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Resumo 
 

O presente artigo objetiva-se a realizar uma retomada histórica acerca do entendimento do 

termo design - abordando as fases industrial e pós industrial – para contextualizar o cenário 

atual, bem como as metodologias de design existentes.  Posteriormente, o estudo enfoca-se na 

análise entre duas metodologias projetuais propostas, respectivamente, por designers do 

Politécnico de Milão e por Bruno Munari, a fim de realizar relações de aproximação e 

afastamento entre ambas.  
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Abstract 
 

This article aims to present an overview about the comprehension over the design concept, 

since the industrial to the pos-industrial phases, describing the design methodologies 

evolution. Two types of project methodological approaches are assessed: Bruno Munari´s 

view and Politecnico de Milano proposition. They are compared and discussed, looking for a 

broader understanding of their contribution for the design field.  
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Introdução 
O termo design pode ser definido através de diferentes conceitos e por diversos autores. 

Para Baxter (2000), o termo design significa um amplo aglomerado de ideias e traduz-se 

através do conceito de um processo que visa a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos 

e visuais dos produtos, atendendo as necessidades do consumidor, melhorando o conforto, a 

segurança, a satisfação, além de adicionar valor aos produtos industrializados e conquistar 

novos mercados. O autor ainda salienta que design é um poderoso instrumento para introduzir 

diferenciações nos produtos e destacar-se perante os concorrentes, além de ser um dos 

principais instrumentos para as empresas competirem nos mercados nacional e internacional. 

Em uma definição mais sintética, porém não menos importante, entende-se que o design não 

reside nos produtos ou serviços acabados, mas no ato de fazê-los, bem como seu foco não se 

concentra no resultado, mas sim, no processo (BRANZI in MORAES, 2006).  

O design insere-se a uma metodologia projetual que visa desenvolver bens de consumo 

de acordo com as necessidades sociais e possibilidades econômicas e ambientais. No entanto, 

aplicar uma metodologia de design não se restringe apenas a dar forma às coisas ou “vestir” o 

objeto com uma forma interessante. Esta atividade gera forma aos significados que o objeto 

pode assumir, através de uma função simbólica, além de atribuir funcionalidade ao bem de 

consumo através da função direta. O resultado de um projeto pode fazer com que o 

produto/serviço desperte uma resposta emotiva do usuário ao invés de uma resposta relativa à 

sua função. Desta forma, percebe-se a relação afetiva envolvida entre usuário e bem de 

consumo (BRUINSMA, 1995). 

Contudo, percebe-se que o design aparece no contexto contemporâneo como um campo 

de saber de natureza complexa. O estudo do design tem sido foco de muitas discussões, 

principalmente se considerado a evolução do seu conceito, bem como suas diversas 

aplicações. O estudo aqui descrito busca analisar o desenvolvimento do conceito de design 

entre as etapas industrial e pós-industrial e seu reflexo nas proposições metodológicas para a 

área, avaliando o impacto das modificações no campo do design e suas formas de atuação.  

1 Design na Fase Industrial  
Embora o design, como método de fabricação de artefatos, tenha sido evidenciado já na 

pré-história, o reconhecimento da prática do design ocorreu somente no início do século XX, 

a partir de um contexto de renovação cultural. Verifica-se o surgimento do design quando se 

observa a passagem da fabricação manual de artefatos para o projeto e a fabricação industrial. 

Pode-se dizer que pelo emprego industrial que se aplicava ao design, seu surgimento teve 

início com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, e expandida pelo 

mundo a partir do século XIX (FAGGIANI, 2006).  

Com a Revolução Industrial, a produção de novos produtos, anteriormente produzidos 

por artesãos em pequenas oficinas, sofreu mudanças tecnológicas de grande projeção e 

impacto no processo produtivo, além de refletir no âmbito econômico e social. A produção de 

artefatos incorporou avanços tecnológicos fazendo com que os produtos passem a ter maior 

qualidade e diversidade. A partir deste cenário, os consumidores tornaram-se cada vez mais 

exigentes, gerando uma demanda por profissionais de design capacitados a suprir essas 

necessidades, favorecendo assim, os aspectos mercadológicos (MORAES, 1999). No entanto, 

os produtos oriundos dos primórdios da industrialização eram desenvolvidos de forma pouco 
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consciente e suas aparências eram resultados que visavam, prioritariamente, funções práticas 

e possibilidades de produção racional (LÖBACH, 2001). 

