
1 

 

UNIVERSIDADE FUMEC 

MESTRADO EM ESTUDOS CULTURAIS CONTEMPORÂNEOS 

 

 

 

 

 

Pierre Pedroso Lopes 

 

 

 

 

A CULTURA DO DESIGN SIMULADO: 

um estudo sobre as metodologias de design  

e a indústria calçadista de Nova Serrana (MG) 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2016 



2 

 

Pierre Pedroso Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

A CULTURA DO DESIGN SIMULADO: 

um estudo sobre as metodologias de design  

e a indústria calçadista de Nova Serrana (MG) 

 

 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Mestrado 

em Estudos Culturais da Universidade FUMEC.  

Linha de Pesquisa: Cultura e Interdisciplinaridade  

Orientador: Dr. Juvêncio Braga de Lima 

Co-orientadora: Dra.Vanessa Madrona Moreira Salles 

 

 

BELO HORIZONTE 

2016 



3 

 

Dissertação intitulada “A cultura do design simulado: um estudo sobre as metodologias de 

design e a indústria calçadista de Nova Serrana (MG), de autoria do mestrando Pierre Pedroso 

Lopes, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:  

 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Juvêncio Braga de Lima da Universidade FUMEC  

(Orientador)  

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Múcio Tosta Gonçalves da Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Drª. Astréia Soares Batista da Universidade FUMEC                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2016. 

 

Av. Afonso Pena, nº 3880 - Belo Horizonte, MG - 30130-009 - Brasil – tel.: (31) 3223 8033. 



4 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1: Esquema de hierarquia do universo de objetos de luxo.................................. 31 

Figura 2: Distinção entre cópia de design e de contrafação de marca............................35 

Figura 3: Proposta de Modelo metodológico simplificada para indústria calçadista de  

Nova Serrana........................................................................................................................... 98 

Figura 4: Hierarquia das necessidades em forma genérica para empresas calçadistas de 

Nova Serrana......................................................................................................................... 101 

Figura 5: Hierarquia das necessidades para empresas calçadistas de Nova Serrana com 

foco em Fast-fashion............................................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Lista de quadros 

 

Quadro 1: Fontes de Informação....................................................................................... 15 

Quadro 2: Classificação de produtos de luxo segundo Allérès (2000).............................. 32 

Quadro 3: Síntese dos modelos teóricos de metodologia dos autores estudados...............61 

Quadro 4: Síntese da metodologia elaborada a partir da experiência prática dos designers 

de calçados de Nova Serrana................................................................................................... 63 

Quadro 5:  Proposta de Modelo metodológico detalhado para indústria calçadista de Nova 

Serrana......................................................................................................................................99

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMO:  

Esta pesquisa estuda a indústria calçadista da cidade de Nova Serrana na perspectiva do 

profissional desenvolvedor de projetos, que, na cidade consiste de modelistas técnicos, 

estilistas e designers e outros atores deste processo como empresários e revendedores. O 

objetivo foi investigar aspectos das práticas de design adotadas na fabricação de calçados 

pelas indústrias de Nova Serrana e os procedimentos metodológicos usados no 

desenvolvimento destes produtos. Na metodologia, foi feita uma pesquisa qualitativa, com 

base em estudos de caso através de entrevistas semiestruturadas, feitas com seis profissionais 

desenvolvedores de diferentes perfis profissionais nos segmentos de calçados esportivos e 

calçados femininos. A partir da análise de seis modelos de metodologia de design foi 

estabelecida uma síntese para efeitos de comparação aos métodos aplicados pelos locais sob a 

ótica da cultura contemporânea invocando a inovação, imovação e a falsificação como 

vetores. Paralelamente analisou-se o design sob a perspectiva do design na modernidade 

convergindo para os modelos de metodologia de design. A investigação seguiu duas linhas de 

análise. A primeira estudou as metodologias de trabalho aplicadas pelos profissionais do 

design e a segunda tratou de elucidar a prática do simulacro de produtos de marcas famosas 

adotadas pelos desenvolvedores, tendo em vista que a cidade e sua indústria calçadista 

carregam a fama de cidade da cópia. Os resultados apontam que a metodologia de design 

aplicada na indústria local não está alinhada com as bases teóricas expostas pelos autores 

estudados nesta pesquisa. Esta problemática foi analisada sob a ótica da cultura do simulacro, 

que, por sua vez, foi investigada através da análise de três vetores que permeiam as relações 

comerciais e profissionais entre empresários, desenvolvedores e revendedores da cidade, 

falsificação, imovação e inovação. A análise do discurso dos entrevistados sobre estes três 

vetores permite sintetizar o conceito de design simulado, tendo em vista que a prática da 

imovacão é a prioritária entre os desenvolvedores, a inovação não é uma demanda das 

industrias locais e a falsificação não se aplica à atividade do designer na indústria local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Design; Indústria calçadista; Cultura 
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ABSTRACT:  

This research studies the footwear industry of the city of Nova Serrana from the perspective 

of the professional project developer, who in the city consists of technical modelers, stylists 

and designers and other actors of this process as entrepreneurs and resellers. The objective 

was to investigate aspects of design practices Adopted in the manufacture of footwear by the 

industries of Nova Serrana and the methodological procedures used in the development of 

these products. In the methodology, a qualitative research was done, based on case studies 

through semi-structured interviews, made with six professional developers of different 

professional profiles in the segments of sports shoes and women's footwear. From the analysis 

of six models of design methodology was Established a synthesis for the purpose of 

comparison to the methods applied by the places from the perspective of the contemporary 

culture invoking innovation, imovação and falsification as vectors. At the same time, design 

was analyzed from the perspective of design in modernity, converging to design methodology 

models. The investigation followed two lines of analysis. The first one studied the work 

methodologies applied by the design professionals and the second one tried to elucidate the 

practice of the simulacrum of products of famous brands adopted by the developers, 

considering that the city and its footwear industry carry the reputation of city of the copy. 

Results indicate that the applied design methodology in the local industry is not in line with 

the theoretical bases exposed by the authors studied in this research. This problem was 

analyzed from the perspective of the simulacrum culture, which, in turn, was investigated 

through the analysis of three vectors that permeate the commercial and professional 

relationships between entrepreneurs, developers and resellers of the city, forgery, imovation 

and innovation. The analysis of the interviewees' discourse on these three vectors allows to 

synthesize the concept of simulated design, considering that the practice of innovation is a 

priority among developers, innovation is not a demand of local industries and counterfeiting 

does not apply to the activity of the designer in the local industry. 

KEYWORDS: Design; Footwear industry; culture 
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Introdução 

 

A indústria brasileira de calçados é uma das mais importantes do mundo, este papel de 

destaque é ratificado no Relatório Setorial da Indústria de Calçados do Brasil, de 2016, 

apresentado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçado - Abicalçados, apresenta 

que, no ano de 2014, o país produziu 998 milhões de pares de calçados, exportou 129 milhões 

de pares, faturou 1067 milhões de dólares (RELATÓRIO..., 2016). Em 2015, registrou 

aproximadamente 283 mil empregos. 

O setor calçadista brasileiro é bastante diversificado e os centros produtores estão 

pulverizados no território nacional, sendo os estados do– Rio Grande do Sul, Ceará, São 

Paulo, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais, os de maior produção (RELATÓRIO..., 2016, p. 

31)  

Nesta dissertação está em destaque o polo de Nova Serrana, cidade da região centro-oeste do 

estado mineiro, que ocupa posição de destaque na economia da região, particularmente na 

produção de tênis esportivos, empregando cerca de 20 mil trabalhadores diretos e 22 mil 

indiretos e produzindo por volta de 105 milhões de pares (SINDICATO..., 2016). Fazem parte 

da cadeia produtiva calçadista dessa cidade 687 empresas entre fabricantes, fornecedores de 

matérias-primas, acessórios, máquinas e outras prestadoras de serviços (SINDICATO..., 

2016). Os principais produtos comercializados são:  

 

Sapato masculino (casual); bota/adventure (lifestyle); sapatênis (casual); jogging 

(esportivo);comfort (casual); tênis/papete (infantil); esportivo casual; 

sandália/sapatilha (casual);sapato/bota feminina (casual);chuteira (esportivo);futsal 

(casual);futsal (esportivo); acessórios. (SINDICATO..., 2016)  de   

 

A produção industrial de calçados de Nova Serrana teve início na década de 1950, mas a 

intensificação de seu crescimento ocorreu entre as décadas de 1970 e 1980, sendo o apogeu 
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no ano de 1986, quando começou a fabricação de tênis (SUZIGAN, 2005, p. 3). Segundo 

Suzigan et al. (2005), com a crise econômica no final dos anos 1980, 

 

[...] um empresário imitador local, burlando as regulamentações de marcas e 

patentes, iniciou a produção de "similares" de marcas famosas de tênis, 

especialmente a Nike. O sucesso comercial desse tipo de produto deu origem a um 

processo, que, por fim, se revelou virtuoso, de aprendizado e disseminação de 

conhecimento na fabricação de tênis. A partir dessa origem obscura, a fabricação de 

tênis atraiu muitas outras empresas, e a história do polo mudou, verificando-se uma 

guinada em sua evolução. [Em 2005] a produção de tênis responde pela quase 

totalidade da produção de calçados de Nova Serrana, que participa com cerca de 

55% da produção nacional. A falsificação foi reduzida a cerca de 3% da produção, o 

que equivale a cerca de 10 mil pares/dia. (SUZIGAN et al. 2005, p. 4) 

 

O setor calçadista de Nova Serrana destaca-se por práticas solidárias, presença de lideranças 

locais e organização sindical – mais da metade das empresas aderiram ao Sindicato 

Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana - SINDINOVA. No entanto, há 

problemas com o sistema educacional e a capacitação profissional na região – há carência de 

mão de obra qualificada, tais como pespontadeiras, modelistas e designers -, e pouca 

preparação gerencial e operacional da classe empresarial. (SUZIGAN et al., 2005) O sistema 

de comercialização da produção local é insuficiente e identifica-se um problema particular 

relativo à imagem.  Há, entre aqueles que se dispõem a criar uma nova empresa um 

procedimento que consiste em tomar emprestado um espaço e algumas máquinas, iniciar as 

atividades e reinvestir o lucro obtido para a ampliação do negócio. Todavia, há diversas 

microempresas atuando no mercado informal produzindo tênis falsificado (SUZIGAN et al. 

2005).  

A formalização da estrutura interna para o desenvolvimento de produtos é limitada e consiste, 

para alguns, em “adaptação de modelos existentes no mercado, em geral, importados. 

(SUZIGAN et al. 2005, p. 8). Contudo, muitos buscam informações especializadas em 

“fornecedores de máquinas, visitas a feiras (inclusive no exterior), publicações especializadas 

(catálogos, revistas), sugestões de representantes e lojistas, visitas a shopping centers” 

(SUZIGAN et al. 2005, p. 9). 
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Em 2004 uma ação entre o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(FIEMG), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Sindicato da Indústria do Calçado de Nova 

Serrana (SINDINOVA), produziu o Diagnóstico do Arranjo Produtivo de Nova Serrana. 

 Esta ação, objetivou identificar as capacidades e dificuldades vigentes, com o intuito de 

maximizar os potenciais investimentos e expor questões vitais para o desenvolvimento do 

setor calçadista local.  

Crocco et al (2001a) classificam o arranjo produtivo calçadista de Nova Serrana como um 

cluster informal (MYTELKA e FARINELLI, 2000) ou como um cluster de sobrevivência de 

empresas de micro e pequena escalas (ALTENBURG e MEYER-STAMER, 1999).  

Esta afirmação é baseada na análise de  seis taxonomias apontadas neste estudo: 1) Grande 

concentração de empresas de micro e pequeno porte – o tamanho médio de firma no arranjo é 

de 8,70 empregados (dados da RAIS, 1999); 2) Inexistência de um agente de coordenação 

consolidado; 3) Pequena capacidade inovativa – a cópia de produtos é a principal fonte de 

informação para a introdução de inovações de produto; 4) A atividade principal do arranjo 

apresenta pequenas barreiras à entrada; 5) Pequena especialização interfirmas e pequena 

cooperação - as relações de subcontratação são pouco aprofundadas, restringindo-se as 

respostas aos gargalos na produção; 6) Existência de alta concorrência entre as empresas, 

notadamente via preços, fator limitante para a evolução das relações de cooperação ( 

CROCCO et al ,2001a) 

No que tange a capacitação tecnológica do APL, as empresas calçadistas não apresentam 

departamentos de P&D constituídos para o desenvolvimento de novos designs, o 

desenvolvimento de projetos inovadores são restritos à simples adaptações de seus modelos 

ao padrão predominante no mercado nacional pelas mãos do “modelista”, sem o objetivo de 

obter ganhos de parcelas de mercado através da introdução de novos modelos. CROCCO et al 

(2001a). 

Práticas diversas de design podem ser investigadas sob a ótica de inovação, mas também da 

imovação ou mesmo da falsificação. Aspectos dessa natureza remetem ao que pode ser 

denominado cultura do simulacro (BAUDRILLARD, 1970; SCHUMPETER, 1934; 

SHENKAR, 2011). 

A situação desse APL enseja a busca de uma problemática do design e seu vínculo com o 

consumo para a compra de produtos “não originais”, envolvendo, evidentemente, a dimensão 
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simbólica que perpassa esse consumo. O problema de pesquisa envolve o desafio de 

compreender como a prática do design se relaciona com esse fenômeno, com foco no design 

de calçados da indústria de Nova Serrana. 

Objetivos 

 

Investigar as práticas de design (inovação, criação e cópia) e os métodos utilizados no processo de 

desenvolvimento dos produtos na indústria calçadista de Nova Serrana – MG.  

 

Justificativa 

 

Simular o design de produtos já existentes no mercado para desenvolver os próprios é 

recorrente, em várias empresas situadas na cidade de Nova Serrana. Há evidências dessa 

prática em depoimentos de empresários, profissionais do setor e publicações na imprensa e 

acadêmicas. Essas evidências apontam para a existência de uma espécie de cultura do 

simulacro na indústria calçadista da cidade, que pode ser de origem mercadológica, industrial 

ou cultural. Os mesmos empresários e profissionais do setor calçadista que delatam esta 

prática, também enfatizam que ela é comum em todo o Brasil e reclamam do fato de apenas a 

indústria calçadista de Nova Serrana, e, por consequência, a própria cidade de Nova Serrana 

receber o rótulo de falsificadora. 

Nesse trabalho, foi estabelecida então, a investigação de alguns conceitos que nos permitiram 

analisar o fenômeno do design praticado na indústria calçadista de Nova Serrana, como 

falsificação, contrafação, simulação, inovação e imovação. É considerado como cenário, a 

cultura contemporânea, particularmente em sua relação com o consumo, e serão apresentadas 

algumas metodologias do design que ressaltam o vínculo cultural dessa prática, bem como as 

metodologias adotadas em Nova Serrana e, ao final, será avaliada a sua relação com os 

conceitos acima indicados. 

Em entrevistas preliminares coletadas na 15a edição da Feira de Calçados de Nova Serrana 

(FENOVA), ocorrida em 11 de março 2015, três empresários e dois designers do setor ao 

serem indagados sobre qual seria o maior problema da indústria calçadista de Nova Serrana 
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foram unanimes em afirmar que o calçado produzido em Nova Serrana está se tornando cada 

vez mais uma commodity de baixo custo. Eles expuseram a degradação da imagem 

institucional das empresas de Nova Serrana que são associadas indiretamente às práticas 

ilegais devido ao estigma negativo que os falsificadores, imitadores, copiadores impregnaram 

à imagem da cidade e ao seu principal produto – o tênis.  

Eles relatam que há pelo menos três anos o preço médio do calçado produzido na cidade não é 

reajustado de acordo com a elevação dos custos de produção e insumos, gerando, assim, um 

déficit no faturamento e comprometendo a saúde financeira, a produtividade das empresas e, 

consequentemente, derrubando a geração de empregos. 

Conforme mencionado, os Arranjos Produtivos Locais (APL) podem ser definidos como 

concentrações geográficas de firmas especializadas em um mesmo setor ou em um mesmo 

complexo industrial. Já os clusters abrangem uma rede de indústrias altamente concentradas, 

em sua maioria de pequenas e médias firmas, trabalhando de forma cooperada, com 

tecnologias de produção flexíveis, sendo capazes de responder às mudanças nas condições de 

mercado.  

O APL do polo calçadista de Nova Serrana elencou vários problemas frequentes nas indústrias 

locais, dentre os quais destaca-se relação dos modelistas, que são os profissionais 

responsáveis pela execução técnica e em muitos casos o design dos calçados com as empresas 

é informal em 50% dos casos, e, sem mesmo haver a assinatura de um contrato de prestação 

de serviço. Não existe, portanto, um esforço das empresas de internalizarem os agentes 

responsáveis por inovações no produto através da criação de departamentos de P&D. 

CROCCO et al (2001a, pág. 68)  

A explicação para este fato está diretamente ligada às características do mercado-alvo do 

arranjo (classes C e D), onde a competição por preço é fator determinante além de não ter o 

mesmo grau de exigência dos segmentos das classes A e B. CROCCO et al (2001a, pág. 83), 

Outro problema recorrente se concentra na figura do intermediário (representante comercial e 

varejistas). Crocco et al (2001a, pág. 59). Segundo o estudo, as atuações destes intermediários 

promovem um distanciamento entre produtor e consumidor final. Esses constrangimentos 

inibem o investimento da indústria local em design e valorização de marca, elementos 

essenciais no setor de vestuário, principalmente, para os artigos ligados a moda. (A 

viabilidade operacional do Cluster Calçadista de Nova Serrana Paulo Tarso Vilela de Resende, 

Fundação Dom Cabral, pág. 49) 
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Outro fator importante é mostrado no quadro a seguir que trata da maneira que a informação 

(pesquisa de moda e tendência) é coletada pelas empresas. 100% das empresas entrevistadas 

apontaram os congressos e feiras como as principais fontes de informação para a introdução 

de inovações. A utilização de catálogos e revistas foi a segunda fonte mais citada, com 94,7% 

das respostas. Isto indica que as inovações, tanto de produto, quanto de processo, introduzidas 

pelo setor de calçados de Nova Serrana se baseiam, essencialmente, em modelos e design já 

existentes no mercado. (CROCCO et al 2001a, pág. 69).O Quadro  1 expõe essa característica 

em detalhes.  
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Quadro 1: Fontes de Informação 

FONTE PRODUTO (%) PROCESSO (%) 

Trabalhadores que trabalhavam em outras 

empresas. 

15,79 15,79 

Consultorias especializadas contratadas na 

localidade. 

15,79 26,31 

Consultorias especializadas contratadas fora 

da localidade. 

42,10 57,89 

Universidades e Centros. Tecnológicos na 

região. 

5,26 0,00 

Universidades e Centros Tecnológicos de 

outras regiões. 

15,79 26,31 

Troca de informações com fornecedores. 84,21 47,36 

Vistas à outras empresas do setor na região. 21,05 52,63 

Vistas à outras empresas do setor localizadas 

fora da região. 

21,05 52,63 

Congressos e feiras comerciais e industriais 

do setor realizadas no exterior. 

100,00 84,21 

Lojas de manutenção de maquinário. 15,79 36,84 

Catálogos e revistas (cópia). 94,73 5,26 

Especificação dos clientes. 73,68 0,00 

Fonte: CROCCO et al (2001a CROCCO et al (2001a, pág. 69), 
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 As circunstancias arroladas na análise do APL de Nova Serrana sugere que existe uma 

possibilidade de haver veracidade nas afirmações coletadas nas entrevistas preliminares que 

são passíveis de investigação.  

Uma reportagem veiculada pelo Portal G1 de 28 fev. 2012 intitulada Brasil fabrica 60% dos 

calçados falsos vendidos no país, expõe um estudo da Associação Brasileira de Combate à 

Falsificação (ABCF) feita em 2011, revela que 60% dos calçados piratas vendidos no Brasil 

são fabricados aqui mesmo e destaca, além de Nova Serrana, também a cidade de Franca (SP) 

como principais cidades produtoras. Em outra reportagem intitulada O paraíso do tênis 

suspeito (Revista Exame, de 19 jun. 2002), novamente a (ABCF) afirma que 40% dos tênis 

falsos vendidos nos camelôs do centro de São Paulo são provenientes de Nova Serrana, fica 

então a pergunta: E de onde vem os demais 60%?  

Os fatos elencados acima sinalizam para a seguinte situação: há uma produção de calçados 

cujo design é reconhecido no mercado como original, o design desenvolvido pelas grandes 

marcas do setor calçadista, majoritariamente internacionais, e há a fabricação de calçados em 

vários lugares do Brasil, que por vezes, são considerados “não originais”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1 - Cultura contemporânea: inovação, falsificação, 

imovação. 

 

Neste capítulo serão abordadas algumas questões sobre a relação entre cultura, design e 

consumo. O pano de fundo desse debate são algumas das proposições de García Canclini 

(2011).   Foi estabelecido um paralelo entre os conceitos enfatizados pelo autor e outros 

conceitos abordados nesta pesquisa como design, inovação, cópia e simulacro. Desta forma, é 

possível uma melhor compreensão dos fatores que permeiam a relação do profissional do 

design com seu meio e os aspectos culturais que tangenciam esta interação. 

Para Canclini, a modernização nos países latino-americanos é tratada com base na premissa 

da heterogeneidade e das discrepâncias culturais destes países ao qual ele denomina como 

“Culturas Híbridas”, que é fruto da uma mistura complexa da cultura originária dos povos da 

América Latina e culturas advindas de outras partes do mundo.  

Sob a ótica de Canclini (2011), a cultura é um processo em constante mutação, em 

contraponto à lógica tradicional, o autor defende o conceito do relativismo cultural que 

determina que cada cultura possui características próprias e intrínsecas e, por mais estranhas 

que pareçam, devem ser aceitas como são.  

Neste raciocínio, o autor enfatiza o dilema da classe artística que luta para manter a distinção 

da sua obra em relação aos meios massivos em paralelo à busca pelo mercado. Canclini 

(2011) considera o consumo como uma das principais características da cultura humana 

contemporânea. 

As sociedades modernas necessitam ao mesmo tempo da “divulgação” – ampliar o 

mercado e o consumo dos bens para aumentar a margem de lucro – e da “distinção” 

– que, para enfrentar os efeitos massificadores da divulgação, recria os signos que 

diferenciam os setores hegemônicos (CANCLINI, 2011. p. 37). 

 

Esse dilema é vivenciado por empresas que se equilibram entre a incerteza comercial do 

design autoral e a provável garantia de retorno do design massivo. Esta premissa está de 

acordo com afirmação de Shenkar (2011) de que a única maneira de indivíduos e sociedades 
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se manterem atualizados é imitar o que já existe de maneira melhor. Este é o conceito da 

imovação proposto pelo autor e que será visitado mais adiante. 

 

A proteção da cultura regional ou nacional contra a subordinação às empresas internacionais é  

necessária, mas é indiscuível que o capital simbólico local sofre interferências e se reformula 

através de cruzamentos e trocas. “A afirmação do regional ou do nacional não tem sentido 

nem eficácia como condenação geral do exógeno deve ser concebida agora como a 

capacidade de interagir com as múltiplas ofertas simbólicas internacionais a partir de posições 

próprias.” (CANCLINI, 2011. p. 332) 

Este problema de subordinação cultural apontado por Canclini guarda semelhanças com o 

conceito original de capital simbólico descrito por Bourdieu (1989). Para o autor, quanto mais 

reconhecidas e prestigiadas pela sociedade, mais autoridade e poder de persuasão uma pessoa 

ou instituição tem. Esta subordinação simbólica se materializa no processo de 

desenvolvimento de produtos na indústria nacional em especial na indústria da moda ao se 

criar o chamado produto genérico. Sales (2010), exemplifica esta prática com o caso da marca 

brasileira de bolsas Victor Hugo, que alcançou reconhecimento do público, mesmo se 

inspirando na grife internacional Louis Vuitton. A subordinação do simbólico local ao 

exógeno é evidente neste caso, pois o desenvolvimento de produtos para alguns, consiste em 

“adaptação de modelos existentes no mercado, em geral, importados. (SUZIGAN et al. 2005, 

p. 8).  

A interferência internacional é predominante, por vezes, não há preocupação com o capital 

simbólico local, prevalece o poder comercial, e a cada estação o cruzamento e a troca do local 

com o exógeno se intensifica conforme evidenciado no exemplo citado acima. 

Canclini (2011) destaca que o hibridismo cultural, interrompe o conceito de pureza dos 

movimentos culturais latino americanos, pois os mescla com diferentes conceitos. O termo 

“Culturas Híbridas” como empenho intelectual para romper as barreiras que separam o que é 

tradicional e o que é moderno, entre o culto, o popular e o massivo. O conceito de hibridismo 

cultural de Canclini auxilia-nos a refletir sobre o processo do design que busca otimização 

recorrente no desenvolvimento de produtos por empresas que optaram pela inovação 

incremental.  Este processo, tem como característica a mescla de soluções de design já 

existentes. Segundo Tidd (2008), a inovação incremental não se inicia do zero e sim de ideias 

já estabelecidas no mercado, ou seja, há uma heterogeneidade de conceitos mesclados 
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estabelecendo um novo conceito sem identidade própria, pois, foi concebido sem a “pureza” 

citada por Canclini (2011). 

Para Canclini (2011), o processo de hibridação cultural da América Latina está fortemente 

relacionado com processo de colonização que estes países sofreram. Diversas culturas, de 

diferentes povos e de diferentes origens moldaram as características indentitárias da região. 

