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Resumo 
O planeta atravessa um momento de intensa transformação. A mudança rumo a 
sustentabilidade já não é um caminho possível, mas sim o único viável. Esta 
transformação em curso requer uma mudança sistêmica e afeta a forma como as 
pessoas enxergam a organização social em que vivem: o papel das organizações, 
universidades, governo e seu próprio papel enquanto agente de transformação. 
Diante da crise e da incapacidade dos governos em conciliar interesses sociais e 
económicos e atender às necessidades de todas as camadas da sociedade, a inovação 
social surge como uma forma de descontinuidade benéfica, oferecendo novas 
soluções a problemas anteriormente visto como insolúveis. 

Esta dissertação discorre sobre o novo papel estratégico que o design pode assumir 
neste processo de transformação, tendo em vista sua capacidade de organização 
entre atores, técnicas e tecnologias. 

Partindo de um estudo de caso onde o projeto 'Oficina Design', organizado pela 
ADEIMA e pela Câmara Municipal de Matosinhos foi proposto como desafio aos 
estudantes do programa de Mestrado em Design Industrial e de Produto da 
Universidade do Porto, foi possível acompanhar o processo junto aos estudantes, 
avaliar o impacto da aplicação de métodos e ferramentas de design para a criação de 
produtos sustentáveis e inclusivos, assim como o aproveitamento da experiência no 
processo de aprendizagem dos futuros designers. 

Como resultado, é apresentada uma proposta metodológica que organiza 
ferramentas de design, de pesquisa e de gestão de projeto na forma de um ‘toolkit’ 
direcionado aos estudantes de design para apoio no desenvolvimento de produtos 
com impacto social e ambiental. 

Palavras-Chave: Design, Inovação social, Design estratégico, Sustentabilidade, 
Aprendizagem do design. 
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Abstract 
The planet is going through a moment of intense transformation. A shift towards 
sustainability is no longer a possible path, but the only viable one. This ongoing 
transformation requires a systemic change and affects the way people perceive the 
social organization in which they live: the role of organizations, universities, 
government, and their own role as agents of change. Faced with the crisis and the 
governments’ inability in balance social and economic interests and meet the needs 
of all strata of society, the social innovation comes up as a positive discontinuity 
offering new solutions to problems previously considered unsolvable. 

This dissertation discusses the possible design’ strategic role in this transformation 
process, considering its organizational capacity among actors, techniques and 
technologies. 

Based on a case study in which the 'Oficina Design' project, organized by ADEIMA and 
the Matosinhos City Council, was proposed as a challenge to the students of the 
Master Program in Product and Industrial Design of University of Porto, it was possible 
to follow process among the students, assessing the design methods and tools’ impact 
to create sustainable and inclusive products, such as the learning process’ expertise of 
future designers. 

As a result, a methodological proposal is presented that organizes design, research 
and project management tools in a toolkit aimed at design students to support the 
development of products with social and environmental impact. 

Keywords: Design, Social innovation, Strategic design, Sustainability, Design learning. 
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1. Introdução 

O planeta atravessa um momento de intensa transformação. O crescimento 
económico e uma constante aceleração na produção se depararam com o eminente 
esgotamento de recursos, redução na biodiversidade e uma deterioração do suporte 
vital fornecido pelos ecossistemas globais (Fuad-Luke 2009). Segundo Manzini (2008), 
a transição rumo a sustentabilidade requer uma descontinuidade sistêmica, o que 
representará um processo de aprendizagem social onde os seres humanos deverão 
aprender gradualmente a viver melhor consumindo muito menos e regenerando a 
qualidade do ambiente em que vivem. Por isso, o incentivo à inovação é cada vez mais 
importante. É preciso encontrar soluções criativas e com menor impacto possível, 
capazes de conduzir a humanidade neste processo de transição.  

Segundo Thackara (2005), o desafio da sustentabilidade é uma questão de design. 
Oitenta por cento do impacte ambiental de um produto, serviço ou sistema é 
determinado no estágio de projeto. Assim sendo, pela natureza da atividade, o 
designer pode ajudar a reverter essa tendência. Entretanto, considerando as condições 
atuais do planeta e as previsões pessimistas para as transformações em andamento, 
qual o papel efetivo dos designers até agora?  

Segundo a World Design Organization, o design industrial é "um processo de solução 
de problemas que impulsiona uma inovação, constrói o sucesso do negócio e leva uma 
melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências 
inovadoras." (WDO 2019). Porém, ao longo da história, cada vez mais o design afastou-
se da ideia de ‘solução inteligente de problemas’ e se aproximou do efêmero, elegante 
e rapidamente obsoleto. Por muito tempo, foi identificado como requintado, luxuoso 
e não necessariamente prático e acessível. Ainda hoje, nota-se no discurso 
predominante uma surpreendente ausência de questionamento e participação 
social. Conceitos como branding, competitividade, globalização, estilo de vida, design 
emocional, design de experiência e outros diversos prefixos e sufixos criados para abrir 
novos caminhos no mercado prevalecem em revistas de design e na pouca bibliografia 
existente (Bonsiepe 2006).  

A transformação para uma civilização humana mais sustentável requer um processo 
de diálogo inclusivo e participativo, que exigirá a participação individual e coletiva de 
todos (Christian Wahl and Baxter 2008). Neste cenário, o papel do design pode ser 
amplamente significativo, tendo em vista que devido à sua formação generalista, os 
designers são capazes de assumir posições-chave como sintetizadores treinados, à 
medida em que possuem os instrumentos para operar sobre a qualidade das coisas e 
sua aceitabilidade, e portanto, sobre a atração que  novos cenários de bem-estar 
possam exercer (Manzini 2008).  

Promover a cultura da sustentabilidade na universidade passa a ser uma ação 
estratégica em busca de uma mudança de perspetiva na postura dos futuros 
profissionais de design. Entretanto, nas escolas de design aparentemente ainda se 
mantém uma abordagem predominantemente projetual e distanciada do ambiente 
ecológico, social, económico e político em que o design acontece, daí a necessidade de 
se compreender com mais profundidade as práticas de ensino do design, com vistas a 
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estabelecer programas formativos que preparem os futuros profissionais para uma 
atuação mais consciente e engajada, passando a atuar como facilitador dos processos 
de transformação em andamento, como um ativista que desencadeia novos processos 
de inovação, como um estrategista que conecta e motiva as redes de projeto e até 
tornar-se um promotor cultural, antecipando reflexões criticas e novas propostas de 
inovação da sociedade, possivelmente disruptivas (Manzini 2015). 

A partir deste cenário chega-se ao problema de investigação (Fig. 1): como o processo 
de aprendizagem em design pode ser estruturado de forma a favorecer a formação 
de profissionais mais conscientes e capazes de colaborar na construção de uma 
civilização sustentável? 

 

 
Fig. 1_Apresentação do problema de investigação (Elaborada pela autora). 

