão em diversos lugares. Em média o ciclo 

de vida do produto é de 5 anos, embora alguns já tenham 20 anos e o prato branco em torno 

de 40 anos, o qual aparece na figura a seguir.

Figura 34 – O prato branco
Fonte: Empresa “A”

Realizam acompanhamento das vendas via cliente, revendas e feira. O cliente avalia os 

produtos através de contato direto na loja e às vezes a opinião é registrada. Retiram o produto 

de linha quando este deixa de vender.

Eventualmente, pode-se encomendar uma peça que saiu de linha, sendo que a fidelidade 

na cor é mais difícil de se obter. Dependendo da forma fica mais caro do que um produto em 

linha. O estoque remanescente permanece na loja em forma de saldo. 

O sistema de distribuição dos produtos é feito através da oferta às revendedoras, tanto 

quanto  pela  procura  diretamente  na  empresa,  através  de  visitas  à  fábrica,  site  ou  outra 

revenda. 

Possui  loja  própria  em  Campo  Largo  e  a  revenda  são  seus  principais  canais  de 

comercialização.  Os principais revendedores localizam-se em São Paulo e Rio de Janeiro, 

perfazendo um total de 6 representantes. A empresa não mantém grupo de vendas.

A divulgação  dos  produtos  é  feita  via  Feira  da  Louça  de  Campo  Largo,  realizada 

anualmente, no mês de setembro, em site da empresa e catálogo de produtos. 

Pesquisas com clientes não são realizadas através do site.
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4.2 EMPRESA “B”

Design Estratégico

A empresa  “B”  é  considerada  uma  micro  empresa,  com 14  funcionários.  Possui  3 

sócios, sendo que somente um deles participou. Trata-se de uma empresa familiar, com 20 

anos de existência.   

Quanto ao  planejamento estratégico, a  empresa  não o realiza.  Considera que,  como 

estão neste ramo da porcelana há apenas 3 anos, ainda não tiveram oportunidade de planejar 

novas peças. 

O lançamento de  novidades ocorre via sugestão das revendas. A visão que possui da 

empresa está centrada na qualidade dos produtos oferecidos.

As  restrições  internas  consideradas  para  a  concepção  do  produto  são  os  recursos 

humanos, especialmente no que se refere à falta mão-de-obra para modelagem. Com isso, 

chega a contratar funcionário de outra empresa, em finais de semana. Relatou que já teve uma 

experiência ruim com prototipagem. A experiência não deu certo, pois a pessoa não conhecia 

o  processo  cerâmico.  Outras  restrições  são  o  capital,  a  tecnologia,  o  espaço  físico,  que 

considera  necessitar  de  uma  reorganização,  e  o  domínio  de  idioma  estrangeiro,  para  se 

comunicar com outros países. 

Não utilizam a contratação de serviços de design, porque possuem estrutura adequada. 

Porém sugeriram como ideal a criação de um centro técnico junto ao APL, conforme proposta 

de muitos anos atrás, com a contratação de um designer para as empresas. 

Quanto  aos  produtos,  trabalham  com  porcelana  branca  (bandejas,  enfeites,  jogos, 

utilitários, vasos, jarros e porcelanas brancas em geral. Possuem também a linha  canecas, 

clubes,  copos  em vidro  decorados  e  souvenirs.  O produto  final  é  vendido  em forma  de 

produto acabado e em acabamento (para decoração posterior).

O  entrevistado informou  que  o  carro  chefe  são  as  canecas  (70%),  vasos,  pratos, 

cachepots e cuias (30%), sendo que estes últimos estão aumentando. Vendem também muitas 

peças brancas para decorar,  mas não fabricam pratos,  sendo estes comprados das grandes 

empresas locais (Germer e Schmidt),  decorados na empresa do irmão. Entram nesta linha 

também relógios de parede em formato de pratos. A seguir, são apresentados alguns produtos 

da empresa.
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Figura 35 - Bandeja Torrada com xícara em Porcelana Branca 
Fonte: Empresa “B”

Figura 36 - Jogo Tete a Tete 
Fonte: Empresa “B”

Figura 37 – Bandeja com xícara Infantil
Fonte: Empresa “B”
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Figura 38 – Saleiro decorado
Fonte: Empresa “B”

Figura 39 - Caneca de Chopp
Fonte: Empresa “B”

Figura 40 – Canecas decoradas
Fonte: Empresa “B”
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Figura 41 – Prato relógio de parede
Fonte: Empresa “B”

Sobre  as  tendências, o  entrevistado respondeu  que  desconhece  as  pesquisas  de 

tendências realizadas por institutos, bem como os cadernos de tendências, mas que vê nas 

revistas  da  GIFT em São  Paulo.  Das  informações  que  recebe  regularmente  destacou  os 

folders sobre cursos, palestras do SEBRAE, informações setoriais via e-mail do SINDICATO 

e outras informações sobre palestras por telefone da ACICLA – Associação Comercial  de 

Campo Largo, mas que não identifica como relacionadas ao tema. 

A empresa já lançou uma tendência há muitos anos, com a decoração cheia em canecas, 

tendo na época, contratando equipe de desenhistas. Não considera seus produtos inovadores, 

mas quer inovar a partir de 2010. Considera que o design pode contribuir para este processo 

em relação a forma de ver o produto, baseado em estudos, tornando-os “mais modernos, retos 

e conceituais”.

Afirmou  não  realizarem  cópias  de  produtos,  mas  observam as  tendências  de  cor  e 

estampa, como por exemplo o uso do xadrez.

Figura 42 - Jogo em Porcelana Decorada Quadrados
Fonte: Empresa “B”
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Na loja foi observado grande variedade de louças. Pratos, xícaras, árvores, castiçais, 

canecas apresentavam  decoração natalina, e outras decorações.

Quanto  às  tendências  tecnológicas, utiliza  e  considera  como  pouco  importantes 

máquinas equipamentos, mas destaca as relativas à argila, decalques, novos pigmentos, cores, 

influência dos eletrodomésticos (tamanho, resistência das peças ao forno, tipos de pigmentos 

utilizados, cor).

Não utiliza de tratamento de superfícies (considera caro) e softwares específicos como o 

CAD para  o  desenvolvimento  de  produtos.  Considera  importante,  embora  desconheça,  o 

processo de prototipagem rápida. 

Declarou que já tentou comprar impressora na GIFT, softwares  e tinta para decorar 

canecas, mas o fornecedor era da China, ficando mais uma vez atrelado à concorrência, o que 

resultou na desistência do produto. 

Quanto  às  tendências  econômicas,  utiliza  e  considera  importante  o  preço  do  gás  e 

produção em conjunto com outras empresas, e financiamentos. Acrescentou a importância da 

energia elétrica. 

Para as  tendências  políticas, destacou que são considerados importantes os subsídios, 

que  não  existem,  e  a  tributação,  embora  não  exporte.  Acrescentou  que  não  utiliza,  mas 

considera importante, o incentivo ao setor para fazer o APL funcionar. 

As tendências  culturais observadas e consideradas importantes são: a que público se 

destina o produto, cor preferida, tamanho, forma possível estampar, quantidade dos itens de 

encomenda ou não e apresentação estética do produto. 

Não se utiliza de dados referentes ao estilo de vida e mobiliário. 

Considera que as classes que compram seus produtos são A, B e C e que as faixas 

etárias  estão  entre  20 e  30 anos.  Neste  caso volume estimado é  de 2 peças  de cada.  Os 

consumidores entre 30 a 60 anos compram mais peças para reunir a família. 

Não  utiliza  dados  referentes  às  tendências  sociais, que  vêm  sendo  consideradas 

importantes. Estas são referentes a como as pessoas estão se organizando, pessoas que moram 

sozinhas, casais novos com filhos, casais novos sem filhos, mudanças de residência, aquisição 

de novidades. Citou que considera os homens que gostam de cozinhar e compram travessas 

grandes e peças maiores. Acha importante a influência do mobiliário e uso de objetos de 

decoração. 

O entrevistado utiliza e considera importante interpretar as idades e comportamento do 

consumidor,  tanto  em  termos  qualitativos  quanto  quantitativos,  e  o  envelhecimento  da 
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população nas tendências demográficas. 

Quanto às tendências relativas à sustentabilidade, apesar de hoje utilizarem o serviço 

de caçamba para o descarte do gesso, estão analisando este material em Santa Catarina, para 

verificar a possibilidade de moagem visando a utilização como adubo.

Design Funcional 

Quanto ao  planejamento e decisão para o desenvolvimento de produtos,  considera a 

internet,  feiras  e  tendências  quanto  à  forma,  cor,  e  modelo,  tanto  quanto  informações  de 

clientes importantes.

O entrevistado  informou que o que vem mudando em relação aos usuários de seus 

produtos é a exigência cada vez maior de produtos de qualidade, o preço e a decoração, pois 

estão cada vez mais informados. Por isso, o foco da empresa é a qualidade do produto. Ele 

relatou que já perdeu cliente por preço, mas este retornou devido à qualidade.

Quanto aos setores que interferem na louça de mesa, o entrevistado considera a louça 

chinesa, inclusive as canecas.

No que se refere a importância em receber informações sobre tendências, via  site ou 

newsletter, considera que os  dados  obtidos  auxiliariam no planejamento  da empresa e  do 

produto. Afirma que as reuniões para discutir melhorias para o setor são operacionalizadas via 

SINDILOUÇAS ou ACICLA.

Quanto  às informações  para  o  desenvolvimento  do  produto, foi  relatado  que,  com 

relação às informações internas e externas, consideram informações dos funcionários, quanto 

ao processo de fabricação; do cliente intermediário, a viabilidade comercial; da revenda ou 

varejo,  obtém  poucas  informações,  pois  teriam  que  perguntar  aos  lojistas.  Não  utiliza 

pesquisas  de universidades,  e raramente lê  artigos  de congressos,  havendo participado de 

congresso de cerâmicos em Florianópolis há 3 anos.

Quanto à forma de marketing tradicional, em relação a ambiente, considera displays, 

eventos  e  feiras.  Observa  a  concorrência  em  São  Paulo  (nas  empresas  e  na  internet)  e 

freqüenta feiras como a GIFT para ver os lançamentos. 

Considera a marca como identidade visual e mercado potencial importante. Por isso, 

registrou a sua marca há 3 anos, embora não apareça no produto.

A inovação é considerada tanto pela observação do design da concorrência, quanto pela 

obtida em jornais. No entanto, não recebe newsletters e nem considera visitas a restaurantes e 

a informação boca-a-boca. Observa também as propagandas na TV e assinava antigamente o 
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anuário  português  para  o  grés,  mas  não  assina  mais  revistas.  Obtém  ainda  informações 

esporádicas pela leitura assistemática.  

No marketing direto,  personaliza o que o cliente pede e tem relações diretas com o 

pequeno lojista, mesmo que pela internet, pois não conhece muitos deles pessoalmente. Não 

utiliza o  telemarketing.

Na forma de marketing digital, ou seja, via uso de internet, em websites busca conhecer 

a tradição de cada país, acessando as fábricas. Não busca treinamento e entretenimento, mas 

acessa  microsites,  de  relações  públicas,  dos  quais  recebe  informações.  No  entanto,  estas 

informações não se referem ao setor cerâmico. Não recebe informações de outras pessoas ou 

empresas  (informação  do  tipo  viral),  mas  utiliza  e-mail  e  recebe  a  newsletter do 

SINDILOUÇAS. Utiliza as  tags,  notificações por e-mail da China, por exemplo, mas tem 

dificuldade com o idioma, mesmo o inglês, sendo que se interessaria por material traduzido. 

Não  utiliza  o  computador  social  wiki.  Possui  material  convencional  em  alemão  sobre 

porcelana e materiais, mas não tem o hábito de ler e gostaria de poder consultá-los na língua 

portuguesa. Utiliza pouco formas digitais de conversação, como  blogs, chat rooms, foruns,  

photo blogs, sms e não busca blogs visuais ou outros blogs. 

Nesta empresa observou-se que o entrevistado utiliza bastante a internet para pesquisar 

hábitos em outros países, relatando o tipo de caneca utilizado na Alemanha, e o quanto o 

idioma ainda é um empecilho ao desenvolvimento de produtos e comunicação com outros 

países.

Design Operacional 

O  desenvolvimento  de  novos  produtos  é  decidido  com um dos  outros  sócios,  mas 

quando a decisão é sobre decoração ela é tomada em 3 pessoas. 

Considera que, quanto ao calendário, trabalha com estoque, sempre antecipado. Datas 

especiais consideradas são Dia das Mães, para a qual começa a produzir em janeiro, Dia dos 

Pais, Dia dos Namorados e Natal, cujos lançamentos são apresentados na Feira da Louça de 

Campo Largo, em setembro.

Pretendem manter a linha atual e desenvolver novos produtos somente para 2010 ou de 

acordo com pedidos de clientes. O desenvolvimento de novos produtos está condicionado 

também à Feira GIFT em 2010.

Dos fatores do design que considera importantes na concepção do produto destacou a 

forma, a função, a estética, o conceito, a cor, a qualidade, a superfície, a matéria-prima, o 

acabamento,  a  tecnologia  e  a  ergonomia.  Sob  este  último  aspecto,  citou  como  exemplo 
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canecas ou xícara para os alemães, onde a alça deve acomodar 3 dedos. 

Afirma basear-se em análise de mercado, nas tendências e “em fazer diferente”. 

O entrevistado afirmou que a informação sobre os produtos é trabalhada em forma de 

estatística,  realizada  pela  irmã,  mas  considera  que  ela  precisa  ser  trabalhada  de  modo  a 

oferecer  melhores  resultados.  O ciclo de  vida dos  produtos  pode durar  mais  de 20 anos, 

considerando  os  produtos  mais  antigos,  mas  desenvolve  novos  produtos  uma  vez  ano, 

mudando a decoração, podendo assim o produto ficar de 2 a 5 anos, pois muitas decorações 

voltam com nova roupagem.

O produto é retirado de linha quando não vende mais ou a decoração não agrada mais ao 

cliente intermediário, o qual faz a avaliação dos produtos. 

Pode-se encomendar uma peça que saiu de linha desde que exista a forma matriz e este 

fato já aconteceu bastante. O estoque remanescente fica disponível até acabar. O empresário 

também comentou a idéia de se ter uma feira permanente para venda dos produtos em Campo 

Largo.

O sistema de  distribuição  do  produto  é  feito  de forma que  a  empresa  oferece  seus 

produtos às revendedoras e estas também procuram pelos produtos da empresa. Possui loja 

própria, para atender pequenos clientes finais em Campo Largo, mas seu principal canal de 

comercialização é pela revenda, cujos principais revendedores localizam-se em São Paulo e 

Rio de Janeiro. No entanto, a empresa não mantém grupo de vendas, mas vende pela Internet. 

Seus clientes também vêm do contato boca-a-boca. Os distribuidores encontram-se em 

São Paulo, onde atendem a 16.000 clientes, e estão entrando mais três grandes clientes. 

A divulgação  dos  produtos  é  feita  via  Feira  da  Louça  de  Campo  Largo,  realizada 

anualmente, no mês de setembro; na GIFT em São Paulo, de forma indireta por seus clientes, 

em site da empresa e catálogo de produtos. 

A empresa  possui  um  site utilizado  para  a  venda  de  seus  produtos,  com  fotos  e 

dimensões  dos  mesmos.  Embora  nem todas  as  decorações  sejam apresentadas,  pode  ser 

personalizada  de  acordo  com  o  pedido  do  cliente  e,  em  seguida,  repassado  à  empresa 

especializada do irmão para produção.

Além disso,  o site  visa o contato com clientes intermediários,  na maioria  logistas e 

distribuidores e não o consumidor final. Atualmente, o orçamento do produto é realizado via 

foto apresentada no site. No entanto, estão estudando a possibilidade de vender ao cliente 

final pela Internet.
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4.3 EMPRESA “C”:

Design Estratégico

A empresa “C” é considerada micro empresa, contando com 40 funcionários. Possui 2 

sócios,  sendo  que  somente  um deles  participou da  entrevista,   acompanhado  do  gerente 

comercial.  Realizam planejamento estratégico,  porém não precisaram o período. 