Após a Revolução Industrial, o crescimento de fundações privadas de pequenos 

artesãos, bem como o desenvolvimento da indústria, criaram condições necessárias para a 

sistematização do design como prática profissional. A partir deste cenário, surge, em 1919, a 

escola alemã Bauhaus e, posteriormente, em 1958, a HfG (Escola Superior da Forma), 

consideradas as precursoras para o desenvolvimento do design no mundo. As escolas 

surgiram com o objetivo de reunir artesanato, arte, arquitetura e tecnologia, através da 

formação de profissionais que pudessem atender as novas demandas da época. A partir desta 

nova realidade, com foco na indústria, evidencia-se a supervalorização da máquina, bem 

como da produção industrial, o que exigia a criação de bens de consumo com qualidades de 

funcionalidade, baixo custo, produção em massa e valores estéticos. O novo profissional, que 

trazia em sua bagagem de conhecimento as metodologias das escolas de design, passou a 

projetar bens materiais focados para a indústria, bem como para um sistema de produção 

(Ibidem, 2006).  

Desta forma, o design, como processo de projetação e fabricação de produtos 

industriais, foi evidenciado como um método criativo e inovador de desenvolvimento de 

produtos com soluções para problemas nas esferas produtivas, tecnológicas, econômicas, 

sociais, ambientais e culturais. Este processo resultou no “bom design”, entendido como o 

resultado de um método projetual que considera além dos fatores estéticos e simbólicos, 

também os fatores práticos e funcionais. Este cenário possibilitou o fortalecimento do design 

enquanto instrumento de planejamento de projetos e produção de novos produtos 

(FAGGIANI, 2006). 

2 Design na Fase Pós Industrial  
Na fase pós-industrial, o design aparece no cenário contemporâneo contextualizando um 

complexo sistema de transição conceitual. Embora o design tenha a sua importância 

consolidada para o desenvolvimento da indústria, na fase pós-industrial, o novo design com 

foco no consumidor e no sistema de consumo, deixa de ser produto material e volta-se para a 

criação do imaterial (BURDEK, 2006). Neste momento, o design não se configura apenas 

como um instrumento para viabilizar as técnicas de produção, mas como um sistema de 

gestão e de planejamento estratégico. O designer passa a visualizar o ambiente através de uma 

visão ampla, analisando todos os elementos que o cercam e não apenas no produto em si 

(MORAES apud FAGGIANI, 2006). Esta responsabilidade cedida à profissão, torna-se um 

desafio no cenário atual, pois estabelece uma nova função do design para a sociedade, que 

exige um novo profissional, igualmente dotado de novas competências e habilidades. 

A partir deste contexto, o design surge como um fator diferencial, sobretudo se 

considerado seu caráter estratégico como forma competitiva, visando o atendimento das 

necessidades do mercado. Assim, inovações a ritmo rápido, atendimento total aos requisitos 

dos clientes e flexibilidade gerencial se tornam algumas das características inerentes ao 

processo de design nesta nova fase, onde a indústria deixa de ser o referencial e o cliente 

aparece como o foco principal de todo projeto. Desta forma, as empresas passaram a aplicar 

mais recursos no processo de design e, consequentemente, na criação de novos produtos, o 

que conduz também o reposicionamento da prática profissional do designer (FAGGIANI, 

2006). 

Neste sentido, observa-se a transição de uma prática profissional focada no produto e na 

comunicação para um sistema de gestão e planejamento estratégico. Assim, surgem novos 

entendimentos para o conceito de design, entre eles o estratégico que desvela o ofício do 
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designer em um processo amplo, diferentemente de seu posicionamento na fase do design 

industrial.  

Denominada como metaprojeto, a metodologia proposta pelo design estratégico, baseia-

se em um método que busca estabelecer as dimensões e qualidades do problema, visando a 

análise de contextos internos e externos da empresa, bem como as motivações da mesma 

quanto aos conceitos de mudança (CELASCHI, 2007). Com isto, a mercadoria é transformada 

em algo valioso e transcendente a simples definição de um objeto concreto. Diante deste 

contexto, os componentes que visam adicionar valor ao sistema-produto são os laços entre 

serviço, experiência, produto e comunicação. 