 

 

1.1. Objetivo 

Neste sentido pretende-se, como objetivo geral, compreender como o processo de 
aprendizagem em design pode ser estruturado de forma a favorecer a formação de 
profissionais mais conscientes, capazes de colaborar na construção de uma civilização 
sustentável. Os objetivos específicos deste trabalho de investigação são: 

o Mapear conceitos do design ao longo do tempo, visando entender a evolução das 
abordagens adotadas através da identificação de publicações relevantes, 
movimentos, organizações situando-as em uma linha do tempo; 

o Realizar um estudo de caso avaliando o impacte da aplicação da metodologia da 
aprendizagem baseada em projetos (Project Based Learning – PBL) no ensino do 
design, em um projeto de abordagem sustentável e inclusiva; 
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o Propor possibilidades de ação do design estratégico como metodologia de 
inovação social. 

Como resultado, é apresentada uma proposta metodológica desenvolvida para ser 
aplicada como uma solução habilitante no programa We Won´t Waste You, um 
programa de desenvolvimento de produtos sociais desenvolvido pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, integrada ao Mestrado em Design Industrial e 
de Produto, que contempla projetos em parcerias com empresas ou organizações 
sociais voltada ao desenvolvimento de produtos com abordagem sustentável.  

 

1.2. Metodologia 

A metodologia aplicada nesta dissertação foi a de investigação, intervenção e 
desenvolvimento. A partir da estruturação de um problema central foram 
estabelecidos os objetivos gerais e específicos, assim como um plano de investigação 
que incluiu um levantamento inicial do estado da arte adotando a metodologia de 
revisão sistemática de literatura, seguida por uma investigação bibliográfica e uma 
pesquisa de mercado, e em seguida a realização de um estudo de caso onde foram 
realizados inquéritos com questões de caráter quantitativo e qualitativo com os 
participantes com o objetivo de apurar o impacte das ações realizadas. 

A revisão sistemática de literatura é um tipo de revisão que utiliza métodos 
sistemáticos para recolher dados, avaliar estudos de investigação e sintetizar 
descobertas qualitativa ou quantitativamente. Foi realizada nesta investigação com o 
intuito de auxiliar na definição de um recorte específico, tendo em vista a grande 
abrangência do tema proposto. Auxiliou na criação de sentido sobre um grande 
conjunto de informações, permitindo a identificação da diferença entre conhecimento 
real e conhecimento assumido (Petticrew and Roberts 2006).  

A revisão bibliográfica se inicia no atual contexto de crise ambiental e social e 
apresenta a participação do design neste cenário ao longo do tempo, retratando um 
progresso que vai do design industrial ao design de comunicação e que hoje se afirma 
como design de serviços e assume caráter estratégico. 

Em seguida, através de uma pesquisa de mercado é apresentado um levantamento de 
iniciativas, ecossistemas e ferramentas que caracterizam o design como ferramenta de 
inovação e impacte social e/ou ambiental e busca fundamentar qual seria então um 
provável “novo papel” para o design ativista.  

Definido o enquadramento para esta possível nova postura profissional, a fase de 
experimentação apresenta a realização de três estudos de caso que tiveram como 
recurso a disciplina Projeto Industrial do programa de Mestrado em Design Industrial 
e de Produto da Universidade do Porto, e a disciplina Ecologia Industrial do curso de 
Mestrado Integrado em Engenharia Ambiental, onde foi possível, através do método 
da investigação-ação-participante, testar a aplicabilidade de uma possível proposta 
metodológica para o ensino do design, e através da aplicação de inquéritos com os 
participantes, avaliar o processo de aprendizagem, assim como as impressões dos 
estudantes envolvidos. 
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Com base nos resultados é então elaborada uma proposta metodológica que 
compreende um ‘toolkit’, um conjunto de ferramentas e processos de design para 
apoio ao desenvolvimento de produtos socias pelos estudantes do MDIP. 

 

1.3. Estrutura 

O conteúdo desta investigação apresenta-se categorizado em cinco capítulos: 
Introdução, Estado da arte, Estudo de caso, Proposta metodológica e Conclusão. 

O capítulo 1 apresenta uma breve introdução, descreve os objetivos da investigação e 
as metodologias aplicadas em sua realização. 

O capítulo 2, denominado Estado da arte, divide-se em duas partes, apresentando na 
primeira uma revisão bibliográfica acerca dos temas relacionados à investigação, e na 
segunda, uma pesquisa de mercado em busca de iniciativas já existentes. 

O capítulo 3 apresenta três estudos de caso e mostra como foi possível, através das 
experiências, aprofundar o conhecimento no processo de aprendizagem em design 
para sustentabilidade e impacte social, na transversalidade entre os conhecimentos de 
design e engenharia, assim como testar a aplicação de algumas ferramentas de design 
e avaliar os impactes sobre o processo de design. 

O capítulo 4 traz uma proposta metodológica para o desenvolvimento de produtos 
com impacte social e ambiental. 

No capítulo 5 a conclusão traz uma reflexão sobre os resultados e apresenta questões 
para desenvolvimento futuro. 

 

Fig. 2_ Estrutura da investigação (Elaborado pela autora). 
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2. Estado da arte 

O planeta atravessa um difícil momento de crise. O modelo exponencial de 
crescimento e o atual estilo de vida conduzido pela maioria dos grupos sociais são mais 
compatíveis com os recursos naturais disponíveis, que já não bastam para garantir a 
sustentação da vida no planeta. Estão em destaque questões fundamentais que dizem 
respeito ao equilíbrio dos sistemas naturais e culturais e à qualidade de vida como um 
todo. As cidades estão em constante transformação e crescimento e as mudanças 
sociais, tecnológicas e económicas estão cada vez mais aceleradas pela globalização. 
Este cenário é um desafio não só para os governantes - que passam a lidar com 
problemas de maior complexidade - mas também para a sociedade como um todo, a 
partir do momento em que novas formas de organização e estilo de vida serão cada 
vez mais necessárias.  

Os acontecimentos da história recente mostram que a mudança já está em 
andamento. O deslocamento de um sistema baseado na manufatura de bens materiais 
para outro, diretamente relacionado com a informação e o conhecimento. Neste 
cenário, Manzini (2015) observa um novo caminho no despertar de uma cultura que 
une o local ao global, e o surgimento de infraestruturas resilientes capazes de 
transformar a organização do trabalho, a medida em que trazem a produção mais 
perto do consumo, os ‘sistemas distribuídos’, que apareceram e se espalharam em 
diferentes ondas de inovação: 

o Sistemas de informação, com o surgimento das redes e novas formas 
distribuídas de conhecimento e tomada de decisão; 

o Infraestrutura distribuída, transformando os sistemas de distribuição de 
energia com o surgimento de centrais elétricas pequenas, sistemas de energia 
renovável e redes inteligentes, o que possivelmente também acontecerá ao 
abastecimento de água; 

o Redes alimentares distribuídas, e a promoção dos alimentos locais, 
promovendo melhor qualidade e autossuficiência das comunidades; 

o Produção distribuída, convergência entre novas tecnologias de produção e as 
redes sociais, design aberto e microfábricas em rede (fablabs, movimento 
maker). 