O planejamento do produto está vinculado a este planejamento. Neste sentido, destacou 

que em janeiro / 2009 iniciará a produção de porcelana branca para hotéis e restaurantes. 

A visão que têm do seu negócio é que produz porcelana queimada a 1270oC,  que pode 

ser utilizada em máquina de lavar, microondas, não agredindo o esmalte, nem a decoração. É 

a única empresa local que tem produtos pintados e esponjados à mão, diferenciando-se das 

demais.

As  restrições  internas  consideradas  para  a  concepção  do  produto  são  os  recursos 

humanos,  a  medida  em que  treina  (forma)  mão-de-obra  para  a  decoração  das  peças,  de 

preferência que não tenham trabalhado em outras empresas do ramo.

Durante visita à fábrica, foi observada uma boa organização da produção, onde cada 

pessoa que pinta as peças já tem definida a sua decoração, contando com um carrinho com as 

peças próximo à bancada. Porém a proprietária alegou que este trabalho, considerado raro na 

região, foi obtido a partir de treinamento na empresa, o que faz com que se limite a produção, 

recusando novos pedidos. Isto exigiu novas decisões, como a da produção da louça branca, a 

fim de poder dar vazão aos seus produtos.

Não  utilizam  a  contratação  de  serviços  de  design.  Portanto,  o  design  é  próprio, 

desenvolvido internamente pela proprietária e muitas vezes baseado em revistas ou tecidos 

encontrados em lojas. 

Quanto ao  produto, os entrevistados informaram que empresa produz louça de mesa 

(açucareiro, bule, leiteira, manteigueira, xícaras para chá e café, caneca, tigela, prato, jarra, 

saleiro, saladeira, travessa) e objetos de decoração (cachepot, cinzeiro, peças para banheiros) 

em porcelana e grés de forma unitária ou jogos, de alta resistência para uso intenso, com 

decoração é feita à mão em baixo esmalte, decorada  nas peças cruas. Os jogos de mesa ou 

para café ou chá são vendidos em embalagens em que citam o tipo de pintura à mão. O 

produto final é vendido somente em forma de produto acabado. Durante a  entrevista, foi 

citado o problema da louça chinesa, que entra no país sem uma análise e que o excesso de 

chumbo e cádmio podem causar danos à saúde.

 Trabalham o conceito de linhas de produtos, a partir das definições e design criados 

pela proprietária da empresa, classificando-as em: Oceano, Praia, Primavera, Atenas, Tulipa, 



133

Itapoá,  Karol,  Barcelona  Verde,  Campestre,  Carmene,  Tribal,  Florença,  Mirrage,  Degales, 

Guarujá,  Valência,  Itapema,  Taipan,  Alegro  e  Karol,  podendo  ser  visualizadas  no  site, 

agregando outros objetos, o que pode facilitar o interesse do cliente na aquisição de mais 

peças. Estas linhas não sofrem interferência do cliente em sua criação e, portanto não são 

utilizadas pesquisas de mercado. O site também apresenta as dimensões do produto, o tipo de 

embalagem (unidade, caixa/unidade, madeira ou papelão).

Figura 43 - Linha Carmene
Fonte: Empresa “C” na GIFT São Paulo

Figura 44 - Linha Oceano 
Fonte: Empresa “C” na GIFT São Paulo
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Figura 45 - Linha Florença e Itapema (embalagem de madeira)
Fonte: Empresa “C”

Sobre as  tendências,  o entrevistado  respondeu que desconhece as pesquisas realizadas 

por institutos e os cadernos de tendências. Das informações que recebe por intermédio do 

SINDILOUÇAS, alegou que elas vêm em nome da empresa não chegando aos principais 

interessados. 

Quanto ao lançamento de uma tendência, considera o produto diferenciado das demais 

empresas  de Campo Largo,  e  que  passou do  grés  para  porcelana  devido  a  cor  da  massa 

utilizada, que era de cor bege, passando para branca. Considera seus produtos inovadores, 

pois são pintados à mão, em forma de diversas linhas como floral, campo, mar, etc. 

Fazem 3  anos  que  não  tem inovado  nos  produtos,  e  atualmente  pretende  centrar  a 

atenção na linha de porcelana branca. 

Considera que o design pode contribuir muito para a inovação dos produtos baseado em 

tendências, lançando novos conceitos, como por exemplo a linha country.

Quanto  às  tendências  tecnológicas,  utiliza  e  considera  importantes  máquinas, 

equipamentos, argila, cores. Ressaltou que nem todas as cores são adequadas e podem sumir 

durante a queima. Para os motivos, utilizam tecidos do setor de decoração como fontes de 

inspiração.  Os  experimentos  são   realizados  pelo  laboratorista  e  as  cores  sugeridas  por 

vendedores, como sendo as últimas tendências. Quanto ao tratamento superficial, a pintura é 

feita na peça crua, utilizando o processo de mono-queima. Assim, o pigmento não sai com o 

uso da peça.

Os  produtos  consideram  a  influência  dos  eletrodomésticos,  permitindo  o  uso  nas 

máquinas de lavar, forno microondas e forno elétrico sem prejuízo na sua aparência. Por isso, 
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não utilizam pintura a ouro.

Considera importantes softwares específicos como o CAD para o desenvolvimento de 

produtos, embora não o use nem conheça o processo de prototipagem rápida e não utilizam 

decalques, pois a pintura é feita à mão. 

Quanto  às  tendências  econômicas,  utiliza  e  considera  importante  o  preço  do  gás  e 

produção em conjunto com outras empresas e acrescentou o custo da energia elétrica. Não 

utiliza financiamentos, mas considera importante. 

Das  tendências  políticas que são utilizadas e consideradas importantes o  entrevistado 

destacou  os  tributos  e  a  falta  dos  subsídios.  Não  exportam,  mas  considera  importante  o 

incentivo ao setor. 

As tendências  culturais observadas e consideradas importantes destacadas são a cor 

preferida, o tamanho, a forma, quantidade dos itens, o tipo de venda (unitária e em jogos) e 

apresentação estética do produto. 

Não se preocupa com o público a que se destina o produto, considerando-o bem variado. 

além de destacar o fato de terem entrado com uma nova linha para restaurantes e hotéis e para 

culinária específica. 

Não utiliza e não considera importante a relação com o estilo de vida, mobiliário etc, 

embora apresente linhas campestres, de praia e outras temáticas. 

As  tendências  sociais  não vêm sendo utilizadas, pois as vendas são unitárias e quem 

mais sabe a respeito das preferências é a revenda. 

Quanto as  tendências  demográficas, o entrevistado  afirmou que considera dados de 

envelhecimento da população, mas não interpreta as idades qualitativas e quantitativas. 

Além disso, a sustentabilidade é observada e considera importante quanto a forma de 

produção  sustentável  e  a  qualidade  do  material  que  o  torna  descartável  ou  reutilizável. 

Tecnologicamente, não utiliza e não considera importante a questão da prototipagem rápida. 

Design Funcional

Quanto  ao  planejamento  e  decisão  para  o  desenvolvimento  de  produtos,  considera 

importantes informações de feiras, vivência com outros fabricantes e considera que o produto 

importado não atrapalha a venda da louça branca local. 

Quando  perguntado  sobre  o  que  vem  mudando  em  relação  aos  usuários  de  seus 

produtos, respondeu que muitos compram para complementar as peças ou jogos e porque o 

cliente gosta de seus produtos. 

 Quanto aos setores que interferem na louça de mesa, citou o setor de plástico, vidro 
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(Duralex) e Inox (em restaurantes).

No que se refere a importância de receber informações sobre tendências via um site ou 

newsletter, considerou que isto auxiliaria no planejamento da empresa e do produto, porque 

trariam novas  idéias  e  manteria  as  empresas  atualizadas.  Destacou que  as  reuniões  entre 

empresas  para  discutir  melhorias  para  o  setor  acontecem  na  empresa  e  às  vezes  no 

SINDILOUÇAS.

Quanto às informações utilizadas para o desenvolvimento do produto, foi relatado que, 

quanto às informações internas, são consideradas informações dos funcionários, como por 

exemplo  sugestões  de  melhoria  no  método  de  trabalho.  Do  cliente,  obtém  informações 

somente quando objetiva um lote grande.   Da revenda ou varejo usam como dado o que 

trazem.

Não  utilizam  pesquisas  de  universidades  e  artigos  de  congressos.  Livros  do  setor 

cerâmico são utilizados apenas pelo laboratorista. Este é responsável pelos pigmentos, cores e 

afirmou utilizar estampas de tecidos que compra em lojas para montar as ilustrações para as 

peças. Assim, o que varia são as estampas. As formas das peças se mantém nas diversas 

linhas, variando muito pouco, como por exemplo, na linha Mar, que tem uma caneca maior 

para tomar sopa com uma alça diferente das outras.

No uso do marketing tradicional, utiliza displays e participaria e exporia mais se não 

fosse tão caro. Considera a GIFT a maior de todas as feiras nacionais.

Não usa a marca como identidade visual, embora considere isso importante. Pretende 

colocá-la em suas peças, pois hoje ela só aparece na embalagem de papelão ou madeira.

Quanto à inovação, ela é utilizada para o design de produtos, já que a proprietária é 

designer e com a ajuda do laboratorista desenvolve novas peças.

Recebe newsletters, mas nem sempre o conteúdo é direcionado à produção da empresa. 

Lê jornais, tablóides, como os da  Preçolândia, (São Paulo) e do Graziotin (RS). 

Quanto  a  propagandas,  já  cederam  produto  para  novelas  e  usa  o  Sindicato  como 

relações públicas, não considerando importante o marketing em restaurantes e boca-a-boca. 

No marketing direto, tinha contato no Rio de Janeiro, mas depois de um tempo parou. 

Não usa o marketing um a um, telemarketing e  relações  pessoais  com clientes,  pois  tem 

representantes.

Na forma de marketing digital, ou seja, com o uso da Internet, não busca treinamento, 

entretenimento em websites. Não recebe informações por meio do acesso a microsites ou as 

dispõe  por  meio  de   relações  públicas.  Quando acessa busca  informações  sobre  matéria-

prima. Não utiliza e-mail, indicações, wiki, conversação e busca por blogs. 
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Design Operacional 

O desenvolvimento de novos produtos é decidido por um dos sócios, e a política para 

desenvolvimento  e  lançamento  de  novos  produtos  é  decido  pelo  outro  sócio,  baseada  no 

aumento das vendas, concorrência com os importados, como a louça chinesa em relação aos 

produtos decorados. 

O capital investido é grande no lançamento de um produto novo, em virtude do risco. 

Citaram como exemplo o problema do custo das cápsulas para queima dos pratos que dura de 

5 a 6 meses e tem um custo de R$ 7,00. Então para se aumentar a produção, tem que se 

considerar este custo. A tecnologia também é uma restrição e a qualidade da matéria-prima, 

que não pode faltar, como por exemplo, o caulim que utilizam.

Considera que, quanto ao calendário, realiza programação para o Dia das Mães e Natal. 

Dos fatores do design que considera importantes na concepção do produto respondeu: a 

forma, a função, a estética, o conceito, a cor, a qualidade, a superfície, a matéria-prima, o 

acabamento, a tecnologia e ergonomia, acrescentando a marca. Citou especialmente a caneca 

Jumbo, utilizada para sopa ou outro uso.

As informações sobre os produtos são arquivadas na forma de moldes. O ciclo de vida é 

de 5 anos e como o produto é feito à mão, lançava 3 novas decorações e tirava 3.  Hoje possui 

19 estampas, pretende reduzir para 5 ou 6, de acordo com pedidos dos maiores clientes. 

Realizam acompanhamento das vendas e retiram o produto de linha quando este deixa 

de vender, fazendo promoções. Alem disso, o cliente final, bem como o lojista,  avalia  os 

produtos. É possível encomendar peça que tenha saído de linha, pois a empresa tem moldes 

dos produtos que estão fora de produção

O sistema de distribuição do produto adotado atinge todos estados do Brasil, na forma 

de trabalho com representantes comerciais.  Estes localizam-se em São Paulo,  Paraná,  Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

Não tem loja própria, mas tem uma parceria com exclusividade no Paraná, que atende 

em Campo Largo. Além disso, possui show-room na fábrica, onde só vende para clientes 

intermediários. 

Possuem site na Internet, catálogo de produtos (com as linhas e o nome da proprietária 

como  designer,  enfatizando  a  pintura  à  mão).  Participam  de  tablóide  pela  empresa 

Preçolândia, em São Paulo, a qual possui 12 lojas, divulgando seus produtos entre outros.

Com respeito à participação em feiras e eventos, a divulgação dos produtos é feita via 

Feira da Louça de Campo Largo, realizada anualmente, no mês de setembro. Já participaram 
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duas vezes na GIFT, na penúltima e antepenúltima versão. Considera que a última teve custo 

alto e pouco retorno.

A empresa tem site próprio, onde podem apresentar os produtos, como açucareiro, bule 

para café, bule para chá, leiteira, manteigueira, xícaras, canecas, tigela sopa com prato, pratos, 

jarras,  panela,  saladeiras,  travessas,  cachepots,  cinzeiros,  de  acordo  com  as  formas  e 

tamanhos. Eles podem ser vendidos de forma unitária ou jogos, com suas devidas embalagens 

em madeira  ou  papelão.  O  site,  no entanto,  não  é  utilizado para  receber  informações  de 

usuários e clientes e sim para contatos com o lojista ou revendedor.

4.4 EMPRESA “D”

Design estratégico

A empresa “D” é considerada uma pequena empresa, com 2 sócios e 24 funcionários, 

fundada em 1993. A entrevista foi realizada com a filha dos sócios. 

A visão que ela possui do negócio é a de atender ao que o mercado pede. Trabalham 

tanto  na  linha  de  de  louças,  produzindo  somente  porcelana  branca,  como  na  linha  de 

porcelana industrial, com os isoladores industriais.  

O  planejamento estratégico é realizado semestralmente, sendo que o planejamento de 

produtos está vinculado ao mesmo. Para lançamento de produtos o planejamento estratégico 

era realizado a cada 2 anos, a partir de pesquisas realizadas com clientes. Além disso, muitas 

idéias vêm de peças que a mãe traz quando viaja ao exterior. 

Consideram  as  seguintes  restrições  internas  na  concepção  do  produto:  recursos 

humanos, pois é difícil se obter contratar um bom profissional para a produção da porcelana; 

a tecnologia,  que impacta no custo, e se for muito cara, necessita adaptações e, o espaço 

físico, anteriormente limitado, recebeu ampliação recentemente.

A contratação  de  serviços  de  design  não  é  realizada,  justificando  não  ser  o  foco 

principal  da  empresa,  atrelando-o  ao  trabalho  do  modelista.  Além disso,  muitas  vezes  o 

modelo  já  vem especificado pelo  cliente.  Consideram que poderão  contratar  este  tipo  de 

serviço caso exista necessidade.

Quanto ao produto, a entrevistada informou que empresa produz isoladores industriais 

(70% da produção) e objetos de porcelana branca (30% da produção)  na forma de peças 

decorativas, como bomboniers, vasos e brindes, e na forma de peças utilitárias, como xícaras, 

bule, canecas para chá e café, panetoneiras,  godets, travessas, pratos decorativos, potes para 

cozinha, lancheira, sopeiras, petisqueiras, porta escovas e outros. 
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Os produtos são vendidos na forma de produto acabado (branco), para serem pintados 

posteriormente por artistas ou decoradores.

Figura 46 - Jogo Jucélia
Fonte: Empresa “D”

Figura 47 - Lancheira com xícara
Fonte: Empresa “D”

A  entrevistada respondeu que  desconhece  as  pesquisas  de  tendências  realizadas  por 

institutos  e  os  cadernos  de  tendências,  mas  que  o  assunto  a  interessa  muito.  Ressalta 

compreender a necessidade em participar de feiras. As informações que recebe do SEBRAE, 

do  SESC e  do SENAI,  referentes  a   cursos,  palestras  e  congressos,  não  identifica  como 

relacionadas ao tema tendências. 