Este processo de mistura generalizada interfere diretamente nas possibilidades de 

modernização da América Latina.  A tendência de importar conceitos pré-estabelecidos 

evidencia-se no processo de instalação do design na América Latina, e, No Brasil, como relata 

Moraes (2006, p. 10, p.11) o estabelecimento do design não foi autóctone e sim importado da 

Europa.  

Canclini (2011) também aborda a problemática da modernização cultural na América Latina, 

originária de uma modernização tardia no continente, e considera que é preciso encontrar 

estratégias de entrada e saída desse processo. 

Os métodos de entrada e saída desse processo de modernização podem ser comparados ao 

processo de entrada e saída da informação que norteia as práticas do design. O problema, 

neste caso, está na saída, pois, a fonte de inspiração para um design (entrada) não deveria ter 

maior importância se não fosse o método usado em seu processamento na geração do produto 

final (saída), que por muitas vezes, tem objetivos ilícitos ou não éticos. Para uma parcela da 

indústria este processo se dá de forma a conceber produtos do tipo knockoffs que são os itens 

que pouco diferem do original, mas que não são vendidos como genuínos. (BAMOSSY e 

SCAMMON, 1985 apud STREHLAU, 2004), 

Canclini (2011) também trata de outros dois conceitos que se complementam, a descoleção e 

a desterritorialização. Novamente, é identificada a pertinência da argumentação de Canclini 

para compreender os pilares comerciais intrínsecos ao design, particularmente, o design de 

moda. 

O conceito de descoleção, em teoria, está em consonância com o processo da efemeridade na 

moda caracterizado pelo conceito da moda rápida (fast-fashion), que é capitaneado por 

empresas adaptadas a responderem rapidamente às tendências do mercado lançando produtos 

em ciclos muito curtos, (CARO; MARTINEZ-DE-ALBENIZ, 2009).  
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Em ambos os casos o objeto, seja um bem cultural como afirma Canclini (2011) ou mesmo 

um objeto de moda, podem ser reproduzidos e disponibilizados mais facilmente para a 

população resultando na quebra de divisões entre cultura elitista, popular e massiva.  

 

Este processo dá sentido, sobretudo, ao fim da produção de bens culturais colecionáveis, pois, 

ocorre tão rapidamente que não há tempo para que um determinado produto se consolide 

como elitista, mas, certamente popular e massivo. Bauman (2008), enfatiza que a efemeridade 

é uma característica da necessidade de consumo moderno, estas necessidades são 

descartáveis, pois, são substituídas assim que seu ciclo se encerra. 

 A desterritorialização é a consequência do processo de descoleção, Canclini (2011) a define 

como a perda da relação natural da cultura com os territórios geográficos e sociais. Este 

conceito tem as mesmas premissas da globalização defendidas por Avelar (2009). 

“Globalização é um movimento de trocas de produtos, bens e serviços que praticamente não 

conhece fronteiras, caraterizado pela desterritorialização e a hibridação de diversas culturas. ” 

(AVELAR, 2009, p. 32) 

Em ambos os casos há uma desconexão da relação do símbolo com o seu território natural e o 

consequente surgimento de uma nova roupagem estética e cultural ao mesmo tempo é apátrida 

e global. 

Esta analogia entre o pensamento de Canclini (2011) e alguns dos diversos vetores conceituais 

que formam o cabedal teórico do design, mostra que a relação entre o designer e o 

consumidor final não está no vácuo ou apenas marcada por premissas tecnicistas, 

mercadológicas ou estéticas. Fica, assim, exposto que existe muito mais que meramente 

formalismos e pragmatismos nesta relação extremamente complexa que compreende os 

aspectos humanos, mas principalmente, em sua dimensão cultural. 

Com a globalização e o estreitamento das fronteiras através da internet, a informação circula 

em velocidade acelerada. Os produtos lançados nos países desenvolvidos são conhecidos 

instantaneamente no resto do mundo, e mesmo que seja apenas por uma fotografia ou 

reportagem na internet, o desejo de consumo estimula e incentiva a aquisição desses produtos 

por clientes e também à produção dos mesmos por empresas falsificadoras para comercializá-

los.   
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Para Bauman (2008), a vida moderna confere o atributo da efemeridade nas necessidades de 

consumo, ele afirma que, tão logo sejam satisfeitas, novas necessidades acabam surgindo. 

Esse fenômeno de certo modo é impulsionado pelo acirramento da guerra comercial entre as 

empresas e a necessidade de lançar novidades antes do concorrente. Essa é uma das 

consequências da chamada sociedade do consumo.  

Para Baudrillard (1975), a sociedade do consumo se configura como um determinado tipo de 

consumo, que é o consumo dos signos, ou seja, a mercadoria se desprende do seu valor de uso 

e passa a ser associada pelo seu valor simbólico. Sendo assim, o consumo tem sentido 

distintivo, os objetos se relacionam com a perspectiva social, representando desigualdade 

entre os indivíduos. 

Considerando a teoria de Baudrillard (BAUDRILLARD1, 1970 apud FEATHERSTONE, 

1995, p. 33), na sociedade contemporânea teríamos mercadorias-signo, ou seja, mercadorias 

cujo significado não estaria em seu valor de uso e sim nos significados a elas atribuídos, por 

exemplo, pela mídia e pela publicidade. O consumo seria a manipulação ativa desses signos. 

Não haveria distinção entre imagem e realidade e, desta forma, a sociedade de consumo é uma 

sociedade marcada pelo consumo de significados simbólicos agregados às mercadorias.  

A sociedade do consumo e sua efemeridade impõem certa pressa ao ato de consumir, que está 

diretamente associada ao conceito do fast-fashion, que surgiu na Europa com as marcas 

varejistas Zara (espanhola), H&M (sueca) e Topshop (inglesa) (CIETTA, 2010). 

Este conceito é melhor assimilado quando é compreendida a diferença entre produtos básicos 

e produtos de moda. 

 

Produtos básicos têm demanda relativamente estável um longo ciclo de vida, o que 

torna bastante fácil de prever a demanda e gerenciar o inventário de um determinado 

produto usando métodos padrão que dependem de um histórico de vendas do 

produto. Previsão e gestão de estoques são muito mais difíceis de produtos de moda. 

Sua demanda é altamente imprevisível, e eles têm um curto ciclo de vida - 

tipicamente apenas alguns meses. Eles são frequentemente comprados apenas uma 

vez, em um tempo antes do início da temporada de vendas reais, e a decisão de 

quanto comprar não é baseada em vendas reais do produto, mas apenas no 

                                                 

1
  BAUDRILLARD, J. La societé de Consomation. Paris. Gallimard, 1970.
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julgamento subjetivo de especialistas e compradores sobre quão bem que eles serão 

vendidos (FISHER; RAJARAM, 2000). 

 

Varejistas de fast-fashion (moda rápida ou modinha), são empresas aptas a responderem 

rapidamente às tendências do mercado. As mesmas lançam novos produtos frequentemente, 

com ciclo de vida curto (CARO; MARTINEZ-DE-ALBENIZ, 2009). Fisher et al. (2000) 

afirmam que o principal objetivo do varejo é ser capaz de oferecer o produto certo, no lugar 

certo, no tempo certo e ao preço certo. 

No Brasil, marcas como Renner, Riachuelo e C&A seguem esse mesmo modelo de negócios, 

que é caracterizado pela rapidez na produção e pela disponibilidade imediata dos produtos nas 

lojas.  

Nesse contexto, Cietta (2010), relaciona as empresas do fast-fashion como exemplo para as 

empresas tradicionais. O autor explica que por estarem sempre buscando oportunidades nas 

tendências e nos fenômenos culturais, as estratégias destas empresas são copadas pelas 

empresas tradicionais. 

Stucker (2014) aborda as capacidades básicas identificadas em varejistas de moda rápida: 

reduzidos tempos de atravessamento de produção e distribuição; e desenvolvimento de 

produtos com design avançado, ou seja, acompanhando as tendências da moda (CACHON; 

SWINNEY, 2011).  

O consumo de produtos falsificados transcende as premissas tradicionais do mercado, que 

estipula como base que a empresa deve disponibilizar para o consumidor um produto 

adequado às suas demandas de uso e à sua capacidade econômica. Por essa teoria os produtos 

conhecidos como premium atenderiam parcialmente a demanda de uma classe da sociedade, 

as características simbólicas como afirma Baudrillard (1975).  

Outro fator decorrente dessa atitude de resistência seria a separação do valor de uso e a 

significação simbólica do produto. Para Baudrillard (1975), o consumo pode ser 

compreendido como um processo de aquisição de significados. Os indivíduos consomem o 

que os objetos significam e não consomem somente para satisfazer uma necessidade. O 

aspecto econômico não é atendido criando, assim, uma demanda de mercado que gera a 

abolição da noção da ética no consumo. O antiético deixa de ser comprar um produto com 

sérias implicações sociais e econômicas e passa a ser uma atitude de resistência contra as altas 
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margens de lucro obtidas pelos detentores da marca (ECKHARDT; DEVINNER; BELK, 

2006). 

Este debate sobre consumo de produtos falsificados nos faz refletir sobre a ética dessa prática, 

nos faz questionar a real necessidade e os motivos que perpetuam esse tipo consumo. 

A discussão sobre consumo, em estudos tradicionais atém-se, especialmente, ao âmbito da 

produção e da economia. No entanto, na sociedade contemporânea, torna-se urgente 

investigar a dimensão cultural do consumo que é de grande importância para a compreensão 

das representações culturais e das relações sociais. 

Dentre os valores agregados à mercadoria, a inovação é um destaque evidente sempre 

mencionado como fator de diferenciação comercial. Este é o objeto de reflexão na sessão que 

se segue. 

 

1.1 - Inovação / Desafios da inovação 

 

A inovação é um dos temas mais abordados atualmente por empresas de diversos setores, uma 

evidencia disso é a sua importância demonstrada em diversos Arranjos produtivos locais 

(APL) estabelecidos no Brasil. Fazer diferente, se destacar, são fatores intrínsecos ao ato de 

inovar.  Mesmo em grande evidência no momento, com o apoio de inúmeras consultorias e 

órgãos governamentais, implementar inovação em qualquer nível não é tarefa fácil e muito 

menos garantia de retorno ou sucesso. A maior prova disso é o grande número de empresas 

que sobrevivem e muito bem sem implementá-la. 

Autores como Schumpeter (1934), Bürdek (2006), Baxter (1995), Tidd (2008), Shenkar 

(2011) e outros, retratam a história da inovação na área do design desde meados da década de 

1930, abordando a sua evolução metodológica e os aperfeiçoamentos, principalmente nos 

anos 1960 e 1970.  

A palavra “inovação” foi escolhida por Schumpeter (1934) para definir seus novos conceitos 

sobre o desenvolvimento econômico que redesenham as relações entre produtores e 

consumidores. 
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Em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico (TDE), Schumpeter (1934) distingue 

invenção e inovação. Segundo o autor, a invenção é a criação de um objeto novo com ou sem 

valor econômico. A partir daí, se este novo objeto se transformar em uma mercadoria ou gere 

novas mercadorias, e estase sejam exploradas comercialmente está caracterizada a inovação.  

Em seus novos princípios, Schumpeter (1934) propõe cinco tipos de inovação: (1) novos 

produtos, (2) novos métodos de produção, (3) novas fontes de matéria-prima, (4) exploração 

de novos mercados e (5) novas formas de organizar as empresas. 

Para o autor, as expectativas de lucros extraordinários é a principal motivação para o 

implemento da inovação, que, constitui-se no motor do desenvolvimento econômico. 

(SCHUMPETER, 1934). 

Salerno e Kubota (2008) afirmam que as inovações vêm ajudando a transformar a história da 

humanidade e que inúmeros produtos e processos modificaram as formas de vida. Barbosa 

(1996) determina que, para ser considerada inovadora, a concepção de qualquer produto ou de 

processo deve envolver um passo inventivo e ser passível de aplicação industrial.  

Porto e Brod Júnior (2010) tecem uma definição mais profunda: 

 

A inovação é algo novo que agrega valor social ou riqueza, está além de um produto 

novo. Algo de inovador pode estar por trás de tecnologias novas, novos processos 

operacionais, novas práticas mercadológicas, pequenas mudanças, adaptações, ou 

seja, novidades que gerem um ganho para quem as pôs em prática ou, em termos 

econômicos, que gere lucro (PORTO; BROD JUNIOR, 2010, p. 3).  

 

Salerno (2014) entende inovação como um conceito econômico e social uma vez que o 

produto necessariamente deve ser comercializado em um mercado onde os consumidores 

estão inseridos nas regras da sociedade contemporânea.  

Para Barbieri (1997) apud Pereira (1998), na área produtiva, inovação significa o 

estabelecimento de novidades materializadas através dos produtos, processos e serviços, tanto 

os novos quanto os modificados.  

A inovação pode ser dividida em três graus de difusão segundo Salerno e Kubota (2008). Para 

uma empresa no seu âmbito interno, para o mercado mesmo que seja uma inovação já 
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existente em segmentos distintos ou para o mundo quando há um conceito inédito jamais 

aplicado em nenhum segmento.  

Outra subdivisão do conceito de inovação está relacionada ao impacto. Ele pode ser radical ou 

incremental, a diferença está no grau de inovação aplicado ao objeto. Se esse grau for muito 

forte, o impacto será forte, radical, mas, se o grau for baixo, o impacto será suave.  

 

Vidrik (2013) acrescenta outro critério para a inovação, que seria o tempo. Segundo ele alguns 

segmentos da indústria como a informática demandam um tempo muito curto para inovar, 

pois o mercado em que elas se inserem é extremamente dinâmico. Em outros mercados já 

consolidados esse tempo é mais longo, e não há uma pressa tão grande para inovar. Mesmo 

sem a obrigatoriedade da rapidez na implementação, a inovação é um fator indispensável 

mesmo a longo prazo.  

Por sua vez, Tidd (2008) afirma que a inovação pressupõe ainda um processo, quase uma 

cronologia que envolve conhecimento, informação e criatividade. 

Amaral (2006) apresenta uma classificação para projetos de desenvolvimento, dependendo do 

escopo da nova tecnologia ou de velocidade e mudança de plataforma. É baseada em quatro 

tipos: (1) novo projeto: é desenvolvida uma nova plataforma tecnológica; (2) transferência de 

tecnologia simultânea: um novo projeto utiliza a plataforma de um projeto base, antes que seu 

desenvolvimento tenha sido concluído; (3) transferência de tecnologia sequencial: um novo 

projeto utiliza a plataforma de um projeto base, que já se encontra em fase de produção; (4) 

modificação de projeto: não há transferência de tecnologia ou de plataforma de um projeto 

para outro; o projeto é alterado sem haver mudança na plataforma (AMARAL, 2006 apud 

PORTO; BROD JÚNIOR, 2010, p. 4). 

 

Tidd (2008) divide a inovação em quatro tipos: (1) inovação de produto: mudanças 

em produtos/serviços que uma empresa oferece; (2) inovação de processo: mudanças 

na forma como os produtos/serviços são criados e entregues; (3) inovação de 

posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são introduzidos; (4) 

inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam o 

que a empresa faz (TIDD, 2008 apud PORTO; BROD JUNIOR, 2010, p. 4). 
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Para Vidrik (2013) a inovação está em evidência porque ela é sinônimo de sobrevivência no 

mercado para as empresas, criando soluções de valor agregado para os seus consumidores. Ele 

resume o objetivo da inovação em competir para sobreviver, (VIDRIK, 2013 p. 10), 

 

[...] inovações não são apenas grandes avanços ou mudanças de paradigmas. O 

processo de inovação é a integração da tecnologia existente e das invenções para 

criar ou melhorar um produto, processo ou sistema. Por isso, e mais uma vez, inovar 

não significa necessariamente mudar tudo radicalmente. Pode ser simplesmente 

acrescentar uma melhoria no desempenho do produto (VIDRIK, 2013 p. 124). 

 

O risco dificulta o processo da inovação. Geralmente novidades radicais são pouco apreciadas 

pelos investidores da maioria das corporações. Shenkar (2011, p. 45) relata um caso ocorrido 

numa determinada empresa. Durante a apresentação de um novo produto inovador aos 

diretores, é ouvida a seguinte resposta: “neste caso não estamos interessados... É nossa 

política nunca sermos os primeiros a tentar algo novo, só levamos em consideração algo que 

já foi testado e aprovado”. 

Vidrik (2013) afirma que as chamadas “crazy ideas” (ideias malucas) são as que mais se 

enquadram no processo da inovação. O autor explica que nesses casos os riscos são altos, por 

isso o aporte financeiro investido deve ser pequeno para não haver prejuízos, caso a ideia não 

prospere.  

Esse conceito está diretamente ligado à teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

(1962). Nessa teoria, o autor mostra que as necessidades humanas estão organizadas em 

hierarquia de importância, em forma de pirâmide (pirâmide de Maslow) cuja base é formada 

pelas necessidades mais comuns (necessidades fisiológicas ou básicas) e no topo, as 

necessidades mais elevadas (as necessidades de autorrealização) (MASLOW, 1962). 

Em analogia com uma indústria sob a ótica da inovação, a base da pirâmide seria composta de 

produtos de venda certa, ou seja, de risco muito baixo, seria o produto que garantiria o nível 

de produção e o caixa de empresa. Já o topo da pirâmide estaria reservado para aqueles 

produtos de caráter inovador, que potencialmente surpreenderiam o mercado (positiva ou 

negativamente) gerando um risco ao investimento. 
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Evidencia-se assim que há desafios da inovação. A definição do melhor modelo de inovação a 

ser implementado não é de fácil decisão. Mas pelo menos há uma certeza: para se diferenciar 

na vida independentemente do nível de atuação seja profissional, seja pessoal ou mesmo para 

uma indústria ou comercio, é preciso muito conhecimento e foco para escolher o modelo de 

gestão a seguir.  

Para uma pessoa comum, em sua vida cotidiana, o importante é manter a sua personalidade e 

originalidade. Essas características por si só já o fazem diferente dos demais. O importante é 

saber escolher os modelos de inspiração ou as referências que o influenciarão na formação de 

seu caráter e personalidade, como disse Nowell (2011). 

Para uma indústria ou comércio a regra é a mesma. Cada qual deve manter a sua 

originalidade, não tentando se passar por quem não é de fato. Cada empresa tem sua 

identidade, mas nada a impede de se inspirar num modelo de sucesso. Faz se então, referência 

novamente a Nowell: “mesmo quando procuramos imitar, dizemos que temos de fazer melhor 

e transformar isso quase em inovação” (SHENKAR, 2011, p. 28). 

Inovação é palavra que todos empresários e designers gostariam de aplicar em seus discursos, 

mas fica a certeza de que, para muitos, o processo de inovação não se dá de forma acadêmica 

como proposto por pelos autores citados. Na verdade, há desafios sobre os tipos de inovação a 

serem incrementadas, envolvendo conhecimentos e isso leva práticas diversas tais como a 

imitação, falsificação, contrafação, simulacro e imovação, que representam variações de 

práticas que podem ser confundidas com inovação. 

 

1.2 - Imitação, falsificação, contrafação e simulacro.  

 

A resposta para a pergunta sobre inovar é realmente necessária, para Shenkar (2011) a 

resposta é não. Este autor mostra uma realidade que em teoria, pode-se dizer, é politicamente 

incorreta, mas está aí posta para quem quiser ver e experimentar. O autor afirma que as 

empresas que optam pela imitação têm mais chances de prosperar. 

A abordagem sobre este tema controverso é uma das bases do objeto de estudo desta pesquisa, 

uma vez que, a prática da falsificação tem uma ligação direta com a impossibilidade ou o 

desinteresse pela inovação em muitas indústrias. 
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Em relação à análise do consumo de produtos falsificados, podem ser destacados alguns 

trabalhos realizados no Brasil, como o de Strehlau (2005) e Carvalhaes (2011).  

Com o inovador, e pioneiro, pavimentando o caminho (e pagando por isso), o imitador 

aproveita para pegar carona. Ele não apenas economiza em pesquisa e desenvolvimento, mas 

também no marketing, porque os consumidores já foram condicionados a usar o novo produto 

ou serviço. O imitador evita becos sem saída, seja uma aposta errada num design dominante, 

seja um novo produto que não funciona na prática (SHENKAR, 2011, p. 21). 

Shenkar (2011), afirma que a imitação contrapõe a inovação desde os primórdios da 

humanidade. Para o autor, os seres humanos, assim como as outras espécies sempre confiaram 

na imitação para sobreviver em ambientes hostis, fazer ferramentas e suplantar rivais e 

adversários. Eles aprenderam a não inventar a roda, mesmo antes dela existir.  

Por ser um conceito muito amplo, pode-se pressupor que a inovação pode ser praticada em 

diversas situações do mundo contemporâneo, seja em caráter pessoal, nas atividades 

cotidianas, seja em nosso ambiente de trabalho.  

Mesmo quando o termo “inovação” é utilizado no processo, eventualmente, a sua aplicação 

pode não ser exatamente como imaginada. Geralmente ela ocorre de forma incremental 

(TIDD, 2008). Os produtos raramente são novos; a inovação é basicamente centrada na 

otimização ou na eliminação de “pragas do sistema”. 

A imitação é não só mais abundante que a inovação, como também um caminho realmente 

muito mais vantajoso para o crescimento e os lucros nos negócios (LEVITT, 1966).  

Para realizar este comparativo entre inovação incremental e imovação (imitar o que já existe 

de maneira melhor (Shenkar, (2011)) é necessário voltar ao tema imitação para compreender e 

o seu principal problema, o da concordância.  

 

O problema da concordância é a necessidade de converter o alvo de imitação em 

uma cópia que preserve o resultado favorável observado no original – é o quebra 

cabeça central da imitação. (SHENKAR, 2011, p. 173). 

 

Compreende-se que; não basta imitar, esta imitação tem que trazer resultados favoráveis, caso 

contrário, não compensa, pois, os riscos da imitação são elevados e, podem transformar o que 

seria uma vantagem e um grande fracasso. Shenkar (2011, p.176, p,177) aponta como riscos 
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da imitação os seguintes fatores, 1) chegar a um mercado inundado de imitadores, 2) 

descobrir no meio do caminho que não é capaz de replicar o produto, 3) fracassar em vender 

com lucro, 4) riscos legais com propriedades intelectuais, 5) limitação de suas opções futuras 

ao investir em uma determinada estratégia ou infraestrutura em particular, o que diminui o 

incentivo de seguir outro curso de ação que se mostre mais promissor, e, por último, 6) os 

imitadores arriscam suas reputações. No sentido de que a imagem do imitador pode 

comprometer a capacidade de cobrar preços mais altos, não só para o produto em questão, 

mas, também para outros produtos ou serviços.  

Antes de aprofundar sobre os temas imitação e falsificação, é pertinente realizar um breve 

debate sobre reputação. Isso se faz necessário, pois, esta variável, interfere diretamente na 

percepção do consumidor em relação ao produto e a empresa em uma relação comercial.  

Isoni e Nascimento (2004) afirmam que a reputação é um coeficiente relevante como fator 

gerador de valor para uma corporação. Para Fombrun; Riel, l 998), a reputação incorpora 

elementos de convicção credibilidade e sustentabilidade, percebidos pela imagem da 

empresa entre as pessoas. Para Markwick; Fill, (1997), reputação corporativa "é o 

julgamento ou a admiração e respeito aos quais a imagem da organização está vinculada".  

De acordo com (Burke, 1999, p. 40; Greyser, 1 999), a reputação corporativa será mais 

importante quanto menor for a habilidade dos consumidores para julgar a performance de 

um produto. Este fator é importante quando o julgamento do produto feito pelo 

consumidor transcende aos aspectos físicos do objeto, nestes casos a imagem 

corporativa se torna um fator diferencial. Isoni e Nascimento (2004) exemplificam esta 

teoria apresentando a relação de consumo em postos de gasolina, o autor demonstra que 

neste caso, consumidores têm dificuldade para diferenciar a qualidade da gasolina oferecida 

por várias companhias, logo, a reputação se torna o valor p e r ceb i do .  

Como se constata, a noção de reputação se relaciona com impressões dos consumidores. Daí 

os desafios para as empresas ao se inserirem em práticas de imitação de produtos existentes 

no mercado.  

Baize (1999) relata duas definições de imitação, a imitação pura (falsificação) e a imitação 

reflexiva (empresta do produto original algumas de suas características, mas conserva 

características específicas suas):  
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A imitação pura é uma reprodução idêntica de um produto original, mais 

precisamente, dos seus símbolos distintivos. É a oferta de um produto ao 

consumidor, cujo aspecto exterior é o mais próximo possível do original. Portanto, a 

maior parte das imitações puras reproduz a embalagem, a marca, o logo, o emblema 

do produto ou da empresa parasita. A empresa falsificadora usurpa a identidade e 

imagem da outra firma, e por vezes o consumidor é um cúmplice, especialmente nos 

casos de produtos que portam uma marca e imagem forte, como Chanel e Lacoste. 