Esta mudança está gerando transformações de sistema que exigem que todos os 
atores sociais usem novas formas de pensar e agir, novos artefactos, formas 
organizacionais e redes, inclusive e principalmente os designers, que devem estar 
conscientes do contexto em que estão operando para poder colaborar com a transição 
rumo à sustentabilidade (Manzini 2008). 
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2.1. Estudo bibliométrico 

Tendo em vista o objetivo deste trabalho, esta revisão bibliográfica busca apresentar a 
relação entre ‘Design’, ‘Sustentabilidade’, ‘Inovação social’ e ‘Ensino do design’. Por 
meio de uma revisão sistemática da literatura, foi realizada uma busca por artigos 
científicos que abordam os temas, relacionando-os ou não, considerando ainda a 
aplicação dos assuntos ao processo de aprendizagem para uma aproximação com o 
tema central deste estudo. 

Foi utilizada a busca a partir da base de dados Science Direct, base multidisciplinar que 
possibilita levantamentos por palavras chave, resumos e títulos das publicações. A 
busca eletrônica limitou-se no primeiro momento à busca pelas palavras “Design” and 
”Sustainability” and ”social innovation”, com data de publicação a partir de 2010, onde 
foram encontrados 1233 artigos (Fig. 3). Com o objetivo de aproximar a investigação 
ao foco de estudo, deste resultado foram filtrados apenas os artigos que citavam os 
termos “design” and “education” no título, abstract ou key-words, e assim foram 
randomizados 22 artigos. Por fim, visando aproximar o foco de uma abordagem 
científica, a investigação restringiu-se a artigos de investigação científica e de revisão 
de literatura, resultando em uma amostra final de vinte (20) artigos. 

 

 

 
Fig. 3_Levantamento bibliométrico (Elaborado pela autora). 
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Após a leitura dos vinte (20) artigos, foram selecionados como de maior relevância para 
este estudo doze (12) artigos relacionados com o contexto do ensino do design, 
apresentados na Tabela 1 por ordem de relevância do autor. Foram incluídos os 
trabalhos que abordavam: pesquisas de design participativo, projetos de transição para 
a sustentabilidade liderados pelo design, investigação-ação participativa envolvendo 
estudantes de design, métodos e ferramentas de design e formas de aprendizagem, 
educação para inovação, interdisciplinaridade e interconectividade com a prática.  

 
 
 
 
 

Tabela 1_Revisão de literatura (Elaborada pela autora). 

 TÍTULO DO ARTIGO PALAVRAS CHAVE 
1 Participatory design for sustainable social change (Smith 

and Iversen 2018) 
Participatory design, Design process, User 
participation, Design practice, Educational 
technology 

2 Roles of design in sustainability transitions projects: A case 
study of Visions and Pathways 2040 project from Australia 
(Gaziulusoy and Ryan 2017)  

Design knowledge, Design for sustainability, 
Systems design, Sustainability transitions, Case 
study, Australia 

3 Biophilic campus: An emerging planning approach for a 
sustainable innovation-conducive university (2019) 

University campuses, Biophilia, Sustainability, 
Triple bottom line, Planning framework, Nature 

4 Design for Sustainability (DfS): the interface of sustainable 
production and consumption(Spangenberg, Fuad-Luke, and 
Blincoe 2010)  

Design for Sustainability, Ecodesign, Sustainable 
development, Satisfier efficiency, SCALES, DEEDS 

5 ‘Design Beyond Borders’: international collaborative 
projects as a mechanism to integrate social sustainability 
into student design practice (McMahon and Bhamra 2012) 

Social sustainability, Collaboration, Design 
education, Product Design, Action research 

6 Technological innovation, human capital and social change 
for sustainability. Lessons learnt from the Industrial 
Technologies Theme of the EU's Research Framework 
Programme (Sabadie 2014) 

Research, Industry, Environment, Technology, 
Education, Social innovation 

7 Design Thinking Education: A Comparison of Massive Open 
Online Courses (2018) 

Design thinking, Design education, MOOC, 
Educational design ladder, Design innovation 

8 The Public Collaboration Lab—Infrastructuring Redundancy 
with Communities-in-Place (Thorpe and Rhodes 2018)  

Participatory design, Public social innovation, 
Redundancy, Infrastructuring, Local government 

9 Design, learning networks and service innovation  (2018) Service design, Service innovation, Participatory 
design, Design practice, Learning 

10 In Alain Gibb's footsteps: Evaluating alternative approaches 
to sustainable enterprise education (SEE) (2016)  

Sustainable entrepreneurship education, Social 
enterprise, Experiential learning, Peru, Alain Gibb 

11 Connectivism as a Pedagogical Model within Industrial 
Design Education (Renda and Kuys 2015) 

Industrial design, Connectivism, Education  

12 Knowledge-based Economy vs. Creative Economy (2014)  Creative Economy, Knowledge-based Economy, 
Creativity, University Study Programmes 
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Para fins de visualização gráfica da relevância dos termos no universo de investigação, 
foi organizado um gráfico de nuvens de palavras a partir dos abstracts apresentados 
nos doze artigos, que pode ser visualizado na (Fig. 4). No gráfico cada palavra tem seu 
tamanho determinado pela relevância no corpus de texto analisado. 

De acordo com o resultado da análise destacam-se a reincidência de termos 
relacionados ao colaborativismo, design participativo, ação, prática. Estes termos 
orientam de que forma os estudos que envolvem a formação em design voltada à um 
novo profissional preparado para o cenário de transformação social estão sendo 
conduzidos pela comunidade científica. Percebe-se que a aprendizagem ativa é 
largamente explorada e apresentada como altamente eficiente e representativo. 

Para uma análise aprofundada, foram destacados cinco artigos (em highlight na Tabela 
1) que abordam o tema central desta investigação de forma direta, e discorrem sobre 
o papel do design em projetos de transição para a  sustentabilidade (Gaziulusoy and 
Ryan 2017), o conceito de design para sustentabilidade e a formação de designers 
preparados para projetar a inovação (Spangenberg, Fuad-Luke, and Blincoe 2010), 
sustentabilidade social e colaborativismo (McMahon and Bhamra 2012),  estratégias 
de crescimento da UE (Sabadie 2014), aproximação entre universidade e poder público 
para geração de soluções de impacte social (Thorpe and Rhodes 2018). 

Na Tabela 2 são apresentados os termos recorrentes encontrados nos textos 
analisados, assim como a indicação dos autores que abordam os temas em suas 
investigações. 

 

 
 

 
 
 

Fig. 4_ Nuvem de palavras mais citadas nos doze artigos analisados na revisão 
bibliográfica. (Elaborada pela autora) 
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O tema da transição para sustentabilidade é recorrente na amostra, e indica uma 
crescente preocupação da comunidade científica assim como do protagonismo do 
design em questões relacionadas. Os cinco artigos apresentam diferentes abordagens 
e se complementam ao delinear alguns recortes dentro deste cenário de transição, 
auxiliando na estruturação da problemática em questão: os desafios enfrentados pela 
união europeia e o modelo de crescimento traçado, a necessidade de integração entre 
ciência e inovação, e alguns modelos de atuação que atendem a este chamado, através 
de ações suportadas pelos conceitos de design para sustentabilidade (DfS), 
sustentabilidade social e cooperação. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2_Termos recorrentes encontrados nos cinco artigos selecionados para estudo 
aprofundado  (Elaborada pela autora). 