A empresa não tem como estratégia o lançamento de tendências, portanto não considera 

seus  produtos  inovadores.  Considera  que  o  design  pode  contribuir  para  a  inovação  dos 

produtos baseado em tendências, mas não soube precisar como. 

Quanto  às  tendências  tecnológicas,  utiliza  e  considera  importantes  as  máquinas  e 

equipamentos, matéria prima, como argila, e a influência dos eletrodomésticos, pois as peças 

tem que ser refratárias quando se utiliza o forno. 

Não  utiliza,  mas  considera  importantes,  o  uso  de  softwares  específicos  como  o 

CAD/CAM para o desenvolvimento de produtos e a prototipagem rápida. Não utiliza e não 
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considera importante os decalques, novos pigmentos, cores e superfícies, embora tenha sido 

observada em alguns produtos no site o uso de decorações. 

Quanto as  tendências  econômicas, utiliza e considera importante o preço do gás. Não 

utiliza e não considera importante os financiamentos e produção em conjunto com outras 

empresas. 

As  tendências  políticas que são utilizadas e consideradas importantes são os tributos. 

Não utiliza e não considera importantes os subsídios, que, segundo ela, não existem. Por outro 

lado, sabe que políticas de exportação e incentivos ao setor existem e pretende buscar estas 

informações no próximo ano, pois foi informada durante visita de professor da UTFPR.

As  tendências  culturais utilizadas  e  consideradas  importantes  são  verificar  a  que 

público se destina o produto, o tamanho, a forma, a quantidade de itens apresentados para 

venda unitária e a apresentação estética do produto. Não utiliza e não considera importantes 

culinárias  específicas  e  cor  preferida,  produzindo  apenas  peças  brancas.  Segundo  a 

entrevistada, “o que vender está bom”. 

Já  com  respeito  às  tendências  sociais, somente  utiliza  e  considera  importantes  a 

influência do mobiliário e uso de peças de decoração. Os demais aspectos apresentados no 

roteiro de entrevista, tais como a forma como as pessoas estão se organizando, pessoas que 

moram sozinhas, casais novos com filhos, casais novos sem filhos,  mudanças de residência e 

homens que gostam de cozinhar, não são utilizados, nem considerados importantes.  

A  entrevistada  também  não  utiliza  e  não  considera  importantes  as  tendências 

demográficas, com a interpretação das idades de forma qualitativa e quantitativa, como o 

envelhecimento da população. 

Em  relação  aos  aspectos  referentes  à  sustentabilidade,  considera  sua  produção 

sustentável, tomando este aspecto como requisito de projeto e considerando-o importante. No 

entanto,  quanto  à  qualidade  da  matéria  prima,  seu  descarte  e  reutilização,  não  sabe  que 

tratamento é dado após a retirada destes resíduos da empresa. 

Não utiliza, mas considera importante. a prototipagem rápida, destacando conhecer que 

um projeto está em estudo na UTFPR, mas sem um retorno até o momento.

Design Funcional

Quanto  ao  planejamento  e  decisão  para  o  desenvolvimento  de  produtos,  considera 

importantes informações como aceitação pelo público, o que este público fala, a opinião dos 

lojistas e informações de clientes intermediários. 



141

Quanto ao que vem mudando no decorrer dos anos em relação aos usuários de seus 

produtos, informou que é a questão do poder aquisitivo, pois os clientes estão substituindo os 

produtos  por  outros  mais  baratos.  Considera  que o mercado está  difícil  e  que a  pequena 

empresa precisa lançar novos produtos para ser diferente. Os setores que interferem na louça 

de mesa são da linha de decoração, exigindo a combinação das peças. 

No que se refere a importância em receber informações sobre tendências via um site ou 

newsletter,  considerou  que  estas  auxiliariam  no  planejamento  da  empresa  e  do  produto, 

porque  acha  que  é  uma forma de  se  manter  atualizada  e  gostaria  inclusive  de  receber  o 

resultado deste trabalho. Porém, para ela, as reuniões entre empresas não existem para discutir 

melhorias para o setor.  

Quanto às informações para o desenvolvimento do produto, foi relatado que não são 

consideradas  informações  provenientes  de  funcionários.  São  consideradas  informações  do 

cliente  final,  no balcão,  conforme pedem os  lojistas  ou artistas,  por  meio  da revenda ou 

varejo, quando avaliam sugestões mais interessantes.

Pesquisas  de  universidades  são  consideradas  desnecessárias,  pois  segundo  a 

entrevistada, os alunos não trazem nada de novo em seus comentários.

Lê  somente  artigos  de  congressos  da  linha  industrial  e  os  livros  do  setor  cerâmico 

utilizados  são  referentes  a  composição  da  massa  utilizadas  pela  engenheira  química  da 

empresa.

Quanto  ao  marketing  tradicional,  não  considera  displays,  eventos  e  feiras, 

desenvolvendo os produtos baseado no que o cliente quer.

A marca não aparece no produto, considerando que a maioria dos objetos será decorado 

posteriormente e o cliente colocará sua assinatura ou adesivo na peça.

A  inovação  não  é  observada  em  design  de  produtos,  newsletter,  propaganda 

promocionais,  restaurantes,  boca-a-boca,  visto  vender  peças  brancas  disponíveis  ou  pelo 

pedido do cliente.

Verifica as novidades em propagandas, na TV e em revistas, como Casa Claudia, não 

tendo observando outdoor e relações públicas.

No marketing direto, não utiliza cartas. Consulta a Associação Brasileira de Cerâmica – 

ABC, e as relações pessoais com clientes são realizadas em feiras e congressos.

Na forma de marketing digital, respondeu que não se utiliza de nenhuma das formas de 

consulta,  como  websites,  e-mail, ou  busca  em  blogs,  visto  que,  segundo  a  entrevistas, 

conforme citado anteriormente, trabalha com peças que estão em linha há tempo e não está 

acrescentando novas peças, a não ser pelos pedidos dos clientes. Mas, relatou que pretende 
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utilizar futuramente este tipo de acesso à informação, visto o interesse em desenvolver novas 

peças diferenciadas para um público mais seleto.

Design Operacional 

O desenvolvimento de novos produtos é decidido pela mãe,  uma das sócias, e cada 

produto novo é colocado no  site, para sua  divulgação dos produtos, mas não o utiliza para 

pesquisas com usuários ou clientes.

Em relação aos aspectos estéticos, considera que o calendário não é fator decisivo em 

sua produção, pois quem decora as peças são os usuários.

Não existe uma política para lançamento de produtos, sendo que eles são desenvolvidos 

conforme informações e pedidos dos clientes. O tipo de peça a ser desenvolvida é decidido 

em  conjunto  com  o  cliente  e  a  freqüência  era  semestral,  embora  não  tenha  realizado 

lançamentos no último ano.  

Porém, quando questionada quanto aos fatores do design considerados importantes na 

concepção do produto, respondeu: a forma, a função, a qualidade, a superfície, a matéria-

prima, o acabamento, a tecnologia e a ergonomia, acrescentando a marca. Não considerou 

importante a estética, o conceito e a cor, considerando que produz peças brancas.

A forma de arquivar informações sobre os produtos é realizada pela conservação das 

matrizes, sendo descartados os moldes. O ciclo do produto é definido pelo período até que o 

produto deixa de vender. O acompanhamento é realizado pelo responsável pelas vendas. O 

critério para retirar produto de linha é a queda de suas vendas. O sistema de avaliação dos 

produtos é realizado pelo cliente intermediário, lojista,  ou pelos artistas, no caso das peças 

para acabamento externo.

A venda dos objetos de porcelana é realizada diretamente a lojistas ou usuário final, que 

compram via pedidos realizados no site da empresa, através da referência do produto.

O sistema de distribuição do produto é feita a partir dos pedidos das revendedoras, que 

procuram  pelos  produtos  da  empresa.  Porém,  considera  que  está  com  sua  capacidade 

produtiva no limite, não podendo ampliar esta rede, tendo cota de venda completa em todo o 

Brasil. Por isso, a empresa opera com duas concentrações produtivas realizadas em períodos 

diferentes e com capacidade produtiva no limite. Existe a pretensão, segundo a entrevistada, 

de trabalhar com peças artísticas destinadas a um público mais exigente.

Não é possível encomendar uma peça que tenha saído de linha. Porém o seu histórico é 

mantido em computador, enquanto o saldo remanescente é liquidado, para o encerramento da 
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produção. 

Tem loja  própria  em Campo Largo,  vendendo por  meio  de pedidos  de  pessoas  que 

decoram as  peças  no  Brasil  inteiro.  Não  possuem,  no  entanto,  departamento  de  vendas, 

atuando com venda direta.

A entrevistada respondeu que a divulgação dos produtos é feita via site na Internet, não 

investindo  muito  em  divulgação  dos  produtos,  devido  a  sua  capacidade  produtiva  estar 

comprometida, comentando também que pretende reduzir o número de itens oferecidos. 
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7. GESTÃO DO DESIGN E TENDÊNCIAS PARA AS MPEs
 

Este capítulo apresenta uma análise dos dados da pesquisa realizada nas 

MPES produtoras de louça de mesa de Campo Largo – PR, descrita no  

capítulo anterior, bem como a elaboração das recomendações para o uso 

da pesquisa de tendências junto à gestão do design.

Para a análise dos dados, foram considerados os estudos teóricos, a pesquisa de campo e 

os dados encontrados junto ao APL da Louça de Campo Largo, ou seja, as MPEs produtoras 

de louça de mesa. Conforme a entrevista, os níveis de design estratégico, design funcional e 

design operacional em relação à pesquisa de tendências foram a base para o desenvolvimento 

das recomendações para as MPEs produtoras de louça de Campo Largo – PR, considerando-

se esta a principal contribuição deste trabalho. 

7.1 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

7.1.1 Design estratégico

Analisando  as  quatro  empresas  pesquisadas, pode-se  dizer  que,  quanto  ao  design 

estratégico, o que pode ser observado é que ele não acontece. Como são empresas familiares, 

e vêm passando de geração em geração,  caracterizando o proprietário operador, conforme 

Filion  (1999),  o  processo  de  formulação  da visão  e  missão  acontece  empiricamente,  não 

ficando claros.

O planejamento estratégico é realizado de forma diferenciada nestas empresas, uma de 

forma anual, outra semestral e as outras duas não sabendo precisar exatamente o tempo em 

que  planejam.  Somente  uma  o  vinculou  ao  planejamento  de  produto.  Fica  assim  difícil 

estabelecer objetivos de design incorporados à estratégia do negócio, salientados por Mozzota 

(2003).

Além disso, o empreendedorismo se dá de forma limitada (Filion, 1999). Somente uma 

empresa soube dizer que era a única que tinha um produto diferenciado das demais e por isso 

se destacava. Assim, o empreendedorismo nestas empresas acontece de forma muitas vezes 

acidental,  conforme  cita  Girardi  (2001),  como  é  o  caso  da  primeira  empresa  que  vem 

lançando novos produtos sem uma pesquisa adequada e sem conceitos do design.
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As  restrições  em comum são  as  de  recursos  humanos,  capital,  tecnologia,  indo  de 

encontro ao apresentado por Rozenfeld (2006), seguidas de espaço físico e o idioma (para 

contatar outros países, realizar negócios, ler livros ou consultar sites).

As empresas não realizam a contratação de design, devido a realizarem-no internamente 

através  de  decisões  dos  proprietários,  modelistas,  laboratorista  e  por  estarem trabalhando 

desta forma desde que a empresa foi  criada.  Isto condiz com a pesquisa de Wolf (2008), 

constatando que as empresas não conseguem mensurar o valor do design em suas empresas.

Quanto aos produtos, nota-se a ausência de inovação nos produtos, ocorrendo a cópia 

entre algumas empresas, ficando atrelados às solicitações dos clientes e revendas. Além disso, 

ocorre uma certa despreocupação com o cliente, valorizado por Manzini e Vezzoli (2002), 

pois, pesquisas não são realizadas, considerando que seu produto sempre vende e que, nas 

feiras realizadas em Campo Largo, os clientes buscam repor peças ou complementar jogos. 

Isto leva a crer que o usuário raramente é considerado no desenvolvimento de produtos 

e que as tendências são vistas como mero acaso, citando como exemplo as cores, o número de 

unidades vendidas, as estampas, informadas ou pelas revendas ou alguns clientes (no caso de 

um pedido específico). 

Quanto ao acesso às tendências, todos responderam que desconhecem o assunto, bem 

como os cadernos criados para este fim em outros setores. Somente uma empresa relacionou à 

Feira GIFT como lançamento de tendências. As informações recebidas sobre treinamentos – 

SEBRAE, ACICLA e SINDILOUÇAS não se referem a este assunto, além das informações 

não serem direcionadas à pessoa certa. 

O lançamento de  uma tendência,  ou seja,  “o novo” defendido  por  Liebl  e  Schwarz 

(2007) foi reconhecido da seguinte forma: uma empresa citou o prato degradê (copiado por 

outras empresas), outra a decoração cheia em canecas, outra com peças pintadas à mão. Uma 

delas não considera seus produtos inovadores, embora exista uma preocupação neste sentido. 

Esta avaliação revela a necessidade de melhor conhecimento sobre os aspectos da inovação 

citados no Manual de Oslo (2006),  Manual de Inovação (2008) e Rozenfeld et al. (2006).

No  aspecto  tipos  de  tendências,  citados  por  vários  autores  como  Nelson  e  Garvey 

(2005),  Rozenfeld et al.(2006), Mozzota (2003),  Back (2008), foi identificado que: 

. nas tendências tecnológicas, consideram importantes: máquinas e equipamentos, argila 

e a influência dos eletrodomésticos. Os decalques, novos pigmentos, cores e superfícies são 

utilizados pelas empresas que trabalham com estes itens, diferente da empresa que possui seus 

produtos pintados à mão ou a louça branca. Nenhuma das empresas faz uso da prototipagem 

rápida, mas gostariam de compreender melhor este processo,  sendo que somente uma delas 
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teve uma experiência, a qual considerou negativa, devido ao fato de não conhecer o processo 

como um todo.

. nas tendências econômicas, o preço do gás tem grande significado na produção, sendo 

um fator definitivo no custo, e os financiamentos para o setor são desconhecidos;

.  as  tendências  culturais,  apesar  de  serem consideradas  importantes,  somente  foram 

apontadas  por  uma empresa  que  está  começando a  produzir  peças  destinadas  à  culinária 

japonesa.  Esta  empresa  também  considera  importante  introduzir  o  prato  quadrado  (no 

mercado há tempo em outras empresas). Outro fator destacado foi a venda individual ou em 

conjunto das peças, facilitando a aquisição de acordo com as necessidades de cada cliente ou 

usuário. Pode-se dizer que não existe inovação neste item, uma vez que a louça está com a 

mesma forma há tempo no mercado (só retiram quando deixa de vender). Além disso, a louça 

branca é considerada importante e vende bem em restaurantes e hotéis, obedecendo certos 

requisitos quanto ao tamanho e forma;

.  nas  tendências  demográficas,  dois  entrevistados  consideram  importante  o 

envelhecimento  da  população,  mas  não  existe  distinção  por  faixas  etárias,  sendo  citado 

somente por  uma empresa,  que caracteriza seus clientes  de acordo com as  faixas etárias: 

menos de 20 anos, de 20 a 40 anos, e de 40 a 60 anos; pelo número de peças adquiridas e o 

pelo uso que fazem das mesmas. Não houve diferenciação dentro desta classificação, ou seja, 

quantitativa e qualitativa;

. a preocupação com a sustentabilidade aparece no tratamento de efluentes e o destino 

dado ao que é recolhido pelas caçambas, embora não tenham certeza do que é feito com o 

material. Uma empresa já solicitou estudos sobre este reaproveitamento.

Assim, conforme Nelson e Garvey (2005), e Back (2008), estes fatores são essenciais no 

estudo das tendências e planejamento tanto a longo prazo, como no curto prazo (considerando 

o setor ao qual estão inseridas), mas precisam fazer parte da cultura organizacional destas 

empresas.