Os serviços são definidos como processos intangíveis e, paralelamente, associados ao 

consumo e a atividades complexas, pois se trata de uma plataforma multidisciplinar de áreas 

do conhecimento, que busca planejar e criar experiências aos usuários de forma contínua, 

processual e interativa, além de gerar interface e identidade (MORITZ, 2005). O design de 

serviço se apresenta como uma ferramenta que auxilia na compreensão do contexto em que os 

consumidores estão inseridos, bem como suas necessidades, o mercado e seus recursos 

disponíveis. Incorporando elementos distintos, objetiva-se satisfazer os clientes, resolver 

problemas e gerar sustentabilidade econômica, ambiental e funcional ao bem de consumo 

(Ibidem, 2005). 

O design de experiência surge a partir do reconhecimento de uma era pós-industrial, 

onde o olhar do designer centraliza-se através de uma percepção que vai além do objeto, 

visando a geração de experiências com o intuito de remeter às pessoas sensações agradáveis, 

memoráveis e únicas. Entende-se, desta forma, que o serviço atua como palco para estes 

acontecimentos e os produtos como suportes (PINE; GILMORE, 1998). O designer busca 

projetar condições que possibilitam a geração de experiências funcionais, envolventes, 

atraentes e inesquecíveis, através da conceituação e projetação de todos os detalhes do 

processo (MCLELLAN, 2000).  

O produto pode ser considerado a parte tangível do sistema produto. O mesmo se insere 

em meio ao design estratégico como o resultado de um processo metodológico que visa 

considerar etapas relevantes, principalmente, no que diz respeito às qualidades formais dos 

objetos produzidos industrialmente, atendendo características exteriores, relações estruturais e 

funcionais do objeto a partir de uma unidade coerente (SCHULMANN, 1994). O designer de 

produto visa trabalhar com uma metodologia que ressalte a melhoria dos aspectos funcionais, 

ergonômicos e visuais dos produtos, bem como atender as necessidades e a satisfação do 

consumidor, adicionar valor aos produtos, melhorar seu conforto, segurança e, 

consequentemente, conquistar novos mercados (BAXTER, 2003). 

Finalmente, a comunicação, inserida no contexto do sistema produto, que se apresenta 

como componente integrante da vida da mercadoria, enfatizando a narrativa da mesma como 

ponto de partida. Desta forma, a comunicação relaciona-se com o processo de forma integral e 

não apenas após o produto tangibilizado, logo, o valor do produto e da comunicação são 

inseparáveis ao se pensar o valor da mercadoria (GALBIATI, s.d.). Entende-se que o conceito 

de conexão entre marca e usuário reflete na inclinação deste em adquirir determinado produto 

e, consequentemente, se identificar com a comunicação do mesmo. Logo, através deste viés, 

entende-se que a comunicação não se refere a um ato compulsório, mas sim, a um processo de 

projetação. Sob a perspectiva do design estratégico, tenta-se perceber e projetar a vida da 

mercadoria antes e depois da sua existência tangível.  

3 Metodologias de design 
As metodologias do design tem como objetivo possibilitar o conhecimento do 

profissional acerca do processo de design. Para tanto, os modelos de design representam 
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graficamente a estrutura de pensar a ação e, consequentemente, projetar. Estes formatos 

possibilitam refletir sobre o método e as técnicas empregadas no processo. Neste panorama, 

métodos e regras são utilizados a fim de auxiliar no ato projetual, oferecendo, com isso, 

caminhos e ferramentas para resolver problemas (ROOZENBURG E EEKELS, 1996).      