 

 

ASSUNTO AUTORES 

TRANSIÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE (2) A. İdil Gaziulusoy, Chris Ryan 
1. (4) Joachim H. Spangenberg, Alastair Fuad-Luke, Karen Blincoe 
1. (5) Muireann McMahon, Tracy Bhamra 
2. (6)Jesús Alquézar Sabadie 

DESIGN PARA A SUSTENTABILIDADE, 
ECOEFICIÊNCIA, SUSTENTABILIDADE URBANA 

1. (2) A. İdil Gaziulusoy, Chris Ryan 
2. (4) Joachim H. Spangenberg, Alastair Fuad-Luke, Karen Blincoe 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL, MUDANÇA 
SOCIAL, INOVAÇÃO SOCIAL  

3. (5) Muireann McMahon, Tracy Bhamra 
1. (6) Jesús Alquézar Sabadie 
1. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

FORMAÇÃO DOS DESIGNERS, 
APRENDIZAGEM ORIENTADA A DESAFIOS 

3. (4) Joachim H. Spangenberg, Alastair Fuad-Luke, Karen Blincoe 
4. (5) Muireann McMahon, Tracy Bhamra 
2. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

DESIGN PARTICIPATIVO E COLABORATIVO (2) A. İdil Gaziulusoy, Chris Ryan  
4. (5) Muireann McMahon, Tracy Bhamra 
3. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

MÉTODOS DE DESIGN (DUPLO DIAMANTE, 
JOGOS, CENÁRIOS, WORKSHOPS, 
LABORATÓRIO,  

(2) A. İdil Gaziulusoy, Chris Ryan  
4. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

ESTUDO DE CASO 2. (2) A. İdil Gaziulusoy, Chris Ryan 
5. (4) Joachim H. Spangenberg, Alastair Fuad-Luke, Karen Blincoe 
6. (5) Muireann McMahon, Tracy Bhamra 
5. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

INVESTIGAÇÃO AÇÃO PARTICIPATIVA 5. (5) Muireann McMahon, Tracy Bhamra 
6. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

PESQUISA ETNOGRÁFICA 6. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 

APROXIMAÇÃO GOVERNO X UNIVERSIDADE 7. (8) Adam Thorpe, Sarah Rhodes 
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2.2. Revisão de literatura 

Atualmente, questões relacionadas à aproximação entre design e sociedade são 
abordadas por diversos autores (Thackara 2005), (Manzini 2008), (Fuad-Luke 2009), 
(McMahon and Bhamra 2012), (Thorpe and Rhodes 2018, Gaziulusoy and Ryan 2017). 
Um exemplo é o projeto Visions & Pathways 2040 (www.visionsandpathways.com) na 
Austrália, onde se busca desenvolver visões, cenários e caminhos para futuros de baixo 
carbono em cidades australianas através de uma abordagem liderada pelo design 
(Gaziulusoy and Ryan 2017). O projeto consistiu em uma série de oficinas de visão 
participativa realizadas com equipas multidisciplinares (membros dos regimes 
sociotécnicos existentes, inovadores, ativistas, designers e investigadores). Nestas 
oficinas se pretendia gerar visões sistêmicas de cidades futuras, retratadas através de 
instantâneos (ilustrações ou vídeos) (Fig. 5), e a partir das projeções facilitar a criação 
de estratégias para a transição (V&P2040 2019). (Bracks 2015) 

As transições urbanas são caracterizadas como um desafio sociocultural e político-
económico, com três dimensões interconectadas: criativa, técnica e política. O estudo 
busca comprovar que o design, com sua abordagem centrada no utilizador, é capaz de 
observar os seres humanos e sua interação com o contexto e enquadrar o problema 
com a devida ênfase na experiência humana e seu significado, gerando assim soluções 
mais efetivas. O papel do design neste processo é intangível e portanto atualmente 
subestimado (Gaziulusoy and Ryan 2017), relacionado à geração de conhecimento e 
estratégias no contexto de inovações e transições de sistemas. É inspirar, informar e 
desencadear grandes transformações sociais sistêmicas para alcançar a 
sustentabilidade, e portanto, altamente vinculado às atividades estratégicas.  

Neste projeto, o design desempenhou papéis em três categorias principais: na 
investigação, no processo e nos resultados, abrangendo as três esferas de atividade - 
estratégica, tática e operacional. Os conceitos de 'design difuso' e 'design especializado' 
de Manzini (2015) são identificados no estudo interagindo de forma dinâmica. De 
acordo com Manzini, o design é uma capacidade cognitiva humana natural e todos 
podem fazer design, o que caracteriza o 'design difuso'. Já o design realizado por 
designers profissionais é o chamado 'design especialista'.  

Gaziulusoy e Ryan acreditam que no curto prazo, é provável que a prática de design 
continue a ser principalmente para o desenvolvimento de produtos tangíveis e 
impulsionada por interesses comerciais com uso marginal, mas crescente, em projetos 
de transição, e portanto, são relevantes novas oportunidades de investigação 
aprofundando a amplitude de papéis que podem ser desempenhados pelo design em 
projetos e processos de transição, assim como com foco na identificação de melhores 
práticas no ensino do design visando atender às necessidades emergentes destas 
novas habilidades e conhecimentos necessários aos futuros profissionais. 
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Fig. 5_Um exemplo de cenário criado nas oficinas de visão participativa do projeto 
V&P2040. A partir das visões criadas pelas equipas multidisciplinares, fica mais fácil a 
criação de estratégias para a transição  (Bracks 2015).  
 
 

No contexto do ensino, um exemplo é o projeto DEEDS - Dialogue on European 
Decarbonisation Strategies (www.deeds.eu) , que foi iniciado com os objetivos de:  

o Atender à crescente demanda de consumidores, produtores e governos por 
novos conceitos e práticas de design, treinando educadores e profissionais em 
Design para Sustentabilidade (DfS); 

o Introduzir um novo pensamento no processo de design para projetar a 
inovação;    

o Desenvolver um novo pensamento no campo do design de baixo carbono 
(Spangenberg, Fuad-Luke, and Blincoe 2010).  
 

O DEEDS é um projeto implementado por um consórcio de quinze instituições 
europeias de investigação, organizações industriais e da sociedade civil, financiado pela 
Comissão Europeia no âmbito do Programa Horizonte 2020 da UE (DEEDS 2019). Foi 
concebido para demonstrar o potencial e a utilidade de integrar a sustentabilidade na 
prática de design e no ensino do design. O DEEDS teve início em outubro de 2017 e 
terminará em setembro de 2020, cria uma rede de cientistas líderes e uma base de 
conhecimento de projetos de investigação relevantes relacionados às vias de 
descarbonização da Europa. O projeto organiza um diálogo para cocriação de 
conhecimento e políticas com representantes da ciência, política, indústria e sociedade 
civil.  