Assim, o primeiro elemento da definição de um produto falso é o objetivo 

perseguido pelo falsificador face ao consumidor: enganá-lo ou fazê-lo cúmplice da 

fraude. O segundo elemento é a qualidade do produto: o falsificador não se preocupa 

com a segurança, a satisfação ou as necessidades do consumidor. Nesse sentido, 

embora a falsificação possa ter consequências financeiras negativas para a empresa 

vítima, a sua vantagem competitiva não deve ser afetada pela falsificação; isso 

porque é difícil para o falsificador ganhar notoriedade em uma atividade clandestina 

e obter fidelidade de seus clientes com produtos de má qualidade ou de qualidade 

inferior aos da empresa vítima. Aparentemente, de acordo com a autora, a 

falsificação e o produto genuíno atuam em mercados distintos e respondem a 

necessidades de clientes diferentes. Os consumidores de produtos falsificados não 

são ex-compradores ou futuros consumidores de produtos genuínos. (STREHLAU, 

2004 apud BAIZE, 1999, p. 50-51). 

 

Já a imitação reflexiva, 

 

[...] empresta do produto original algumas de suas características, mas conserva as 

que são específicas suas (como a marca). O conceito do produto é copiado, oferece 

as mesmas funções principais, de modo que pode ser considerado como um produto 

concorrente. O objetivo da imitação reflexiva não é enganar, mas arbitrar a escolha 

entre o original e a cópia. O imitador tenta colocar o seu produto como equivalente 

ao original (STREHLAU, 2004 apud BAIZE, 1999, p. 50-51). 

 

Com esta comparação, a autora mostra que o assunto falsificação é longo e tem várias 

particularidades que podem ser exploradas em diversas investigações distintas. A falsificação 

é um tema que está relacionado ao comportamento do consumidor e seus hábitos. É 

importante salientar que este estudo não visa apenas abordar as relações da falsificação, 

contrafação e simulacro com o mercado de luxo. 
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Para este estudo, as referências de produtos alvo de falsificação não se concentram nas marcas 

de luxo, qualquer marca ou produto que alcance um relativo sucesso de vendas no varejo se 

enquadra como alvo de falsificação. No caso específico desta pesquisa, é importante tecer 

uma linha teórica sobre este assunto devido à suposta prática de falsificação que ocorre em 

algumas empresas de cidade de Nova Serrana. 

Allérès (2000) apresenta uma hierarquia para os produtos de luxo em função da forma como 

estes são elaborados, fabricados, acondicionados, distribuídos, além de seu preço e da 

comunicação (Figura 1). 

 

Figura 1:  Esquema de hierarquia do universo de objetos de luxo. 

 

Fonte: Allérès (2000, p. 115). 

 

O Quadro 2 mostra que em cada extrato a possibilidade de consumo é diferenciada sendo que 

os objetos de referência, são em número reduzido ou únicos, o que os torna inacessíveis para 

muitos. Os produtos do nível intermediário, tem produção em maior escala e os da base da 

pirâmide, produzidos em série, são acessíveis às massas. Quanto maior o número de 

consumidores, menos seletiva é a distribuição, quanto menor o valor, menor será o prestígio 

do produto.  
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Quadro 2:  Classificação de produtos de luxo segundo Allérès (2000) 

Fonte: Elaborado a partir de Allérès (2000). 

 

Strehlau (2004) deixa entender que o consumidor de massa, na maioria das vezes, não 

conhece as marcas de luxo, mas certamente conhece os produtos que estão na moda no 

momento.   

O objeto de estudo desta pesquisa não tem relação direta com uma categoria específica, com 

produtos de luxo, mas sim, com produtos de design que são considerados não originais 

pressupondo a existência de originais, ou seja, produtos que podem ser imitados, falsificados 

contrafeitos ou simulados. 

Cordell et al. (1996) definem falsificação como qualquer produção não autorizada de bens 

cujas características estejam protegidas como propriedade intelectual e/ou patente2. O fator 

proteção gerado por uma patente é uma segurança para os inovadores.  

Segundo Delener (2000), existem três tipos de falsificadores: 1) os empreendedores, que que 

se utilizam de ideias de terceiros, 2) os criminosos, 3) os governos dos países onde são 

produzidos os produtos contrafeitos. 

Wilcox e Kim (2009), distinguem as falsificações em dois tipos: perceptíveis, quando o 

consumidor sabe que está comprando produto falso e não perceptíveis quando o consumidor 

não sabe.  

                                                 

2
   Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado 

pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a 

criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu 

consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou 

processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga 

a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (INPI. Disponível em: 

http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente. 

Acesso em: 2 mar. 2016
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O que motiva a falsificação de uma marca é o seu prestígio e sua exclusividade. É necessário 

que ela seja amplamente conhecida, mas não muito acessível às massas (COMMURI, 2009). 

Para alguns setores industriais apenas o sucesso de vendas de um produto já é suficiente para 

torná-lo alvo de falsificação independentemente do seu status, Strehlau (2004, p. 8) explica: 

 

Nem todos os produtos de prestígio são necessariamente de luxo e dentro da 

categoria de luxo existe uma gradação de prestígio [...] O consumidor entrevistado 

de habitus oriundo da estabilidade no estrato popular demonstra poucos 

conhecimentos sobre a marca, esta se restringe a um nome e uma etiqueta. A 

ancestralidade no estrato de elite assegura uma tranquilidade no consumo de 

falsificados, porque, como formadores do gosto, podem expressar sua distância da 

necessidade e sua possibilidade de impor as regras de distinção.  

 

Moraes (2008) define plágio, a imitação ilícita de uma obra protegida pela lei autoral, que 

atenta contra o direito moral do autor à paternidade e, quase sempre, contra a integridade de 

sua criação. Como forma de complementar a sua definição, o autor nos apresenta outra 

definição linear ao seu raciocínio:  

 

Plágio é a apropriação de todos ou alguns elementos originais da obra de outro autor, 

apresentando-os como seus próprios. O plagiador sempre viola o direito de autoria 

do verdadeiro autor pela própria; na maioria dos casos, também viola o direito à 

integridade da obra, é usual que o plagiador tente disfarçar o plágio. (MORAES, 

2008, p.85 apud LIPSZYC; VILLALBA, 2001, p. 283). 

 

Os termos “réplicas” e “similares” são também muito utilizados no universo da moda e são 

definidos por Barbosa (2009, p. 37) da seguinte forma: 

 

Réplicas são produtos produzidos propositalmente de forma a imitar a original, na 

marca e no design, mas que não são comercializadas como originais. Os similares 

que apesar de serem produzidos para imitar o original, não possuem aparência 

suficientemente similar a ponto de serem consideradas contrafações. Cópias de 

designs ainda são relativamente toleradas, visto que o limite entre mera inspiração e 

cópias deliberadas ainda permanece controverso.  
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Para Barbosa (2009), o limite entre mera inspiração e cópias deliberadas ainda permanece 

controverso. Essa dificuldade de identificar juridicamente as cópias de design levou algumas 

marcas a dificultar o processo de contrafação de seus produtos usando artifícios de design que 

se amparam em determinações jurídicas.  

Utilizar a logomarca de uma empresa sem a devida autorização é um crime muito fácil de 

comprovar. Sendo assim, muitas marcas utilizam como elemento de design a logo da empresa 

estampada no exterior do produto de forma a proteger o produto de possíveis imitações. 

Springman e Raustiala (2006) exemplificam essa prática: 

 

Ocasionalmente, um design de moda vai visivelmente integrar uma marca de tal 

forma que a ‘marca se torna um elemento do design. Xadrez distintivo da Burberry é 

registrado, por exemplo, e muitas das peças de vestuário e acessórios da Burberry 

incorporam este xadrez no projeto. Cada vez mais, roupas e acessórios projetos 

incorporam uma marca registrada. O logotipo do lado de fora da peça de vestuário. 

Bolsas Louis Vuitton cobertas com um padrão de repetição de marca bem conhecida 

“LV” são um exemplo proeminente. Para esses produtos, o logotipo é parte do 

projeto e, portanto, a marca oferece proteção significativa contra a cópia do design. 

Para a grande maioria dos produtos de vestuário, no entanto, as marcas são ou dentro 

da roupa ou sutilmente exibidas em pequenas porções, como botões. Assim, para a 

maioria das peças de vestuário, marcas não bloqueiam a cópia design (SPRIGMAN; 

RAUSTIALA, 2006, p. 16). 

 

A diferença entre cópia de design e contrafação da marca é demonstrada pelos autores 

Sprigman; Raustiala (2006 p. 17) na seguinte figura: 
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Figura 2: Distinção entre cópia de design e de contrafação de marca.  

 

Fonte: Springman; Raustiala (2006 p. 17) 

 

Vidigal (2014) diz que a “contrafação” está associada à ideia de “falsificação” ou “imitação” 

do conteúdo e da própria mensagem que o produto busca transmitir. 

Do ponto de vista de Garcia (2003), contrafação se traduz em situações em que um produto 

falso se passa por verdadeiro, 

 

[...] produto contrafeito é aquele que reproduz o objeto protegido pela patente, 

emergindo a presumível contrafação da comparação entre o objeto protegido e o 

incriminado. E contrafação o ato de reproduzir ou imitar ilicitamente o trabalho ou 

obra de outra pessoa. Do que se depreende ser a contrafação não apenas a 

reprodução pura e simples, mas a reprodução aproximada. Por conseguinte, a 

própria imitação está inserida na definição de contrafação. GARCIA (2003, p.60, 

p.65) 

 

Silva, (2010, p.46) aponta a disposição dos indivíduos em consumir produtos falsificados 

como um dos fatores de incentivo a esta prática. “A vontade de comprar, entendida como a 

vontade dos consumidores comprarem conscientemente produtos falsificados, é um quesito 

determinante para grupos de produtos. O risco de falsificação de um produto aumenta à 

medida que a vontade de comprar aumenta”. 

O pensador francês, Jean Baudrillard, em sua crítica à mercadoria-signo recorre ao termo 

simulacro e o define como um imaginário do real que se torna real à medida que o 
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vivenciamos. Baudrillard recorre a este termo para destacar uma característica negativa da 

sociedade moderna: fingir uma presença ausente, estabelecer uma imagem que não 

corresponde a algo da realidade. Estabelece três ordens de simulacros – a contrafação, a 

produção e a simulação, que correspondem a momentos históricos distintos: a primeira do 

Renascimento à Revolução Industrial, o segundo, o período da Revolução Industrial e o 

terceiro, o momento atual, com a partir das imagens fotográficas e cinematográficas. Nesse 

terceiro momento o simulacro distorce o real e assume o lugar deste. No simulacro, há a 

produção de sentidos e as coisas são transformadas em algo parecido com sua forma original 

(BAUDRILLARD, 1991), e, dessa forma, as coisas são desvalorizadas. 

Oliveira (2005) se baseia nos conceitos de Baudrillard e define como simulacro todo tipo de 

estereótipo, de modelo, cujo significado funciona por si só, sem a necessidade de um referente 

físico ou factual. São signos ou imagens com sentidos próprios, produzindo realidades 

autônomas além da realidade de fato.  

O cinema é uma ótima ferramenta para se compreender conceito de simulacro. Vários filmes, 

em especial os de ficção científica, são obras que parecem ter se embasado no conceito de 

Baudrillard, Oliveira (2005) exemplifica: 

 

[...] realidades aparentemente perfeitas são apresentadas aos olhos de todos, que 

creem nesta realidade tão cegamente que não percebem a ilusão, a simulação; no 

entanto, é esta realidade que define o sentido de sua existência, e algo com tanto 

sentido para tanta gente não pode ser considerado falso, é um simulacro, 

como talvez sejam a maioria de nossas crenças quotidianas [...] (OLIVEIRA, 2005, 

p. 2).  

 

1.3 - Imovação. 

 

A discussão da prática da inovação diante de questionamentos sobre a imitação expõe uma 

realidade de dois caminhos opostos. Mas discute-se se são antagônicos, porque há uma visão 

de que os fundamentos de ambos os conceitos envolveriam o fato de que as características que 

os separam podem ser as mesmas que os unem. Shenkar (2011) defende essa ideia dizendo 
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que algumas empresas consumadas como imitadoras são também reconhecidas como 

inovadoras. Essas empresas são chamadas de imovadoras (SHENKAR, 2011, p. 27).  

Imovação é descrito por Shenkar como sendo a fusão entre a inovação e a imitação 

(SHENKAR, 2011, p.185). Para os imovadores (praticantes da imovação) não existe esse 

antagonismo entre os conceitos, e sim uma possibilidade de se complementarem a ponto da 

imitação servir de incentivo para a inovação.  

Shenkar (2011), cita alguns empresários de muita expressão no mercado internacional que 

aprovam esta modalidade. É o caso de antigo vice-presidente sênior e tesoureiro da PepsiCo 

Lionel L. Nowell, ao afirmar que: 

 

Mesmo quando tentamos inovar, também queremos saber o que as outras pessoas 

têm lá fora, então algumas inovações, por mais absurdo que isso agora possa 

parecer, são impelidas pela imitação [...] mesmo quando procuramos imitar, dizemos 

que temos de fazer melhor e transformar isso quase em inovação (SHENKAR, 2011, 

p. 28). 

 

Outro ex-executivo de multinacional a defender a imovação foi G. Gilbert Cloyd, da P&G:  

 

Quando existem elementos de paridade, se alguém já descobriu um jeito melhor de 

fazer algo ou de entregar algo, você vai usar isso e não vai sentir a necessidade de 

sair e inventar outros jeitos de produzir um determinado aspecto se não existirem 

benefícios tangíveis ou perceptíveis para o consumidor (SHENKAR, 2011, p. 28). 

 

Lionel L. Nowell vê isso quase da mesma maneira: “Vemos a inovação como uma clara 

vantagem competitiva; a finalidade da imitação é garantir que não ficaremos em 

desvantagem” (NOWELL. L. Entrevista concedida ao autor em 12 jan. 2009. (SHENKAR, 

2011, p. 28). 

Para os imovadores, o ponto de fusão da inovação com a imitação tende a ocorrer na “junção 

estratégica fundamental” ou em torno dela. Para a P&G, por exemplo, essa junção é a 

experiência do consumidor ou, no jargão da empresa, os dois “momentos da verdade”: a 

decisão de compra e a experiência do uso (SHENKAR, 2011, p. 29). 
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Os imovadores fazem isso de modo criativo, envolvendo-se naquilo que os romanos 

chamavam de “imitação inspirada”, unindo os elementos imitados com o talento e a 

percepção do contexto e das circunstâncias (SHENKAR, 2011, p. 29).  

Tidd (2008) apresenta uma outra noção bem próxima do conceito de imovação defendida por 

Shenkar (2011): a inovação incremental, que é basicamente centrada na otimização, ou seja, o 

produto não precisa ser novo, pode ser baseado em um já existente, e aquelas empresas que 

optam por esse tipo de inovação têm a autonomia para decidir a partir de que ponto o processo 

de otimização do produto a ser desenvolvido se inicia. Esse ponto de partida é justamente o 

limiar que separa um produto inovador incremental de um produto simulado, falsificado ou 

contrafeito. (SHENKAR, 2011, p. 185).  

Shenkar (2011, p.200) usa uma metáfora para defender a imovação. Inventar a roda, ou, 

inventar algo que já existe, consome recursos e esforços incalculáveis. O autor afirma ainda 

que, a única maneira de os indivíduos, as sociedades e as empresas não ficarem para trás é 

imitar aquilo que foi inventado em outra parte. 

 

Em outras palavras, já existem muitas rodas lá fora, e você não deve tentar inventá-

las de novo, mas inventar uma versão melhor ou mais barata, deve combiná-las com 

outras tecnologias para criar algum modelo ou aparelho útil, ou colocá-las em novas 

e promissoras aplicações, como a turbina de vento. O seu desafio é substituir o 

antagonismo prevalente entre o "não inventado aqui" e o "descoberto com orgulho" 

ou, melhor ainda, adotar a abordagem de "encontrar e aplicar" que leva em conta 

circunstâncias potencialmente variáveis. Shenkar (2011, p.200), 

 

Vidrik (2013, p.20), por sua vez, enfatiza as virtudes da Inovação incremental ressaltando que 

as inovações não se limitam a grandes mudanças. Grande parte das inovações são decorrentes 

de simples procedimentos e pequenas soluções baseadas em melhorias criativas incrementais 

nas ideias, métodos e tecnologias existentes. Estas pequenas soluções podem trazer melhoras 

significativas em produtos e processos. 

Em síntese, imovação e inovação incremental são duas vias diferentes que tem ao fundo o 

mesmo objetivo, minimizar riscos e maximizar resultados economizando tempo e dinheiro.  
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2 -  O design na modernidade. 

 

O design é uma importante ferramenta de diferenciação para qualquer empresa que lida com 

desenvolvimento de produtos e busca a inovação em todos os níveis. Nesse capítulo, autores 

como Baxter (2000) e Bürdek (2006) apresentam conceitos relacionados ao design e seus 

métodos, que são importantes para a pesquisa, porque mostram as origens do design brasileiro 

e suas bases conceituais e ideológicas.  

Em breve resumo histórico é apresentada a sua evolução e difusão pelo mundo até a sua 

chegada ao Brasil. Importantes pensadores brasileiros como Niemeyer (1997) e Moraes 

(2006) apresentam diversas maneiras de compreender o design através de metodologias e 

preceitos fundamentais para aplicação das práticas metodológicas das indústrias brasileiras. 

 

2.1 - Do artesanato ao design industrial.  

 

O termo “design” apresenta uma ampla gama de possibilidades de definição. Isso se deve ao 

significado da palavra “design”, e à dificuldade de determinar uma única origem histórica. A 

seguir será apresentada a etimologia da palavra “design”, sua origem na era moderna e alguns 

significados.  

Cardoso (2000) mostra que já na origem etimológica do termo há uma íntima relação entre 

concepção e execução, entre conceito e forma. O substantivo inglês design “[...] se refere 

tanto à ideia de plano, designação, intenção, quanto à de configuração, arranjo, estrutura” 

(CARDOSO, 2000, p. 16).  

No entanto, o que se constata é que essa definição tão ampla também serviria para outras 

práticas humanas, como a arte e o artesanato. Autores como Maldonado (1999), Bürdek 

(2006) e Löbach (2001) apresentam como parte da história do design, a história da arte e do 

artesanato, e mostram que mesmo nos tempos modernos, com os processos industriais já 

instalados, o design se define também a partir da forma de relacionamento com essas práticas 

manuais. 
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Antes de tratar das efetivas realizações do design, continua a verificação das variações 

relativas ao conceito de design. Para Löbach (2001, p. 13) o design “[...] é uma ideia, um 

projeto ou um plano para a solução de um problema determinado”. Para o autor o design 

objetiva não apenas pensar, mas, também solucionar o problema proposto utilizando-se de 

diversos meios para a execução e a exposição das soluções propostas. 

Bürdek (2006) mapeia a origem histórica do design e identifica uma íntima relação entre a 

produção de objetos e a arte. Destaca na Renascença, a figura de Leonardo da Vinci e de 

Giorgio Vasari.  

 

Em um retrospecto histórico. Leonardo da Vinci é mencionado de bom grado como 

o primeiro designer. Em paralelo a seus estudos científicos de anatomia, ótica e 

mecânica ele é considerado como precursor do conhecimento de máquinas, ao 

editar, por exemplo, o "Manual de Elementos de Máquinas". Como os artefatos 

práticos, máquinas e mecanismos têm mais um significado técnico do que uma 

orientação de conformação abrangida pelo termo Design. Do mesmo modo, houve 

uma representação que influenciou de forma decisiva o design: o designer como 

criador (aqui entendido como inventor - NT) (BÜRDEK, 2006, p.13) 

 

O conhecimento de Leonardo Da Vinci sobre vários assuntos e sua destreza o transformou em 

um profissional capaz de levantar e solucionar problemas. Como será visto adiante, no 

capítulo em que é tratado do Processo de Design, o “problema” é a semente do design e a 

“curiosidade” é o “poder de questionar”. 

Por sua vez, Vasari tratou em seus textos sobre a questão da autonomia das obras de arte e 

estabeleceu uma nomenclatura que será motivo de muita confusão futura: Para esse pintor, 

arquiteto e autor renascentista, disegno é o termo para designar o desenho ou esboço do que se 

tornará uma obra de arte – concretamente, uma pintura, uma gravura, uma escultura 

(BÜRDEK, 2006). 

A partir do século XX, o termo “design” se desconectará, aparentemente, da arte e se unirá 

aos processos industriais, constituindo o chamado “design industrial” que é a “configuração 

de novos materiais”, particularmente na indústria (BÜRDEK, 2006, p. 15). 
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Para compreender o estágio atual do design, no século XXI, é preciso relacioná-lo a 

importantes problemas contemporâneos, por exemplo, “visualizar os processos tecnológicos” 

envolvidos; “tornar transparente o contexto da produção, do consumo e da reutilização”, bem 

como, “promover serviços e a comunicação” e evitar “produtos sem sentido” (BÜRDEK, 

2006, p. 16). 

Löbach (2001, p. 16) apresenta o seu conceito de design industrial: “ O conceito de design 

compreende a concretização de uma ideia em forma de projetos ou modelos, mediante a 

construção e a configuração resultando em um produto industrial passível de produção em 

série. O design estaria então realizando o processo configurativo. ” 

Ao dizer que “o design [industrial] estaria então realizando o processo configurativo” Löbach 

(2001) trata-o como método de trabalho. De uma certa maneira, pode se interpretar como uma 

receita para se desenvolver objetos de forma organizada e metódica, ao promover a 

“materialização de uma ideia” (LÖBACH, 2001, p. 16). 

Esse autor, no entanto, considera que a configuração de produtos industriais seria uma 

tradução mais indicada para o termo inglês Design Industrial, mas, reconhece que a tradução 

consagrada foi desenho industrial ou design industrial. Design industrial seria mais apropriado 

por conservar com a palavra inglesa original o aspecto duplo exposto ao se tratar da origem 

etimológica dessa palavra. (LÖBACH, 2001, p. 21). 

O marco histórico-social para o desenvolvimento do design industrial foi a revolução 

industrial do século XIX. No modo de produção fabril a especialização na fabricação dos 

produtos passa a ser determinante: na divisão social do trabalho, o projeto não é mais 

executado pelo projetista.  

Heskett (1998) afirma que na história do design há duas abordagens que se interpõem: uma 

que busca definir o design em termos de uma forma que atende a uma funcionalidade e outra 

que mostra o design como um fenômeno social, determinado por valores culturais, políticos e 

econômicos. Ele enfatiza a exatidão repetitiva das máquinas que têm uma precisão que a mão 

humana não pode imitar e que o processo artesanal não consegue replicar. O autor ainda 

complementa seu pensamento expondo a relação entre mãos, olhos e materiais na concepção 

do objeto. Essa relação dá ao objeto uma escala humana e uma aparente simplicidade 

tornando-o uma unidade compreensível. Por outro lado, o autor nos mostra que o processo 

industrial exibe a sua complexidade através da exposição das etapas construtivas do processo, 

que é subdividida em etapas especializadas. 
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No entanto, somente a partir da Primeira Guerra Mundial é que ocorre o surgimento do design 

industrial profissional. No contexto econômico americano, após a quebra da bolsa de Nova 

York, em 1929, surgiu  

 

[...] uma nova geração de desenhistas industriais. Eles vinham de diversas formações 

e seus métodos e realizações eram muito variados, mas o resultado de seu trabalho, o 

design, seria reconhecido como característica essencial da atividade comercia e 

industrial, um elemento de especialização dentro da divisão de trabalho implícita na 

produção e nas vendas em massa (HESKETT, 1998, p. 107). 

 

Maldonado (1999) apresenta uma definição de design industrial estabelecida pelo 

International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), que mostra a complexidade 

dessa definição. Para conceituar o design industrial, é preciso considerar, além dos “fatores 

técnico-econômicos, técnico-construtivos, técnico-sistêmicos, técnico-produtivos e técnicos-

distributivos”, os fatores “relativos à utilização, à fruição e ao consumo individual ou social 

do produto (fatores funcionais, simbólicos ou culturais) ” (MALDONADO, 1999, p. 14). O 

autor chama a atenção para um aspecto especialmente relevante: a definição do design 

industrial depende da cultura em que essa atividade se desenvolve. 

Löbach, (2001) ressalta os fatores socioculturais e semióticos como instrumentos de 

percepção do design. 

 

Percepção é um processo pelo qual uma aparência estética se transforma em 

significado. É um processo subjetivo que, às vezes, é influenciado pela imagem 

atual da percepção, mas também pela memória de cada pessoa, como experiências 

anteriores, conceitos de valor e normas socioculturais. O processo de conscientização 

por parte do receptor e, por conseguinte, a importância do objeto percebido, é 

influenciado por fatores específicos individuais e de grupos, sobre os quais voltaremos a 

discutir. As diferenças na percepção de produtos industriais por pessoas distintas se 

baseiam essencialmente nas diferenças e nas experiências ocorridas até aquele momento 

com objetos. Além disto, o tipo de percepção depende das necessidades momentâneas do 

observador. Este é certamente um fato comprovado, que nossa percepção é dirigida por 

interesses. (LÖBACH, 2001, p.171) 
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2.2 - A evolução do design: Europa versus Estados 

Unidos. 

 

Cada época tem sua identidade representada através de seus produtos confeccionados com a 

tecnologia e os materiais disponíveis. No século XIX, bem antes da globalização, da difusão 

da Internet e das redes sociais, as tecnologias eram difundidas pelo mundo através de feiras 

mundiais que expunham os produtos mais recentes, e eram feiras de amostras do design onde 

o estágio do desenvolvimento da época era exposto (BÜRDEK, 2006).  

A revolução industrial substituiu a mão de obra artesanal por máquinas, e esse processo 

irreversível empobreceu grande parte da população, mas fez a fortuna de uma parcela. Teares 

automáticos, máquinas a vapor, marcenarias industriais e construções pré-fabricadas 

impuseram uma derrota aos trabalhadores criando a classe do proletariado (BÜRDEK, 2006). 