Sinteticamente, entende-se que o processo metodológico engloba aspectos de definição, 

análise e síntese do problema e visa facilitar o ato projetual a fim de indicar caminhos durante 

o processo de resolução de problemas. Munari (2008, p. 11) acrescenta a ideia de metodologia 

apontando que: 

O método de projeto, para o designer, não é absoluto nem definitivo; pode ser 

modificado caso ele encontre outros valores objetivos que melhorem o processo. E 

isso tem a ver com a criatividade do projetista, que, ao aplicar o método, pode 

descobrir algo que o melhore. Portanto, as regras do método não bloqueiam a 

personalidade do projetista/ao contrário, estimulam-no a descobrir coisas que, 

eventualmente, poderão ser úteis também aos outros. 

Desta forma, a ideia de método enquanto padronização é descartada, pois cada 

problema projetual possui características inerentes a ele e podem resultar em soluções 

específicas. Acrescenta-se a esta ideia o fato de que o processo de design não é linear e, de 

certa forma, os modelos de representação gráfica podem ser redutivos e simplistas. Sabendo 

destas limitações, relaciona-se a seguir, as metodologias propostas por Munari (2008) e pelo 

design estratégico, analisando, simplesmente, os modelos propostos pelos autores. 

3.1 A Metodologia proposta por Bruno Munari 
Segundo Munari (2008), a metodologia geral de problemas de projeto pode ser definida 

através de etapas distintas: problema, definição do problema, componentes do problema, 

coleta de dados, análise de dados, criatividade, materiais/tecnologia, experimentação, modelo, 

verificação, desenhos construtivos e solução. Conforme se observa na figura 01, esta 

metodologia estabelece um fluxo de acontecimento sequencial entre as etapas com o objetivo 

de somar conhecimento e desenvolver um processo integral, desde a construção do problema 

até sua solução.  
 

 

Figura 01: Etapas projetuais de desenvolvimento de produtos.  

Fonte: Adaptado de Munari (2008). 

Um fator importante desta concepção é o reconhecimento das reais necessidades do 

projeto para, posteriormente, formular um problema. Portanto, sabe-se que um problema 
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projetual bem definido é reflexo de variáveis solidificadas e esclarecidas, ao contrário de 

problemas projetuais mal definidos que possuem variáveis abertas ou incompletas 

(BONSIEPE, 1993). A definição do problema consiste em posicionar o projeto em qual tipo 

de solução se pretende alcançar, pois ela pode ser de cunho provisório, comercial, fantasioso, 

aproximado ou definitivo (MUNARI, 2008, p. 34). Os componentes do problema 

caracterizam-se em decompor o mesmo, conforme se observa na figura 02. Este processo 

resulta em pequenos problemas que constituem o todo. O problema “não se resolve por si só; 

no entanto, já contém todos os elementos para sua solução. É necessário conhecê-los e utilizá-

los no projeto de solução” (MUNARI, 2008, p. 31). 
 

 

Figura 02: Desmembramento do problema.  

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

Cada pequeno problema necessita ter pequenas soluções. Munari (2008, p. 38) pontua 

este tipo de procedimento como: 

O princípio de decompor um problema em seus componentes para poder analisá-lo 

remonta ao método cartesiano. Visto que, especialmente hoje em dia, os problemas 

tornaram-se muito complexos e por vezes complicados, é necessário que o projetista 

tenha uma série de informações acerca de cada problema, isoladamente, para maior 

segurança no projeto [...]. Decompor um problema em seus componentes significa 

descobrir muitos subproblemas. 

Após esta etapa, inicia-se o processo de coleta de dados e, posteriormente, análise dos 

mesmos. Esta coleta consiste em buscar dados para estudar os componentes do problema 

individualmente, a fim de analisar as suas características. A criatividade consiste em escolher 

alternativas, dentre as várias coletas, para o projeto. Munari (2008, p. 38) aponta que “cada 

subproblema tem uma solução ótima que pode, porém, contrastar com outras. A parte mais 

árdua do trabalho do designer será a de conciliar as várias soluções com o projeto global”. Na 

sequência, o designer deve desenvolver uma pequena coleta de dados relacionada com 

materiais e tecnologia disponíveis no mercado, bem como dentro da empresa que contratou o 

projeto. Com materiais e tecnologia pesquisados, a experimentação dos mesmos é realizada, 

consistindo na ideia de efetuar possíveis descobertas de aplicações dos materiais e tecnologias 

disponíveis no mercado. Estas aplicações estão relacionadas a âmbitos improváveis e podem 

ser úteis ao projeto. As experimentações podem resultar em modelos demonstrativos passiveis 

de ajustes e pequenas adaptações. Os protótipos oriundos das experimentações são 

submetidos à verificação, que consiste em apresentar “o modelo em funcionamento a certo 

número de prováveis usuários e pede-se a eles uma opinião sincera acerca do objeto” 