Uma das ações promovidas pelo projeto na área da educação foi o desenvolvimento 
de módulos educacionais oferecidos às principais instituições de ensino de design para 
equipar a próxima geração de designers com as ferramentas e habilidades necessárias 
para projetar de forma mais sustentável. Nesse caso, o grupo-alvo é formado por 
professores e estudantes de design. Um dos resultados diretos desta ação é uma lista 



‘ 

Formando designers para a inovação sustentável 
 

 

14 
 

de princípios denominada SCALES (Blincoe et al. 2008), que deve formar a base do 
design e da educação sustentáveis. 

Tabela 3_Lista de princípios SCALE (Adaptado de Blincoe et al. 2008). 

S Skills (capacidades) 9 princípios 

C Creating change agents (criando agentes de mudança) 3 princípios 

A Awareness (Consciência) 3 princípios 

L Learning together (aprendendo juntos) 3 princípios 

E Ethical responsibilities (responsabilidades éticas) 3 princípios 

S Synergy & co-creating (sinergia e co-criação) 3 princípios 

 

Um segundo grupo alvo está nos designers em atuação. Para este grupo, um grande 
banco de dados fornece conhecimento, ferramentas e habilidades para o DfS através 
do site do projeto.  

O DfS aparece como uma possível resposta ao desafio de uma nova prática do design 
que vá além do estilo e da moda, das questões econômicas (design mainstream) e das 
preocupações ambientais (Eco design) para incluir questões sociais e institucionais 
sempre que possível (Spangenberg, Fuad-Luke, and Blincoe 2010). Assim, enquanto o 
eco design se apresenta como uma abordagem que trata principalmente dos efeitos 
ambientais e económicos (e, portanto, da ecoeficiência), o DfS aborda todas as 
dimensões da sustentabilidade, podendo desempenhar um papel importante na 
transição para a produção e consumo sustentáveis como componentes chave da 
qualidade de vida. Porém, ainda é uma disciplina tangencial, ensinada em poucas 
instituições de ensino na UE.  

McMahon e Bhamra (2012) discutem também o desafio de implantação desta nova 
prática mais responsável e sustentável, que requer habilidades complexas como 
pensamento crítico, comunicação eficaz, pensamento sistêmico, cooperação e 
criatividade, muitas vezes negligenciadas na formação dos profissionais. Os autores 
enfatizam o conceito de sustentabilidade social, voltando o foco para os impactes 
sociais no desenvolvimento sustentável, e defendem também a necessidade de 
mudança na forma como os designers são ensinados como estudantes e 
consequentemente, na forma em que atuam como profissionais. 

A abordagem da sustentabilidade social no design, portanto, exige uma compreensão 
profunda do comportamento humano, garantido que os resultados satisfaçam as 
necessidades e desejos dos utilizadores, ao mesmo temo em que consideram os limites 
ambientais, respeitam a história e as tradições e são inclusivas e acessíveis. Significa 
aproveitar o capital humano e cultural para provocar mudanças e recuperar a coesão 
social.  (McMahon and Bhamra 2012).  

Neste contexto, a abordagem do design passa então, de um processo que contempla 
o ciclo de desenvolvimento (técnico), a um processo que considera a presença e as 
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consequências da interação deste produto com a sociedade (holístico). Enquanto 
produto entende-se não somente um produto tangível, industrial, mas também o 
resultado de um produto de comunicação, um sistema, uma estratégia, qualquer tipo 
de solução projetada, o que torna fundamental o desenvolvimento do pensamento 
crítico, criativo e sistêmico que permita ao profissional desenvolver resultados que 
impactem positivamente no consumo e nos padrões de comportamento do utilizador 
final. 

Thackara (2005) aborda o 'design em um mundo complexo', ressaltando a necessidade 
de aproximação entre designer e utilizador, à medida em que os sistemas complexos 
são moldados pelas pessoas que os utilizam. Neste caminho, defende uma nova era de 
inovação colaborativa, onde os designers precisam evoluir de autores individuais de 
objetos a facilitadores de mudança e inovação. Nesta aproximação não só o design, 
mas até mesmo o ensino do design pode contribuir para a resiliência das comunidades, 
trazendo habilidades e competências na experimentação criativa e colaborativa para 
ajudar a construir a capacidade das comunidades de encontrar novas maneiras de 
atender às necessidades da sociedade (Thorpe and Rhodes 2018).  

Nascido de uma parceria entre o conselho de Camden, em Londres e a Universidade 
das Artes de Londres, o Public Collaboration Lab (www.publiccollaborationlab.com) é 
um exemplo. É um laboratório de inovação pública e social com foco em inovação 
de serviço, social e política que oferece uma prática de design colaborativo orientado 
à investigação explorando o potencial e o valor da colaboração estratégica entre o 
governo local e a educação em design (PCL 2017). O modelo de 'laboratório vivo' é um 
ambiente de cocriação, teste e experimentação da vida real, no qual utilizadores e 
produtores cocriam e testam inovações em um ecossistema confiável e aberto, criando 
um ambiente favorável à inovação empresarial e social.  É um modelo em expansão, 
desde a sua fundação em 2006, a 'European Network of Living Labs' já identificou mais 
de 440 laboratórios vivos em todo o mundo (ENoLL 2019).  

Todos os laboratórios vivos têm em comum (Thorpe and Rhodes 2018):  

o Equipas de projeto multi-stakeholder e multidisciplinares;  
o Projetos que buscam entender o sistema mais amplo, priorizando a 

experiência humana;  
o Colaboração e cocriação com utilizadores finais de serviços; 
o Aplicação de abordagens iterativas e ágeis.  

 
O PCL tem como premissa fundamental a ênfase na parceria entre o governo local e a 
educação em design. Esta prática colaborativa constitui um exemplo de aprendizagem 
orientada a desafios, onde problemáticas sociais reais são apresentadas aos 
estudantes que, trabalhando em equipas e sob a tutela de um professor orientador, 
recorrem à diversas disciplinas para resolvê-lo. Neste processo, os estudantes têm 
contato com todos os ativos envolvidos no projeto, trabalhando em equipas 
multidisciplinares e em contexto real.  
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Com a realização desta revisão bibliográfica inicial, é possível constatar a mudança no 
campo de abrangência de atuação do design, que hoje se encontra inserido em 
diversos campos de atuação, desde o desenho de estratégias para um futuro de baixo 
carbono até a solução de problemas sociais em parceria com a comunidade. 

A Tabela 4 apresenta uma síntese comparativa das abordagens apresentadas, 
destacando as diferentes ações, formas de atuação e papéis assumidos pelo design nos 
casos estudados. 

 

Tabela 4_ Síntese comparativa das teorias apresentadas (Elaborado pela autora a partir 
de V&P2040 2019, Spangenberg, Fuad-Luke, and Blincoe 2010, Thorpe and Rhodes 2018)   

 

É possível perceber que, mais do que nunca, tornam-se fundamentais as aproximações 
entre investigação e inovação, a criação de conhecimento e a produção real, as 
tecnologias sustentáveis e mudança social (Sabadie 2014). Há uma mudança de 
paradigma em andamento, e cada vez mais 'integração' parece ser a palavra de ordem.     