Para tentar reerguer as artes aplicadas e reverter o consequente desemprego causado pelo 

processo de industrialização, surge na Inglaterra, em 1861, o movimento Arts and Crafts. Esse 

movimento era caracterizado por dois aspectos principais. O primeiro propunha a divisão da 

arte em pura e aplicada, ou artes plásticas e artesanato respectivamente; o segundo era a 

contestação dos métodos aplicados pela indústria os quais geravam produtos de baixa 

qualidade (MORAES, 1997, p. 21). 

Encabeçado por John Ruskin e William Morris, entre outros, o movimento tinha como 

objetivo contrapor a estética das máquinas que dominava as características dos produtos 

produzidos naquele período (BÜRDEK, 2006).  

Essa estética das máquinas não incomodava apenas a Ruskin e Morris. No final do século 

XIX, durante o movimento Art Nouveau, os artistas entendiam como “uma confusão” a 

diversidade de estilos daquele período. “Eles buscavam um estilo novo universal, que 

harmonizasse com todo o contexto geral [...] uma obra de arte completa, que seria a 

encarnação da unidade cultural e social” (HESKETT, 1998, p. 88). Descartavam a repetição 

de formas e lutavam contra a ampla diversidade de estilos. Para o arquiteto belga Henrik Van 

de Velde, o uso racional dos ornamentos expressa a natureza e a finalidade de um objeto. Para 

ele, o conceito de fábrica era bem diferente do que se conhece hoje. “[...] seu conceito de 
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fábrica era a grande oficina artesanal, e produção em massa significava produção artesanal 

repetida” (HESKETT, 1998, p. 89) 

Em 1907 foi fundada em Munique a Deutsche Werkbund (Liga de Ofícios Alemã) com o 

objetivo de “[...] melhorar e integrar o trabalho da arte, da indústria e do artesanato por meio 

da formação e do ensino” (BÜRDEK, 2006, p. 25). Outros Werkbunds foram fundados na 

Europa e tinham em comum “[...] a formação do gosto, tanto do produtor como do usuário 

dos produtos” (BÜRDEK, 2006, p. 25). 

Até esse momento da história, a estética dos produtos era muito rebuscada. Porém, na 

Alemanha, em 1919, na pequena cidade de Weimar, foi fundada a Staatliches Bauhaus, ou 

simplesmente, Bauhaus. Resultado da fusão de dois institutos de ensino, a Bauhaus foi uma 

escola de artes que existiu por quinze anos (1919-1933), teve três sedes em cidades distintas. 

Walter Gropius foi o diretor entre 1919 e 1928; H. Meyer, entre 1928 a 1930, e L. Mies van 

der Rohe, de 1930 a 1933. Weimar (1919-1924), Dessau (1925-1930) e Berlim-Steglitz (1930-

1933) (MALDONADO, 2000). 

A Bauhaus se ligava ao pensamento do movimento da reforma da vida na virada do século 

XIX para o século XX. Esse movimento pregava o distanciamento da estética do século XIX, 

com seus móveis pesados em quartos escuros, substituindo-os por uma nova forma de morar, 

em ambientes claros. A Bauhaus “[...] veio a ser o ponto central de partida do grande 

desenvolvimento do design” (BÜRDEK, 2006, p. 28). 

A revolução industrial proferiu ao artesanato tradicional um duro golpe com o advento das 

técnicas fabris em escala industrial, relegando um papel coadjuvante ao artesão, que até 

aquele momento era protagonista na confecção de produtos. O design surge como reversor 

dessa tendência fazendo um elo entre o artesão e a indústria. O design industrial metodifica 

esse processo ajudando a criar as bases conceituais para a indústria moderna. 

Se, por um lado, a Europa vivia o dilema de valorizar o trabalho artesanal, na américa o 

objetivo era inverso. Os produtos norte-americanos eram conhecidos na Europa pelo uso de 

materiais alternativos, acabamento e solidez questionáveis, além de preço baixo. Essa visão, 

porém, muda radicalmente durante a Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, 

ou simplesmente Exposição Universal, ocorrida em Londres, em 1851. Nesse evento, o 

“sistema americano de fabricação” foi apresentado ao mundo. Esse método priorizava a 

produção em larga escala, com peças compartilhadas entre si e de fácil operacionalização. 

Esse método ia além dos processos fabris e da concepção dos produtos, abrangia também todo 
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o processo de desenvolvimento e comercialização do produto. Esses novos métodos norte-

americanos de fabricação estabeleceram os padrões e os processos fundamentais da moderna 

produção em massa industrial (HESKETT, 1998, p. 51, 54). 

Nesse período da história a Europa e os Estados Unidos acumulavam diferenças não apenas 

nos sistemas de produção, mas também nos valores culturais e sociais. A indústria europeia se 

baseava nas tradições artesanais, em que o valor de um produto residia tanto econômica 

quanto esteticamente e na quantidade de trabalho especializado que incorporava. Já a indústria 

norte-americana se baseava em métodos industriais, que enfatizavam a quantidade e a 

utilidade para segmentos mais amplos da população (HESKETT, 1998, p. 56). Pode se 

afirmar que o sistema norte-americano de fabricação evoluiu para os modernos métodos de 

fabricação em massa (HESKETT, 1998, p. 70).  

O design foi e é uma importante ferramenta de democratização dos produtos industrializados. 

No passado, quando a reprodução seriada dos objetos era feita pelo sistema artesanal, apenas 

os mais ricos das classes dominantes tinham acesso a esses produtos (MORAES, 1997, p. 10).  

No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a expansão da indústria americana 

gerou uma explosão do consumo com a produção em massa. Os princípios de padronização, 

compartilhamento de peças, aprimoramento de processos e o surgimento de novos materiais 

culminaram na redução de custo por unidade produzida. A estética do produto ganha, então, 

importância, pois se torna um fator de aumento de vendas devido ao crescimento da 

publicidade dos produtos (HESKETT, 1998, p. 107).  

No entanto, essa explosão do consumo sofreu um resfriamento no final da década de 1920, 

com a quebra da bolsa de Nova York e a consequente depressão que se seguiu. Esse quadro 

recessivo incentivou o surgimento de uma nova geração de desenhistas industriais. Esses 

novos profissionais vinham de várias áreas, e o novo cenário trouxe o reconhecimento do 

design como característica essencial da atividade comercial e industrial, um elemento de 

especialização dentro da divisão de trabalho implícita na produção e nas vendas de massa 

(HESKETT, 1998, p. 107). 
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2.3 - O design no Brasil. 

 

A história do design no Brasil é narrada pelo designer e professor mineiro Dijon de Moraes 

em seu livro Análise do design brasileiro – entre a mimese a e mestiçagem (2006). Itiro Iida, 

um dos colaboradores dessa publicação, ressalta a importância da identidade do produto com 

o usuário: “Produtos culturalmente adaptados facilitam a sua identificação com os usuários, 

por possuírem um “tempero próprio”. O cheiro de algo que nos pareça familiar e 

aconchegante, podendo, assim, aumentar o prazer e a autoestima dos consumidores. (IIDA, 

apresentação; MORAES, 2006, p. 2).  

A produção de cultura material brasileira tem origem no artesanato indígena. Os objetos 

desenvolvidos eram limitados à demanda de uso em sua vida cotidiana, artigos funcionais e 

decorativos como cestarias, cerâmica, barcos, armas, pinturas corporais e arte plumária 

(NIEMEYER, 1997, p. 49). 

As primeiras práticas comerciais ocorridas no Brasil se iniciaram no período colonial, na 

relação com Portugal e se caracterizava por uma estrutura econômica escravagista. Os 

interesses dos portugueses e de seus aliados prevaleciam na relação comercial com o Brasil, e 

no século XVII a supremacia inglesa sobre Portugal foi ratificada pela assinatura dos tratados 

de 1642 e 1654, assim sendo 

[...] a fixação de normas de coação fiscal e a concessão de privilégios foram 

procedimentos adotados que garantiram o monopólio comercial e a manutenção de 

uma estrutura econômica especializada e dependente. As atividades manufatureiras 

foram geralmente cerceadas para manter o Brasil na condição de consumidor 

compulsório dos produtos oferecidos por meio do mercantilismo colonial. Desse 

modo, a produção artesanal e manufatureira se restringiu ao atendimento de dois 

tipos básicos de necessidades: as de consumo dos núcleos rurais, que tinham de 

liberar mão de obra e matéria para produção de tecidos, objetos de couro e madeira, 

incluindo móveis e peças para equipamentos de trabalho; e as necessidades dos 

centros urbanos, onde havia estabelecimentos manufatureiros, ainda que poucos, e 

organizados à semelhança das corporações de ofício feudais, e que regulamentavam 

o exercício da profissão e as punições para os infratores (NIEMEYER, 1997, p. 49-

50). 
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Nesse período de subserviência a Portugal e à Inglaterra a produção manufatureira local se 

limitava a produtos cuja importação não era compensadora para os europeus. Essa restrição 

industrial impactou nossa produção material fazendo com que os produtos se tornassem 

grosseiros e rudimentares. Já as atividades de cunho artesanal realizadas pelos indígenas e 

produzidas com cerâmica, couro e cordoaria alcançaram um padrão satisfatório (NIEMEYER, 

1997, p. 49-50). 

Enquanto algumas atividades não prosperavam, outras se desenvolviam mesmo sob oposição 

oficial, como foi o caso da metalurgia. A abundância do minério de ferro em Minas Gerais, 

juntamente com a habilidade nativa dos escravos para essa atividade intensificou sua difusão 

na produção de pequenos instrumentos de trabalho e utensílios em prestação de serviço aos 

colonos. Com o fim do pacto colonial em 1808, toda a produção manufatureira foi liberada 

(NIEMEYER, 1997, p. 50). 

No final do século XIX a indústria cafeeira pujante e lucrativa impulsionou a indústria 

manufatureira. Introduziram-se dois níveis de categorias profissionais: a que financiava e 

administrava e a que operava. Para atender essa nova demanda, foram fundadas as primeiras 

escolas de engenharia no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Na década de 1890 foi 

criado em são Paulo o Liceu de Artes e Ofícios para formação de mão de obra operária 

(NIEMEYER, 1997, p. 51).  

O Brasil do início do século XX era basicamente agrícola e essa atividade não proporcionava 

um crescimento substancial do parque industrial nacional. Esse quadro começa a mudar com 

as medidas governamentais para enfrentar a crise do café no início da década de 1930. As 

reservas de capital foram investidas nas atividades industriais, e a importação de bens de 

capital foi facilitada. Setores como metalurgia, mecânica, cimento e papel chegaram a crescer 

mais de 11% ao ano, e o grande beneficiário desse salto foi o estado de São Paulo 

(NIEMEYER, 1997, p. 52-53). 

Cabe assinalar que, desde o início da industrialização brasileira, existiu um processo não 

sistematizado ou formalizado de atividades no meio industrial, que poderiam determinar o 

padrão brasileiro para os nossos produtos. Como assinalou Bomfim (1978), as soluções 

desenvolvidas por operários ou técnicos, criadas a partir do contexto da própria necessidade e 

com a utilização de recursos compatíveis que poderiam gerar uma tecnologia própria são cada 

vez mais abandonadas em favor de técnicas e soluções importadas, em geral menos eficazes 

(NIEMEYER, 1997, p. 53). 
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Após a Segunda Guerra Mundial, com o declínio da hegemonia inglesa, o Brasil se alinha 

comercialmente aos Estados Unidos, porém com uma infraestrutura de transportes 

insuficiente, uma indústria siderúrgica ainda engatinhando, e com a importação de produtos 

de consumo do novo parceiro comercial ocorre uma estagnação na indústria nacional 

(NIEMEYER, 1997, p. 53). 

 Tomás Maldonado, expoente professor da escola Hochschule Für Gestaltung (HFG) de Ulm, 

na Alemanha, tem um papel protagonista na chegada do design à América do Sul no final dos 

anos 1950. O seu papel de pioneiro pode ser definido por três fatores: a Exposición italiana de 

arte decorativa de Buenos Aires em 1938, o periódico Boletin, que contava com colaboração 

de Tomás Maldonado, e a revista Nueva Visión, publicada entre 1951 e 1957. Maldonado 

escreveu os primeiros textos ligando a produção industrial ao design na América latina. Num 

artigo para o Boletín, Maldonado declara:  

 

[...] a forma de uma colher também é um problema da cultura [...] O design 

funcional baseia-se no princípio de que todas as formas criadas pelo homem 

compartilham a mesma dignidade [...] do universo socialmente ativo da produção de 

massa aos objetos, todos constituem da mesma maneira a mais imediata realidade do 

homem moderno (MALDONADO, 2006, apud BONSIEPE, 1991, p. 264).    

 

No Brasil o design desponta inicialmente na academia diferentemente de outros países da 

Europa e dos Estados Unidos, onde a atividade se inicia na indústria (MORAES, 2006, p. 30). 

O design brasileiro desenvolveu-se durante a segunda metade do século passado, sob forte 

influência do racionalismo europeu Isso levou à valorização da qualidade técnica e funcional 

dos produtos, aliada a uma estética minimalista, de formas geométricas simples e "limpas". 

(IIDA, apresentação; MORAES, 2006, p. 1).  

Há neste período uma percepção até certa ponto depreciativa dos europeus em relação ao 

Brasil e aos demais países que naquele momento eram denominados de “periféricos” pelo fato 

dos países denominados “centrais” serem detentores das tecnologias industriais. Neste 

contexto, a Europa, mostra dificuldades em reconhecer os valores da cultura imaterial, da 

improvisação, da ausência de tradição e da criatividade não estrutural de uma sociedade 

(MORAES, 2006, p. 11). 
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Assim, desta teoria europeia, restam excluídos todos os diferentes, isto é, aquelas 

civilizações que não construíram nem casas, nem cidades, mas somente objetos: 

como as sofisticadas sociedades nômades da África e da Ásia. Restam excluídas 

também as grandes civilizações têxteis como a Índia, que não é reconhecida pela 

arquitetura, mas pela sua trama têxtil, um verdadeiro sistema cósmico de 

transmissão da existência individual. Restam excluídas de igual forma as grandes 

civilizações das festas, como o Brasil, que não atribui à arquitetura, mas à música, à 

dança a fiction e à narrativa, os veículos de sua identidade. Uma identidade não 

estável, mas fluida, contaminada, provisória e fulgente. (MORAES, 2006, p. 11, 

p.12). 

 

Antes de prosseguir com este relato, é pertinente esclarecer que o termo “países periféricos” 

amplamente citado por autores neste estudo, se refere a um contexto que remonta a meados 

dos anos cinquenta e sessenta. Após este período inicia-se o desmonte desta política 

segregatícia e territorialista imposta pelos chamados “países centrais” através de contestações 

materializadas em publicações de pensadores como como Canclini, Mattelart, Barbero e 

Ortiz. Os conceitos apresentados nestes estudos ajudaram dissipar a cultura da inferiorizarão 

dos chamados países periféricos em especial nos aspectos culturais de cada país. 

Moraes (2006, p. 10, p.11) nos revela que a história do design no Brasil, então, não é a 

história de uma cultura espontânea, ela é, ao contrário, a história de uma cultura importada na 

qual, no entanto, se foi inserindo, ao longo dos anos, a sua cultura autóctone. Logo, nosso 

design, para se consolidar, passou por um processo de mistura nos moldes do conceito de 

hibridação proposto por Canclini (1990, p. 22), que, define este fenômeno pela miscigenação 

entre diferentes culturas, ou seja, uma heterogeneidade cultural presente no cotidiano do 

mundo moderno. 

A estruturação do design no Brasil se inicia após a instituição da Escola Superior de Desenho 

Industrial (ESDI) na cidade do Rio de Janeiro. Durante este período de instituição do design 

como atividade acadêmica no Brasil, foram admitidas influências metodológicas, conceituais 

e teóricas oriundas dos países industrializados, especialmente Alemanha, Itália e Suíça 

(MORAES, 2006, p. 30, p.31). 
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Segundo Moraes (2006, p. 32) o design se estabeleceu oficialmente no Brasil em 1963. Antes 

disso já havia uma prática projetual voltada para a produção em série no país, em destaque, a 

inserção dos conceitos modernistas junto ao móvel Brasileiro (MORAES, 2006, p. 30). 

No ponto de vista de Barroso Neto (1981), a interação entre design e indústria no Brasil se 

deu tardiamente. 

 

A maioria dos produtos industrializados nos países periféricos foi concebida em 

outros países, para outras necessidades, outros padrões culturais, em um outro 

contexto geográfico, econômico, social e técnico, fazendo desta forma com que a 

periferia se transforme em uma grande feira internacional de produtos (BARROSO 

NETO, 1981, p. 17) 

 

Canclini (2006) ressalta que a recessão econômica na américa latina nos anos 80 reduziu a 

competitividade comercial que possibilitava a troca e o acesso a novas tecnologias o que 

dificultou a capacidade de modernização dos países da região. O autor, porém, não vê neste 

fato uma relação direta entre modernização econômica e cultural e nem classifica isso como 

um atraso. 

Essa dependência é explicada pela forte influência exercida pelos países industrializados, que 

inserem o seu modus operandi, faciendi e vivendi nos demais países. A indústria brasileira não 

deu o suporte necessário para o design se desenvolver com uma identidade local. Esse fato é 

relevante na justificativa para o efeito negativo da competição comercial após a abertura do 

mercado nacional nos anos 1990 (MORAES, 2006, p. 41). 

Essa realidade levantada por Moraes está sintetizada no pensamento de Tomás Maldonado ao 

expor seu ponto de vista sobre a subserviência dos países periféricos, em especial o Brasil, 

nessa relação entre design e indústria, “[...] uma civilização industrial sem a intervenção 

projetual sobre seus objetos, isto é, sem planejamento e sem design, é impensável” 

(MALDONADO, 1992, p. 32). 

O ponto de vista exposto anteriormente por Maldonado é corroborado por Canclini que 

destaca um fator pertinente a este contexto emprestando o conceito da desterritorialização, 

que, realça a perda da relação natural da cultura, em nosso contexto o design, com os 

territórios geográficos e sociais, no caso específico do Brasil. 
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Barroso Neto (1981, p. 17), ao afirmar que a maioria dos produtos industrializados nos países 

periféricos não foi projetado especificamente para esse público, já sinalizava que em algum 

momento futuro haveria a necessidade de uma adaptação do método de design utilizado nas 

indústrias brasileiras para atender as necessidades do consumidor local. Porém, para ser 

efetiva, essa adaptação deveria atender os diversos aspectos da demanda do consumidor 

observando os fatores sociais, culturais e econômicos. Moraes (2006, p. 41) dá sinais de que 

essa adaptação já está em curso ao afirmar que “[...] o design brasileiro se renova como 

conceito e como estética, repensa o seu destino e toma seu próprio caminho”. 

Moraes (2006) aprofunda o pensamento de Barroso Neto (1981) ao detalhar o processo de 

subserviência da cultura do design local aos chamados países periféricos: 

 

É interessante notar que, de uma maneira geral, a prática de vincular a instituição do 

design local aos modelos preestabelecidos pelos países mais industrializados 

vincula, em consequência, o desenvolvimento dos produtos locais aos dos países 

mais desenvolvidos. Isto proporciona também uma maior facilidade de aceitação dos 

artefatos industriais provenientes dos países centrais pela periferia, uma vez que suas 

referências projetuais são antecipadamente disseminadas no âmbito local, como 

modelo de excelência a ser seguido. Moraes, 2006, p.40) 

 

Por fim, Moraes (2006) mostra uma mudança de cenário no qual o Brasil se liberta do rótulo 

de país periférico e das correntes impostas pela globalização. O país toma as próprias rédeas 

da identidade autóctone ao seu design: 

 

O design brasileiro, após décadas de mimetismos e modelos provenientes do 

exterior, começa a se tornar mais expressivo, se renova como conceito e como 

estética, repensa o seu destino e toma seu próprio caminho. Isso acontece justamente 

entre a crise do moderno, a causa pós-moderna e a iminência da globalização. Desta 

vez o design brasileiro decodifica e insere, sem mais baixa estima, a riqueza e a 

exuberância da multiculturalidade, heterogeneidade e mestiçagem do país na sua 

cultura material e na produção industrial local (MORAES, 2006, quarta capa). 
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. 

 

2.4 - Metodologia do Design. 

 

O design, com seus diversos segmentos, apresenta uma gama de metodologias de projeto que 

atendem as peculiaridades de cada uma das suas áreas como produto, moda ou gráfico. Para a 

realização de projetos de design, é necessário criar ou estabelecer métodos de projeto para 

conseguir atingir resultados eficientes (MARTINS, 2004), 

Vários autores definem a metodologia do design de uma forma parecida, mas com sutis 

diferenças que podem significar uma grande mudança no processo de design. 

 

A metodologia de design poderia ser entendida então como um processo 

esquematizado e apoiado em etapas distintas, com o objetivo de aperfeiçoar e 

auxiliar o Designer (ou a equipe de Design) no desenvolvimento ou concepção de 

soluções para um determinado problema através de um artefato (seja um produto ou 

um serviço), oferecendo um suporte de métodos, técnicas ou ferramentas. 

(VASCONCELOS et al., 2010, p. 3).  

 

Para Roozenburg (1996) a metodologia de design é o ramo da ciência que criticamente estuda 

a estrutura, os métodos e as regras para projetar produtos, no senso de artefatos materiais e 

sistemas.  Esta afirmação é corroborada em vários aspectos por outros autores.  

Bomfim (1995) define a metodologia de design como “[...] a disciplina que se ocupa da 

aplicação de métodos a problemas específicos e concretos” (BOMFIM, 1995 apud PAZ; 

MINO 2010, p. 125). Essa é uma visão semelhante à de Bürdek (2006, p. 225), que afirma 

que teoria e metodologia do design são reflexos objetivos de seus esforços que se destinam a 

otimizar métodos, regras e critérios existentes. Sua utilização dá suporte para a pesquisa, 

avaliação, validação e otimização no design.  

 

Uma visão mais pragmática é adotada por Munari (1981). Ele pondera que o método projetual 

nada mais é do que uma série de operações necessárias dispostas por ordem lógica ditada pela 
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experiência. O seu objetivo é atingir o melhor resultado com o menor esforço. Por sua vez, 

Cross (1993) apud Kroes (2002) caracteriza a metodologia pelo estudo de princípios, práticas 

e procedimentos de design, com o objetivo de aprimorar a prática do design e apresentando 

uma orientação fortemente voltada ao processo.  

Por fim, Bonsiepe (1978) entende que a metodologia permite perceber melhor a natureza do 

processo projetual. O autor ressalta a discrepância entre teoria metodológica e a sua aplicação 

prática. Ele enfatiza que a pratica é uma atividade complexa em relação à simplicidade 

metodológica. Sua teoria é complementada por Löbach (2001, p. 141) quando este diz que o 

trabalho do designer industrial consiste em encontrar uma solução do problema concretizada 

num projeto de produto industrial, incorporando as características que possam satisfazer as 

necessidades humanas, de forma duradoura.  

As várias metodologias de design existentes expõem os distintos olhares de vários autores 

para o mesmo objeto. Essa diversidade de ideias colabora para o surgimento de novos 

processos metodológicos baseados em múltiplas experiências que se concatenam em um 

raciocínio linear. 

É considerado então, que metodologia projetual seja equivalente a um conjunto de 

procedimentos para o desenvolvimento de um determinado produto, onde estão relacionados 

nesse conjunto: (a) métodos (caminho pelo qual se atinge um objetivo); (b) técnicas, como 

habilidade para execução de determinada ação ou produtos; e (c) ferramentas, como 

instrumentos ou utensílios empregados no cumprimento dessa ação (FREITAS; COUTINHO; 

WAECHTER, 2013).  

 

2.5- Modelos de metodologias de Design. 

 

Paz e Mino, (2010, p. 124) afirmam que, para apresentar em detalhe o processo de design, 

deve-se mencionar primeiramente a metodologia de projeto, pois é a partir dela que os 

teóricos têm descrito o processo de design. Bürdek (2006, p. 251), ao comentar os argumentos 

de Christopher Alexander (1964) para criar uma metodologia própria para o design, ressalta a 

forma equivocada que a pesquisa metodológica de design tinha quando buscava um método 

único e restrito: 
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Neste aspecto frequentemente não se levou em conta que tarefas diferentes 

necessitam de métodos diferentes e a pergunta crucial a ser colocada no início do 

processo de design é a de qual método deve ser empregado em qual problema 

(BÜRDEK, 2006, p. 251). 

 

O primeiro método é o de Bürdek (2006, p. 227). Em sua teoria, o autor afirma que, através da 

metodologia foi possível ensinar, aprender e comunicar o design. A previsibilidade dos 

resultados de um projeto é ressaltada pelo autor ao afirmar que: “[...] é cada vez mais exigido 

na prática, se provar, antes da produção, para garantir que determinados conceitos de produto 

tenham ressonância junto aos consumidores”.  

O autor enfatiza que a metodologia do design é reflexo do seu esforço para otimizar métodos, 

regras e critérios Bürdek (2006, p. 225), e cita os argumentos de Christopher Alexander, que 

afirmava já na década de 1960 que os problemas de projeto se tornaram complexos para ser 

tratados de forma intuitiva (BÜRDEK, 2006, p. 251). 