(MUNARI, 2008, p. 52). A penúltima fase consiste em desenvolver desenhos construtivos 

acerca do objeto escolhido, enquanto solução, a fim de especificar as informações úteis para a 

construção do produto. Salienta-se que não existe apenas uma solução, mas sim várias.  
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3.2 A Metodologia proposta pelo design estratégico 
Deserti e Celaschi (2007), designers italianos vinculados ao Politécnico de Milão, 

formalizaram uma etapa de análise ambiental e pesquisa de referências como um momento 

denominado metaprojeto. Segundo Moraes (2006), o metaprojeto consiste em uma plataforma 

de conhecimento que sustenta e orienta a atividade projetual (MORAES, 2006). Deserti 

(2006) complementa estabelecendo que o metaprojeto consiste em um sistema de informações 

úteis para direcionar as escolhas que devem ser feitas na fase de projeto. Conforme ilustrado 

na figura 03, esta metodologia aponta duas macrofases de desenvolvimento que visam obter 

resultados específicos – Pesquisa Contextual e Pesquisa Blue Sky. 

 

 

Figura 03: Etapas do Metaprojeto.  

Fonte: Adaptado de Deserti (2006). 

A macroárea, intitulada como Pesquisa Contextual, se inicia através do briefing gerado 

pela empresa. Entende-se por briefing uma ferramenta que visa facilitar o entendimento sobre 

algo, com o objetivo de atuar como um ponto de partida no ato projetual de design. O mesmo 

é constituído de informações sob o ponto de vista da empresa contratante do projeto, bem 

como trata-se de um documento de comprovação dos elementos solicitados no projeto inicial 

(PHILLIPS, 2008).  

A partir disto, a pesquisa contextual se foca em um sistema de informações oriundos de 

análises, que integram o problema exposto no briefing e possibilitam ao designer um 

direcionamento das escolhas a serem realizadas na fase de projeto (DESERTI, 2007). Este 

processo acarreta no desenvolvimento de um contrabriefing exposto à empresa. Esta 

plataforma de projeto apresenta um elo entre os designers e empresa durante o 

desenvolvimento do metaprojeto.  

O segundo momento, intitulado como Pesquisa Blue Sky, constitui-se em uma busca 

organizada de elementos que tem por objetivos despertar insights, como uma espécie de 

dispositivo produtor de sentidos que visa a construção de possíveis cenários. Este processo 

gera estímulos que visam despertar a intuição dos projetistas e, segundo Scaletsky e Parode 

(2008), busca exemplos e estímulos (nos mais variados formatos) a fim de, por transferências 

através de raciocínios analógicos, obter indicativos do que poderão ser cenários, para assim, 

construir respostas a um problema de design. No entanto, a construção de cenários, inserida 

no contexto, não busca materializar soluções para o problema, mas construir caminhos para 

alcançar tais soluções. A Pesquisa Blue Sky, ao contrário das pesquisas contextuais, busca 

direções e oportunidades que não mantenham vínculos de dependência em relação ao 
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problema através da reunião de significados que vão além das imagens (Ibidem, 2008). A 

busca por imagens visuais pode ser utilizada como recurso para a construção de espaços 

conceituais, criando novos significados para a materialização de cenários através do 

pensamento associativo por imagens. 

3.3 Possíveis interlocuções entre as metodologias de projeto 
Podem ser estabelecidas algumas relações – de aproximação ou afastamento – entre o 

metaprojeto e a metodologia projetual proposta por Munari. Ambas possuem um problema 

exposto e, consequentemente, utilizam-se de caminhos para encontrar uma solução. No 

entanto, a solução encontrada no metaprojeto não finda na materialização de um produto 

tangível, mas sim, em possibilidades intangíveis de cenários, conforme se observa na figura 

04. Estas alternativas de cenários representam de certa forma, opções de projetos. 

 

 

Figura 04: Comparação entre Metaprojeto e Projeto de Produto.  