Os próximos tópicos desta revisão de literatura pretendem delinear o caminho 
evolutivo do design ao longo do tempo, a fim de entender como as mudanças de 
abordagem acontecem influenciadas pelo cenário social, ampliando as possibilidades 
de atuação, se aproximando das preocupações ambientais e sociais, e trazendo a 
necessidade de um novo perfil profissional, mais transversal, dinâmico e flexível. Em 
seguida, são investigadas as metodologias de ensino tradicionais adotadas pelas 
escolas de design, e a necessidade de um novo discurso.  

 PROPOSTA MÉTODO RESULTADOS 
ESPERADOS 

PAPEL DO 
DESIGN 

V&P2040  
  

Criação de 
visões e 
cenários para 
um futuro de 
baixo 
carbono. 

Oficinas de visão participativa, 
multidisciplinares, abordagem 
liderada pelo design. 

A partir das 
projeções, facilitar 
a criação de 
estratégias para a 
transição. 

Geração de 
conhecimento e 
estratégias no 
contexto de 
inovações e 
transição de 
sistemas.  

DEEDS Desenvolvime
nto de novos 
conceitos e 
práticas em 
design e para 
o ensino do 
design. 

Treino de educadores e profissionais 
em DfS, criação de novo mindset no 
processo de design para inovação e 
design de baixo carbono, criação de 
módulos educacionais para ensino 
em DfS. 

Demonstrar 
potencial e 
utilidade de 
integrar a 
sustentabilidade 
na prática e 
ensino do design. 

Disseminador 
de um novo 
mindset 
sustentável. 

PCL - 
Public 
Collabora 
tion LAB 

Laboratório 
de inovação 
pública e 
social. 

Living Lab - práticas de design 
colaborativo orientado à 
investigação explorando o potencial 
e o valor da colaboração estratégica 
entre governo e educação. Aplicação 
do processo de aprendizagem 
orientada a desafios. 

Criar ambiente 
favorável à 
inovação 
empresarial e 
social. 

Liderar 
processo 
colaborativo 
aproximando 
sociedade, 
governo e 
educação. 
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2.2.1. Design e transição 

Desde o início de sua existência, quando foi concebido como uma arte de dar forma a 
produtos para produção em massa, o design foi firmemente incorporado à cultura do 
consumo (Margolin 2002b), sendo até hoje citado por muitos autores como parte do 
problema enfrentado com a crise ambiental (Papanek 2005, Manzini 2008).  

Portanto, torna-se questão primordial para as profissões de design a busca por uma 
forma de reinventar a cultura do design. Assim como outros profissionais estão 
encontrando maneiras de ganhar a vida na cultura da sustentabilidade, também os 
designers precisam fazer o mesmo para criar novas formas de prática (Margolin 
2002b), e é nesta busca que o design, embora sendo uma capacidade humana única e 
imutável, se manifesta de várias maneiras ao longo da história,  evoluindo e adaptando-
se continuamente a mudanças tecnológicas, organizacionais e culturais (Heskett 2002). 

Ao longo do tempo, é possível identificar mudanças significativas na forma como o 
design se relaciona com o mercado e a sociedade. De forma sintética, acontece um 
progresso que vai do design industrial ao design de comunicação e que hoje abre 
espaço para o design de serviços e para a abordagem estratégica. Na transição entre 
os séculos XIX e XX, o design industrial se mantinha centrado na otimização de 
produção e ergonomia, atingindo em 1930 o ápice do lema "a forma segue a função", 
rebatido na década de 60 pelo movimento da contracultura. Em meados do séc. XX, as 
atenções se voltam ao design de comunicação, à função simbólica das marcas e o 
mercado. No início do séc. XXI, novas demandas se traduzem no design de serviços, 
orientado para a inovação e competitividade, e mais recentemente se aproxima de 
uma prática colaborativa, com o designer atuando como mobilizador, incentivando a 
participação ativa dos usuários na solução de problemas. 

Com o objetivo de ilustrar este caráter evolutivo, foi realizado um breve levantamento 
de bibliografias, iniciativas e movimentos que destacam importantes momentos da 
história do design assim como a tendência ao estabelecimento de um novo discurso 
baseado em preocupações ambientais e sociais (Fig. 6). 
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Fig. 6_Evolução das abordagens de design através dos tempos (Elaborada pela autora). 
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Da Bauhaus aos anos 80 – Design para o mercado 

A Bauhaus, fundada em 1919, veio a ser o ponto central de partida do grande 
desenvolvimento do design. Conhecida por muitos como a primeira escola dedicada à 
forma, passou por três fases distintas. A primeira fase (Weimar 1919-1923), foi 
caracterizada pelo domínio das artes, através do ensino de música, pintura, desenho e 
outras habilidades artísticas em oficinas práticas. A segunda fase (Dessau 1923-1930), 
abre caminho ao funcionalismo modernista e os estudos se orientam à industria e à 
produção em série. Na terceira e última sede, instalada em Berlin (1930-1933), o 
conceito inicial de uma escola superior de arte foi abandonado e o ensino se volta à 
arquitetura minimalista. É definitivamente fechada em 1933 por ordem do governo 
nazista, que se opunha ao seu funcionamento desde a década de 20, por considerá-la 
uma escola comunista. Não existia na época nenhuma referência direta às questões 
sociais e de sustentabilidade, apenas levemente refletidas nos princípios de economia 
de materiais, e no desenvolvimento de produtos funcionais, inovadores, duráveis e 
estéticos, buscando eficiência máxima, e no desejo de proporcionar acesso ao design 
à uma camada maior da população através da produção em série (Bürdek 2010, Denis 
2008).  

Desde então, principalmente nos Estados Unidos, as práticas de design configuram-se 
através da produção em massa que transforma radicalmente todos os aspetos da vida 
e da cultura na América, com reverberações em todo o mundo. Para estimular os 
mercados e fomentar a economia, os produtos precisavam ser mudados 
constantemente. O streamlining (Fig. 7a) traz a estética da aerodinâmica para o design 
de produtos, figurando como um tratamento cosmético para aumentar vendas (Denis 
2008). Surgem campanhas publicitárias em massa incentivando os consumidores a 
comprar cada vez mais e vendendo a ideia de bem-estar baseada na propriedade 
(Heskett 2002).  

 

 

 
Fig. 7_ (a) Radio de baquelita da marca Philco e as formas arredondadas do streamlining 

(Denis 2008) e (b) Cadeira Wassily, Design de Marcel Breuer quando ainda era um 
aprendiz na Bauhaus em 1925 (Fonte: www.knoll.com) 

 

(a) (b) 
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Se destacam neste período alguns discursos mais representativos, porém, isolados, em 
termos de um novo pensamento em design, como Buckminster Fuller, que já na 
década de 20 inicia um importante movimento pela sustentabilidade no design e na 
arquitetura, propondo novos produtos para desafiar as práticas tradicionais das 
indústrias da construção e automobilística americana, não adotadas na época. 
Entretanto, ganhou projeção mundial com suas cúpulas geodésicas (Fig. 8), cuja 
economia de materiais, bem como sua durabilidade, flexibilidade e facilidade de 
construção foram rapidamente reconhecidas pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos 
Estados Unidos e amplamente adotadas pela indústria (BFI 2019a). 