O método proposto pelo autor é uma versão ampliada da metodologia proposta por Gugelot 

(1963), que tem seis etapas: (1) problematização; (2) análise da situação; (3) definição do 

problema e definição de metas; (4) projeto de conceitos (concepção) e construção de 

alternativas; (5) valoração e precisão de alternativas avaliação e escolha); (6) planejamento do 

desenvolvimento e de produção. 

A segunda metodologia é a de Bomfim (1995), que afirma que a metodologia é necessária 

devido à complexidade crescente das variáveis envolvidas num projeto. Para o autor cinco 

vetores determinam a base de um projeto de design: o designer (criador), a empresa 

(produtor), o consumidor (usuário), a sociedade (instituição social e política) e o produto final 

(objeto do design).  

Seu modelo é composto por quatro etapas com subdivisões. A primeira é a problematização, 

que está subdividida em oito fases: compreensão da necessidade, descrição dos processos de 

soluções, avaliação dos processos, compreensão do processo definido, descrição dos 

subprocessos existentes e possíveis, avaliação dos subprocessos, descrição dos sistemas de 

produtos, avaliação dos sistemas de produtos. A segunda etapa é a análise e prevê o 

levantamento dos produtos do sistema eleito, a análise dos produtos e a avaliação dos 

produtos. A terceira trata do desenvolvimento do produto com as fases de interação dos 
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fatores do produto, geração de alternativas dos fatores, geração de alternativas de produto, 

representação das alternativas de projeto e avaliação das alternativas de produto. A quarta 

etapa é a implantação com as fases seguintes, os meios de representação para o processo de 

fabricação, os testes de verificação dos protótipos, a produção piloto, o lançamento do 

produto no mercado e o comportamento do produto no mercado. 

A terceira metodologia é a de Löbach (2001). Este autor define o design como um processo de 

comunicação composto de quatro objetos: o designer (desenvolvedor do produto) o produto; a 

empresa (que produz o produto); o usuário do produto (consumidor); e o objeto de design, que 

é o produto industrial.  

Para o autor todo processo de design é criativo como um processo de solução de problemas. A 

partir da definição desse problema são coletadas informações que subsidiam a criação de 

critérios para solucioná-los da forma mais adequada. 

Seu modelo é composto de cinco etapas começando com a análise do problema: análise da 

necessidade, análise da relação social homem-produto, análise da relação produto-ambiente, 

desenvolvimento histórico, análise do mercado, análise da função, análise estrutural, análise 

da configuração (funções estéticas), análise de materiais e processos de fabricação, patentes, 

legislação e normas, análise de sistema de produtos, distribuição, montagem, serviço a 

clientes, manutenção, descrição das características do novo produto, exigências para com o 

novo produto. A segunda etapa é a definição do problema e dos objetos, e tem três etapas, 

conceitos do design, alternativas de solução, esboços de ideias, modelos. A terceira etapa é a 

avaliação das alternativas de design, que tem duas etapas, escolha da melhor solução e 

incorporação das características ao novo produto. Por último a etapa solução de design e suas 

seis fases, projeto mecânico, projeto estrutural, configuração dos detalhes (raios, elementos de 

manejo, etc.), desenvolvimento de modelos, desenhos técnicos, desenhos de representação, 

documentação do projeto, relatórios. 

Munari (1981), quarto autor visitado, faz uma analogia entre a metodologia do design e uma 

receita culinária. Em seu livro Das coisas nascem coisas, ele inicia o capítulo sobre 

metodologia projetual com a seguinte frase: “Em qualquer livro de cozinha se encontram 

todas as indicações necessárias para preparar um determinado prato” (MUNARI, 1981, p. 20). 

Obviamente o processo de desenvolvimento de um produto baseado em uma metodologia 

projetual não pode ser tão simples, pois abrange uma gama de elementos envolvidos no 

processo, além da maior complexidade do processo fabril. Porém, o paralelo entre a receita e 
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o método projetual é válido como fator ilustrativo da importância da sequência das etapas em 

um processo de design: “O método projetual não é mais do que uma série de operações 

necessárias, dispostas por ordem lógica, ditada pela experiência. O seu objetivo é atingir o 

melhor resultado com o menor esforço” (MUNARI, 1981, p. 20). 

Munari sequenciou seu modelo criando códigos para cada etapa do processo metodológico. 

Ao todo são onze procedimentos: DP (definição do problema), CP (componentes do 

problema), CD (coleta de dados), AD (análise de dados), C (criatividade), MT (materiais e 

tecnologias), E (experimentação), M (modelo), V (verificação), DF (desenhos finais) e S 

(solução). 

Ao contrário da maioria dos autores contemplados neste estudo, Baxter (1995) não parte da 

problematização para propor sua metodologia. O seu método se inicia na identificação das 

oportunidades de mercado. Para ele a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos 

negócios. Fatores como a análise dos produtos concorrentes e pesquisa das necessidades do 

mercado são itens que demonstram o caráter notoriamente mercadológico de seu método.  

O método Baxter (1995), quinta metodologia é composta de seis etapas muito bem 

sintetizadas e objetivas:  

(1) Identificação das oportunidades, que tem como fases a pesquisa e a análise da 

oportunidade, a justificativa da oportunidade e a origem da oportunidade; (2) Análise de 

concorrentes e produtos concorrentes com mais três fases, descrever como os produtos 

existentes concorrem com o novo produto previsto, identificar ou avaliar as oportunidades de 

inovação e fixar as metas do novo produto, para poder concorrer com os demais. (3) Pesquisa 

das necessidades do mercado, que trata relação com o mercado, tem três fases, ou seja, 

capacidade de marketing da própria empresa, pesquisa bibliográfica e levantamentos 

qualitativos do mercado. (4) Planejamento do produto com as fases, análise dos produtos 

concorrentes, benchmarking, monitoramento tecnológico, previsão tecnológica, seleção da 

oportunidade de produto. (5) Configuração do projeto através de geração de ideias, 

planejamento do estilo, avaliação e seleção de ideias, geração de conceito.  (6) Especificação 

do projeto, em que são abordadas as especificações de materiais, os procedimentos de 

montagem, os novos componentes atribuídos ao projeto, os componentes padronizados, os 

desenhos técnicos, os resultados dos testes e a elaboração do protótipo. 

O sexto e último método é o de Bonsiepe (1984), que, contradiz Munari em sua premissa 

sobre metodologia de projeto ao considerar que a metodologia projetual não deve ser 
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confundida com um livro de receitas de bolo. Ele afirma que “[...] a metodologia projetual não 

deve ser confundida com um livro de receitas de bolo. Receitas de bolo levam com certeza a 

um determinado resultado; técnicas projetuais só tem certa probabilidade de sucesso” 

(BONSIEPE, 1984, p. 34).  

Assim, o designer deve controlar o processo e ter autonomia para escolher a melhor 

alternativa de projeto. Para o autor “[...] observação – metodologia não tem finalidade em si 

mesma, é só uma ajuda no processo projetual, dando uma orientação no procedimento do 

processo e oferecendo técnicas e métodos que podem ser usados em certas etapas” 

(BONSIEPE, 1984, p. 34). 

Bonsiepe propõe um método mais simples, mas não menos abrangente que os demais. Seu 

modelo se inicia na problematização pura e simples seguida pela análise, que é dividida em 

seis fases, ou seja, análise sincrônica, análise diacrônica, análise das características do uso do 

produto, análise funcional, análise estrutural e análise morfológica. A terceira etapa é a 

definição do problema com mais três fases, quais sejam, estruturação do problema, 

fracionamento e hierarquização, estabelecimento, estruturação e hierarquização dos requisitos, 

formulação do projeto detalhado. A quarta etapa dá início à fase de projeto e é chamada de 

anteprojeto/geração de alternativas. A sexta e última etapa é o projeto. Bonsiepe ainda esboça 

um esquema simplificado do processo projetual, que divide a etapa de projeto em três etapas 

independentes: avaliação, decisão, escolha, realização e análise final da solução. 

 

2.6 -  Análise dos modelos de metodologias de design.  

 

Esta investigação sobre as metodologias de design revela diversas similaridades e outras 

peculiaridades. A sequência de projeto é marcada pela quase unanimidade no item 

problematização, que é o ponto de partida de todos os autores, exceto Baxter (1995), que tem 

a necessidade do mercado como demanda de um projeto. A relação do método com o processo 

produtivo e mercadológico é outro fator unânime. Autores como Munari (1981) e Bonsiepe 

(1984) se opõem em alguns aspectos, em especial sobre a aplicação do método projetual como 

uma receita preconcebida. A previsibilidade do projeto através do método é uma realidade 

abordada por Bürdek (2006). A autonomia do designer no processo de escolha do melhor 

desenho é ressaltada por Bonsiepe (1984) e de modo geral, os quatro pilares em que a 
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metodologia do design se apoia são o designer, o produto, a empresa e o consumidor, 

conforme afirma Löbach (2001). Atualmente a demanda por metodologias mais rápidas e 

eficientes é um fato que ocorre pelas mudanças provocadas pela globalização, 

 

A necessidade da aplicação de métodos projetuais atualmente se deve às mudanças 

provocadas pela globalização, novas tecnologias, economia virtual, sustentabilidade, 

microtendências (novas ou emergentes), acúmulo dos bens de consumo entre outros 

que resultam em um aumento da complexidade dos problemas de projeto (PAZ; 

MINO, 2010, p. 117). 

 

Um design de sucesso, como já visto anteriormente depende de diversos fatores, um destes 

fatores é a aplicação do método correto no seu desenvolvimento. Este estudo comparativo 

mostra que existe uma gama diversa de modelos metodológicos que foram propostos por 

diferentes autores e, para diferentes realidades projetuais. A escolha do método correto é um 

exercício que sugere a análise de cada proposta apresentada com a demanda da empresa.  

 

3 - Pesquisa das práticas de design em Nova Serrana 

 

Nesse capítulo são apresentados os fundamentos e técnicas de pesquisa de evidências 

empíricas da pesquisa de campo com desenvolvedores de calçados e demais agentes técnicos 

de Nova Serrana (MG) e a exposição de suas das práticas de design.  

 

3.1 - Método, técnicas de pesquisa e análise de dados 

 

3.1.1 - Tipos de pesquisa quanto à abordagem 
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Para realizar esta pesquisa, optou-se pela a abordagem qualitativa, na qual o pesquisador é o 

responsável pela investigação e tem o ambiente natural como fonte de dados (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDESNADJER, 2004).  

Segundo Godoy (1995), trata-se de uma pesquisa em que não se parte de hipóteses a priori. 

Assim, há uma preocupação com o processo, e não com os resultados da pesquisa, uma vez 

que seu interesse é identificar a percepção do sujeito sobre os fenômenos investigados. A 

entrevista é o principal instrumento na coleta de dados, valorizando o contato direto e 

prolongado com o ambiente e a situação estudada. 

Para Trivinos, (1987, p. 110) “O estudo descritivo pretende descrever com ‘exatidão’ os fatos 

e fenômenos de determinada realidade”, e exige do investigador, para que haja certo grau de 

validade científica, que a pesquisa tenha uma “precisa delimitação de técnicas, métodos, 

modelos e teorias que orientarão a coleta e interpretação dos dados”.  

Quanto ao meio de investigação, trata-se de um estudo multicaso, realizado junto a 

desenvolvedores de calçados. Cada desenvolvedor é considerado um caso, na perspectiva de 

definição de caso exposta por Collis e Hussey (2005:73) uma unidade de análise que 

contempla casos: 

 

“é o tipo de caso ao quais as variáveis ou fenômenos sendo estudados e os 

problemas de pesquisa se referem, e sobre o qual se coletam e analisam dados. Uma 

abordagem de estudo de caso implica uma única unidade de análise, como uma 

empresa ou um grupo de trabalhadores, um acontecimento, um processo ou até um 

indivíduo”.  

 

 

O critério para a escolha dos entrevistados foi a heterogeneidade de perfis profissionais. 

Fatores como categorias de produto, formação acadêmica, idade e gênero foram observados.  

Os profissionais entrevistados atuam na indústria calçadista de Nova Serrana há pelo menos 

mais de três anos. Estão inclusos nesta lista profissionais com formação técnica, superior, 

designers, modelistas, estilistas e empresários. Todos com vasta experiência como 

desenvolvedores de projeto em todos os segmentos do setor, desde modinha feminina a tênis 

esportivo. 

Para preservar a identidade de cada entrevistado, eles estão identificados como E1, E2, E3, 

E4, E5 e E6. O entrevistado chamado de E1 é o mais experiente com mais de cinquenta anos 
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de idade. É empresário e estilista e não tem formação técnica ou superior. A entrevistada E2, 

tem mais de trinta anos de idade e dez como profissional. É Tecnóloga em Moda e Acessórios. 

A terceira entrevistada, E3, também não tem formação superior, porém é técnica em 

planejamento e desenvolvimento de coleções. Tem mais de trinta anos e é profissional há oito 

anos. O entrevistado E4 é o único com formação superior em design (desenho industrial), tem 

mais de quarenta anos e oito de experiência na área de calçados. Os dois últimos entrevistados 

E5 e E6, são modelistas técnicos, ambos com mais de trinta anos e dez de experiência nesta 

profissão. 

O estudo de caso segundo Yin (2001) é definido como uma das muitas formas de fazer 

pesquisa em ciências sociais. Representa estratégias profundas quando há questões do tipo 

como e por que certos fenômenos ocorrem e quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

o evento ou foco. É uma investigação empírica, de métodos abrangentes, apoiada na lógica do 

planejamento, na análise e na coleta de dados. O estudo pode ter um único caso ou múltiplos 

casos, e ter uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa da pesquisa de campo. 

 

3.1.2 - Técnica de coleta e análise de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, segundo roteiro exposto 

no Apêndice 1. Para assegurar a fidedignidade das respostas, foram seguidos procedimentos 

conforme descrito por Vergara (2006, p. 58), “antes de cada entrevista ser iniciada será 

explicado ao entrevistado o objetivo e a relevância da pesquisa, a importância de sua 

colaboração”. Foi utilizado um gravador, para melhor registro e análise da fala dos 

respondentes em momento posterior à entrevista.  

Para a análise dos dados obtidos foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que, segundo 

Franco (2008), tem por objetivo a busca do sentido ou dos sentidos de um texto. Assim, foi 

feita a pré-análise com a organização das ideias iniciais, agrupando-se passagens do texto, 

com base na categorização prévia, para o tratamento dos resultados. Por último, foram feitas 

inferências e a interpretação, na perspectiva de Goulart (2005).  

As categorias prévias foram definidas por meio de uma análise dos modelos teóricos de 

metodologia de design expostos no capítulo 2. O quadro abaixo, mostra um resumo feito a 
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partir dos seis modelos de metodologias estudados no capítulo 2, resumidas em seis etapas: 

(1) problematização, (2) identificação das oportunidades, (3) análise do mercado e 

concorrência, (4) definição do problema, (5) geração de alternativas, (6) especificação e 

execução do projeto e suas características gerais de aplicação prática. 

 

Quadro 3: Síntese dos modelos teóricos de metodologia dos autores estudados. 

 Etapas Características 

1 Problematização  O que melhorar? Porquê melhorar? Como melhorar? 

2 Identificação das oportunidades Feita por meio de pesquisa de mercado 

3 Análise de mercado e concorrência 
Conhecer as demandas do mercado identificado e também as 

características dos produtos que já estão inseridos neste mercado. 

4 Definição do problema  Especificação da necessidade 

5 Geração de alternativas.  Definição do conceito e desenvolvimento do modelo piloto 

6 
Especificação e execução do 

projeto. 
Definições técnicas e desenvolvimento do protótipo funcional. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Avaliando os diferentes modelos de metodologia design, pode-se afirmar que os projetos de 

design se iniciam com a etapa da problematização. Segundo Bonsiepe (1984) nesta etapa deve 

haver a definição do que melhorar e os fatores essenciais e influentes do problema. Para a 

coleta destes dados deve se conhecer a resposta de três perguntas básicas formuladas pelo 

autor: (1) O que? A situação ou coisa que se deve melhorar, os fatores essenciais do problema, 

os fatores influentes. (2) Porque? Os objetivos, a finalidade do projeto incluindo os 

requisitos/critérios que uma solução boa deve ter. (3) Como? O caminho, os meios, métodos, 

técnicas, recursos humanos e econômicos, tempo disponível, experiência. 

A segunda etapa é a identificação das oportunidades. Esta etapa tem uma ligação com o 

mercado, e o consumidor. Geralmente é elaborada com pesquisas de mercado com o intuito de 

conhecer melhor o consumidor e suas demandas. Baxter (1995), divide esta etapa em três 

fases, a pesquisa e a análise da oportunidade, a justificativa da oportunidade e a origem da 

oportunidade.  
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A terceira etapa é a análise do mercado e da concorrência, esta etapa especificamente, foi 

formulada através de ligações de diversas premissas identificadas pelos autores, mas não 

especificamente de um. Trata basicamente de conhecer os potenciais concorrentes no mercado 

e estuda-los. Deve se estar atento aos seguintes itens desta análise: competitividade, 

precificação, distribuição e logística, nichos específicos ou genéricos e fica aberto ao 

acréscimo de outros itens nesta mesma linha raciocínio. 

A quarta etapa trata da definição do problema. Munari (2002) afirma que o “problema” na 

metodologia do design ocorre a partir de uma necessidade. De uma certa forma, esta etapa é a 

consequência das outras três, ou seja, para definir o problema é necessário, antes, cumprir as 

três etapas anteriores, problematizando, identificando as oportunidades e analisando mercado 

e os concorrentes. 

A quinta etapa é a geração de alternativas. Esta etapa, recebeu contribuições de diversos 

autores. De um modo geral esta etapa trata do desenvolvimento do produto e tem como 

objetivo transformar ideias em um conceito e em seguida em um modelo piloto, em 

conformidade com as informações determinadas pelas etapas anteriores. Ferramentas como 

croquis, renderigns desenhos técnicos, mock-ups, são facilitadoras deste processo. Ao final 

desta etapa, é gerado um modelo totalmente viável, e que atenda a todas as demandas 

apresentadas nas demais etapas. Este modelo deve ser apresentado com as características 

definitivas de proporção, interface, estética e funcionalidade. Fundamentalmente, testes de 

ergonomia e usabilidade devem ser executados e processos construtivos e materiais, devem 

ser definidos. 

A última etapa é a especificação e execução do projeto. Esta etapa também foi discutida por 

diversos autores. Trata-se da última etapa antes do produto entrar em produção e 

comercialização.  O modelo gerado na fase anterior é reconstruído tecnicamente em forma de 

protótipo funcional, como o máximo procedimentos fabris a serem utilizados na produção em 

escala. Este protótipo, deve se assemelhar ao máximo com o modelo anterior e deve ser 

submetido aos procedimentos técnicos de configuração de seus componentes e a testes de 

resistência e usabilidade definitivos. 
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3.2 - Análise das práticas de design em Nova Serrana 

 

Na análise das práticas de design verifica-se que os profissionais procuram expor seus 

métodos de trabalho sem uma preocupação de seguir definições prévias do campo teórico. Ao 

exporem suas concepções, métodos de trabalho e técnicas, revela-se uma sequência lógica que 

merece análise face às definições teóricas sintetizadas como categorias prévias para análise de 

conteúdo. O quadro 2 mostra uma síntese das características da aplicação prática da 

metodologia de design a partir da visão dos entrevistados.  

 

Quadro 4: Síntese da metodologia elaborada a partir da experiência prática dos designers de calçados de Nova Serrana  

 Etapas Características de aplicação 

1 Problematização  

Através de informações coletadas por representantes, lojistas e sites de e-

commerce e pesquisas em viagens 

 Internacionais 

2 
Identificação das 

oportunidades 

Através de informações coletadas por representantes, lojistas e sites de e-

commerce e mídias sociais 

3 
Análise de mercado e 

concorrência 

Através de informações coletadas por representantes, lojistas e sites de e-

commerce e mídias sociais 

4 Definição do problema  
A necessidade nasce do monitoramento do mercado através dos lançamentos de 

produtos feitos pelos concorrentes 

5 
Geração de 

alternativas.  

Definição do desenho, dos processos e desenvolvimento do modelo piloto 

6 
Especificação e 

execução do projeto. 

Definições técnicas e desenvolvimento do protótipo funcional. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A etapa da problematização é um processo constante e acontece através do monitoramento 

permanente das mídias sociais, sites de e-commerce e contatos com lojistas e representantes 

comerciais. O foco é ficar sempre atento para um novo lançamento, e assim que isso 

acontecer o departamento comercial solicita o desenvolvimento de um produto similar.  
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Este processo é através de pesquisa, muitas empresas fazem essas pesquisas através 

da internet, viagens para o exterior e através dessas tendências é que eles vão 

lançando seus produtos. Hoje mais através de internet. (Entrevistado E6) 

O comercial das empresas trabalha em conjunto com os lojistas, eles passam as fotos 

e nós desenvolvemos em cima do que eles mandam, eles viajam para Europa e 

“sacam” as tendências e trazem pra desenvolver, não pode ficar exatamente igual, 

mas também não pode ficar muito diferente. As redes, tipo C&A, Renner e 

Riachuelo, eles trabalham com moda rápida e não podem errar porque eles compram 

muito, eles mandam as fotos já com fornecedor das matérias primas, se for produto 

internacional geralmente é pra copiar igual mesmo, mas se tiver similar no mercado 

daqui tem que mudar o desenho pra não ficar igual, muda só o material. Entrevistado 

(E6) 

 

A Identificação das oportunidades geralmente ocorre da relação próxima entre os lojistas e as 

empresas. Também são muito utilizadas as redes sociais como fonte de informação. 

 

Geralmente é através de pesquisa, a gente trabalha aqui com o proprietário da 

empresa e através também dos representantes e lojistas passam mais ou menos uma 

ideia para a gente e através disso aí começa meu trabalho. (Entrevistado E5) 

[...] hoje as coisas estão acontecendo muito rápido com movimento de redes sociais, 

então, nós vemos assim, as tendências europeias, que as blogueiras brasileiras que 

estão sempre lá fora vem e trazem para o Brasil. Tem marcas fortes que trazem 

aquela tendência, eu tenho percebido que as marcas fortes do Brasil estão 

trabalhando uma estação na frente, por exemplo, hoje estamos aqui no verão e eu 

vejo muitos produtos já de inverno que as marcas estão inserindo no mercado. Então 

eu acho que já está vindo pronto, eu acho que não é impossível, mas seria um 

trabalho muito forte de divulgação, inclusive eu acho que seria de ditadores de 

tendência. (Entrevistado E3) 

 

Análise de mercado e concorrência ocorre frequentemente, as empresas buscam estar mais 

atentas possível ao mercado e a seus movimentos. 

 

Primeiramente elegemos uma marca que tem alguma afinidade levando em conta os 

processos técnicos, a matérias primas utilizadas e o resultado comercial. Fazemos o 

acompanhamento de grandes marcas dos estados unidos e Europa. (Entrevistado E1) 
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A Definição do problema segue sempre a mesma premissa. A demanda por um produto que 

esteja em evidencia no mercado e que seja viável economicamente e tecnicamente. 

 

Mesmo as grandes empresas hoje que tem suas marcas próprias que tem seus 

designers, procuram inspiração também em produtos de grandes marcas porque eles 

são lançadores de tendência. (Entrevistado E6) 

 

A geração de alternativas se dá geralmente tendo um modelo já pronto como base, e a partir 

dele as interferências estéticas e técnicas são proferidas. O modelo piloto é confeccionado, e 

serve para combinação de cores e acerto da matéria prima, processos, cálculo do custo, 

consumo e especificações produtivas. 

 

[...] a partir do momento que a gente se identifica nestes três aspectos: visual, 

processual e comercial começa a fazer adaptações com as matérias primas 

disponíveis, de processos [...] e por último o consumidor final através do lojista nos 

exige adaptações [...] (Entrevistado E1) 

 

A especificação e execução do projeto contempla a elaboração do protótipo funcional, 

configuração de componentes, materiais e testes diversos. 

 

Tipo assim: “eu quero desenvolver este produto aqui” e me é passado e em cima 

disso aí começo de procurar sola, forma, fazer todo desenvolvimento do calçado, 

procuro os parceiros na parte do desenho técnico pra fazer o desenvolvimento que 

não cabe à nossa parte, e assim tem várias atuações né, cada um trabalha de uma 

forma, eu trabalho dessa forma, eu procuro trabalhar sempre presente com a empresa 

e os representantes, com toda linha que é passada pra mim, faço desenvolvimento, 

corro atrás de forma, sola, faço os desenhos apresento o primeiro protótipos e 

através disso aí, se foi aprovado ou se vai ter alteração ou não começa o 

desenvolvimento na parte final. (Entrevistado E5) 
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3.3 - Teoria e prática no design de calçados em Nova 

Serrana 

  

Verifica-se que os entrevistados seguem processos de design que encontram respaldo na 

sequência lógica de projetos de design definidos teoricamente, expondo, de modo próprio, 

suas justificativas.  

A problematização, na concepção técnico-científica está ligada ao produto e sua relação com 

o usuário, o mercado e a produção. A partir dos relatos dos entrevistados, pode-se afirmar 

como síntese que a problematização está associada diretamente ao monitoramento dos 

produtos em evidencia no mercado.  

A identificação das oportunidades é concebida teoricamente como captação das demandas do 

mercado através da figura do consumidor final. Em Nova Serrana, o monitoramento não está 

no consumidor e sim no produto através da internet, lojistas e representantes comerciais. 

A análise do mercado e da concorrência, trata basicamente do conhecimento acerca dos 

potenciais concorrentes no mercado. Para os entrevistados também existe este tipo de análise, 

porém, as ações mais efetivas são pautadas novamente através do monitoramento das marcas 

famosas. A preocupação não é diretamente com o concorrente, e sim com a fonte de 

inspiração que ele adotou. 