7.1.2 Design funcional

A decisão de novos produtos é feita pelos proprietários e não está ligada à estratégia das 

empresas.  As informações consideradas importantes foram definidas de forma diferenciada 

pelas empresas: a praticidade de uso; as tendências em cor e forma; a influência da decoração, 

a internet, as feiras setoriais, a aceitação pelo público e as informações de clientes e logistas.

Quanto aos setores de interferência, citados por Buck et al. (1998) e  Back (2008), uma 
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das empresas citou a moda (cor e estampas para os decalques), outra citou a louça chinesa; 

outra os setores produtores de objetos de plástico, vidro (duralex) e inox (restaurantes) e outra 

a exigência de se combinar a louça com outros elementos que compõem a cultura da mesa. 

Todas  os  entrevistados foram  unânimes  ao  responder  que  gostariam  de  receber 

informações sobre tendências para que possam se atualizar e auxiliar  no planejamento da 

empresa  e  um  deles  frisou  que  gostaria  de  ler  este  material  da  forma  impressa.   Três 

empresários afirmaram que existem reuniões entre empresas para discutir melhorias no setor, 

acontecendo no SINDILOUÇAS e ACICLA, e somente uma disse não participar.

Quanto as fontes de informações para o desenvolvimento de novos produtos, citados por 

Nonaka e Takeushi (1997); Mozzota (2003); Stamm (2003); Rozenfeld et al. (2006); Jobim e 

Neves  (2008),  apenas  três  utilizam informações  de  funcionários.  No que  diz  respeito  ao 

cliente,  uma  citou  a  decoração,  outra  avalia  as  sugestões  junto  a  outros  clientes,  outra 

considera o lote de peças e outra de acordo com o que definem, o que não corresponde ao uso 

efetivo  das  solicitações  destes.  Todas  consideram  informações  de  revendas  ou  logistas, 

embora  nem  todas  estejam  sendo  utilizadas  (quanto  a  tendências,  consideram  cores  e 

estampas sugeridas como sendo “da moda”, a questão de número de peças vendidas, bem 

como a criação de linhas de produtos - “o cliente gosta de novidades”, justificam). 

Alegam que a universidade não vem trazendo muitas novidades, apresentando relatórios 

do que já vem acontecendo nas empresas. Além disso, iniciam um projeto e não retornam com 

os  resultados.  Por  isso  não  utilizam  muito  este  meio,  a  não  ser  quando  os  designers 

desenvolvem um modelo novo e que interessa para a produção. Os Congressos não fazem 

parte de sua rotina, pois não recebem informações, ficando distante do que vem acontecendo 

em forma de pesquisas, as quais poderiam ajudar significativamente. 

A feira de presentes GIFT, realizada em São Paulo é a única referência externa sobre 

novos produtos. As feiras internacionais são desconhecidas, o que em termos de tendências 

poderia ser conhecer através de acesso a sites ou representantes do setor. Assim, observa-se 

mais uma vez como a internet poderia estar sendo utilizada, mas não faz parte da rotina destes 

empresários, que muitas vezes, envolvidos com o processo produtivo, permanecem alheios ao 

que acontece em forma de lançamentos e tendências também em outros setores.

Em relação  ao  marketing  tradicional  como  forma  de  observação  para  a  criação  de 

produtos, realizam observações em displays de lojas tanto próprias, como da concorrência); a 

feira de louça de Campo Largo, marca de louças em restaurantes, TV (principalmente em 

novelas),  encartes  promocionais  em jornais  (muitos  em grandes  redes  apresentando louça 

chinesa e outros participam via clientes logistas), e a GIFT. A consulta em revistas e relações 
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pessoais foi citada em Congressos  apenas por uma empresa. 

Já para o  marketing digital,  predomina o uso de  e-mail,  alguns  sites em formas de 

banners ou  tags.  No  entanto,  preferem  receber  informações  via  associações,  como  o 

SINDILOUÇAS, sobre assuntos referentes ao setor,  via  newsletter,  com links  para outras 

páginas  ou  sites (as  informações  hoje  referem-se  a  sustentabilidade,  matéria-prima, 

equipamentos, cursos, etc.) 

Somente um empresário declarou pesquisar louças de mesa em outros países (em sites) 

observando características regionais ou locais, características do pensar globalmente e agir 

localmente, exemplificado por Barnevik (1997), declarando os obstáculos ocorridos com a 

comunicação, pois ainda tem dificuldades com a língua estrangeira. 

O acesso a  blogs não é realizado. Considerando esta afirmação, pode-se dizer que as 

pesquisas de tendências precisam ser traduzidas e interpretadas para este setor como forma de 

se antecipar no lançamento de produtos, através de planejamento e busca de inovação.

7.1.3 Design operacional 

Quanto ao design operacional, todas as empresas trabalham com a linha utilitária, na 

forma de produção e/ou decoração, pronta para uso ou para ser decorada. A louça branca faz 

parte das linhas,  uma vez que atende restaurantes e hotéis, sendo carro-chefe para muitas 

delas. A única empresa que ainda não trabalhava com este tipo de louça, está em fase de testes 

para introduzi-la  no mercado em 2009.  Assim,  observa-se uma saída para a  concorrência 

chinesa,  citado  por  Tonocchi  (2008),  pois  muitos  garantiram  que  é  uma  forma  de  se 

economizar no custo da produção, não concorrendo com a louça decorada que vem de fora. 

O  planejamento  e  decisão  de  novos  produtos  é  realizada  pelos  proprietários,  num 

processo  de  estrutura  simplificada  das  MPEs,  conforme  cita  Girardi  (2001),  trazendo 

vantagens como a agilidade na tomada de decisões. Porém nem sempre estas decisões estão 

aliadas à inovação (BURDEK, 2006; STAMM, 2003; BONSIEPE, 1998; MOZZOTA, 2003; 

CENTRO  PORTUGUÊS  DE DESIGN,  1995;  FINEP,  2006),  pois  na  maioria  dos  casos 

observados,  verificou-se  que  os  produtos  estão  em  linha  há  muitos  anos,  não  havendo 

preocupação com o design, no que diz respeito à forma, cores, estampas, uso, no. de unidades 

vendidas, embalagem, conceito e marca.

O calendário, caracterizado por Jobim e Neves (2008), é trabalhado na seguinte ordem: 

Dia  das  Mães,  Natal,  Dia  dos  Pais  e  Dia  dos  Namorados.  Outras  datas  não  foram 

evidenciadas, nem produtos para festas, como por exemplo: as “mini-porções” utilizadas em 
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grandes ocasiões.

A política de lançamento de novos produtos acontece em duas empresas baseando-se em 

idéias  de  clientes  e  alteração  na  decoração  de  produtos  já  existentes.  Além disso,  ficou 

evidente  a  aprovação  dos  produtos  pelos  representantes,  conforme  são  criados,  e  uma 

declarou ser anual.  Conforme citado anteriormente, uma estratégia  observada em todas as 

empresas  foi  a  produção  da  louça  branca  como  uma  saída  a  concorrência  chinesa,  nos 

produtos decorados. Além disso, os empresários garantem que a qualidade da louça é bem 

melhor e que a louça chinesa. Nesta, muitas vezes, devido ao processo produtivo inadequado 

(monoqueima  com produto  de  baixa  qualidade)  podem ser  observados  casos  de  danos  à 

saúde. 

Os  fatores  do  design  considerados  mais  importantes  na  concepção  do  produto 

(BONSIEPE, 1997; MOZZOTA, 2003) foram a forma, a função, a cor, a qualidade, a matéria-

prima, o acabamento, a tecnologia e ergonomia, seguidos da superfície, a estética, o conceito 

e a marca. Uma das empresas não considera importante o conceito de superfície (muitas vezes 

apresentados em cadernos de tendências), sendo que em todas as empresas, conforme citado 

anteriormente, precisa-se trabalhar a forma, que vem se repetindo, alterando-se a estampa ou 

a cor.  As  peças brancas, de acordo com as tendências, apontam para formas mais orgânicas), 

a função (descobrir novas funções), cor e marca. 

Neste caso pode-se observar a necessidade da pesquisa de tendências tanto nos fatores 

considerados importantes, como os menos importantes: estética (BUCK et al., 1998), conceito 

(altamente ligado às tendências, coleções ou linhas de produtos) e a marca (FLORIN et al., 

2007),  importante  quando  se  trata  de  tendências  e  design,  não  é  muito  valorizada  pelas 

empresas como uma megatendência. (HIEBING, 2007).

As informações sobre produtos antigos também são arquivadas de formas diferentes, 

ficando difícil buscá-las quando se deseja a gestão deste conhecimento (Nonaka e Takeushi, 

1998).

O ciclo de vida dos produtos duram em média 5 anos ou cessam quando deixam de 

vender. O acompanhamento das vendas é feito junto às revendas e normalmente os produtos 

saem de  linha  quando deixam de vender,  podendo ser  encomendados mais  tarde.  Porém, 

citou-se o problema do custo com o molde, caso não tenha sido guardado. Mais uma vez, 

nota-se que o conceito de linha de produto é praticamente inexistente. 

A avaliação dos produtos é realizada em todas as empresas junto ao cliente, mas não 

identificou-se registro destas informações. 

Quanto ao sistema de distribuição dos produtos, uma das empresas tem loja própria, 
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outra parceria de exclusividade e todas trabalham com revendas. Três delas, disponibilizam o 

acesso a novas revendas e uma está com a produção limitada.

Apesar de todas possuírem site para divulgação, somente duas delas apresentam todos 

os produtos com a possibilidade de visualização e encomenda por este meio. Considerando-se 

as facilidades de acesso a informações sobre produtos e das características do consumidor 

atual (STAMM, 2003; KISTMANN, 2001; HAMMEL e PRAHALAD, 1995), cada vez mais 

exigente  e  individualizado,  observa-se  a  necessidade  de  melhoria  dos  sites,  tanto  pelos 

produtos oferecidos como pelas informações sobre clientes que as acessam. A idéia de se 

trabalhar com nichos de mercado e com linhas de produtos definidas por ciclos de tendências, 

para que se busque novos lançamentos, é muitas vezes apresentada via site (KOTLER, 2005), 

a fim de que se possa competir com as grandes empresas. 

Assim, pode-se dizer que as pesquisas de tendências ainda não têm significado para 

estas empresas no que se refere a preocupação com o futuro (TIGHE, 2007), a não ser que 

possam ser disponibilizadas para serem gerenciadas (BUCK  et   al. 1998; BACK, 2008) de 

modo a inserir a gestão estratégica do design (a decisão deve partir dos proprietários), sendo 

um processo que consiste em “atitude” do empresário, descrito por Wolf (2008). Assim, não 

se  observa  a  importância  do  comportamento  do  consumidor  no  design  dos  produtos 

(LOBACH, 2001); bem como o ciclo de vida, desde a pré-produção ao descarte (MANZINI; 

VEZOLI , 2002).

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA O USO DA PESQUISA DE TENDÊNCIAS NA GESTÃO 

DO DESIGN JUNTO ÀS MPEs PRODUTORAS DE LOUÇAS DE MESA DE CAMPO 

LARGO – PR

Com base na análise realizada, foi elaborada uma lista de recomendações para o uso da 

pesquisa de tendências na gestão do design junto às MPEs produtoras de louça de mesa de 

Campo largo-PR, dentro do estabelecido como estratégia para a pesquisa, como apresentado 

no capítulo 2 - Método de Pesquisa, figura 1.

Estas  recomendações  tem como objetivo  a  construção  do  futuro  e  composição  dos 

cenários, a partir dos quais as empresas poderão formar sua base para a tomada de decisões 

estratégicas. Portanto, as informações devem ter tratamento no que diz respeito à tradução 

tanto das macrotendências (longo prazo) como setoriais (de curto prazo) as quais interferem 

diretamente na empresa.

Considerando algumas dificuldades  inerentes  as  MPEs, como acesso às informações 
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sobre tendências (custo), idioma estrangeiro e organização das mesmas, propõe-se:

• a  atuação na fase da "convenção social"  ou “principal  corrente”,  apresentados  por 

Liebl  e  Schwarz  (2007),  período  em  que  acontece  intensa  concorrência,  não 

permitindo muito tempo na liderança.  As MPEs, por possuírem estrutura simplificada, 

podem agir rapidamente as mudanças ocorridas no mercado e também as tendências, 

podendo atuar nesta fase, conforme gráfico 2, a seguir;

Gráfico II – Fase da convenção social e tendências para MPEs

Fonte: Tighe (2007) – adaptado pela autora

 a importância que se deve dar ao design,  em todos os níveis da empresa, desde o 

planejamento estratégico até o desenvolvimento do produto, considerando-se todas as 

suas fases;

 a  visão  empreendedora  que  faz  com  que  as  empresas  busquem  esta  renovação 

constante em seus produtos, acompanhando as tendências de mercado, inserindo o 

design como elemento de inovação;

A seguir, apresentam-se as recomendações para os três níveis de gestão do design.

7.2.1 Design estratégico

• Realização  de  um  único  planejamento  estratégico,  contemplando  desde  a  visão, 

missão da empresa até a linha de produtos. 
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• Inserção  da observação de tendências  no  planejamento  e  construção  de  cenários, 

baseando-se em fatores sobre o que está acontecendo no mundo em relação a trabalho, 

localidades,  famílias,  transporte,  lazer,  economia,  produtos  e  serviços,  tecnologia, 

governo e mídia; interpretar as inter-relações entre os componentes, pois as relações 

individuais com os componentes dos cenários se alteram de acordo com os valores de 

cada um, suas atitudes, necessidades e estilos de vida.

• Diagnóstico da situação da empresa (análise do ambiente interno e externo à empresa, 

ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos, considerando suas restrições).

• Estabelecimento de gestão pró-ativa em relação ao futuro,  com projeção futura do 

mercado que pretende ocupar, bem como recursos necessários para alcançá-lo. 

• Busca de uma cultura  corporativa  visionária,  que atue  a  partir  da  criação de uma 

arquitetura  permeável  às  tendências,  com  impulsos  contínuos  às  tendências,  que 

devem partir tanto da base quanto do topo.

• Inserção do design no planejamento estratégico e de produto, considerando seu papel 

inovador, contando com aspectos tecnológicos, econômicos e culturais em todo o ciclo 

de vida do produto a fim de aumentar sua competitividade.

• Consideração de tanto o modelo inato como adquirido em relação ao design a ser 

trabalhado pelas empresas, quando da incorporação das pesquisas de tendências.

• Definição  de  estratégia  do  negócio  que  incorpora  objetivos  de  design,  bem como 

estratégias de design.

• Agrupamento de produtos, comunicação, espaço e informação.

• Relacionamento entre design e sinais de tendências, internalizando-as ao planejamento 

da empresa. 

• Conscientização do ambiente onde atua e às mudanças produzidas, em sua área de 

trabalho, bem como na sociedade em geral. 

• Diferenciação  das  pesquisas  de  tendências  tecnológicas,  sociais,  culturais, 

econômicas, ambientais, políticas, demográficas  e de sustentabilidade, considerando 

suas diferentes escalas de tempo, bem como tendências de curto prazo (ou setoriais) 

adequando-as a seu planejamento estratégico e de produto.

• Identificação de benefícios que os clientes valorizarão no futuro e como ser pioneiro 

na entrega dos mesmos, lançando interligações entre tendências, o novo e a criação de 

mercado.

• Reconhecimento das fases de normalização e de pós-normalização de uma tendência.

• Decisão pela inovação pelo proprietário da MPE, o dono do negócio ou no máximo o 
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gerente direto. Este deve tomar as devidas decisões, inclusive quanto a utilização das 

informações sobre tendências e a inclusão do design na criação e acompanhamento de 

seus produtos.

• Consideração quanto a variedade de produtos oferecidos (faiança, grés e porcelana), 

bem  como  seus  processos  produtivos  e  a  especialização,  como  estratégia  para 

fortalecer a reputação, e a relação entre design e inovação.

7.2.2 Design funcional

• Inclusão do design estratégico na implementação da estratégia do negócio.

• Consideração das tendências no planejamento de produtos.

• Investimento  em pesquisa  básica,  considerando seus  recursos  limitados.  Esta  pode 

ocorrer via parcerias com universidades (pesquisa e desenvolvimento tecnológico com 

a presença de pessoal especializado em química, engenharia química e de materiais), 

escritórios  de  design,  fornecedores,  entidades  governamentais,  etc.,  a  fim  de 

aprimorar/ inovar seus produtos. Utilizar informações tanto internas como externas à 

empresa.