Em 1971, Vitor Papanek em seu livro 'Design for the real world' (reeditado em 2005), 
apresenta um convite aos designers industriais para uma mudança de postura, 
colocando os profissionais, naquele momento histórico, como parte do problema 
ligado à degradação ambiental (Papanek 2005). Entre as novas práticas propostas por 
Papanek estavam trabalhar com pessoas em países em desenvolvimento para criar 
produtos usando baixa tecnologia (Fig. 9), projetar para deficientes e criar novos 
produtos para combater os crescentes problemas ambientais (Margolin 2002b). Esse 
tipo de atuação do design vem a ser no futuro reconhecida como o campo do ‘design 
social’. 

No final dos anos 80 o conceito de sustentabilidade alcança novo protagonismo com a 
publicação em 1987 do relatório 'Our Common Future' (WCED 1987),  também 
conhecido como relatório Brundtland. O documento, elaborado pela Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, foi a resposta a um apelo da 
Assembleia Geral das Nações Unidas por 'uma agenda global para a mudança'. A 
expressão 'desenvolvimento sustentável' aparece pela primeira vez no cenário 
internacional través deste relatório, evidenciando que a continuidade do modelo de 
desenvolvimento dos países ricos, baseado no bem estar a partir do consumo e posse 
de bens materiais, e a replicação deste modelo para países em desenvolvimento não 
poderia mais ser mantida, a medida em que extrapola a capacidade de recuperação 
dos ecossistemas e consome rapidamente o capital natural (Manzini 2008).  

 

  

Fig. 8_Buckmister Fuller e a cúpula geodésica na Feira Mundial em 1960 (BFI 2019b) 
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Fig. 9_ Tin Can Radio, um radio desenvolvido para comunicação  

em aldeias isoladas na Indonésia em 1960, Victor Papanek e  
George Seege (Papanek 2005). 

 

 

Enquanto isso, o design se expande dentro das empresas e ganha força o termo ‘gestão 
do design’, definido como “um exercício de integração do design na empresa, para 
maximizar a exploração das oportunidades de mercado e complementar ligação 
entre design, estratégia e gestão” (CPD 1997) e transforma o designer na pessoa 
responsável por estabelecer ligações estruturais, organizacionais, funcionais, 
expressivas e econômicas para melhorar a sustentabilidade global das organizações.  

Neste momento histórico, predomina no design a expressão funcionalista e de apoio 
ao mercado, sem referências à preocupação com sustentabilidade. Apenas discursos 
isolados de alguns profissionais como Fuller e Papanek, Tomas Maldonado e Gui 
Bonsiepe continuaram a ecoar em escolas e conferências de design, mas nunca 
chegaram a alcançar um impacte representativo na prática da atividade (Margolin 
2002b). Este cenário se mantém até meados da década de 90, quando a crise 
ambiental começa a se tornar um assunto crítico e passa a figurar como tema em 
debates políticos internacionais, apontando à emergente necessidade de produtos 
sustentáveis. 

Anos 90 – Início das preocupações com o meio ambiente 

Desde então, a partir dos anos 90 crescem rapidamente os estudos e investimentos na 
investigação de soluções para a sustentabilidade. Em 1992, no Rio de Janeiro, acontece 
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento também 
conhecida como Cúpula da Terra ou Eco-92, reunindo cerca de 200 nações para discutir 
o estado - perigoso - do ambiente mundial (Fuad-Luke 2009). No evento é elaborada a 
'Agenda 21' (Nations 1992), que apoia uma abordagem mais ampla para a atuação do 
design no problema da sustentabilidade, identificando muitas áreas problemáticas que 
poderiam envolver os projetistas. Entretanto, no último capítulo dedicado a questões 
de implementação, vários grupos são nomeados como importantes para alcançar o 
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desenvolvimento sustentável - mulheres, jovens, indígenas, agricultores e sindicatos, e 
em nenhum lugar os designers são mencionados (Margolin 2002b).  

Nesta época surge o termo ‘ecodesign’ e muitas publicações são feitas sobre o tema. 
A responsabilidade do design perante a sustentabilidade do planeta permanecia 
relacionada à configuração de produtos, como tentativas de introduzir princípios 
ecológicos à economia de mercado.  

Anos 2000 – Design e sociedade 

A entrada do século XXI traz ao campo do design crescentes preocupações com a 
sustentabilidade, não mais limitada a aspetos ambientais, mas agora englobando 
aspetos económicos, ambientais e sociais. A IDEO,  empresa global de design fundada 
em 1991, se destaca no mercado com metodologias participativas voltadas ao 
desenvolvimento de produtos e serviços a partir das necessidades dos utilizadores e 
não mais de demandas do mercado, como o 'Human Centered Design' (IDEO 2011), o 
'design thinking' (Brown 2008) e outras.  

O design, agora reconhecido como um ‘modo de pensar’, invade o mundo empresarial, 
passando a contribuir com uma nova forma de ver e resolver problemas orientada à 
inovação e competitividade, atuando progressivamente em projetos de serviços e 
experiências. Essa abordagem fica conhecida como ‘design estratégico’.  

Em 2009 Fuad-Luke apresenta o termo 'design ativismo', definido como "a utilização 
do poder do design para o bem maior para a humanidade e a natureza" (Fuad-Luke 
2009). Multiplicam-se as publicações acerca de uma nova postura para o design, os 
desafios da transição para a sustentabilidade e a responsabilidade partilhada por toda 
a sociedade neste processo (Thackara 2005, Manzini 2008, Fuad-Luke 2009, Thorpe 
2012, Bonsiepe 2015, Manzini 2015).  

Em 2015 é criada a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (Nations 2015), 
um plano de ação para a prosperidade do planeta e das pessoas. Tem como princípios 
a busca pelo fortalecimento da paz universal, erradicação da pobreza em todas as suas 
formas e dimensões, e a cura e proteção do meio ambiente. É um conjunto de 17 
Objetivos de Desenvolvimento sustentáveis (conhecidos como ODS) (Fig. 10) e 169 
metas que constituem uma agenda universal adotada como compromisso por chefes 
de estado e altos representantes dos governos na Assembleia Geral das Nações unidas 
em setembro/2015. Fica claro que o termo ‘sustentabilidade’ já não se refere mais tão 
somente a assuntos ligados ao meio ambiente, mas se expande e assume o significado 
maior de preocupação ambiental e garantia de bem-estar social a todos de forma 
igualitária. 