A definição do problema de design fundamenta-se na perspectiva científica pela identificação 

de uma necessidade ou demanda. Já em Nova Serrana, verifica-se que a identificação desta 

demanda, novamente está ligada ao monitoramento do mercado aguardando a ação das 

marcas lançadores de tendência para tomarem suas decisões. 

A geração de alternativas parte, na concepção científica, pela determinação de conceito do 

produto. Na sequência, segue o amadurecimento, desenvolvimento e experimentações para 

maturação da proposta. A análise das entrevistas enseja uma síntese que revela diferença 

apenas na fase inicial. Diferentemente de se trabalhar um conceito, o desenvolvimento parte 

de uma ideia pré-estabelecida, geralmente extraída do monitoramento do mercado ou 

demandada pelo lojista. 
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A derradeira etapa é a especificação e execução do projeto. Nesta fase, pode-se afirmar que há 

uma semelhança entre aquilo definido pelos teóricos do design e as práticas dos 

desenvolvedores entrevistados. Em ambos os casos o objetivo é viabilizar as definições da 

etapa anterior. Há, evidentemente, características que são peculiares pelo tipo de produto 

desenvolvido, mas de um modo geral há a confecção de um protótipo funcional e testes. 
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4 - Cultura e simulacro em Nova Serrana 

 

O design praticado em Nova Serrana envolve aspectos da cultura contemporânea, incluindo os 

desafios do consumo e seus efeitos sobre a inovação e a cópia, a inspiração e a imitação, 

configurando também o simulacro, sob a ótica de pensadores como Canclini (2011), Shenkar 

(2011), Moraes (2006) e Baudrillard (1975).  

A análise das entrevistas revela que o design na indústria calçadista de Nova Serrana está 

pautado em três vetores, a cópia, a inovação e a “inspiração”. A cópia é um ato ilícito, com 

penalidades previstas em lei. Ela não ocorre por iniciativa do designer, sempre está ligada a 

uma cadeia de produção e distribuição já estabelecida há muitos anos.  

É pertinente ressaltar previamente, que algumas das falas dos entrevistados descritas neste 

capítulo têm um conteúdo muito parecido com as utilizadas no capítulo anterior sobre as 

práticas de design, mas serão analisadas em contextos distintos.  

O ponto de partida é o foco no processo de inovação que existe, na cidade mesmo que de 

forma tímida, e o desenvolvimento de produto ao qual os profissionais do setor calçadista 

denominam de “Inspiração”, e que é, amplamente difundido pela grande maioria dos 

designers e chancelado pelos empresários, lojistas, representantes e demais elos do Arranjo 

Produtivo local (APL). 

 

4.1 - Imovação  

 

Este debate se inicia com a apreciação do conceito do relativismo cultural defendido por 

(CANCLINI, 2011). Este ponto de vista, expõe que, cada cultura possui características 

próprias e intrínsecas e devem ser aceitas como são. Pode se dizer que, esta mesma premissa, 

se aplica à indústria calçadista de Nova Serrana. Segundo os entrevistados, o desenvolvimento 

dos calçados nas indústrias locais é baseado predominantemente pelo método da “inspiração” 

em outros calçados, independente da marca ou origem. 
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Este processo é relatado por todos os entrevistados como a forma predominante de se 

desenvolver os calçados nas indústrias locais, os entrevistados não relutam em enfatizar esta 

prática, ao contrário daqueles que optaram pela cópia, que não comentam sobre o assunto.  

 

“ [...] vejo muitos profissionais que conseguem usar produtos que já estão no 

mercado e a partir deles criar um novo produto. “ (Entrevistado E2) 

“ Eu lido com muitas empresas que investem em pesquisa, que trazem muita 

inspiração de outros países para desenvolver suas coleções, não idênticas, trabalham 

com material diferenciado, buscam tecnologia fora e adaptam à realidade de Nova 

Serrana e para o cliente brasileiro. “ (Entrevistado E1) 

 

Outra forma de trabalho derivada da “inspiração” é a Bricolagem (montagem) relatada pelo 

E4 e também praticada pelo E3: 

 

“ Pode ser um trabalho extenso de redesenho ou pode ser um trabalho breve de 

bricolagem juntando partes existentes de calçados unidos para criar algo que engane 

aos olhos. “ (Entrevistado E4) 

“ Eu trabalho numa linha de produto que eu sei que teve uma boa saída, as vezes 

você consegue aproveitar algumas partes dos calçados exemplo, um traseirinho 

fechado, aproveitar o traseiro e mudar apenas a frente de acordo com a tendência 

que está agora no mercado, exemplo, no ano passado estava em alta mantas de strass 

brilho e agora, nesta estação, os tramados, aí, você consegue a partir de um produto 

já existente lançar um outro. “ (Entrevistado E3) 

 

O E6 ressalta a importância do designer para o desenvolvimento da indústria local, mas 

reafirma a dependência da inspiração para conceituar seus modelos:  

 

 [...] mesmo as grandes empresas hoje que tem suas marcas próprias, que tem seus 

designers, procuram inspiração também em produtos de grandes marcas porque eles 

são lançadores de tendência. [...] o designer hoje tem uma importância muito grande 

para a cidade, mas não deixam de estar se inspirando nas grandes marcas. 

(Entrevistado E6) 
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Estas afirmações expressam a grande difusão que a “Inspiração” alcançou nas empresas de 

Nova Serrana, mas, um questionamento é pertinente neste contexto, de que forma esta prática 

é conduzida pelas empresas e seus designers? Esta é pergunta a ser respondida inicialmente 

nesta etapa.  

Este método usual na indústria calçadista local e também na indústria calçadista nacional pode 

ser compreendido por guardar similaridades com o conceito da Imovação proposto por 

Shenkar (2011). Foi possível perceber o desconhecimento por parte dos entrevistados de 

algumas terminologias usuais em estudos científicos, uma destas terminologias é justamente a 

Imovação. Outra recorrência é a confusão entre imovação e inovação conforme será visto 

mais adiante. 

A “inspiração”, segundo os entrevistados tem várias descrições, todas muito parecidas e ao 

mesmo tempo sem uma definição exata: 

 

Inspiração para mim é pegar a essência do produto, e´... “esse ano vai ter muito 

laço? Então é desenvolver um laço e não pegar e copiar aquele laço”. É a 

informação das cores que vão ser usadas, as cartelas de cores. Modelos de solado, 

“que solado vai ser mais alto, esse ano vai ser mais baixo... não agora está voltado 

para os fechados” isso para mim é inspiração, não copiando idêntico, nunca copiar e 

sim ver o que tem para poder desenvolver o produto. (Entrevistado E2) 

 

Segundo a teoria do relativismo cultural de Canclini (2011) abordada no capítulo 1, não nos 

cabe julgar e sim aceitar essa realidade como ela é, mas, isso não nos impede de compreender 

os motivos que levam à esta prática. Os motivos estão evidenciados na justificativa para a 

defesa que Shenkar (2011) faz do conceito de Imovação Ele afirma que que a única maneira 

de indivíduos e sociedades se manterem atualizados é imitar o que já existe de maneira 

melhor.  

Esta é justamente a base do conceito da imovação proposto pelo autor e coincide exatamente 

com a defesa feita pelos entrevistados sobre a “Inspiração”. No caso de Nova Serrana, o “se 

manter atualizado” diz respeito às tendências do mercado e o “imitar de maneira melhor”, na 

verdade, pode ser traduzido por “adaptar o produto inspirado ao contexto local” como afirma 

o entrevistado E2: 
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Eu trabalho numa linha de produto que eu sei que teve uma boa saída [...] aí, você 

consegue a partir de um produto já existente lançar um outro [...]. (Entrevistado E2) 

 

A imovação defendida por Shenkar está em consonância com outro conceito defendido por 

Canclini, o da “massividade cultural”. Para Canclini as sociedades modernas vivem o dilema 

entre a “divulgação” e “distinção” de suas culturas. Estas grandezas são antagônicas, pois 

tratam de valores opostos em essência como por exemplo a luta do artesanal para sobreviver a 

um mundo industrial nos primórdios da Revolução Industrial conforme relatado por 

(BÜRDEK, 2006). Para Canclini: 

 

As sociedades modernas necessitam ao mesmo tempo da “divulgação” – ampliar o 

mercado e o consumo dos bens para aumentar a margem de lucro – e da “distinção” 

– que, para enfrentar os efeitos massificadores da divulgação, recria os signos que 

diferenciam os setores hegemônicos (CANCLINI, 2011. p. 37). 

 

Este embate entre vertentes antagônicas está presente no dia a dia dos designers atuantes em 

Nova Serrana. Eles vivem o dilema da criação e suas incertezas comerciais e a simulação, 

mais conhecido na cidade por “inspiração” e suas garantias. O entrevistado E1 relata que este 

método é usual nas empresas calçadistas da cidade: 

 

Olha, a maioria das fabricas da cidade que trabalham assim, trabalham porque é 

mais garantido o retorno comercial, é mais confiável. As que não trabalham, 

preferem copiar, mas correm risco de fiscalização pegar. A desvantagem de trabalhar 

assim é ter que ficar esperando sair a tendência pra poder desenvolver, a gente ta 

sempre no aguardo e depois tem que filtrar, esperar outras marcas fazer pra ter 

certeza que o produto vingou mesmo, sabe. A gente pesquisa pra caramba e não 

pode usar o material porque os empresários só acreditam depois que as redes 

começam a pedir. Os profissionais da cidade não têm moral para criar da sua cabeça, 

tem que ver alguém fazendo pra eles acreditarem né? (Entrevistado E1) 
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Por sua vez, o Entrevistado E3 ressalta o cerco que é feito pelo lojista durante todo o processo 

de design buscando garantias no que tange ao retorno comercial: 

 

“O retorno do lojista é praticamente certo porque ele supervisiona o 

desenvolvimento e até dá palpite, se fica muito diferente do original ele manda 

mudar, manda e-mail rabiscado na foto pra fazer alteração, mas não deixa fazer igual 

pra não dar problema. Não vejo nenhum problema nisso [...] “ (Entrevistado E3) 

 

Pode se considerar a possibilidade da existência da contrafação nestas afirmações. Vidigal 

(2014) diz que a “contrafação” está associada à mensagem que o produto busca transmitir, e 

neste caso, fica evidente a intenção de manter as características estéticas do produto original, 

mesmo tentando descaracteriza-lo com intervenções no seu desenho, o dolo é evidente. 

Na mesma linha, o entrevistado E1, vai além e toca no assunto chave desta relação que é o 

fator preço: 

 

“o consumidor final através do lojista nos exige adaptações mirabolantes para se ter 

um produto com visual bacana e de formas e shapes atuais e com preços 

espetacularmente proporcional ou até um pouco abaixo do que deveria ser. “ 

(Entrevistado E1) 

 

O entrevistado E1, descreve o processo de “inspiração” desde a sua fase inicial. Ele mostra 

que este método utilizado no desenvolvimento de calçados em Nova Serrana, é o mesmo 

método utilizado em grandes empresas do setor no Brasil. 

 

“Primeiramente elegemos uma marca que tem alguma afinidade levando em conta 

os processos técnicos, a matérias primas utilizadas e o resultado comercial. Fazemos 

o acompanhamento de grandes marcas dos Estados Unidos e Europa igualzinho as 

marcas de grife fazem, Arezzo, e Schutz principalmente, e a partir do momento que 

a gente se identifica nestes três aspectos: visual, processual e comercial começa a 

fazer adaptações com as matérias primas disponíveis, de processos [...] ” 

(Entrevistado E1) 
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Este método, não tem um alvo fixo, pode ser uma grande empresa multinacional como Nike, 

Adidas, Stella McCartney ou Prada. Pode ser uma empresa genuinamente brasileira como 

Olympikus, Arezzo, Schutz ou Carmem Steffens. Mas, pode também ser uma empresa local, 

da própria cidade de Nova Serrana, não importa, basta que esta empresa esteja em evidencia 

no mercado comercializando um produto considerado um “sucesso de vendas. 

 

 “ Eu mesmo me inspiro em várias outras marcas para estar fazendo o meu 

trabalho[...] a maioria das vezes é inspiração mesmo nas grandes marcas. [...] “ 

(Entrevistado E5) 

 

Os entrevistados E4 e E5 afirmam que a definição dos projetos a serem desenvolvidos é feita 

pelo departamento comercial das empresas na figura dos seus proprietários em conjunto com 

representantes e lojistas: 

 

“A necessidade é identificada pela área comercial e aí se faz a opção de copiar ou 

fazer uma versão genérica, tem industrias que escolhem usar a cópia correndo 

grandes riscos tem indústrias que preferem fazer parecido para desviar a atenção do 

copiado. “ (Entrevistado E4) 

“ Geralmente é através de pesquisa, a gente trabalha aqui com o proprietário da 

empresa e através também dos representantes e lojistas passam mais ou menos uma 

ideia para a gente e através disso aí começa meu trabalho. Tipo assim: “eu quero 

desenvolver este produto aqui” e me é passado e em cima disso aí começo de 

procurar sola, forma, fazer todo desenvolvimento do calçado, procuro os parceiros 

na parte do desenho técnico pra fazer o desenvolvimento que não cabe à nossa parte, 

e assim tem várias atuações né, cada um trabalha de uma forma, eu trabalho dessa 

forma, eu procuro trabalhar sempre presente com a empresa e os representantes “ 

(Entrevistado E5) 

 

Este dilema, gera uma dissimulação das reais características do design dos calçados 

produzidos em Nova Serrana. Novamente recorre se a Canclini (2011), evidenciando o debate 

sobre a proteção da cultura regional contra o exógeno que, chega de todos os cantos do mundo 

para Nova Serrana.  
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O autor afirma, que esta proteção não é mais necessária, e o que deve ocorrer é uma interação 

das características regionais com as exógenas. Nova Serrana parece seguir esta premissa ao pé 

da letra, mas de maneira invertida. Ao invés de criar uma estética de design na qual as 

características próprias servem como base e são acrescidas com pitadas de exogenia, a 

indústria local se baseia em características estrangeiras com estéticas importadas onde as 

pitadas de regionalismo são acrescidas discretamente. Esta realidade supostamente impede o 

afloramento de uma identidade própria do calçado de Nova Serrana.  

A ascensão desta suposta identidade poderia abarcar características regionais conforme é já 

ocorre em produtos oriundos de outros arranjos produtivos locais (APL) como o circuito das 

malhas de Jacutinga-MG, a indústria moveleira de Ubá-MG, as cachaças artesanais de Salinas-

MG e as gemas e joias de Teófilo Otoni-MG. Nestas cidades polo, o regionalismo se faz 

presente no produto moldando características singulares que os tornam reconhecidos 

nacionalmente, criando uma simbiose indissociável entre a região e o produto local.  

Este processo da busca de uma identidade local gera controvérsias entre os designers e 

empresários da cidade. Alguns afirmam que ele proporciona uma grande vantagem em relação 

à inovação que é a celeridade no processo de desenvolvimento do produto. Outra grande 

vantagem é a redução dos riscos de insucesso do produto no mercado. 

 

 “ O tempo gasto para desenvolver é o mais importante, agiliza o processo, mais 

rápido do que inventar do zero, você tem uma base e desenha em cima daquilo. Não 

vejo nenhuma desvantagem em trabalhar assim. “ (Entrevistado E2) 

“Putz”, deixa eu ver. A motivação tá no fato de ter a oportunidade de desenvolver 

um produto com menos risco de errar, o mercado já conhece o produto. “ 

(Entrevistado E3) 

 

O entrevistado E3, vê a falta da identidade da marca como o único problema neste processo.  

 

“ Uai, A falta de identidade da marca é o único problema, mesmo não copiando 

igual, fica faltando a criação mesmo, sabe, para o público da empresa. Agora, sem 

dúvida nenhuma o respaldo do mercado é mais certo porque você tem um produto 

que já é conhecido, não vai ter erro. (Entrevistado E3) 
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“ Então, Nova Serrana precisa ter uma identidade própria que ainda não foi 

alcançada. “ (Entrevistado E6) 

 

Para o entrevistado E6 a padronização dos modelos que são “inspirados” é o único problema. 

 

“ Acho que a concorrência fazer a mesma coisa é um problema, todos são iguais. Na 

“fartura” você vê um resumo do que o mercado está fazendo e você chega lá e vê 

todo mundo vendendo tênis branco, ano passado era tênis colorido, aquele da Adidas 

superstar. Fora isso não vejo problema, só vantagem. “ (Entrevistado E6) 

 

O estágio de desenvolvimento do design em Nova Serrana guarda similaridades com algumas 

características históricas do design brasileiro. Moraes (2006), afirma que o design brasileiro se 

inicia com bases importadas e no decorrer dos anos as características locais são inseridas aos 

poucos.  

É exatamente o que ocorre com as empresas locais como já evidenciamos em algumas 

palavras dos entrevistados acima, quando afirmam que as indústrias trazem a base da pesquisa 

do exterior, mas não só as empresas situadas em Nova Serrana fazem isso, segundo o 

entrevistado E4 esta prática é geral e cita uma das maiores indústrias nacionais como 

exemplo: 

 

“ Um grande exemplo no Brasil é o que a olympikus faz por utilizar de grande 

expediente de criação a partir de modelos que são comprados no exterior, é muito 

fácil perceber nas vitrines que o produto olympikus tem correlação com outros 

produtos que são bons de venda no mercado mundial. “ (Entrevistado E4) 

 

É pertinente supor, que o que houve então, foi um processo de hibridação do design local nos 

moldes propostos por Canclini (1990). Isto pode ser verificado ao serem analisadas as 

diversas influencias de diferentes demandas estilísticas, culturais, e comercias que são 

impostas aos designers e empresários de Nova Serrana criando assim uma heterogeneidade 

morfológica que não podem ser atribuídas como marca da indústria local.  
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“ Então, eu acho que hoje a briga está mais difícil. Eu dou o meu exemplo, a fábrica 

começou fazendo apenas rasteira e depois coma exigência do mercado, começamos 

a fazer sapatilhas, bico redondo, fazíamos então rasteiras e sapatilhas bico redondo. 

Então, de acordo coma necessidade do próprio lojista e também tendências de moda, 

hoje eu faço, rasteiras, sapatilhas de bico redondo, sapatilhas de bico fino, tênis, 

bota. Então, as fabricas estão tentando seguir as tendências, mas juntamente com 

isso vem a inovação porque as fábricas estão inovando, estão fazendo produtos 

novos. [...] existem as empresas que apostaram ali no primeiro momento e depois 

com o boom do mercado, a própria informação mesmo que está dando muito tênis, 

todo mundo quer tênis, as meninas só estão usando tênis, os lojistas só querem tênis, 

aí todo mundo passou a fazer tênis. ” (Entrevistado E2) 

 

Antes deste processo ocorrer, as indústrias locais eram focadas em produtos específicos, 

existiam as empresas especializadas em tênis jogging, chuteiras, futsal e outros vulcanizados, 

sandálias e modinha feminina, sapatênis e outros gêneros diversos Após a disseminação da 

hibridação, nota se uma vasta amplificação do mix de produtos (coleção) produzidos por cada 

empresa, o que obrigou as grandes empresas da cidade a se dividirem em duas ou mais para se 

especializar em áreas distintas, por exemplo: tênis, sandália e injetados. 

Alguns entrevistados como o E6, compreendem que criam “inspirações” através da inovação. 

 

“ A própria empresa em que eu trabalho “inova” muito nesta questão de produtos 

similares, mas com visual próprio e com sua própria identidade. “ (Entrevistado E6) 

 

O entrevistado E4 evidencia o mesmo ponto de vista ao relatar que se utiliza da “inovação”, 

não apenas para criar novas soluções reais, mas também, para simular tecnologias e apresenta-

las ao consumidor como algo inovador e funcional, mas, não com alguma função prática e sim 

visual:  

 

“ Em função das tecnologias limitadas e do preço e materiais estabelecidos pelo 

arranjo produtivo, toda inovação que pareça ser muito tecnológica ela vai ser sempre 

limitada a um enfeite, então ela se torna apenas um adorno. “ (Entrevistado E4) 

“ Tem dois caminhos para inovação na cidade que são os adornos que se criam e dos 

materiais, então no arranjo produtivo de Nova Serrana são dois caminhos para se 
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alcançar a inovação, ou é pelo visual estético, pelos adornos, ou é pelo material, no 

caso o EVA (um tipo de borracha expandida) foi uma inovação recente e a mistura 

de materiais torna essa inovação poderosa, fora isso, parece que é planejado para que 

a cidade não tenha mais inovação além dessa, aí a inovação pode entrar no negócio, 

entra o marketing e a estratégia de negócio, mas, no produto em si, a inovação vai 

estar amarrada no material e no visual. “ (Entrevistado E4) 

 

Nestes dois casos, fica evidente a confusão dos entrevistados ao afirmarem que o que eles 

produzem se caracteriza por inovação, porém, ao analisar o contexto geral das respostas, fica 

evidenciado que se trata da chamada “inspiração”. 

 Diante deste pressuposto, não se pode denominar que este método seja inovação, mas sim, 

imovação, conforme descrito por Shenkar (2011), onde a inovação se funde com a imitação. 

Outro fator a ser considerado é a evidente intenção de criar uma simulação do real com o 

objetivo de proporcionar ao cliente, um produto com visual em concordância com o modelo 

original, mas, que, na prática não tem a mesma funcionalidade. Esta prática se caracteriza por 

vender a imagem de uma tecnologia apenas aparente, mas, não efetiva.  

É possível classificar esta praxe através de vários conceitos de ilícitos relacionados à atos 

similares à cópia, um destes é destacado por Baize (1999), cujo conceito de imitação reflexiva 

que toma emprestado do produto original algumas de suas características, mas conserva 

características específicas suas. Outro fator que reforça a teoria de Baize neste caso, é a 

intenção, que não é de enganar o consumidor, mas arbitrar a escolha entre o original e a cópia. 

O imitador tenta colocar o seu produto como equivalente ao original, mas não diretamente um 

concorrente (STREHLAU, 2004 apud BAIZE, 1999, p. 50-51). 

Estes fatos elencados, permitem afirmar que o design praticado em Nova Serrana gera o 

chamado produto genérico nos mesmo moldes descritos por (SUZIGAN et al. 2005, p. 8), que 

define como uma adaptação de modelos existentes no mercado, em geral, importados. Essa 

definição é corroborada pelo entrevistado E4. 

 

“ A necessidade é identificada pela área comercial, e aí, se faz a opção de copiar, ou 

fazer uma versão genérica, tem industrias que escolhem usar a cópia correndo 

grandes riscos, tem indústrias que preferem fazer parecido, para desviar a atenção do 

copiado. (Entrevistado E4) 
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Ao findar este debate sobre imovação (ou “inspiração”) é possível pressupor que o capital 

simbólico local envolvido na produção pelas indústrias calçadistas de Nova Serrana é, cada 

vez mais, preterido diante do valor agregado pelo capital simbólico de marcas estrangeiras, e, 

a cada estação, a troca de símbolos entre o local e o exógeno predomina. Este fator, pode estar 

inibindo a afirmação de uma simbologia aos calçados locais baseada em valores regionais, em 

prol de interesses mercadológicos. 

 

4.2 - Os desafios da prática da inovação  

 

A inovação é um tema debatido à exaustão em qualquer discussão referente à 

desenvolvimento de produtos, independente de qual segmento da indústria seja. Ela é a 

palavra chave de alguns autores como Tidd (2008), Shenkar (2011) Salerno e Kubota (2008) e 

Vidrik (2013). 

Este último, afirma que, atualmente a inovação é um fator de sobrevivência para as empresas. 

Shenkar (2011) alerta que a inovação pressupões riscos, pois o empreendedor ruma por um 

caminho desconhecido. 

Os caminhos para inovar são conhecidos e amplamente difundidos. Instituições como o 

SEBRAE prestam assistência a empresas que optem por este caminho, que, sabidamente não é 

fácil e muito menos uma garantia de sucesso.  

Nova Serrana é assistida pelo Sindicato da Industria calçadista (SINDINOVA), pelo SENAI, 

Serviço Nacional da Industria e mantem parceria com Federação das Indústrias de minas 

Gerais (FIEMG) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Além disso, existe na cidade instituições financiadoras de crédito.  

Esta estrutura montada para dar apoio as empresas pressupõem que qualquer uma que opte 

pela inovação terá o apoio das instituições. O incentivo destas instituições e do Estado não 

parece ser problema conforme demonstrado no Arranjo Produtivo Local (APL).  