• Reconhecimento das relações, interdependências e influências dos setores afins, que 

interferem na louça de mesa,  como moda, decoração,  mobiliário, eletrodomésticos, 

etc., verificando áreas e conceitos que podem influenciar seus produtos no futuro.

• Identificação  das  macrotendências  e  tendências  de  curto  prazo,  considerando 

planejamento realizado pela empresa.

• Avaliação da utilidade da informação, que tipo de informação é necessária (tipos de 

clientes e objetivos definidos), como chegar à informação específica e setorial, como 

explorar e personalizar a informação.

• Adoção de  um processo de documentação,  a  fim de buscar  oportunidades  e  gerar 

novas idéias, identificando as tendências sócio-culturais ou de mercado, os fatores em 

relação à fase em que se encontram, ou seja, se está latente, emergente ou madura, e 

do usuário que com elas se identifica.

• Seleção das fontes para coleta de dados, analise dos e síntese dos resultados. Definir 

cronograma e responsável pelo acompanhamento das tendências.

• Construção de quadro sobre as fontes de informações (conforme exemplificado no 

quadro 15 - funcionários, clientes, revenda, varejo, agentes comerciais, universidades, 

congressos,  livros  especializados,  feiras setoriais),  bem como formas de marketing 
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tradicional  (ambiente,  marca,  inovação,  propaganda,  marketing direto)  e  marketing 

digital (websites, e-mail, indicações, wiki, conversação em blogs, chats, foruns, photo 

blogs, sms).

• Acesso a cadernos de cores e tendências de outros setores, considerando os que podem 

estar relacionados à louça de mesa. Considerar que estes materiais fornecem diretrizes 

e apresentam conceitos, estabelecendo  ciclos ou linhas de lançamento de produtos. Os 

cadernos como o da moda, do mobiliário, de revestimento cerâmico e cores podem ser 

utilizados pelas MPEs produtoras de louças de mesa atuando como setores referência.

• Interpretação  das  pesquisas  de  tendências  provenientes  de  grandes  institutos  de 

pesquisas de tendências  de forma qualitativa,  quantitativa e  estética  (neste  modelo 

considera-se informações existentes,  consumidores e o produto como ponto central 

voltado à inovação). Nos institutos de pesquisa de tendências podem ser encontrados 

materiais que podem ser traduzidos, interpretados e voltados as MPEs produtoras de 

louça de mesa.

• Participação em congressos sobre o setor cerâmico a fim de se atualizar em relação as 

pesquisas, bibliografia e concursos de design de louça de mesa.

• Construção de cenários para acompanhamento contínuo, correlacionando informações 

visuais, de linguagem de produto e ambiente, de forma criativa. Reconhecimento de 

áreas  afins  do  mercado,  apresentando  opções  de  desenvolvimento  de  produto  em 

matriz de orientação de posição visual ou protótipos para avaliações qualitativas.

• Elaboração de mapas com os resultados obtidos (qualitativos e quantitativos) com a 

inserção do design na  empresa,  utilizando técnicas  de  análise  e  ferramentas  como 

trend  spotting,  mapeamento  visual,  screening, mapeamento  de  estilo,  millieus de 

usuários, pesquisa de tendências, IDEO  method cards, scan, protótipos para geração 

de conceitos de produtos.

• Em relação às restrições: 

    - busca de ensino qualificado para os funcionários através de escolas técnicas, a fim de 

atualizar  seus  conhecimentos,  pois  muitos  aprendem em grandes  empresas  ou  na 

própria empresa, considerando que o segmento de louças de mesa é intensivo em mão-

de-obra, especialmente nas fases de estampamento, esponjamento, queima em forno, 

pintura e decoração de peças.  Neste sentido,  buscar conhecimento sobre materiais, 

novas tecnologias (softwares e equipamentos), design, tendências, voltados à louça de 

mesa;

- redução das barreiras comerciais em relação ao idioma e uso da internet.
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• Entendimento  do  conceito  de  contra-tendência,  uma  vez  que  nesta  também  pode 

existir um nicho de mercado.

• Reconhecimento de sua posição como MPE frente ao estudo das tendências, a forma 

econômica de aquisição deste conhecimento,  atuando na fase de convenção social, 

tendo que agir rapidamente às mudanças do mercado.

• Compreensão de que as  tendências para o setor de louça de mesa não ocorrem de 

forma tão sistematizada.

• Observação,  registro  e  interpretação  de  movimentos  de  clientes,  a  fim  de  serem 

discutidos  por  experts em  marketing,  a  fim  de  convertê-los  em  conhecimento 

explícito. Estes movimentos podem ser observados tanto nas lojas, como nas revendas 

ou representantes, nos sites das empresas.

• Identificação dos mercados primário, secundário e terciário e forma de organização 

em relação a eles:

O  mercado  primário,  composto  pelo  conjunto  de  produtores  das  matérias-primas 

alimentadoras do sistema produtor de louça de mesa;

O  mercado  secundário,  composto  pelo  conjunto  de  fabricantes  de  louça  de  mesa 

estabelecendo ligação entre os produtores as matérias-primas, os varejistas e as 

diferentes  organizações  de  venda.  Participar  de  reuniões  setoriais,  a  fim  de 

melhorar o desempenho das MPEs.

O mercado terciário, composto pelo conjunto de varejistas, que influencia diretamente 

a moda, tendo estes agentes um papel importante na orientação das tendências, por 

meio  de sites de  lançamentos  de  produtos  pouco  antes  de  cada  época, 

influenciando na compra. No caso da louça de mesa, o vínculo a outro setor como 

o de decoração ou mobiliário, poderia ter esta configuração, trazendo a idéia do 

“novo”, ou seja, uma forma de se antecipar, caracterizando a tendência do setor.

• Direcionamento  das  informações  sobre  tendências  às  pessoas  responsáveis  pelo 

produto na empresa.

• Compreensão de que não de deve seguir a moda ou qualquer  hype, pois o trabalho 

com  tendências  envolve  empresários,  designers  de  produto,  profissionais  de 

marketing,  consultores,  analistas  financeiros,  jornalistas  ou  representantes  de 

trabalhadores.

• Reconhecimento das tendências em forma, estilo e tecnologia, integrando as áreas de 

de tecnologia, desenvolvimento de produtos, produção, marketing e design, a fim de 

gerenciá-las. Entendimento de que as tendências tecnológicas podem gerar inovação; 
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as sociais são fatores para aceitação social e as estilísticas para a valorização estética.

• Adequação  das  tendências  às  necessidades  da  empresa,  gerando  documentação, 

conceitualização e design.

7.2.3 Design operacional

• Decisão  de  novos  produtos  baseado  no  planejamento  estratégico,  do  produto  e 

tendências consideradas. 

• Planificação,  organização,  controle,  pessoal,  financiamento,  materiais  e tempo para 

conseguir os objetivos do projeto.

• Implementação de novas idéias, adequando as necessidades da empresa ao produto 

final.

• Definição de políticas de design no produto e na comunicação.

• Inserção de novas datas ao calendário de produção já existente (dia das mães, dias dos 

pais, dia dos namorados, natal) como datas festivas que acontecem durante o ano todo 

e exigem produtos cada vez mais diferenciados, como por exemplo: louças para festas 

- as pequenas porções, fingerfood, a fim de ampliar a produção e reduzir períodos de 

baixa produção.

• Desenvolvimento  de  briefing  de  produto  a  partir  de  fatores  que  impulsionam  a 

tendência  na fase inicial de definição do produto, considerando as tendências psico-

sociais e valores em todas as fases.

• Desenvolvimento do produto de acordo com a fase temporal em que se encontra a 

tendência  (latente,  emergente  ou  madura)  e  do  usuário  que  com ela  se  identifica. 

Utilização da interferência nos requisitos do produto como forma, função, estética, 

qualidade,  matéria-prima,  ergonomia,  cor,  estampas,  uso,  embalagem,  conceito, 

superfície, tecnologia, marca, comunicação, distribuição,etc.

• Desenvolvimento de produtos diferenciados com facilidade de uso, mais intuitivos, 

com novas funcionalidades e usos, levando em conta o impacto ambiental.

• Habilidade  com  acabamento,  cores,  marca,  textura,  gráfica  do  produto,  coerência 

quanto ao uso, estilo e aparência.

• Tradução  das  tendências  em  produtos  inovadores,  criando  novas  funcionalidades, 

conceitos  e  estética  (por  exemplo,  a  criação  de  novos  objetos  de  mesa  ou 

complementares).

• A partir dos resultados das pesquisas de tendências, buscar a inovação, podendo ser de 
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forma  radical,  modular,  incremental  ou  arquitetural;  as  circunstâncias  podem  ser 

sustentadoras  (caso produzam a um público  de  poder  aquisitivo  mais  elevado)  ou 

disruptivas  (quando  entram  num  mercado  novo,  concorrendo  com  empresas  com 

produtos destinados a um público de menor poder aquisitivo).

• Consideração  dos  setores  que  interferem na  louça  de  mesa,  levantados  no  design 

funcional,  transformando-os  em  dados  de  ciclos  produtivos  de  acordo  com  as 

tendências em cores, formas, materiais, superfícies, estampas, tecnologia, etc. 

• Caracterização  do  design  como arrojado  quando buscar  diferenciação  no  mercado 

através da tecnologia (neste caso, pode-se observar o uso da prototipagem rápida em 

formas difíceis e sustentabilidade, softwares de criação, e matérias-primas de melhor 

qualidade,  podendo  segmentar  o  mercado  a  um público  de  poder  aquisitivo  mais 

elevado). O design caracterizando a forma e função pode relacionar-se ao morar, a 

individualidade  e  ao  estilo  de  vida;  a  inovação  estética  com  o  uso  de  materiais 

iconográficos relacionada à tendência cultural.

• Adoção dos conceitos de externalização e combinação quanto ao conhecimento tácito 

e explícito no processo como forma de adaptação das tendências e sua utilização no 

planejamento estratégico como transformação em conceitos de produtos.  Isto pode 

ocorrer sob a forma de treinamento quanto ao uso das cores, formas, superfícies e 

demais  elementos  do  design,  considerando  as  tendências,  resultando  em produtos 

sintonizados  com  a  aparência,  o  gosto  e  o  estilo  de  vida  do  cliente,  a  fim  de 

estabelecer relacionamentos duradouros com os mesmos.

• Monitoramento dos resultados do produto no mercado, da produção, da distribuição e 

atendimento ao cliente.

• Gestão de produtos fora de linha, a fim de atender a pedidos dentro de um prazo pré-

estabelecido.

• Consideração  quanto  aos  aspectos  relacionados  ao  uso  dos  materiais,  aspectos 

simbólicos ou modificações sociais e estilos de vida.

• Participação em feiras setoriais, além da feira local realizada em Campo Largo, como 

a GIFT em São Paulo, ou outras de outros setores onde possam relacionar a louça de 

mesa, seja de forma individual ou conjunta, devido ao custo.

• Definição  do  nicho  e  espaço  de  mercado  baseado  em tendências  divulgando  via 

Internet,  sendo  este  meio  usado  como  meio  de  comunicação  para  propaganda  e 

vendas, a fim de vencer as grandes empresas.

• Estabelecimento de um ciclo para os produtos, juntamente ao estudo das tendências, 
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desde a concepção do produto até a avaliação quanto a sua continuidade ou não. 

• Reformulação das estratégias de venda, ou seja, antecipar o “novo” aos clientes em 

forma de lançamentos de linhas de produtos de acordo com ciclos produtivos ou de 

tendências via site, revendas, catálogos, feiras, etc.;

• Personalização de suas interações com clientes, sendo flexíveis na oferta de produtos.

• Busca da diferenciação pelo design, em vez de somente qualidade e preço, uma vez 

que estas consideram implícitas no processo de design.

• Melhoria  e  divulgação  da  qualidade  dos  produtos,  considerando  a  concorrência  e 

exigência dos consumidores.

• Elaboração do material de divulgação, sejam eles folders,  sites, catálogos,  materiais 

para  feiras, embalagens,  etc,  tanto  na  sua  atualização  permanente,  como  no 

fortalecimento da marca, pois as tendências tanto operam de fora para dentro como de 

dentro para fora.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este último capítulo traz as considerações, bem como as conclusões  para  

utilização das recomendações  do uso das pesquisas de tendências pelas  

micro e pequenas empresas produtoras de louça de mesa, tanto de Campo  

Largo-PR, como em outras que lhes atribuam importância.

Considerando-se  o  estudo  exploratório,  descritivo  e  participativo  realizado,  este 

trabalho  apresentou  uma  lista  de  recomendações  nos  níveis  estratégico,  funcional  e 

operacional do design com o uso da pesquisa de tendências a ser incorporada pelas empresas 

produtoras  de  louça  de  mesa  de  Campo Largo – PR,  atendendo à  pergunta  de  pesquisa: 

“Como a pesquisa de tendências pode ser incorporada na gestão do design pelas empresas 

produtoras de louça de mesa de Campo Largo – PR ?”

Em primeiro lugar, pela literatura investigada, considera-se possível o uso da pesquisa 

de tendências em qualquer tamanho de empresa, dependendo fundamentalmente da atitude 

em relação  à  inovação,  que  pode  ser  proporcionada  pelo  design.  Este  é  um  importante 

elemento na tradução das tendências que podem ser integradas à gestão da empresa em todos 

os seus níveis, desde o planejamento estratégico, desenvolvimento do conceito do produto, 

acompanhamento do mesmo em todas as suas fases, comunicação, distribuição e divulgação 

da marca.

Neste sentido, com respeito ao objetivo geral de propor recomendações para a pesquisa 

de tendências aplicáveis na gestão do design de produtos inovadores nas  MPEs produtoras de 

louças de mesa, localizadas em Campo Largo/PR,  tratou a pesquisa de tendências tanto do 

ponto  de  vista  estratégico,  como  funcional  e  operacional  do  design.  Para  tanto,  as 

recomendações apresentadas foram resultado da revisão da literatura, bem como de análise 

junto ao setor de louça de mesa, tendo a participação de empresas consideradas relevantes em 

Campo Largo / PR. 

Ressalta-se, porém, que a pesquisa de tendências pode ser utilizada respeitando-se as 

limitações  e  restrições  encontradas  nas  empresas,  sejam  elas  tecnológicas,  de  recursos 

humanos, de capital ou suas competências. 

Dadas estas condições e considerando o ciclo de vida das tendências, conclui-se que as 

MPEs podem atuar no último estágio da fase de normalização, também caracterizada como 

convenção social ou principal corrente. Nesta fase, as empresas podem aplicar agilmente os 

conhecimentos adquiridos na busca de produtos inovadores, inserindo-os em todos os níveis 
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da gestão do design. Desta forma, pode-se definir claramente o nicho em que se pretende 

atuar, divulgando-o como forma de competir com grandes empresas.

Para isso é importante salientar dois aspectos: o uso das tendências de curto prazo, com 

a  influência  daquelas  de  longo  prazo  (macrotendências)  e  o  reconhecimento  de  que  elas 

emergem  de  áreas  afins  do  mercado,  antes  de  penetrarem  no  próprio  mercado,  sendo 

necessário  identificar  em que  fase  se  encontram.  Assim,  busca-se  o  aproveitamento  das 

informações disponíveis em sites e materiais existentes, tanto do próprio setor como de outros 

afins, pois o custo com a pesquisa para as MPEs deve ser reduzido.

A identificação de ciclos e temporalidade das tendências, de setores que influenciam o 

setor de louça de mesa, da importância das tendências na gestão da empresa, a correlação com 

o design, a identificação da fase em que as MPEs podem operar e suas vantagens, tudo isso 

faz  com  que  se  busque  cada  vez  mais  incentivar  este  setor  a  buscar  a  inovação  e 

consequentemente  o  aumento  de  sua  competitividade. Para  a  obtenção  destes  resultados 

foram trabalhados os objetivos específicos: 

a) “Identificar e  qualificar fontes  de  tendências,  suas  ferramentas  de  pesquisa, 

conceitos e formas de utilização”. 