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

Outro ponto de distinção entre os métodos se concentra na manutenção e administração 

do problema exposto no briefing gerado pela empresa. Diferentemente do modelo proposto 

por Munari, o metaprojeto, após desenvolver pesquisa acerca do mesmo, sob diferentes óticas, 

desenvolve um contrabriefing através de um dossiê de mercado. Esta análise avalia se o 

problema inicialmente exposto pela empresa solicitante do projeto está correto ou 

amplamente detalhado. Esta atividade relaciona-se com a necessidade de verificação da 

veracidade do problema, pois sabe-se que nem sempre o que é exposto pela empresa enquanto 

dificuldade é o verdadeiro problema. 

As formas de coleta de dados desenvolvidas pelas metodologias, a partir do problema, 

ocorrem de formas distintas. Pode-se entender que no metaprojeto, realizam-se mecanismos 

de estimulação das possibilidades de exploração do problema através de ações de cunho 

criativo. O método de Munari apresenta uma relação com o problema de forma mais 

gerencial, pois prevê o desenvolvimento de um produto tangível e, para tanto, realiza coletas 

focadas no processo de desenvolvimento de um produto enquanto objeto funcional.  

A criatividade, proposta por Munari, consiste em desenvolver a combinação entre as 

possibilidades mercadológicas focalizadas no desenvolvimento de um produto que está 

diretamente relacionado com o problema. Em contrapartida, a proposta do metaprojeto 

consiste em buscar referências em elementos ou imagens que não, necessariamente, possuem 

relação direta com o problema, bem como visa buscar um conceito para um produto, 

conforme se observa na figura 05. 
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Figura 05: Comparação entre Metaprojeto e Projeto de Produto.  

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

Através destas análises, pode-se entender que o metaprojeto atua como uma espécie de 

“projeto do projeto”, caracterizando se por ser o reflexo de um trabalho que define 

alternativas prévias para o projeto do produto. Percebe-se, também, que o metaprojeto se 

propõe a transcender o ato projetual tradicional através de desenvolvimento de uma reflexão 

crítica e reflexiva sobre o próprio projeto. Contudo, pode-se estabelecer um fluxo entre ambas 

as metodologias, onde o metaprojeto antecede o projeto em si a fim de somar conhecimentos 

e possibilidades de desenvolvimento de um problema de design, conforme se observa na 

figura 06. 

 

Figura 06: Reunião das metodologias.  

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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A relação efetuada entre as metodologias permite o entendimento do metaprojeto 

enquanto etapa enfocada na estratégia do projeto de design, que visa estabelecer e reconhecer 

os limites e possibilidades conceituais do projeto antes de sua ocorrência efetiva. Pode-se 

entender que o desenvolvimento desta metodologia é reflexo do crescimento do ofício do 

designer, que poucas décadas atrás, enfocava-se mais na funcionalidade e menos na estratégia 

e na experiência do usuário.   

Considerações finais 
A análise realizada a partir dos significados do design e da evolução de suas 

metodologias permitiu salientar o entendimento da mudança de posicionamento ocorrida na 

área. A intangibilidade do design, atualmente, é uma de suas características primordiais, 

modificando sua prática e voltando-se para a projetação de processos, sistemas, experiências, 

comunicação e conceitos de gestão. A ampliação da prática do design dentro da esfera das 

ideias é uma retomada de sua natureza estratégica e ferramenta produtora de sentido. 

Na contemporaneidade, é essa dimensão do design que prevalece como ferramenta para 

a ampliação da competitividade econômica das organizações e satisfação de necessidades e 

desejos dos consumidores. O design, intrinsecamente estratégico, tem nessa fase histórica seu 

papel orientado para a projetação de veículos emocionais e experienciais e apresenta uma 

metodologia voltada para o entendimento tático.  

Contudo, entende-se que o metaprojeto tem como objetivo complementar o projeto do 

produto antes do início do seu desenvolvimento, não competindo, desta forma, com a 

metodologia projetual do produto em si, mas agregando e ampliando os caminhos de projeto 

de design em sua origem. 
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