Diante deste quadro, torna-se pertinente uma pergunta: Se a estrutura básica já está montada 

no APL, porque, tão poucas empresas se interessam em investir em inovação?  
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A inovação é tratada pelos entrevistados também pelo termo “criação”. De um modo geral, 

eles têm uma boa percepção etimológica da palavra, mas, analisando as descrições, fica 

evidenciada a dificuldade de alguns em definir exatamente o seu significado: 

 

Inovação é algo que tem que chocar, é algo que tem que despertar no primeiro olhar, 

na primeira intimidade com a peça, tem que causar o choque inicial, tem que causar 

alguma pergunta, tem que causar algum frisson, um brilho nos olhos de uma certa 

forma porque a palavra já fala, é o novo, inovar é algo que nunca foi visto, ou que 

nunca foi visto de uma certa forma, eu nunca tinha visto sapato sem salto, mas 

temos aí sapatos sem salto, então isso é inovação. Mas inovação de fato é algo que 

nunca foi visto daquela forma é que de fato foi uma inspiração surgida daquele setor 

específico pra isso. Nós nunca vamos ver algo inovador em termos de design lá no 

meio da produção, nós vamos ver algo inovador no local certo, nas feiras, nos 

movimentos onde realmente vai ter então inovação é algo que choca e que nunca foi 

feito, pelo menos, daquela forma. (Entrevistado E1) 

Inovação para mim é quando vem na contramão do que está lançando e o público 

final vê e fala: “nossa é isso aqui que eu quero. É ter a coragem de investir e 

acreditar nesse produto e você vai colher esse fruto quando chegar ao consumidor 

final, isso demora um certo tempo, tem que acreditar nesse produto, fazer ele 

acontecer. “ (Entrevistado E2) 

Eu entendo por novo, coisas novas. Inovar, criar sempre uma coisa nova. “ 

(Entrevistado E3) 

“Inovação é algo diferente daquilo que existe pra resolver problemas e ajudar ou 

facilitar a vida das pessoas. “ (Entrevistado E4) 

“ É sempre você estar buscando, inovando seu produto, sempre estar buscando 

coisas diferentes e estar podendo inovar a sua marca, sua empresa, seu produto. ” 

(Entrevistado E5) 

“ Eu acho que é aquilo que ainda não tem no mercado. É buscar produtos diferentes, 

materiais diferentes, construção de solado, eu acho que isso é inovação. Mas como 

eu disse no começo eu acho que a inovação tem que partir de um produto que já 

existe e você inovar em cima daquilo. Fazer algo que lembre aquele produto, mas 

que seja diferente e que tenha um valor agregado em cima dele.” (Entrevistado E6) 

 

Para alguns entrevistados, a cidade tem empresas que inovam, mas geralmente, esta inovação 

está ligada ao processo fabril, em alguns casos os entrevistados relatam casos de inovação de 
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produto. De um modo geral, a inovação em Nova Serrana ocorre no segmento de esportivos, e 

não no segmento da modinha feminina: 

 

“ [...] inovação no que diz respeito a visual, ao novo de fato eu não vejo. [...] eu acho 

que a inovação em Nova Serrana está em nível de processos. Quando um 

determinado setor encontra uma certa dificuldade processual, técnico, a criatividade 

de Nova Serrana neste aspecto é muito grande [...] eu acho muito difícil a gente dar 

o exemplo de criação na situação autentica de Nova Serrana no que diz respeito ao 

design, eu acho que está mais ligado à área processual e técnica. (Entrevistado E1) 

“ No calçado esportivo tênis eu fiz uma inovação num solado há três anos atrás que 

foi uma inspiração no sistema de articulação do nosso corpo, do corpo humano ou 

dos animais e esse sistema natural de articulação serviu de base para supor (sugerir 

que o sistema artificial faria o mesmo trabalho que as nossas pernas) que um 

amortecedor aparente de um tênis e isso poderia ser baseado que o sistema de 

amortecedor era articulado como nosso corpo, nossas pernas. Essa inovação não 

tinha sido pensada até então, foram gastos três meses de trabalho até chegar nessa 

inovação e a partir daí mais oito meses ou sete meses de desenvolvimento. Ao todo 

mais de um ano de dedicação, de expediente para se ter um produto comercial. 

(Entrevistado E4) 

“ Tem várias empresas aí que inovam sempre, buscando novos objetivos. Hoje em 

dia uma grande quantidade de empresas estão sempre inovando, sempre buscando 

algo novo e diferente. Sempre estão buscando novos materiais, novos fornecedores 

de matéria prima, novos componentes, isso é inovação, eu acho que tem vários 

segmentos estão fazendo isso. Uma pesquisa lá fora acontece muito, as pessoas estão 

viajando para fora buscando sempre estar com as coisas diferentes, um produto 

diferente, uma matéria prima diferente, uma sola diferenciada, constantemente os 

empresários de Nova Serrana estão fazendo isso. “ (Entrevistado E5) 

 

Segundo (TIDD, 2008 apud PORTO; BROD JUNIOR, 2010, p. 4), existem quatro categorias 

de inovação, dentre as quais, apenas uma se aplica à realidade de Nova Serrana que é a 

inovação de processo. Não é possível afirmar que os outros tipos de inovação (inovação de 

produtos ou serviços, inovação de posição e inovação de paradigma) são contemplados nas 

empresas locais, segundo a opinião dos entrevistados. 

Para os entrevistados E2, E3 a inovação existe sim em Nova Serrana, mas para poucas 

empresas que focam um público mais restrito. Para o entrevistado E6 a inovação em Nova 
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Serrana deve ser implementada para uma categoria exclusiva de produto, mas, não em toda a 

linha produtiva da empresa: 

 

“ [...] poucas empresas, mas tem empresa que inova, que quer investir, que colhe 

esse lucro, é a logo prazo, mas elas são reconhecidas, essas empresas são 

diferenciadas e os clientes que vem para comprar dessas empresas já sabem que vão 

pagar um preço X porque essa diferenciação tem um custo. O cliente que compra é 

um cliente mais restrito, mas, ele também se dispõe a pagar por isso.” (Entrevistado 

E2) 

“ Então, aí depende do tipo de público porque Nova Serrana é um caso complicado, 

nós temos vários tipos de público, nós temos redes de lojas de magazines que muitas 

vezes não conseguem pagar o valor agregado que o produto tem, querem pagar 

muito pouco, mas ao mesmo tempo tem empresas que pagariam sim, isso eu acho, 

que a marca se dá o valor também, igual hoje no mercado que tá, por exemplo tênis, 

várias marcas fizeram, tem tênis de preços muito baixos até preços medianos, isso, o 

próprio cliente consegue perceber o que é que aquele produto mais caro tem de 

diferencial e de valor agregado, aí cabe ao lojista entender o tipo de público que ele 

tem, porque você tem um tênis do tipo muito barato que tem uma matéria prima 

inferior, que tem um solado inferior e com certeza a durabilidade dele será menor, e 

em contraponto, você tem um outro tênis que é feito numa matéria prima mais 

elaborada mais durável, um sistema de montagem diferente e que Às vezes consegue 

atender melhor um outro público desse lojista, então é importante fazer essas 

separações.” (Entrevistado E3) 

“ Também tem a questão de uma linha de segmento, a inovação deve partir, mas, eu 

acho que no segmento próprio eu acho melhor do que a inovação. A inovação em 

Nova Serrana não é tão atrativa quanto à própria cópia. “ (Entrevistado E6) 

 

Estas segmentações sugeridas pelos entrevistados, podem ser enquadradas, na teoria da 

hierarquia das necessidades de Maslow (1962). Pelo princípio, é possível criar níveis 

diferentes de produtos com faixas distintas de valor. Neste caso específico, os produtos de 

maior valor agregado, estariam no topo da pirâmide de Maslow, representando uma pequena 

fatia da produção da empresa, desta forma as consequências de um provável fracasso destes 

produtos diferenciados não afetariam as margens de lucro da empresa. 

Alguns fatores foram apontados como catalisadores deste processo de inovação, como a 

informação:  
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“O responsável por esta inovação é a informação e a necessidade de ter um 

diferencial, exemplo o tênis, está muito em alta o tênis, no feminino que é minha 

área esta história do tênis specchio (espelhados), do tênis branco, então assim, as 

pessoas que enxergaram isso lá atrás e apostaram foram pessoas que inovaram e 

saíram na frente. Inovaram apenas por uma visão de mercado, e com isso, várias 

empresas vão andando atrás. “ (Entrevistado E2) 

 

É possível resumir a experiência da inovação em Nova Serrana como algo ainda em estado de 

formação. Há rejeição deste processo pelos empresários, lojistas, representantes comerciais e 

modelistas, mas não em totalidade. Fica evidente que os designers, em sua grande maioria, e 

alguns poucos modelistas e empresários, aprovam e implementam este processo. Esta rejeição 

característica de empresas que não estão dispostas a arriscar não é exclusividade de Nova 

Serrana. Um relato semelhante de Shenkar (2011) já foi citado no capítulo 1 desta pesquisa. 

Muitas são as barreiras que impedem a fluidez da inovação nas empresas locais, dentre elas 

podemos elencar algumas descritas pelos seis designers entrevistados. 

O entrevistado E1 aponta como um dos principais problemas a falta de Pesquisa e 

desenvolvimento. Ele afirma ainda, que as condições culturais desfavoráveis da cidade afetam 

diretamente o processo de criação de produtos inovadores na indústria calçadista local: 

 

 [...] primeiramente as fabricas investirem em pesquisa e desenvolvimento. 

(Entrevistado E1) 

Eu acho que a cultura da música, da arte com um, toda a cultura de tudo que envolve 

uma criação em novo seja em qualquer área que for, a inovação tecnológica, a 

inspiração artística, eu te diria que Nova Serrana é uma Cidade extremamente pobre 

culturalmente, é uma cidade extremamente pobre na área de artes, então como vai 

haver inspiração num local que tem mais transpiração? (Entrevistado E1) 

 

Ele delata a falta de profissionalismo dos empresários, que interveem no processo de design 

de forma ostensiva: 
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[...] o dono da fábrica acha que pode fazer este trabalho sem ter nenhuma base, sem 

ter nenhum conhecimento, sem ter nenhum talento, porque as vezes não tem a 

formação, mas tem muito talento e as vezes tem muita formação, tem muito estudo, 

tem muita pesquisa aplicada, mas a maioria dos diretores destas empresas, acha que 

podem assumir esta área na empresa [...] “ (Entrevistado E1) 

 

Este mesmo entrevistado expõe ainda, outra prática comum em empresas de administração 

familiar que é a interposição dos interesses da empresa com os interesses pessoais dos 

proprietários: 

 

[...] coloca o cronograma de pesquisa e desenvolvimento dentro da sua 

possibilidade, ou seja: só posso viajar tal dia, ai eu levo minha esposa pra aproveitar 

pra conhecer a torre Eiffel, vou aproveitar pra conhecer o Coliseu, ele não é 

profissional nessa área, ele quer assumir esta função porque ele acha, ele por, ele 

acha que não pode gastar e ele acha que gasta muito quando paga um profissional 

pra fazer o que ele não pode. “ (Entrevistado E1) 

 

Alguns entrevistados, elencam como principal empecilho para a inovação nas empresas de 

Nova Serrana os altos custos, a dificuldade de produção e mão de obra qualificada de um item 

diferenciado que o mercado, em tese, não valoriza. Porém, Vidrik (2013) afirma que não é 

qualquer inovação que demanda grandes aportes financeiros. Cabe ao empreendedor mensurar 

este processo conforme o autor sugere. Em caso de uma inovação radical, o que não ocorre 

em Nova Serrana segundo os entrevistados, o aporte financeiro investido deve ser pequeno 

para não haver prejuízos, caso a ideia não prospere.  

 

[...] acho que é a dificuldade de inovar, porque custa muitas vezes o trabalho de um 

designer, custa maquinário, custa mão de obra diferenciada, eu acho que custa tempo 

de dedicação, eu acho que seria isso. As empresas então acostumadas com tudo que 

é fácil, com tudo que vem pronto [...] (Entrevistado E3) 

O que desmotiva é sempre o preço dela em função da cidade ser submetida aos 

preços que o comercio estabelece. Toda indústria precisa de uma margem de lucro, 

precisa de um valor de custo para arcar com todas as despesas e as contas não batem 

essa inovação é descartada. (Entrevistado E4)  
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Às vezes tentam buscar uma inovação, mas são desmotivados por não ter um retorno 

de lojista, de alguma parte que não deixa eles buscarem essa inovação. Eu acho que 

tem esses dois fatores que pesam muito, as vezes a pessoa tenta inovar, mas é 

desmotivado por um outro motivo, é meio complicado isso aí. (Entrevistado E5) 

[...] você tenta criar um produto com identidade própria e você não tem aquele valor 

agregado do mercado, uma coisa que pode desmotivar a empresa a inovar é isso, o 

mercado não paga o valor da inovação. (Entrevistado E6) 

 

Para os entrevistados E5 e E6 o mesmo fato é visto de maneira antagônica. A concorrência 

para um é incentivo, para o outro é um problema: 

 

[...] as vezes concorrência, tem empresas concorrentes aí que a empresa tenta inovar 

e buscar criatividade, mas tem o outro lado que já não consegue fazer isso, por 

mercado ou às vezes, tipo de produto, não sei. “ (Entrevistado E5) 

O principal fator que fazem as empresas inovarem são as grandes redes (varejistas). 

Estas redes fazem com que o mercado seja bem concorrido, então com a inovação 

você tem o diferencial das outras de Nova Serrana e você pode trabalhar com estas 

redes de modo melhor. “ (Entrevistado E6) 

 

Alguns entrevistados ressaltam fatores pouco ortodoxos nas relações comerciais em Nova 

Serrana como fidelidade e reconhecimento. Estes fatores aparecem como diferencial de uma 

empresa que trabalha com inovação. Para E2 e E3 o relacionamento, nestes moldes, com o 

cliente leva a uma parceira que valoriza a marca da empresa. 

 

O principal fator que motiva é você ter a fidelidade do cliente, estar sempre com 

esses clientes querendo ver o seu produto te buscando porque sabe que seu produto é 

diferenciado, que vai colocar na loja aquele produto e vai ter resultado, a motivação 

é o consumidor final ter essa fidelidade. (Entrevistado E2) 

Eu acho que o reconhecimento e o nome que a marca leva, acaba que a empresa vai 

ganhar nome... “nossa, a empresa tal faz coisas superbacanas, inovadoras, lançou um 

produto diferente que ninguém fez”, então assim que acho que num primeiro 

momento tem o reconhecimento da marca, você acaba tendo o reconhecimento dos 
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clientes e assim acho que é bom até para o ego da empresa saber que está inovando e 

conseguindo espaço no mercado. (Entrevistado E3) 

 

Os fenômenos das redes sociais aceleraram a circulação da informação. Atualmente as 

empresas e os profissionais do Design de Nova Serrana, se utilizam fartamente destes 

recursos para se manterem em dia com as tendências do mercado. Neste sentido, a Inovação 

se dá pelo simples fato de se antecipar a uma tendência de mercado futura e 

consequentemente, lançar a coleção pari passu com as grandes marcas nacionais.  

Este processo de aceleração da informação é uma das características mais marcantes do 

conceito da moda rápida (fast-fashion), que se caracteriza pela agilidade em atender às 

demandas do mercado consumidor (CARO; MARTINEZ-DE-ALBENIZ, 2009). Pelo menos 

dois entrevistados abordaram assuntos correlacionados a este tema: 

 

“[...] eu acho que hoje as coisas estão acontecendo muito rápido com movimento de 

redes sociais, então, nós vemos assim, as tendências europeias, que as blogueiras 

brasileiras que estão sempre lá fora vem e trazem para o Brasil. Entrevistado (E2) 

Tem marcas fortes que trazem aquela tendência, eu tenho percebido que as marcas 

fortes do Brasil estão trabalhando uma estação na frente, por exemplo, hoje estamos 

aqui no verão e eu vejo muitos produtos já de inverno que as marcas estão inserindo 

no mercado. Então eu acho que já está vindo pronto, eu acho que não é impossível, 

mas seria um trabalho muito forte de divulgação. Inclusive eu acho que seria de 

ditadores de tendência. Entrevistado (E3) 

 

Nova Serrana está mergulhada no ciclo da moda rápida. As grandes empresas da cidade 

mantêm negócios com grandes redes de varejo. O entrevistado E2 relatou a rapidez nas 

mudanças do mercado: 

 

“ Hoje em dia o que eu tenho visto como fábrica, as pessoas estão cada vez mais 

informadas tanto fabricante como consumidor e que a moda o ciclo está muito 

rápido. Você vê ao mesmo tempo uma classe A e B usando um produto e de repente 

tem marcas que atendem classes C e D que estão com a mesma proposta. 

Entrevistado (E2) 
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A afirmação de E2, concorda com o conceito de efemeridade de Bauman (2008) que 

caracteriza esta rapidez de giro do produto no mercado como uma necessidade do consumo 

moderno que torna descartável o produto ao fim do seu ciclo comercial. A Globalização, 

segundo Avelar (2009) também tem seu papel neste contexto, pois, preconiza o movimento de 

trocas de produtos, bens e serviços eliminando as fronteiras entre os países. 

Esta característica, intrínseca do fast-fashion diminui radicalmente o tempo entre o 

lançamento de um produto inovador, ícone de moda por uma grife internacional e a chegada 

de um similar adaptado à demanda de classes econômicas inferiores. A descoleção enfatizada 

por Canclini acolhe este processo de transição de um produto oriundo de um segmento de 

elite para as massas. Esta prática é descrita pelo entrevistado E6, que demonstra como 

funciona o esquema desde o princípio: 

 

“ [...] eles viajam para Europa e “sacam” as tendências e trazem pra desenvolver, 

não pode ficar exatamente igual, mas também não pode ficar muito diferente. As 

redes, tipo C&A, Renner e Riachuelo, eles trabalham com moda rápida e não podem 

errar porque eles compram muito, eles mandam as fotos já com fornecedor das 

matérias primas, se for produto internacional geralmente é pra copiar igual mesmo, 

mas se tiver similar no mercado daqui tem que mudar o desenho pra não ficar igual, 

muda só o material. “ Entrevistado (E6) 

 

A consequência desta popularização de produtos Premium é a completa descaraterização da 

origem de certos produtos, o que caracteriza uma desterritorialização, conforme afirma 

Canclini (2011).  

No mercado brasileiro as marcas Arezzo e Schutz são referência em design no setor 

calçadista. Portanto, teoricamente, estão acima de qualquer suspeita de praticarem os mesmos 

métodos ilícitos ou pouco éticos no que tange ao design de seus produtos. Esta premissa é 

descartada pelo entrevistado E1. Segundo ele, estas duas empresas lançam mão dos mesmos 

métodos de design das indústrias de Nova Serrana, ou seja, buscam a informação de moda no 

exterior e desenvolvem produtos similares no mercado Brasileiro.  

 

A desterritorialização, neste caso se caracteriza pelo fato destas duas grandes empresas se 

apossarem do capital simbólico de um produto que é originário de outro país, transformando-



87 

 

o em um símbolo próprio no mercado nacional, no qual são reconhecidas como lançadoras de 

tendência.    

Uma das maiores queixas não apenas dos designers e empresários, mas de praticamente todos 

os habitantes, da cidade de Nova Serrana é a fama de “cidade da cópia” que a cidade recebe. 

O repúdio a esta reputação, é citado na introdução desta pesquisa e é confirmado nas 

entrevistas, que revelam também, que esta má fama da cidade desestimula o processo de 

criação e inovação. 

 

O mercado tem que parar de marginalizar Nova Serrana isso é o que pega, só por ser 

daqui o calçado já sofre uma depreciação pela origem, temos muitos profissionais de 

design doidos pra desenvolver seus projetos, mas o sistema não é favorável, sem o 

aval das redes e dos representantes no momento é impossível mudar este processo. 

Entrevistado (E3) 

 

O entrevistado E5 aponta uma grave consequência deste processo de desconstrução da 

imagem das indústrias e consequentemente da cidade de Nova Serrana. 

  

Acho que se Nova Serrana fosse menos mal falada dava pra ter marcas criando, mas 

a fama atrapalha, tem que copiar ou fazer parecido senão não vende nada. 

Entrevistado (E5) 

 

O peso da fama de “cidade da cópia” é conduzido por todos envolvidos no APL de Nova 

Serrana. Esta fama ruim, aliada a outras mazelas elencadas neste capítulo contribuem para 

criar o ambiente perfeito para se instituir uma política de aversão ao processo de inovação. 

É uma realidade demonstrada pelos entrevistados, que a inovação é o método de trabalho que 

menos se aplica no desenvolvimento de calçados na indústria local. O tolhimento da criação e 

inovação fica evidenciado em afirmativas como esta: 

 

Não adianta inventar principalmente no feminino, as redes só querem o que tá na 

moda e não é fábrica de Nova Serrana que lança moda. O sindicato há uns anos fez 

um trabalho com Ronaldo Fraga para incentivar as empresas a deixar de trabalhar 
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com, tipo imitação entende; mas não deu certo, viajou demais, e não deu certo, 

ninguém que entrou nesse projeto teve retorno, só gastou dinheiro e queimou o 

filme. Entrevistado (E3) 

 

4.3 - A falsificação e o design 

 

O calçado é um objeto complexo de se construir e demanda tempo e risco, principalmente, 

quando é necessário ser reinventado sem um modelo de base para se inspirar. Estes fatores 

somados às inúmeras vantagens que o processo de cópia oferece, cria um grande incentivo 

para empresas adotarem este método de trabalho. 

Por descartar o processo de design, o produto já inicia o ciclo de desenvolvimento na etapa de 

modelagem e confecção de ferramental, e isso além de reduzir os custos agiliza o processo 

tornando a cópia uma opção extremamente atraente para o empresariado. 

Para margear o debate, foi emprestado o conceito de cópia de Sales (2010),  

 

A cópia do produto é absolutamente igual em seu modelo e marca, com a cópia da 

etiqueta, logomarca, monogramas, sempre iguais à original, mas sem autorização 

para a cópia e uso do nome da marca e da logomarca. (SALES, 2010, p.35). 

 

Outra definição de Sales (2010) se faz pertinente nesta discussão, 

 

[...] a cópia não é considerada algo ilícito na moda, mas sim um ato natural dado à 

natureza do produto, já que a roupa é um elemento básico e utilitário da cultura 

humana, não podendo, portanto, haver controle e patente sobre cada modelo 

inventado. Adaptam os materiais ao seu custo de produção e colocam sua própria 

etiqueta (SALES, 2010). 

 

É valido relembrar ainda afirmação de Barbosa (2009, p. 37) que cópias de designs ainda são 

relativamente toleradas, visto que o limite entre mera inspiração e cópias deliberadas ainda 

permanece controverso.  
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A cópia é uma prática recorrente em todo e qualquer segmento de mercado. No ramo da moda 

esta prática se intensifica devido a vários fatores, dentre os quais se destacam os fatores 

culturais que permeiam o comportamento do consumidor e as relações comerciais entre a 

indústria e o lojista. As respostas dadas pelos seis entrevistados mostram um quadro de pleno 

conhecimento de todos. Nenhum se mostrou indiferente sobre este assunto. Podem ser 

destacadas as respostas de três entrevistados: 

 

A maioria das fabricas de Nova Serrana vive da cópia de um produto que o 

representante manda desenvolver que já está na vitrine, ele manda pro seu modelista 

e diz faz isso pra mim e outro manda de outra região e ele monta o mix de produto 

assim, acredite se quiser. “ Entrevistado (E1)  

 

Olha, geralmente Nova Serrana tem isso mesmo, mas não tudo é voltado pra isso. 

Tem as pessoas que fazem a parte de pirataria, mas as grandes empresas aqui, cada 

uma atua num segmento próprio em sua própria linha de produto bem diversificado, 

então a cidade tem essa fama, mas não vejo ela dessa forma não, veja uma cidade 

bem ampla, bem focada no que faz, com empresas bem sólidas que tem aqui em 

Nova Serrana, eu não vejo ela dessa forma. Ainda tem essa fama porque 

infelizmente ainda tem muita gente que faz a parte do pirata, mas tem as grandes 

empresas, eu mesmo trabalho com marcas próprias destas empresas aí e faço o 

produto dessa forma. “ Entrevistado (E5) 

 

 [...] ultimamente com a recessão, é o que vem sustentando a economia local 

gerando a maior parte dos empregos e a maior parte das receitas na cidade. “ 

Entrevistado (E4) 

 

O processo da cópia em Nova Serrana e bastante profissional, segundo a descrição dos 

entrevistados. O procedimento é baseado no princípio da engenharia reversa nos mesmos 

moldes descritos por Shenkar (2011, p. 139.), e, consiste na reconstituição do processo 

original pelo qual o produto ou serviço foi composto. É o que se nota nas descrições dos 

entrevistados sobre o método utilizado para se fazer a cópia na indústria local: 

 

Até mesmo por ser mais simples, compra se o sapato que quer copiar, faz o 

desmanche de toda a cadeia, forma, solado, palmilha e materiais, isso é enviado para 
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os fornecedores. E quanto aos fornecedores tem até mais facilidade de fazer a cópia 

do produto a partir de um desenho piloto etc. ou seja é um sapato que é desmontado 

e cada item tem sua característica, o solado se faz uma maquete daquele que foi 

comprado, a forma é tirado o volume pelo gesso, o modelista ajusta as peças 

considerando as deformações (ocorridas no desmonte) e de fato faz se uma cópia 

muito próxima baseada no desmanche do calçado original. Entrevistado (E1) 

 

Se compra o produto original, manda desenvolver o solado, manda desenvolver a 

forma e em cima da forma vai criar o cabedal e aí busca a tecnologia que está 

naquele produto que foi comprado, se está com material laminado tem que buscar 

aquele material laminado, não pode varia, tem que ser aquilo porque a cópia tem que 

sair idêntica. Entrevistado (E2) 

 

O processo é adquirir um modelo identificado como bom de vendas, escaneá-lo 

(digitalizar escâner laser) o que na indústria se chama de engenharia reversa, é feita 

através de um escâner, em cima deste arquivo gerado pelo escâner é feito um 3D 

com base nos pontos de referência, todo o projeto 3D é feito a partir do arquivo 

digital e desse projeto 3D se inicia o trabalho de matrizaria para chegar rapidamente 

nas mãos do falsificador o modelo que está na moda ou chamando muita atenção. 