Nas  pesquisas  bibliográficas e  documentais  foram levantados  materiais  como livros, 

artigos,  principais  institutos de pesquisas de tendências,  cadernos  de tendências de outros 

setores, catálogos de produtos, feiras setoriais, revistas, sites de empresas produtoras de louça 

de mesa, blogs, e outras fontes.. 

Trazendo diferentes modos de abordar o assunto, buscou-se adaptar e coordenar o que 

melhor se adaptaria ao setor de louça de mesa. Neste objetivo, destaca-se que em relação aos 

institutos, somente alguns possuem artigos que podem ser traduzidos como macrotendências 

ou  tendências  de  longo prazo  que  podem afetar  o  setor  de  louça  de  mesa.  No caso  dos 

cadernos ou referenciais de tendências, notou-se ausência de clareza no estabelecimento de 

conceitos. Porém, apesar de possuírem forma de utilização diferenciada, alguns deles podem 

influenciar  fortemente  o  segmento  analisado.  Os  demais  materiais  consultados  também 

colaboraram com informações significantes no mapeamento das tendências.

b) “Relacionar as pesquisas de tendências com a gestão de design, como parâmetro 

para a inovação para estas empresas.”

De  formas  diversas,  vários  autores,  de  várias  áreas  (design,  marketing,  produção, 

conhecimento,  inovação,  etc.)  apontaram  o  design  como  diferenciador,  salientando  sua 
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importância no planejamento da empresa , como um dos caminhos para inovar seus produtos. 

O  posicionamento  da  empresa  em relação  ao  design,  seja  ele  no  modelo  inato  ou 

adquirido,  pode  traduzir  as  tendências  em  produtos  inovadores,  favorecendo  a  ação  e 

posicionamento  da  empresa  no  mercado.  A gestão  do  design,  baseada  no  planejamento 

estratégico da empresa, pode auxiliar tanto na definição do produto, no estabelecimento e 

acompanhamento  de  seu  ciclo,  no  monitoramento  das  tendências,  representando  assim, 

opções  claras  de  desenvolvimento  de  produto.  Neste  contexto,  as  tendências  devem  ser 

analisadas de forma qualitativa, quantitativa e estética, onde o produto é o ponto de partida 

para análise. 

c) “Mapear a situação atual das MPEs produtoras de louça de mesa de Campo 

Largo / PR, com relação à gestão do design, as tendências e inovação.” 

Esse  mapeamento  foi  realizado  baseando-se  tanto  em  estudos  anteriores,  como  na 

verificação “in loco”, através das entrevistas realizadas nas empresas.  Pode-se dizer que o 

modo como as  empresas  compreendem e avaliam as  tendências  hoje  é  bastante  limitado, 

relacionando-as  apenas  às  cores,  estampas  ou  formas  e  número  de  peças  ditadas  por 

revendedores,  logistas  ou  clientes  diretos.  É necessário  um trabalho  aprofundado sobre o 

significado, forma de interpretação por parte do empresário, que junto à área de design podem 

estruturar o processo de inovação nestas empresas, a partir de objetivos pré-fixados.

d) “Identificar e analisar recomendações para pesquisa de tendências aplicáveis na 

gestão  do  design  de  produtos  inovadores  das  MPEs  do  setor de  louças  de  mesa  de 

Campo Largo / PR.”

Através da revisão da literatura e do  benchmarking foram definidos alguns requisitos 

preliminares, os quais foram validados com as empresas, através de pesquisa participativa, de 

forma a construir as recomendações, distribuídas nos níveis de gestão estratégico, funcional e 

operacional do design.

Apesar  do  trabalho  ter  alcançado  seus  objetivos,  algumas  dificuldades  foram 

encontradas devido:

. à pouca disponibilidade de materiais sobre o tema tendências; 

.  à  falta  de  clareza  quanto  ao  uso  das  ferramentas  pelos  institutos  de  pesquisa   e 

desenvolvedores de cadernos ou referenciais de tendências;

. à falta de abordagem do tema tendências especificamente para louça de mesa, sendo 
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encontrado somente nas feiras setoriais;

. à dificuldade de acesso a outros pesquisadores em tendências. Contou-se apenas com o 

apoio  de  uma  empresa  de  consultoria  nacional,  dois  desenvolvedores  de  cadernos  de 

tendências,  de  alguns  pesquisadores  estrangeiros  e  institutos  de  pesquisa  do  exterior  que 

colaboraram no envio de artigos;

. o material sobre tendências (livros e artigos), muitas vezes em língua alemã (um dos 

livros, teve parte traduzida por aluna bolsista do programa PIBIC);

.  o  número  reduzido  de  micro  e  pequenos  empresários  dispostos  a  participar  da 

apresentação  e  discussão  do  tema  em  Campo  Largo,  mesmo  sendo  de  interesse  do 

SINDILOUÇAS. 

Portanto,  considerando-se  as  limitações  financeiras  das  MPEs,  as  dificuldades  na 

interpretação das tendências e valorização do design, para que este referencial faça sentido, 

seria importante dispor informações coletivas, viabilizadas por  entidades como SEBRAE, 

SENAI, entre outras. Estas informações seriam aproveitadas individualmente, considerando o 

planejamento e as particularidades de cada empresa. 

Sugere-se então que estas recomendações possam ser disponibilizadas às empresas via 

entidades como o SINDILOUÇAS – o qual já se mostrou receptivo ao tema. Além disso, 

considera-se que o SEBRAE já vem apresentando o termo tendências em seus modelos de 

plano  de  negócios  e  de  marketing  para  MPEs,  o  que  poderia  contar  com  o  suporte  de 

especialistas em design, tendências e inovação.

Assim, com o incremento do uso da internet, através de newsletter, e-mails, blogs, sites, 

pode-se atualizar o setor quanto às últimas tendências (macrotendências e tendências de curto 

prazo), através de cursos, treinamentos,  imagens, etc., em um processo contínuo de formação 

de uma nova cultura empresarial conectada às tendências.

Complementarmente, faz-se necessária a manutenção de um banco de dados interno, 

com informações sobre seus produtos, a fim de gerenciarem e mapearem estas informações 

juntamente  com  seus  ativos  intelectuais,  ou  seja,  seus  funcionários  e  o  histórico  de 

aprendizagem da empresa. 

Embora  a  pesquisa  participativa  tenha  sido  realizada  com apenas  quatro  empresas, 

considera-se que o resultado desta pesquisa poderá ser ampliado no futuro para utilização 

tanto pelas MPEs de Campo Largo, como de outros locais produtores de louça de mesa.  

Para  realização  de  futuros  trabalhos,  sugere-se  a  aplicação  das  recomendações, 

avaliação e acompanhamento dos resultados no APL de louças de Campo Largo. De forma 

complementar,  a  criação  de  um caderno  ou  referencial  de  tendências  para  o  setor  traria 
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benefícios não só para Campo Largo, mas para toda a indústria nacional de louça de mesa.

Além disso,  as  recomendações  podem ser  estendidas  a  outros  setores,  tendo  como 

premissa o acompanhamento contínuo de tendências e a compreensão do seu funcionamento, 

dentro  de  uma  visão  empresarial  pró-ativa,  com  planejamento  e  a  consideração  da 

importância do design como elemento importante na tradução das tendências em produtos 

inovadores, buscando o aumento de competitividade das empresas.  
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GLOSSÁRIO

Core competence: competência principal da empresa 

Cool Hunters: conhecidos como caçadores de tendências, são profissionais de diversas áreas 

que viajam pelo mundo em busca de sinais que irão compor  as tendências 

futuras.

Focus groups:  tipo de pesquisa na qual é selecionado um grupo de pessoas e realiza-se num 

ambiente  controlado,  uma  dinâmica  de  grupo,  avaliando-se 

comportamentos, comentários e sugestões sobre um produto ou determinado 

assunto ou tema

.

Think Tank:      é uma organização, instituto, corporação ou grupo que conduz pesquisas em 

áreas específicas como política social, estratégia política, economia, ciência 

ou tipos de tecnologia, com finalidade industrial, política ou outra. Muitas 

delas são organizações não governamentais, outras formadas por grupos de 

interesse ou negócios e outras derivam de consultoria ou pesquisa. 

Trendsetters:    expressão inglesa (aquele que aponta tendências). São indivíduos que, pela 

influência que seus comportamentos e aparências exercem sobre os demais, 

apontam  tendências,  fazem  moda  ou  lançam  novos  estilos.  Identificar 

trendsetters é parte da atividade do caçador de tendências. 

Trendspotting: Transformação  de  dados  de  tendências  em informação,  e  informação  em 

conhecimento.  Forma  de  operacionalizar  conhecimentos  sobre  o  próprio 

mercado,  a  sociedade,  o  estilo  de  vida  e  valores  das  tendências  que 

impactam no negócio hoje e amanhã. 
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Apêndice 1 – Roteiro de entrevista

Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Humanas Letras e Artes
Programa de Pós Graduação Mestrado em Design |PPGDesign 
Data: __/__/____                     Empresa:    ______

Entrevista referente ao tema de pesquisa: “Gestão do Design e Tendências: Recomendações para seu uso 
nas MPEs produtoras de louça de mesa, com foco na gestão do design.” 

Dados Cadastrais
Nome da  Empresa: ____________________________________no. de sócios:___
Nome do respondente:_____________________________no. de funcionários:____
Porte da empresa: ___________________
Endereço: ______________________________________________
Telefone:  _____________________   ________________________
E-mail: _______________________  
Site: _________________________

DESIGN ESTRATÉGICO 

1. A empresa tem definida sua missão ou visão do negócio ? Se sim, Qual ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.  A empresa elabora planejamento estratégico?
    (    ) sim → Para quanto tempo ? ___________           (   ) não
    
3. Se sim, o planejamento de produto está vinculado ao planejamento estratégico ?       

(    ) sim    (   ) não  

4. Quais restrições internas são consideradas no planejamento do produto ?
      (    ) recursos humanos
      (    ) capital
      (    ) tecnologia 
      (    ) espaço físico
      (    ) outras. Quais:_______________________________________________

5. A  empresa utiliza o design como instrumento para inovação de seus produtos ? 

(   ) Sim  →  (  ) design interno   (   ) design externo   (   ) outro tipo de profissional 

Com que frequência ? ________________

(   ) Não →  Por quê ?_____________________________________________________________ 

6. Quais os produtos da empresa ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

    

Forma de comercialização    (     ) produto acabado (      ) produto em acabamento
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7. A empresa têm ou já teve acesso ao termo  “tendências” ou “pesquisas de tendências” realizadas por 

institutos ou cadernos de tendências ?     (    ) sim   (   ) não

Se sim, onde ? ____________________________________________

8. A empresa recebe alguma informação relacionada ao setor ? De quem recebe (Sindicato, SEBRAE, 
SENAI, ABCERAM, etc)  Alguma delas está relacionada à tendências?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9. Sua empresa já lançou alguma tendência, ou seja, fez um produto inovador que caracterizou uma 
tendência.

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Considera seus produtos inovadores ? (   ) Sim         (    ) não
      Se sim, em que aspectos ?__________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

11. Considera que o design pode contribuir para a inovação dos produtos baseado em tendências? 
Como ?

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12.  Dos fatores abaixo relativos a tendências,  assinalar com “X” se “utiliza”, “não utiliza” e se 
“considera importante” ou “não considera importante”

Tipos de Tendências Utiliza Não utiliza Considera 
importante 

Não 
considera 

importante 

Tecnológicas
máquinas e equipamentos

softwares específicos 

Argila (massa) 

prototipagem rápida

Decalques

Novos pigmentos

Cores

Superfícies 

A influência dos eletrodomésticos

2. Econômicas

preço do gás

financiamentos

produção  em  conjunto  com  outras 
empresas
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Outros: 
citar_______________________________

3. Políticas

subsídios

políticas  de  exportação  (qualidade  dos 
produtos, embalagem, etc.)

tributos

incentivo ao setor

4. Culturais

A que público se destina o produto

Tipo de culinária específica

Cor preferida

Tamanho das peças

Forma das peças

Quantidade  de  itens  que  se  busca  na 
compra  - Unidade

- Jogos

- Complementar

Relação com o estilo de vida

Relação com o mobiliário, decoração,etc.

Apresentação estética do produto

Novos usos para o produto 

Formas de combinar

Outros

5. Sociais

como as pessoas estão se organizando 

pessoas  que  moram  sozinhas 
(individualidade)

casais novos com filhos

Casais novos sem filhos

Casais mais velhos sem filhos

Casais mais velhos com filhos

Mudanças de residência

Homens que gostam de cozinhar

A  influência  do  mobiliário  e  o  uso  de 
objetos de decoração.

Outros: 
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6. Demográficas

A idade  quantitativa,  ou  seja,  o  que  os 
valores numéricos representam.

A idade  qualitativa,  ou  ou  seja,  como  as 
pessoas se comportam, independentemente 
da idade.

O envelhecimento da população

7. Sustentabilidade

Forma sustentável de produção

A  qualidade  do  material  o  torna 
descartável, reutilizável.

Uso da prototipagem rápida para não ter o 
molde de gesso

Outros._________________

DESIGN FUNCIONAL 

13. O planejamento e decisão para o desenvolvimento de produtos estão relacionados à estratégia do 
negócio ?   (    ) Sim       (     ) Não

14. Que tipo de informações considera importantes no desenvolvimento de novos produtos ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

15.  Saberia  informar  o que vem mudando no decorrer  dos  anos em relação aos usuários de  seus 
produtos ?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

16. Consegue identificar outros setores que interferem no setor na louça de mesa ? 
(  ) Sim  (  ) não. Se sim, quais e como ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

17.Gostaria de receber informações sobre tendências em forma de site / newsletter  ou outra mídia que 
o auxiliasse tanto no planejamento da empresa como no planejamento do produto ? 

  (   )  sim    (   ) não   
  Por quê: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

18. Existe algum tipo de reunião das empresas a fim de discutir as melhorias para o setor ? 
      (   )  sim    (   ) não.   Se sim, como: _____________________________________
                                                               _____________________________________
                                                               _____________________________________
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19. Selecione as informações utilizadas no desenvolvimento de novos produtos:

Fonte Como utiliza a informação 
Informações internas e 
externas 

Funcionários (área)

Clientes

Revenda / Varejo / Agentes 
comerciais 

Pesquisas  de universidades

Produtos da concorrência 
(catálogos e sites)

Produtos similares

Artigos de congressos e 
seminários

Livros do setor cerâmico

Revistas

Mercado primário (produtores de 
matéria-prima)

Mercado secundário (produtores 
de louça de mesa e sua ligação 
entre os produtores de matéria-
prima, varejistas e organizações 
de venda)

Mercado terciário (conjunto de 
varejistas de outras áreas que 
interferem na louça de mesa)

Calendário  e cronograma de 
criação da indústria

Feiras setoriais (nacionais e 
internacionais)

Cadernos de Tendências

Institutos de Tendências

Empresas e entidades (SENAI, 
SEBRAE, SINDILOUÇAS, FIEP 
/ UNINDUS/ UNIVERSIDADE)

1 Forma tradicional

Ambiente 
Displays
Eventos
Feiras

Marca
Identidade visual
Mercado potencial

Inovação
Design de produtos
Newsletter
Propagandas promocionais
Mkt em bares, restaurantes
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Boca a boca

Propaganda 
Radio / TV
Programas de Culinária 
Revistas 
Revistas de Culinária
Outdoor
Relações Públicas

     Marketing direto
cartas
marketing um a um
Telemarketing
Relações pessoais com clientes

2 Forma digital

Websites
Educação 
Entretenimento
Concorrência 
Sites de premiação
Produtos similares
Pesquisa de materiais
Microsites
Banners
Relações públicas
Viral

E-mail
cartões
newsletter
viral

Indicações
Tags
Notificações por e-mail

Computador social
wiki – jeito de criar e excluir 
informaçoes (wikipedia)

Conversação
Blogs
Chat rooms
Foruns
photo blogs
sms

Busca
blogs de tendências na área
e áreas afins.

Obs.: Muitas informações referem-se a produtos concorrentes diretos ou indiretos (vidros,  plásticos e outros 
materiais).

DESIGN OPERACIONAL

20.   Quem  faz e como  é decidido o desenvolvimento de novos produtos? (Observar se realizam 
briefing)
_____________________________________________________________________________

21.    O que determina um calendário para a produção de sua empresa?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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22. Existe uma política de lançamento de novos produtos? (   ) Sim  (   ) Não

. Com que freqüência são desenvolvidos novos produtos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

23. Que fatores do design considera importantes na concepção do produto ?

       (    ) forma                    (    ) conceito           (    ) superfície            (   ) tecnologia 
       (    ) função                   (    ) cor                   (    ) matéria-prima      (   ) ergonomia
       (    ) estética                 (    ) qualidade         (    ) acabamento        (   ) marca

Obs.: Observar se aplica estes fatores em relação as tendências (latente, emergente, madura)
e se possui habilidade com acabamento, cores, marca, textura, gráfica do produto, coerência
quanto ao uso, aparência)

Observar se apresenta design arrojado (tecnologia) e considera forma e função relacionada a estilo de 
vida.

24  . De que forma são arquivadas informações sobre os produtos desenvolvidos?
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

25.  Em média, o ciclo de vida dos produtos dura quanto tempo?
_____________________________________________________________________

26. A empresa faz um acompanhamento sobre o aumento ou diminuição das vendas de cada produto? 
Como ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

27. Qual o critério utilizado para retirar um produto de linha?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

28. É possível encomendar uma peça que tenha saído de linha? (   ) Sim (   ) Não

29. A empresa possui um estoque com produtos que saíram de linha?  (   ) Sim (   ) Não

30. Sobre personalização e interação com o cliente. Existe algum sistema de avaliação dos produtos e 
atendimento? 
(    ) Sim    (    ) cliente  (    ) revenda  (    ) varejistas  (   ) site  (   ) outro
(    ) Não

31. Quanto ao sistema de distribuição dos produtos

Qual(is)  o(s) canal de comercialização utilizado(s) pela empresa?
(   ) loja própria    (    ) revenda 

 
     A empresa oferece seus produtos às revendedoras ?   (    ) Sim   (    ) Não
     As revendedoras procuram pelos produtos da empresa? (    ) Sim   (    ) Não
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     Quais são e onde se localizam os principais revendedores?
     _______________________________________________________________________________

32. A empresa mantém um grupo de vendas? (    ) Sim   (    ) Não
  Tem departamento de vendas? (    ) Sim   (    ) Não

A fim de divulgar os produtos e o nicho de  atuação, utiliza: 
(    ) feira. Qual: ___________________________
(    ) site na internet 
(    ) outro. Qual ?__________________________
(    ) não faz divulgação do produto 

33. No caso do uso do site da empresa, utiliza para pesquisas com clientes ? 
      (   ) não
      (   ) sim. Como estas informações são armazenadas e utilizadas posteriormente ?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________
Assinatura         
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Apêndice 2 - TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE   E   ESCLARECIDO

a)  Você,_________________________________________________,  está  sendo  convidado  a 
participar   de um estudo intitulado “ Gestão do Design e Tendências: recomendações para seu 
uso nas MPEs produtoras de louça de mesa de Campo Largo - PR”. 

b) O objetivo desta pesquisa é realizar uma lista de recomendações em Pesquisa de Tendências e 
Gestão do Design para a Micro e Pequenas Empresas – MPEs do setor de louça de mesa.

c)  Caso  você  participe  da  pesquisa,  será  necessário que  responda  a  um  questionário,  que  será 
preenchido pela entrevistadora e assinado por você.

d) Este estudo não envolve qualquer risco ao participante da pesquisa.

e) Espera-se com esta pesquisa que o referencial resultante possa posteriormente ser apresentado em 
forma de informações necessárias ao planejamento de produtos do setor, de forma inovadora, e com 
o apoio da gestão do design. 

f)  A pesquisadora,  Maria Emilia  Mendes Jayme,  mestranda no Programa de Pós-graduação em 
Design pela Universidade Federal do Paraná, sob a matrícula de nº MER20070921, é a responsável 
pelo estudo. 

g) Estão garantidas todas as informações  que você queira, antes durante e depois do estudo.

h) A sua participação neste estudo é voluntária.  Você tem a liberdade de se recusar a participar ou, se 
aceitar  participar, retirar seu consentimento  a qualquer momento. 

i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelos responsáveis pela pesquisa 
e  pelas  autoridades  legais.  No entanto,  se  qualquer  informação for  divulgada  em relatório  ou 
publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida.

j)  Não haverá qualquer custo pela participação nesta pesquisa e seus resultados não serão de sua 
responsabilidade. 

k) Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro.
 
l) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, nem o da empresa, e sim um 

código. 

Eu,_____________________________________________conheci  o  conteúdo  do  texto  acima  e 
compreendi a natureza e objetivo do estudo ao qual fui convidado(a) a participar. A explicação que 
recebi  menciona a  ausência  de   riscos  e  os  benefícios  do estudo.  Eu entendi  que  sou  livre  para 
interromper minha participação no estudo a qualquer momento sem a necessidade de justificar minha 
decisão. Eu entendi que não há qualquer custo para participar deste estudo e também não há qualquer 
premiação, participando deste como voluntário(a). Eu concordo voluntariamente em participar deste 
estudo.

______________________________________________
(Assinatura)

Curitiba, ___de__________________de 2008.
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Apêndice 3 - Tabulação da pesquisa realizada com MPEs do setor de louça de mesa em 
Campo Largo.

Item / Empresa Empresa “A” Empresa “B” Empresa “C” Empresa “D”
DESIGN ESTRATÉGICO 

Dados gerais Pequeno Porte, 
3 sócios, 43 
anos, familiar.

Microempresa, 3 
sócios, 20 anos, 
familiar.

Microempresa, 2 
sócios, familiar

Pequena Empresa, 2 
sócios, 16 anos, 
familiar.

Missão ou Visão 
da empresa 

Produção de 
cerâmica 
branca, linha 
utilitária e 
decorativa. 

Qualidade dos 
produtos 
oferecidos.

Produz porcelana 
queimada a 
1270oC, que pode 
ser utilizada em 
maquina de lavar 
e microondas. 

Atender a demanda 
do mercado.

Planejamento 
estratégico /
planejamento do 
produto

Anual / não 
vinculado ao 
estratégico.

Não realiza. Estão 
trabalhando com 
porcelana há 3 anos 
e não tiveram 
oportunidade ainda.

Realiza 
planejamento, não 
definindo o 
período. Pretende 
iniciar a produção 
de porcelana 
branca a partir de 
janeiro/09.

Era semestral e para 
lançamentos de 
produtos a cada 2 
anos. Atualmente 
estão reduzindo a 
produção de louça 
branca, 
permanecendo 100 
itens que vendem 
mais.

Restrições 
internas

Recursos 
humanos, custo 
do
capital e 
tecnologia.

. Recursos humanos 
(mão-de-obra para 
modelagem).  
. Tecnologia 
(prototipagem 
rápida e outras)
. espaço físico 
(reorganizar)
. idioma (contato 
com outros países) 

Recursos humanos 
para decoração 
Capital (risco da 
empresa quando 
lança um produto) 
.Tecnologia
. Matéria prima 
(caulim- 
qualidade).

Recursos humanos 
(difícil para a 
porcelana) 
tecnologia (muito 
caro e precisam 
fazer adaptações)
. Espaço físico (era 
limitado, foi 
ampliado)

Utilização do 
design.

Não contratam 
serviços de 
Design. O 
design  é 
interno, apoiado 
na decisão dos 
proprietários. 
Muitas vezes 
por  intuição ou 
através de 
idéias cedidas 
por 
universitários 
que 
desenvolvem 
projetos na 

Design próprio. 
Ainda não 
contratou serviços 
de design porque 
não possui 
estrutura. Ideal 
seria o Centro 
Técnico junto ao 
APL, para 
contratação de um 
designer. 

Não, porque o 
design é próprio. 
A proprietária é 
formada em artes 
plásticas e 
desenvolve os 
desenhos. O 
proprietário 
desenvolve 
baseado em 
revista. O 
laboratorista em 
tecidos 
encontrados em 
lojas.

Não utiliza o 
serviço de design 
porque confia no 
modelista. O 
modelo muitas 
vezes já vem pronto 
pelo cliente. Design 
não é o foco 
principal. 
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fábrica.

Produtos Produção de 
cerâmica branca 
– faiança, 
utilitária 
(pratos, xícaras, 
tigelas, bules, 
açucareiros), 
decalcados, 
decorados e 
eventualmente 
decorativa.
Vendido sob a 
forma de 
produto 
acabado ou em 
acabamento.

Porcelana - canecas 
brancas, vasos, 
pratos, cachepôs 
brancos, decoração 
de pratos 
(adquiridos de 
empresas grandes), 
objetos de Natal 
(pratos, xícaras, 
travessas, 
candelabros, etc.)
Foco não é o 
consumidor final, 
mas estão 
estudando a 
possibilidade de 
venda para este via 
internet.
Produto vendido na 
forma  de produto 
acabado, em 
acabamento.

Porcelana de mesa 
decorada a mão . 
Porcelana branca 
para hotelaria e 
restaurantes.
O produto é 
vendido em forma 
de produto 
acabado.

Isoladores 
industriais (70%)
objetos de porcelana 
branca (30%) → 
canecas, xícaras, 
bules, vasos, 
bombonieres)
O produto final é 
vendido em forma 
de produto final e 
em acabamento.

Pesquisas de 
tendências 

Desconhece. Desconhece.
Teve acesso na 
Revista da GIFT.

Desconhece. Desconhece. Mas 
interessaria, porque 
gostaria de lançar 
novos produtos em 
feiras.

Informações 
recebidas de 
entidades 

SEBRAE, 
SINDILOUÇA
S E CNI – 
nenhuma 
relacionada às 
tendências.

SEBRAE (cursos, 
palestras), 
SINDILOUÇAS, 
ACICLA – não 
relacionadas às 
tendências.

SINDILOUÇAS 
(não direcionado 
aos interessados e 
não relacionadas 
às tendências).

SEBRAE, SESC e 
SENAI (cursos, 
palestras e 
congressos) – não 
atrelados ao tema 
tendências.

Lançamento de 
uma tendência 
pela empresa.

Prato com 
vidrado em 
degradé há 
muitos anos; 
peça para 
cachorro quente 
(utilizada com 
outra utilidade 
pelo cliente).

Decoração cheia 
em canecas.

Pintura à mão, 
considerado 
diferenciada em 
Campo Largo.
De Grés passou 
para porcelana. 

Não.

Considera seus 
produtos 
inovadores 

Não. Não, mas quer 
inovar para 2010 e 
participar da GIFT 
em SP.

Sim. Pintura à 
mão com diversas 
linhas 
linhas(floral, 
campo, mar, etc.)

Não, mas pretende 
mudar sua linha de 
produtos e tentar 
algo novo 
relacionado à 
paisagismo, 
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jardinagem a um 
público 
diferenciado.

O design pode 
contribuir para a 
inovação 
baseada em 
tendências ?

Sim. O design 
junto às 
tendências 
podem gerar 
inovação 
através de 
disponibilização 
de resultados de 
pesquisas.

Sim, na forma de 
ver os produtos 
baseado em 
estudos. O design 
deixa o produto 
mais moderno 
criando conceitos. 
Ex.: retrô

Muito. Ex. Na 
criação de 
conceitos: 
“ Linha country” 
por exemplo.

Sim.

Tendências 
Tecnológicas 

. Máquinas e 
equipamentos 
. softwares 
(financeiro)
. argila
. decalques
. novos 
pigmentos
. cores
. superfícies
. influência de 
eletrodoméstico
s (tamanho, 
forma, 
resistência, tipo 
de pigmento, 
cores)
. Desconhece o 
processo de 
prototipagem 
rápida.

Argila, decalques, 
novos 
pigmentos,cores e 
influência dos 
eletrodomésticos.
Utiliza pouco 
equipamento 
(aguarda definições 
da UTFPR), 
softwares 
específicos e estudo 
de superfícies.
Não teve boas 
experiências com a 
prototipagem 
rápida (muitos 
erros), o modelista 
foi mais rápido.

. Máquinas e 
equipamentos, 
argila, massa, 
novos pigmentos, 
cores (nem todas 
dão certo, o 
processo é de 
pintura na peça 
crua e 
monoqueima), 
superfícies, a 
influência dos 
eletrodomésticos 
(colocam esta 
informação na 
embalagem do 
produto)
Não utilizam 
decalques, pois a 
pintura é manual. 
Desconhece a 
prototipagem 
rápida.

. Máquinas e 
equipamentos, 
argila, a influência 
dos 
eletrodomésticos 
(retração ao forno), 
tamanho das peças. 
Considera 
importante, mas não 
utiliza softwares 
específicos, 
prototipagem 
rápida, Como 
trabalha com peças 
brancas, não 
considera 
importantes os 
decalques, novos 
pigmentos, cores e 
superfícies.

Tendências 
Econômicas

. Preço do gás

. parcerias com 
empresas.
. Não utiliza 
financiamento 
(acha 
importante).

.preço do gás 

. financiamentos (já 
utilizou do BRDE – 
reestruturação da 
empresa, máteria-
prima e 
equipamento)
. parcerias com 
empresas
. energia elétrica

.preço do gás 
(difícil de 
repassar)
. produção em 
parceria
. energia elétrica. 
. Embora 
importante, não 
utilizam 
financiamento.

. Preço do gás

. Produção em 
parceria.
. Não utiliza 
financiamentos.

Tendências 
Politicas

. Tributos

. Não existem 
subsídios  e 
incentivos ao 

. subsídios e 
incentivos ao setor 
(não existe). Seria 
bom para o APL 

. Tributos e falta 
de subsídios.
. Não se preocupa 
com políticas de 

Se interessa pela 
parte de tributos e 
por incentivos ao 
setor (diz que 
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setor . Não 
exporta 
(questões de 
qualidade, 
embalagem, 
etc.)

funcionar. 
. não exporta
. tributos pesam 
bastante

exportação. pretende utilizar)
Não utiliza 
subsídios (não 
existentes) e 
políticas de 
exportação (não 
exporta).

Tendências 
Culturais

Público -> 
classe média;
. Produzem 
jogos para 
churrasco, 
massa e pizza, 
agora em peças 
individuais; 
. peças para 
cozinha 
japonesa;
.  pratos 
quadrados;
. jogos para 
duas pessoas;
. Critérios 
utililizados: 
tamanho, forma, 
peças unitárias 
para serem 
compostas, 
estética.
Não consideram 
importante a 
relação da louça 
com estilo de 
vida e 
mobiliário.

Conhecer o público 
a que se destina o 
produto e apontam 
as faixas:
menos de 20 anos: 
compram para 
presente
de 20 a 40 anos: 2 a 
4 peças
de 40 a 60 anos: 
compram mais para 
a família se reunir e 
cada um monta o 
jogo a seu critério.
Utilizam a cor, 
tamanho, forma, 
itens individuais, 
estilo de vida e 
apresentação 
estética do produto.
Não se preocupam 
em produzir para 
um tipo de culinária 
especifica.

Consideram o 
público bastante 
variado devido as 
diversas linhas e 
conceitos que 
oferecem. Acham 
importante a cor, o 
tamanho, a forma, 
a quantidade de 
itens (alguns em 
jogos, outros 
avulsos) e 
apresentação 
estética.
Não fazem relação 
com mobiliario e 
estilo de vida.

Considera o público 
a que se destina o 
produto, tamanho, 
forma, venda 
unitária, 
apresentação 
estética do produto.
Não utiliza 
produção para uma 
cozinha específica, 
cor (vende peças 
brancas) e relação 
com estilo de vida, 
mobiliário, etc. 

Tendências 
Sociais

Não utilizam 
informações 
sobre como as 
pessoas vem se 
organizando, 
morando e 
novos hábitos. 

Como as pessoas 
estão se 
organizando e fase 
da vida. Os homens 
que gostam de 
cozinhar compram 
mais travessas 
grandes para 
churrasco ou para 
muitas pessoas. 
Não acham 
importante a 
relação com o 
mobiliário e outros 
objetos de 
decoração.