Este processo e feito tanto para o solado quanto cabedal, é um processo muito 

dinâmico porque a digitalização de tudo, tornou mais rápido essa execução da cópia 

e em poucas semanas tem uma reprodução fiel de coisas complexas ou coisas mais 

simples que estão vendendo muito bem no mercado. Entrevistado (E4) 

 

Na maioria dos casos uma empresa pega o produto original e desmancha o próprio 

produto. Antes, eles fazem a forma dentro do calçado (gesso). Depois da forma 

pronta, confeccionada idêntica ao original eles desmancham o produto, cabedal e 

solado e em cima daquelas peças desmanchadas eles confeccionam outro produto. 

Entrevistado (E6) 

 

A rapidez no desenvolvimento e a garantia de revenda é um grande atrativo, quanto mais 

demorado e experimental for o processo mais dispendioso ele fica. Já a garantia de revenda se 

dá através da supervisão do projeto pelo próprio lojista: 
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Várias situações motivam, mas vamos destacar algumas: a rapidez, a cópia é mais 

rápida e mais barata pois não tem a expressão artística de um criador por trás, a 

economia e vale ressaltar a falta de registro de desenho industrial. “ Entrevistado 

(E1) 

 

[...] o próprio lojista quando ele entende que a gente está inspirado em uma marca e 

que ele sente que “falta um detalhe” para tornar o produto idêntico ao original, ele 

mesmo sugere que a gente faça aquele detalhe, mesmo que eu diga que estou 

inspirando numa tendência, num estilo, ou num movimento de época ele diz, não, 

não, eu quero aquela fivela ou aquela tira ou aquele detalhe exatamente daquela 

marca, então, o próprio lojista quando ele não acha uma cópia exata ele diz que 

parece que falta algo. Entrevistado (E1) 

 

Um fator, em especial é massivamente citado pelos entrevistados. Trata se das vantagens que 

se tem ao comparar a tributação sobre um calçado feito legalmente e outro fruto de cópia 

ilícita, que está praticamente isento de qualquer custo tributário: 

 

“ O principal incentivo da cópia em Nova Serrana é a sonegação, porque com a 

cópia não se paga imposto, e quando você tem sua marca você faz tudo dentro da 

legalidade, você vai pagar imposto pela matéria prima, você vai pagar imposto pela 

sua marca, você vai pagar imposto sobre tudo e a cópia você está sonegando todos 

os impostos inclusive a venda que é feita sem nota. Entrevistado (E2) 

 

“ O que motivam eles a copiar e saber da história de sucesso da marca, de saber que 

um produto está vendendo bem” Entrevistado (E3) 

 

O fator que incentiva é o dinheiro vivo, é o pagamento sem imposto e sempre à 

vista. Enquanto a empresa que lida com o lojista de sapataria ela é obrigada a 

parcelar em até quatro vezes o que ela trabalha, trinta, sessenta e noventa, já começa 

por estes fatores.  Entrevistado (E4) 

 

“ [...] quem faz cópia ganha muito dinheiro, mas corre muito risco, muita gente já 

fechou por causa de multa aqui na cidade. “ Entrevistado (E5) 
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“ A motivação maior hoje é o lucro. Quem trabalha com produto falsificado hoje tem 

uma margem de lucro muito grande e não tem a carga de impostos que as outras 

empresas que produzem suas próprias marcas tem que pagar. “ Entrevistado (E6) 

 

Alguns entrevistados sugeriram soluções para diminuir ou desmotivar esta prática recorrente 

em Nova Serrana. Não são ideias de fácil implementação, mas expressam a preocupação da 

categoria com as consequências do crescimento desta prática. 

 

“ [...] o lojista deveria evitar compra cópias perfeitas. 50% a 60% das cópias de 

femininos vem (o produto original) de fora do país, (Europa e Estados Unidos) e que 

de fato não vão encontrar nenhuma barreira aqui e nem as vezes o próprio lojista 

conhece, então pra ele aquilo é autentico. A exigência de originalidade do lojista, um 

investimento maior das fabricas nos estilistas e nos desenvolvedores. Entrevistado 

(E1) 

“ [...] que nosso calendário fosse mais estratégico, os “previews” são muito 

antecipados, o lojista não compra com esta antecedência e quando compra é por 

conta de alguma promoção. Tudo força o fabricante a não querer aquilo que custa 

um pouco mais, aquilo que tem mais originalidade.  “ Entrevistado (E1) 

 

“ Eu acho que o incentivo para poder trabalhar a marca em Nova Serrana é o 

incentivo fiscal. Quando a gente tiver um incentivo maior que diminuem o imposto 

que tem sobre o calçado as empresas vão investir em marca. “ Entrevistado (E2) 

 

“ [...] o que eu acho que desmotivaria a copiar, seria a marca cria sua própria 

história, sua própria identidade, gastar tempo com desenvolvimento, contratar uma 

pessoa da área. Porque a questão da cópia isso é até complicado para a própria 

empresa porque muitas vezes ele fica esperando concorrente lançar, fica esperando 

saber se aquele produto está saindo bem para então copiar, então eles estão sempre 

atrás mesmo, aí eu acho que seria um passo adiante. “ Entrevistado (E3) 

 

“ É uma questão de consciência, porque se você olhar pelas altas cargas de imposto 

hoje não compensa ter uma empresa cem por cento legalizada. ” Entrevistado (E6) 
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O entrevistado E2 ressalta novamente a prática chamada na cidade de “prostituição”, um dos 

fatores que desmotiva as indústrias criativas inovar. 

 

“ O que desmotiva é a concorrência até desleal porque você investe e daqui há três 

semanas você vê seu produto copiado, às vezes muito abaixo porque esse produto 

não é fiscalizado, não paga imposto e isso é o que mais desmotiva a gente. As 

empresas quando veem que aquele produto está dando certo, buscam esse produto, 

barateiam-no e a gente usa até um termo que é a “prostituição do produto”, do 

produto ficar com material inferior, ficar com um solado inferior, mas, você olha 

visualmente é o mesmo produto, eles têm a cara parecida, mas não é o mesmo 

produto porque a qualidade é inferior o produto é totalmente inferior. “ Entrevistado 

(E2) 

 

Esta realidade obscura está presente em Nova Serrana, estes relatos já foram e ainda são 

muito divulgados pela imprensa em todo Brasil. Porém, o entrevistado E4 ressalta que esta 

prática não ocorre apenas em Nova Serrana, e generaliza: 

 

“ E tudo aquilo que se mostra forte comercialmente merece ser cópia tanto na 

confecção, quanto no calçado, quanto na indústria moveleira, como qualquer arranjo 

produtivo tem o que se define como modinha, ou as cópias. Entrevistado (E4) 

 

 

 

4.4 - A prática do design simulado 

 

       As evidências empíricas e análises feitas  da situação da prática do design de calçados em 

Nova Serrana indicam que  a metodologia de desenvolvimento de produto seguida pelos 

designers não está alinhada com os princípios técnico-científicos e sistemáticos, definidos 

pelos teóricos do design como é possível comprovar na análise das etapas 

problematização, identificação das oportunidades,  análise do mercado e concorrência, 

definição do problema, geração de alternativas, especificação e execução do projeto.  Ao 
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mesmo tempo, ao abordarem a prática enquanto inspiração a partir de exemplos de outros 

produtos conforme demandas de clientes, esses desenvolvedores estão imersos em uma 

problemática determinada pela polarização entre copiar um produto ou inovar. Sabe-se 

que a noção de inovação tem sua variação na concepção de imovação, enquanto reunindo 

em uma mesma prática a imitação com a inovação propriamente dita. (SHENKAR, 2011) 

       O relato de entrevistados traz a reflexão sobre a questão da qualidade, a qual ficaria em 

segundo plano, mascarada pela maquiagem estética que o simulacro é submetido. O mais 

importante para o desenvolvedor é criar uma simulação que atraia a atenção dos 

consumidores que estejam dispostos a adquirir um produto que não é uma cópia, mas que 

tenha um visual similar ao de um produto de marca, em evidência no mercado, e a um 

preço inferior. 

Diante dessa situação vivenciada pelos designers, como se constata nas suas expressões 

sobre a inovação, sobre a cópia e sobre a imovação, faz-se necessário criar uma 

terminologia apropriada para englobar essa prática que traduz uma convergência de 

aspectos teóricos e práticos na atividade relatada pelos profissionais de design 

entrevistados.  

Nessa perspectiva pode-se sugerir o conceito de design simulado para descrever a prática 

de design exercida pelos profissionais desenvolvedores de Nova Serrana. A sua definição 

é: desenvolvimento de um produto tendo como fonte de inspiração um original de outra 

marca que esteja em evidencia no mercado. Este produto deve simular as características 

estéticas que marcam o original, mas, não ao ponto de ser considerado cópia. Esta prática 

tem o objetivo fazer uma ligação estética entre o produto simulado e o original criando a 

falsa impressão de que se trata de um objeto com as mesmas características simbólicas e 

conceituais do original. Trata-se, nessa situação, de um fenômeno cultural, expressando 

uma cultura do simulacro (BAUDRILLARD, 1975).  

       Essa análise da situação verificada na pesquisa conduz à reflexão de que as práticas de 

design, no modo em que são aplicadas nas empresas de Nova Serrana que trabalham 

efetivamente o desenvolvimento de produtos lícitos, não se caracterizam por serem nem 

inovadoras e nem imitadoras, esta prática constitui o design simulado. 
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Considerações finais 

 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar as práticas de design (inovação, criação e cópia) e 

quais são os métodos utilizados no processo de desenvolvimento dos produtos na indústria 

calçadista de Nova Serrana – MG.  

A metodologia qualitativa de pesquisa envolveu contatos e entrevistas preliminares com 

empresários, designers, modelistas técnicos, fornecedores de matéria prima e representantes 

que atuam na cidade. A pesquisa envolveu o estudo multicaso de seis profissionais 

desenvolvedores que atuam como designers de calçados em Nova Serrana, com foco na visão 

deles sobre os métodos de design por eles praticados.  Em seguida foi realizada uma análise 

de conteúdo com base em categorias prévias concebidas a partir da visão de diferentes 

teóricos do design sobre as etapas de construção de um projeto.  

Assim, constatou-se  que a fase  problematização é baseada no monitoramento de produtos em 

evidência no mercado; identificação de oportunidades, que no caso é calcada em pesquisas na 

Internet, visão de lojistas e de representantes comerciais; análise de mercado e concorrência 

também  focada no monitoramento de marcas famosa e menos no concorrente; definição do 

problema de design iniciada após os lançamentos de marcas famosas; geração de alternativas, 

difere nas concepções técnicas por iniciar  por ideia pré-estabelecida, antes por uma 

demandados lojistas que pela concepção original; especificação e execução do projeto segue 

aquilo que  é definido cientificamente, dado que ocorrem confecção de protótipos e testes 

preliminares. 

Verifica-se que há diferentes perspectivas que envolvem as concepções dos designers sobre 

suas práticas. Ao abordarem sua prática enquanto inspiração a partir de exemplos de outros 

produtos por eles conhecidos, eles estão imersos em uma problemática determinada pela 

polarização entre copiar um produto ou inovar, evidenciando-se alguns traços da cultura do 

simulacro, na medida em que prevalece uma tendência ao que os entrevistados denominam 

inspiração diante de seu conhecimento de outros produtos. Trata-se, efetivamente, de um 

processo que converge para a imovação, tentando-se imitar algo que existe, mas buscando 

excelência nessa prática de transformação de ideias e modelos, num processo de “imitar de 

maneira melhor”. A demanda de projetos parte dessa condição que limita o espaço para a 
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inovação por parte de desenvolvedores, principalmente pelo fato dos projetos já chegarem 

quase que totalmente pré-estabelecidos pelos parceiros revendedores. 

As evidências e análise realizadas ensejaram a construção de um conceito que permitisse 

descrever as características das atividades de design dos desenvolvedores estudados nessa 

análise multicaso, o conceito de design simulado, dado que suas práticas não constituem 

cópias, dado que consumidores se motivam a adquirir produtos desenvolvidos com visual 

similar ao de um produto de marcas em destaque no mercado. O desafio dos desenvolvedores 

é simular estas características em conjunto, dando essa aparência nos produtos conforme 

desejos dos consumidores. 

Essa pesquisa teve limitações, dado que envolveu apenas uma parcela dos agentes sociais 

envolvidos no design e seus produtos em Nova Serrana. Se de um lado foi possível 

aprofundar algumas questões, sabe-se que uma pesquisa quantitativa mais ampla com uma 

amostragem envolvendo os diferentes tipos de agentes da cadeia de produção e 

comercialização é também desejável. Os desafios futuros permitem sugerir a construção de 

pesquisas que possam ampliar o campo de questionamento sobre a prática do design de 

calçados em Nova Serrana. 

 

Sugestões para a prática do design de calçados de 

nova serrana: uma proposta de metodologia para 

empresas e desenvolvedores da indústria calçadista 

de nova serrana. 

 

A demanda desta pesquisa, nasceu da vivencia do autor no setor, em especial na atuação como 

designer atuante no setor calçadista de desde o ano de 1995 e, em Nova Serrana desde o ano 

de 2000. 

O conhecimento do campo do design, da indústria e de seus desafios levaram à construção de 

uma pesquisa que permitiu refletir sobre o confronto entre os pressupostos teóricos 

formulados pelos estudiosos e recomendações de metodologia de design e as práticas 

efetivamente realizadas pelos desenvolvedores que constituíram as unidades de análise 

estudados. Os resultados e análises feitas nessa pesquisa permitem afirmar que há uma 
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indefinição de um rumo metodológico para os desenvolvedores, o que contribui para a inércia 

e a aceitação de um quadro restritivo. Assim, sugere-se uma proposta de passos a serem 

seguidos na metodologia, de modo a criar um meio de orientação para profissionais 

desenvolvedores e empresas do polo calçadista de Nova Serrana e até mesmo de outros polos 

que vivem dilemas semelhantes. 

Esta sugestão de metodologia tem como objetivo estabelecer as etapas básicas a serem 

seguidas em um processo de design e desenvolvimento de um produto, seja ele, fruto de 

qualquer tipo de demanda, desde um projeto inovador ou autoral para a própria marca ou 

mesmo uma imposição de uma rede de varejo.  

Com o intuito de tornar o processo simplificado e de fácil implantação foi estabelecida uma 

sequência de quatro etapas básicas com quatro opções de demanda mercadológica. 

A primeira etapa é a identificação das oportunidades, que elabora um estudo das demandas do 

mercado que se converterão em produtos. Esta etapa tem uma subdivisão em quatro opções de 

demandas de mercado: 1) Redesign, atualização de produtos já em produção. 2) Imovação, 

lançamentos triviais da empresa. 3) Fast-fashion, geralmente demandado por redes de varejo. 

4) Inovação, produtos que fogem ao mix convencional de produtos da empresa. 

A segunda etapa chama-se problematização. Nesta fase é implementada uma análise das 

características gerais dos produtos demandados pelo mercado, elencando as interferências 

técnicas e estéticas necessárias para viabilizar o projeto. Estas características gerais devem ser 

observadas com base em pelo menos três produtos de marcas distintas concorrentes entre si 

no mercado. Ao findar esta etapa é importante relatar em forma de texto, planilha ou mural 

ilustrado com desenhos, fotos e amostras de matéria prima. Esta compilação de informações 

tem o nome de Briefing que significa uma espécie de receita a ser seguida na próxima etapa. 

A terceira etapa é a fase de projeto, a geração de alternativas. É nesta etapa onde ocorre a 

conceituação dos produtos e suas respectivas soluções técnicas e estéticas. Deve ser executada 

observando as informações contidas no Briefing gerado na fase anterior. 

A quarta e última fase é a especificação e execução técnica. Nesta última etapa, todo o 

procedimento da etapa anterior é ratificado sob procedimentos técnicos. As peças são 

dimensionadas e as matérias primas e cores escolhidas em definitivo. Todos os testes são 

feitos objetivando transformar um modelo piloto em um protótipo funcional idêntico ao que 

será produzido. 
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Esta sequência é apresentada de modo simplificado no quadro abaixo: 

 

Figura 3: Proposta de Modelo metodológico simplificada para indústria calçadista de Nova Serrana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 5 detalha o processo metodológico explicando a sequência de cada etapa e seus 

parâmetros de implementação: 
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Quadro 5: Proposta de Modelo metodológico detalhado para indústria calçadista de Nova Serrana 

 ETAPAS 
DEMANDA 

MERCADOLÓGICA 
O QUE É? O QUE FAZER? COMO FAZER? 

1 

IDENTIFICAÇÃO DAS 

OPORTUNIDADES 

 

Conhecimento preciso 

sobre as demandas do 

mercado. Saber quais tipos 

de produto estarão em 

evidencia no mercado em 

um próximo lançamento. 

REDESIGN 

(Implementação Continua) 

Produtos já em produção, com 

boa performance de vendas e que 

devem continuar no mercado por 

mais algum tempo. O redesign 

tem o intuito de atualizar uma 

linha de produtos prolongando 

seu ciclo comercial. 

Atualizar a estética das linhas de 

produtos através de novos 

materiais, cores e modelos de 

cabedal. De acordo com as 

características estéticas 

demandadas pelo mercado. 

Responda às três perguntas: 

O que, por que, e como melhorar 

o produto já existente de forma a 

mantê-lo atualizado no mercado. 

 IMOVAÇÃO 

 (Implementação normal) 

Produtos cujo tramite segue o rito 

normal do desenvolvimento da 

empresa.  

Conhecer as demandas do 

mercado vigente e identificar o 

rumo futuro próximo deste 

mercado através do 

monitoramento constante dos 

lançamentos das marcas líderes 

do segmento e as atitudes 

mercadológicas de seus 

concorrentes diretos. 

Monitoramento constante das 

redes sociais e diálogo frequente 

com lojistas, revendedores e 

representantes.  

  

FAST-FASHION 

 (Implementação Urgente) 

Produtos cujo desenvolvimento 

deve ser feito rapidamente, pois, 

é fruto de uma demanda 

repentina proporcionada por 

modismos sazonais. Exemplo: 

tênis com luz de LED. Enfeites 

exóticos como pompons e frases 

e letras temáticas no cabedal. 

Conhecer as demandas do 

mercado vigente e identificar o 

rumo futuro iminente deste 

mercado através do 

monitoramento constante dos 

lançamentos das marcas líderes 

do segmento e as atitudes 

mercadológicas de seus 

concorrentes diretos. 

Monitoramento constante das 

redes sociais e diálogo frequente 

com lojistas, revendedores e 

representantes. Atenção especial 

aos formadores de opinião como 

celebridades e programas de tv. 

  

 INOVAÇÃO 

(Implementação Futura) 

Produtos de risco que podem ser 

um fracasso, mas que podem 

também significar um pulo à 

frente dos concorrentes. Fruto da 

percepção do desenvolvedor 

sobre o seu negócio e visão 

empreendedora. Este tipo de 

produto deve ser pensado de 

forma a reduzir prejuízos em um 

eventual fracasso. 

Identificar propostas de produtos 

em mercados ou setores 

inusitados. Mover o olhar sempre 

para o diferente, o incomum e ao 

mesmo tempo vislumbrar 

possibilidades de novos produtos 

adaptados à realidade da sua 

empresa com suficiente grau de 

diferenciação e ineditismo em 

relação aos seus concorrentes. 

Visitas a eventos do setor e a 

países lançadores de tendência 

como estados unidos e Europa. 

Busca de novas ideias e conceitos 

em outros segmentos como artes 

plásticas arquitetura, 

automobilístico e decoração e 

outros. Não descarte as redes 

sociais, mas não olhe para 

produtos e sim para 

oportunidades de transformar 

uma algo esteticamente atraente 

em um produto. 

2 PROBLEMATIZAÇÃO  

Análise das características gerais 

dos produtos demandados pelo 

mercado, elencando as 

interferências técnicas e estéticas 

necessárias para viabilizar o 

projeto. 

Proposição de soluções técnicas 

para que os produtos estejam 

adequados ao perfil da empresa 

tanto produtivo quanto 

comercial. 

Descrição de um Briefing através 

da elaboração de um quadro 

ilustrativo com fotos e 

informações diversas de cada 

produto a ser desenvolvido. 

Especificar as características 

detalhadas das interferências e 

adequações que devem ser 

aplicadas ao projeto.  

3 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Desenvolvimento dos projetos 

baseando se na informação 

coletada na etapa de identificação 

das oportunidades e 

problematização. 

Elaboração das propostas de 

design, execução do desenho de 

projeto, proposição de soluções 

processuais, técnicas e 

estilísticas.  

Observando o Briefing da etapa 

anterior, deve-se elaborar 

diversas alternativas de design 

para cada produto seguindo as 

especificações sugeridas pela 

problematização. Ao final desta 

etapa gera-se o modelo piloto 

produzido com matérias primas e 

processos similares aos 
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definitivos. Este serve como 

referência para a aprovação 

visual e definições de 

acabamento do produto e 

diretrizes preliminares do projeto 

técnico. 

4 ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA 

Etapa final onde as soluções 

técnicas e especificações dos 

produtos são definidas e testadas. 

Definição das especificações 

técnicas do projeto, definição de 

matérias primas e 

desenvolvimento do protótipo 

funcional. Execução de testes de 

usabilidade e resistência. 

O modelo piloto é transformado 

em um protótipo funcional 

utilizando todos os processos e 

matérias primas a serem 

utilizadas na produção em série. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na avaliação do autor, trata-se de um método que pode ser implementado sem grande 

impacto, pois, não requer nenhuma mudança estrutural na empresa, bem como não eleva o 

custo do desenvolvimento e não alonga o tempo do projeto. 

Uma sugestão a se considerar para uma maior eficiência deste método é um aprofundamento 

nos conhecimentos dos conceitos de Maslow (1962), que trata da hierarquia das necessidades 

exemplificada em forma de uma pirâmide.  

Esta teoria já foi citada nesta pesquisa, e, o texto abaixo, resgatado da página 17, relata a 

analogia entre a teoria do autor e a prática em uma empresa. Neste caso, a aplicação deste 

conceito ocorreria durante o processo de dimensionamento da demanda mercadológica da 

empresa onde o desenvolvedor deverá dar o devido peso a cada demanda mercadológica 

(redesign, Imovação, fast-fashion e Inovação).  

 

“Em analogia com uma indústria sob a ótica da inovação, a base da pirâmide seria 

composta de produtos de venda certa, ou seja, de risco muito baixo, seria o produto 

que garantiria o nível de produção e o caixa de empresa. Já o topo da pirâmide 

estaria reservado para aqueles produtos de caráter inovador, que potencialmente 

surpreenderiam o mercado (positiva ou negativamente) gerando um risco ao 

investimento. (Texto resgatado da página 17 desta pesquisa) 

 

É possível sugerir uma configuração desta pirâmide de acordo com os depoimentos dos seis 

entrevistados. Por ordem de demanda de mercado o mix de produtos de uma empresa 

calçadista de Nova Serrana poderia ter a seguinte configuração: 
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Figura 4:  Hierarquia das necessidades em forma genérica para empresas calçadistas de Nova Serrana. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É válido ressaltar que esta configuração não é fixa, pois, pode e deve sofrer adaptações de 

acordo com o perfil de cada empresa. Com efeito, alguns entrevistados afirmam que em 

muitas empresas da cidade a maior parte do desenvolvimento dos produtos ocorre por 

demanda de redes de varejo. Neste caso a pirâmide teria uma configuração diferente, tendo 

como base os produtos fast-fashion: 

 

Figura 5:  Hierarquia das necessidades para empresas calçadistas de Nova Serrana com foco em Fast-fashion. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Deve se considerar, que a implementação desta metodologia, mesmo não implicando em 

mudanças radicais no processo de desenvolvimento, requer um diálogo entre todas as partes 

presentes neste processo, ou seja: Os designers, os modelistas, os prestadores de serviço, os 

empresários e em alguns casos os revendedores, no sentido de tornar público a nova política 

da empresa apresentando os seus objetivos visando buscar a compreensão e colaboração de 

todos para que sua implementação seja completa e a adesão de todos ocorra de forma efetiva.   

É pertinente ressaltar que, esta proposta metodológica não tem como objetivo sobrepujar as 

metodologias científicas relatadas nesta pesquisa. Sugere-se inclusive, que o profissional 

desenvolvedor as experimente para que conheça as variantes de cada uma. A principal 

contribuição desta nova proposta é de dar a possibilidade a todos os profissionais trabalharem 

de forma organizada e metódica seguindo uma sequência simples, mescla de uma base 

científica com uma prática já conhecida de todos eles. 
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Apêndice  

Roteiro de entrevista 

 

 

1 - De modo geral, os designers atuantes em Nova Serrana, criam, copiam ou se inspiram em 

outros calçados para desenvolver seus projetos?  

2 - O que seria esta inspiração? Como se dá este processo?  

3 - De que maneira o designer atua para diferenciar seu projeto em relação ao original?  

4 - O que você entende por cópia?  

5 - Sabe de casos de cópia na cidade de Nova Serrana? 

6 - Como se dá o processo de cópia na indústria de Nova Serrana?  

7 - Quais fatores motivam e quais poderiam desmotivar esta prática?  

8 - O que você entende por inovação?  

9 - Sabe de casos de inovação na cidade de Nova Serrana?  

10 – Quais fatores que motivam e o que desmotiva esta prática?  

11 – Sobre a criação baseada na inspiração de outros produtos já existentes: Quais fatores que 

motivam e quais os que desmotivam esta prática?  
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