Não se preocupa. 
Produz suas linhas 
e quem mais 
detem as 
informações são 
as revendas. 

Somente considera 
a influência dos 
objetos na 
decoração.
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Tendências 
Demográficas

Consideram 
importantes, 
mas não se 
preocupam com 
estas questões.

Consideram 
importante a idade 
e envelhecimento 
da população.

Não acha 
importantes e não 
considera o 
envelhecimento da 
população.

Não considera a 
questão das idades, 
nem do 
envelhecimento da 
população.

Tendências de 
Sustentabilidade

Qualidade da 
matéria-prima e 
o tratamento de 
efluentes.
Desconhecem a 
prototipagem 
rápida como 
uma forma de 
eliminar uma 
das etapas do 
processo.

Hoje descartam os 
moldes de gesso em 
caçamba.  Estão 
analisando em 
Santa Catarina qual 
o melhor destino a 
dar a este resíduo, 
com a possibilidade 
de uso como adubo.
Embora achem a 
prototipagem 
rápida interessante, 
não a utilizam.

Se preocupa com 
produção 
sustentável e o 
descarte.
Não utiliza 
prototipagem 
rápida e não acha 
importante. 
Muitas de suas 
peças se repetem, 
mudando somente 
a decoração. 

Considera a 
produção 
sustentável, mas 
quanto aos resíduos, 
não sabe o destino 
que as caçambas 
dão. Não se utiliza 
de prototipagem 
rápida.

DESIGN  FUNCIONAL 
Decisão de novos 
produtos e 
estratégia do 
negócio.

Não está ligada 
à estratégia da 
empresa. Todos 
os sócios 
decidem.

Pelos sócios A proprietária 
(decoração)
O proprietário 
(novos produtos)

Por decisão em 
conjunto.

Informações  que 
considera 
importantes no 
desenvolvimento 
de novos produtos.

Cliente 
(praticidade).
Tendências em 
cores. 

Internet
Feiras
Tendências em 
forma, cor, modelo 
(não copia).
Muitos produtos 
mantem a forma e 
voltam com outra 
roupagem.

Feiras setoriais,
vivência com 
outros fabricantes
Importados não 
atrapalham a 
produção de louça 
branca.
Novos tecidos 
para reproduzir 
estampas e cores 
nas peças.

Aceitação do 
público
Informações de 
clientes e logistas

Interferência de 
outros setores

Moda → cor e 
estampas para 
os decalques

A porcelana chinesa 
interfere até nas 
canecas. Se 
quiserem produzir 
de forma igual tem 
que comprar 
impressora, 
softwares e tintas 
chineses.

Setor do plástico, 
do vidro (duralex), 
e do inox (em 
restaurantes).

Considera que a 
linha de decoração 
de mesa vem 
combinando as 
peças e exige 
atenção dos 
produtores.

Informações sobre 
tendências em site 
ou newsletter .

Auxiliaria no 
planejamento da 
empresa e do 
produto. 
Gostaria de tê-
las impressas 

Auxiliaria  para 
melhorar o produto. 

Auxiliaria para o 
recebimento de 
novas idéias e 
atualização 
constante. 

Sim, Para se 
atualizar e 
considerar o tema 
interessante.
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para leitura 
posterior.

Reunião para 
discussão de 
melhorias para o 
setor

SINDILOUÇA
S.  Tenta-se, 
mas é difícil 
convencer 
outros 
empresários.

SINDILOUÇAS;
ACICLA.

Na empresa 
(interna) e as 
vezes no 
SINDILOUÇAS.

Não.

Fontes de Informações
Funcionário Modelista 

(alteração da 
forma)

No processo de 
fabricação

Melhorias no 
método de 
trabalho.

Não utiliza.

Cliente decoração da 
peças, 
decalques, e 
linhas de 
produtos.

Verifica se as 
melhorias são 
viáveis, e avalia 
junto a outros 
clientes.

Somente para um 
lote maior.   Se for 
para um prato 
quadrado, 
considera que a 
fase já passou.

No balcão, 
conforme solicita. 
(logistas, artistas).

Revenda / Varejo / 
Agentes 
Comerciais

Alteração na 
cor, no de peças 
vendidas e 
composição dos 
jogos.

Solicitam 
lançamentos com 
nomes de coleções.
Recebem poucas 
informações.

Depende do que 
trazem como 
solicitação.

Avaliam o que é 
interessante, trazido 
pelo cliente da loja.

Universidades Modelos 
realizados por 
alunos, via 
autorização. 

Não utiliza Não utiliza. Muitas vezes trazem 
informações que já 
é de seu 
conhecimento, não 
agregando nada 
novo.
Muitas pesquisas 
não tem retorno.

Congressos Artigos de 
Congressos, 
Revistas: Brasil 
Cerâmica 
(equipamentos, 
massas, etc.); 
Revista GIFT. 

Assistiu Congresso 
Florianópolis há 3 
anos atrás.

Não utiliza. Somente da linha 
industrial. 

Livros setor 
cerâmico

Não utiliza Não utiliza.
Tem livro em 
alemão, técnicas, 
mas não lê.

Utilizados pelo 
laboratorista que 
assina revistas 
cerâmicas e pela 
proprietária. 
(pigmentos, cores, 
tecidos da moda).

Composição de 
massa para o setor 
de engenharia 
química.

Feiras setoriais Feira da Louça 
(Campo Largo), 

Feira da Louça 
(Campo Largo) e 

Feira  da louça e 
GIFT FAIR (São 

Não respondeu.
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GIFT FAIR 
(São Paulo)

GIFT FAIR (São 
Paulo)

Paulo)

Informações em         forma  de       marketing tradicional
Ambiente .Na loja com 

clientes
.Revista Gift 
.Visita outras 
empresas
. Feira da Louça

Verifica 
concorrência em 
São Paulo, Feiras 
→ Gift, fábricas 
de louças e internet.

Observa displays 
da concorrência e 
quando participa 
de feiras (expôs 
duas vezes na 
GIFT FAIR).

Desenvolve 
produtos baseando-
se na especificação 
do cliente.

Marca Considera 
importante, mas 
utiliza só na 
embalagem.
. observa 
marcas quando 
vai a 
restaurantes.

Consideram 
importante.
Registraram a sua 
há 3 anos, mas não 
aparece no produto. 

Considera 
importante, mas 
ainda não 
encontrou uma 
forma de não 
utilizar uma 
queima só para 
colocar a marca.
Só aparece na 
embalagem de 
papelão ou 
madeira.

Não coloca a marca, 
pois o cliente irá 
colocar a sua marca.

Inovação Design de 
produtos na 
concorrência, 
feiras, 
empresas, lojas.
. Newsletter do 
SINDILOUÇA
S, mas 
raramente lê.
. Propagandas 
promocionais 
de grandes 
lojas.
. Boca-a-boca 
entre 
empresários do 
setor. 

Observa o design 
de outros produtos; 
não recebe 
newsletter;
e observa preços 
em jornal.

Utilizadas para o 
design de 
produtos. 
Observam design 
de produtos e o 
laboratorista 
pesquisa tecidos 
para criar a 
estampa que será 
feita à mão, bem 
como as cores 
com a utilização 
do esponjamento e 
pincel.
Veêm jornais, o 
cliente de São 
Paulo e RS 
divulgam na 
Preçolândia e 
Graziotin 
respectivamente.

Não se preocupa, 
pois atendem o 
pedido do cliente.

Propaganda Observa mesas 
em novela.
Vasos em 
bonsai (queima 
para um 
produtor local) 
Recebem 
newsletter do 

Não assina revistas, 
embora observe em 
TV, revistas e 
jornal.
Quando trabalhava 
com grês, assinava 
revistas de 
Portugal.

Já cederam 
produto para 
novela e observam 
novas peças. 
Recebem 
newsleter do 
SINDILOUÇAS.

Observa TV, assina 
revista Casa 
Claudia.
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Sindilouças

Marketing direto Cartas e 
relações com 
clientes, 
eventualmente.
. Recebe 
informações do 
SEBRAE e 
CNI, sendo 
muitas delas 
sobre cursos. 

Com o cliente que 
chega para 
personalizar o 
produto. 
Relações pessoais 
com o pequeno 
logista, sendo que 
muitos deles não 
conhece, pois 
compram pela 
internet.
. Recebe folders do 
SEBRAE (cursos e 
palestras). 
ACICLA – 
Associação 
Comercial de 
Campo Largo → 
via telefone para 
palestras.

Tinham mais 
contato com RJ 
até recentemente.

Recebe revista da 
Associação 
Brasileira de 
Cerâmica com 
resultado de Feiras 
e Congressos. 
SEBRAE – 
Informativos sobre 
cursos
SESC /SENAI – 
Cursos e 
Congressos.

Informações em     forma de     marketing digital
Websites Tratamento de 

efluentes 
sólidos e 
líquidos. Não 
pesquisa muito 
em sites. 

. Pesquisa a 
tradição de cada 
país através de 
busca em fábricas.
. Recebe materiais 
de relações 
públicas, mas não 
do setor.

Busca por 
informações de 
matéria-prima.

Não utiliza. 

E-mail . Pouca 
disponibilidade 
de tempo, de 
equipamento. 
Prefere 
imprimir 
material 
recebido para 
ler mais tarde.

Utiliza e recebe 
newsletter do 
SINDILOUÇAS.

Não utiliza. Não utiliza. 

Indicações . Recebe textos 
do Sindilouças.
. Prefere 
materiais com 
palavras-chave.

. Utiliza os tags.

. Recebe e-mail de 
empresas da China 
que conheceu na 
Gift. 
Tem que pagar 
tradução em inglês.

Não utiliza. Não utiliza. 

Computador 
social – wiki

Não utiliza Não utiliza. Não utiliza. Não utiliza. 
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Conversação 
(blogs, chats, 
foruns, photo 
blogs, sms)

Não utiliza Utiliza pouco. Não utiliza. Não utiliza. 

Busca em 
agregados (blogs 
visuais, busca de 
blogs)

Não utiliza Não utiliza. Não utiliza. Não utiliza. 

DESIGN OPERACIONAL
Os produtos

Decisão de novos 
produtos 

Todos os sócios Pelos sócios A proprietária 
(decoração)
O proprietário 
(novos produtos)

Um dos sócios. 

Calendário de 
produção

Datas 
comemorativas: 
Natal 
(decoração 
natalina e 
canecas)
Dia das Mães
e outras.

 Dia das mães (1o 

em Venda), dia dos 
namorados, dia dos 
pais e Natal (2o em 
venda).

Dia das mães
Natal 
Fazem 
programação de 
produção.

Não tem esta 
preocupação.

Política de 
lançamento de 
novos produtos /  e 
frequência.

.Não existe. 

. Proveniente de 
de idéias de 
clientes, 
alteração na 
decoração de 
produtos 
existentes. 

. Conforme cria, 
ao longo do 
ano,  apresenta 
ao 
representante. 

.Baseiam-se em 
análise de mercado, 
tendências e fazer 
algo diferente. 
Desenvolve 
produtos uma vez 
por ano, mudando a 
decoração.

Aumento de 
vendas
Concorrência 
chinesa nos 
produtos 
decorados

Solicitação de 
clientes

Fatores do design 
que considera 
importantes

Forma, função, 
estética, cor, 
qualidade, 
matéria, prima, 
acabamento, 
tecnologia, 
ergonomia.

Forma, função, 
estética, conceito, 
cor, qualidade, 
superfície, matéria 
prima, acabamento, 
tecnologia, 
ergonomia (ex.: 
para os alemães, a 
alça da caneca deve 
ter tamanho para 3 
dedos).

Forma, função, 
estética, conceito, 
cor, qualidade, 
superfície, matéria 
prima, 
acabamento, 
tecnologia, 
ergonomia e 
marca. 

Forma, função, 
qualidade, 
superfície, matéria-
prima, acabamento, 
tecnologia, 
ergonomia e a 
marca.

Arquivo de 
informações sobre 

Necessita 
organizar visto 

Por estatística de 
venda (realizada 

Em forma de 
moldes

Conservação das 
matrizes, muitos 
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os produtos as peças e fotos 
em catálogos 
antigos estarem 
guardados em 
vários locais

pela irmã). moldes são 
descartados.

Ciclo de vida do 
produto 

Em média 5 
anos. Existem 
produtos que 
estão no 
mercado há 20 
anos. O prato 
branco há 40 
anos.

2 a 5 anos. Alguns 
há mais de 20 anos.
Alguns produtos 
tem o ciclo de 1 
ano, outros, de 
acordo com pedido 
do cliente. 
Tem idéias para 
2010.

A garantia de 
encontrar a 
mesma estampa é 
de 5 anos.

Era semestral. Mas 
não houveram 
lançamentos no 
último ano, portanto 
quando deixa de 
vender.

Acompanhamen-
to de vendas.  

Acompanha Precisa melhorar. Junto as revendas. Pelo volume de 
pedidos.

Critérios para 
retirada de um 
produto de linha 

Retira de linha 
quando pára de 
vender. 

Retiram de linha 
quando a forma ou 
a decoração não 
vende mais.

Retira de linha 
quanto deixa de 
vender, fazendo 
promoção.

Retira de linha 
quanto deixa de 
vender.

Avaliação dos 
produtos 

Baseada em 
opinião do 
cliente, às vezes 
registrada.

Baseada em opinião 
de cliente.

Junto ao cliente 
(logista / 
vendedor)

Junto ao cliente 
(logista ou artista)

Possibilidade de 
encomenda de 
peças fora de linha 
e estoque.

Eventualmente, 
dependendo da 
peça. A cor é 
mais difícil. A 
forma é mais 
cara.
Possui “saldo” 
na loja.

Se existir forma 
matriz. Já 
aconteceu bastante.
Os que sairam de 
linha  ficam 
expostos até acabar 
o estoque.

Sim, pois tem 
moldes.

Não.
Produtos que sairam 
de linha tem 
histórico em 
computador. 
Liquidam para 
desovar o estoque.

 Sistema de distribuição dos produtos 
Canal de 
comercialização

Loja própria em 
Campo Largo e 
revenda 
(principal) São 
Paulo e Rio de 
Janeiro (5 a 6 
representantes). 

Revenda (maioria 
em São Paulo e Rio 
de Janeiro).
Televendas na 
Internet.

Não tem loja 
própria, somente 
uma parceria com 
exclusividade em 

Campo Largo. 
Show-room na 

fábrica – clientes 
intermediários.

Revendas.

Venda direta, via 
loja (para logistas e 
pessoas que pintam) 

vendendo para o 
Brasil,  pedidos via 

intenet.

Revenda Oferecem à 
revenda e estas 
também podem 
procurar a 
empresa (via 
site ou outro 

Oferecem à revenda 
que também 
procuram produtos 
da empresa.  

Possuem 
representantes em 
todo Brasil, 
principais PR, RS, 
SC, RJ, SP e MG. 

Não oferece produto 
às revendedores, 
pois já tem quota de 
venda no Brasil, 
tendo que dividir a 
produção entre 
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revendedor). isoladores elétricos 
e louças e objetos 
decorativos. 

Divulgação . Feira da Louça 
(Campo Largo)
. Site na internet 
(p/ 
representantes e 
cliente final) 
. Catálogo 

.Feira da louça 
(Campo Largo) e 
Gift (pelos logistas)
. Site na internet
. Catálogo

.Feira da louça 
(Campo Largo
. Gift (2 vezes)
. Site na internet
. Catálogo
. Tablóide 
(Preçolândia em 
SP)

Site na internet (não 
investe muito)

Site para divulgar 
produtos 

Possui site e 
não sabe se as 
informações 
sobre clientes 
são 
armazenadas.

Possui e é utilizado 
mais para venda.
Tem a idéia de uma 
feira permanente na 
cidade, divulgada 
em site.

Possui e embora 
não utilize para 
pesquisa com 
usuários do site ou 
clientes. Possui 
parceria com o 
Ponto da 
Cerâmica.

Possui, porém não 
utiliza para realizar 
pesquisas com 
usuários ou clientes.
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