O tema da inovação social evolui rapidamente no contexto social. A incapacidade das 
estruturas e políticas existentes em solucionar algumas questões - como as mudanças 
climáticas, epidemias mundiais de doenças crônicas e o aumento da desigualdade – faz 
com que as pessoas se mobilizem e inicia-se um novo ciclo de busca por mudança 
(Murray, Caulier-Grice, and Mulgan 2010). Acompanhando este movimento, o ‘design 
para a inovação social’ surge como um novo campo de atuação para os designers, onde 
suas capacidades de solucionador de problemas e produtor de sentido são aplicadas 
para ativar, sustentar e orientar processos de mudança social na direção da 
sustentabilidade (Manzini 2015).  



Estado da arte | Revisão de literatura 

23 
 

 
Fig. 10_Objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. (Nations 2019) 

 
  

Segundo Heskett (2002, pág.23), "A evolução de um novo estágio no design não 
substitui inteiramente o que foi antes, mas, em vez disso, está sobreposto ao antigo". 
O autor observa que isso ajuda a explicar a existência de grande diversidade de 
conceitos e práticas para o design contemporâneo, mas ao mesmo tempo gera 
incerteza sobre o que será o design no futuro. Margolin (2002b, pág.97) responde 
sugerindo que “Nos próximos anos, o design para a cultura do consumo pode ser 
reconhecido como apenas uma forma de prática entre muitos, em vez de continuar a 
desempenhar o papel dominante que desempenha hoje.”  

O diálogo sugerido acima faz sentido a medida em que é possível observar na linha do 
tempo apresentada na  que a transição entre os séculos XX e XXI conduz o design em 
um caminho que tem início na aproximação entre as artes e a indústria, torna-se 
fundamentalmente técnico ao servir a produção em massa e o mercado, inicia um 
mea-culpa traduzido nos conceitos do eco design e tenta se redimir na busca por uma 
nova postura human-centered, caminhando para uma sociedade ‘pós produto’, 
embasada em uma gestão social mais explícita das relações homem-ambiente, o que 
provavelmente trará de volta o sentido histórico do significado do design (Clive Dilnot 
apud Margolin 2002b).  

 

2.2.2.Os novos caminhos  

Segundo Ann Thorpe (2012), há muitas maneiras de olhar para a mudança social: sob 
a lente do mercado, sob a lente da informação/comunicação, e sob a lente da 
identidade cultural e do comportamento social.  

Do ponto de vista do mercado, a mudança traz a ‘responsabilidade social corporativa’ 
como resposta. Empresas buscando soluções sustentáveis, certificações, e ao mesmo 
tempo, iniciativas de  educação do consumidor com vistas a aumentar a demanda por 
melhor desempenho social dos negócios. Sob a lente da informação, o foco é a 
transparência e acesso a informação, garantindo a liberdade de expressão e 
comunicação como aspecto central de qualquer empreendimento coletivo. E quando 
se fala em sociedade, a grande mudança percebida é o foco na inovação social como 
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meio de mudança, o que impacta diretamente os padrões de relações sociais 
implantados.  

Alastair Fuad Luke analisa a mudança social através da lente do design, introduzindo o 
conceito de ‘design ativismo’, que define como uma postura de “... tomar ações para 
catalisar, incentivar ou provocar mudanças, a fim de obter transformações sociais, 
culturais e /ou políticas (Fuad-Luke 2009, pág.6)” 

O novo cenário abre inúmeras possibilidade de atuação para os profissionais do futuro, 
ampliando o campo de atuação do design muito além da indústria e da comunicação, 
num caminho muito mais conectado às necessidades da nova sociedade.  

Diversos autores discorrem sobre os novos caminhos possíveis. Cipolla e Moura 
abordam as possibilidades de atuação do design no campo da inovação social e 
destacam quatro abordagens principais: design como empoderador, design como 
multiplicador, design como visualizador e design como conector (Cipolla and Moura 
2011). Manzini desataca formas pelas quais o designer pode impulsionar ações de 
inovação social e sustentabilidade: tornar as coisas visíveis e tangíveis, tornar as coisas 
possíveis e prováveis, tornar as coisas eficazes e significativas, tornar as coisas 
replicáveis e conectadas, tornar as coisas locais e abertas (Manzini 2015). 

Krucken (2008) destaca os desafios e oportunidades do design (incluindo produtos, 
serviços e informações), reforçando a necessidade de repensar a cultura e a prática do 
projeto e as formas de intervenção do design na sociedade. Segundo a autora, “…a 
gestão da complexidade e a busca de novas perspectivas para responder as 
necessidades da sociedade contemporânea, considerando a sustentabilidade do 
sistema de produção e do sistema de consumo, são as tônicas do projeto de design na 
atualidade”(Krucken 2008, pág.27). Neste contexto, coloca a transversalidade com 
outras disciplinas e atores sociais como fundamental.  

Cardoso  reconhece o design como um campo de conhecimento em plena evolução, 
que concentra sua maior importância precisamente na sua “capacidade de construir 
pontes e forjar relações num mundo cada vez mais esfacelado pela especialização e 
fragmentação de saberes” (Cardoso 2012 pág.254). Segundo o autor, é urgente forma 
profissionais pensadores e não apenas executores de tarefas, como preconizava o 
modelo de ensino da escola de Ulm.  

Aparentemente se encerra o ciclo das disciplinas bem-definidas no campo do design. 
As novas abordagens e capacidades se interconectam e se integram de forma fluida e 
eficiente em vários campos de atuação. O pensamento sistêmico parece ser a chave 
que permitirá o profissional transitar por estes campos e contribuir de maneiras 
diferentes, de acordo com a demanda. 

Os próximos tópicos dicorrem sobre novos nichos de atuação do design, 
nomeadamente ‘design estratégico’, ‘design para sustentabilidade’ e o ‘design para 
inovação social’, com o objetivo de formar uma base de conhecimento do que pode 
vir a ser o perfil do designer dos novos tempos. 
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V Design Estratégico 

Originalmente uma atividade econômica intrínseca à indústria e ao fabrico de bens 
tangíveis, o design passou a ser percebido pela sua capacidade de criar, além de 
produtos, novos significados, serviços, modelos de negócios ou experiências que vão 
de encontro às necessidades das pessoas (Brown 2009, Meroni 2008). Esta abordagem 
sistêmica, relacionada ao sistema de produtos e não apenas ao produto industrial é 
conhecida como design estratégico.  

O processo de design estratégico se caracteriza também por ser intensamente 
participativo, o que requer envolvimento sistemático das partes interessadas, 
possibilitando a interferência de variadas especialidades, técnicas, tecnologias e 
conhecimentos. A abordagem estratégica do design consiste em tirar proveito destas 
relações ativadas (Meroni 2008).  

Explorando o pensamento complexo, o design auxilia na interpretação de cenários, 
captando estruturas de sentido. Zurlo destaca como chave da abordagem estratégica 
do design a dimensão que atua na criação de significados: “O design, por sua própria 
natureza, sabe como interpretar a complexidade captando suas estruturas de 
significado, pode indicar um caminho tornando-o visível, pode comunicar e gerenciar 
os processos de compartilhamento de escolhas dentro da organização” (Zurlo 2010).   

Destaca assim, o conjunto de capacidades chave do design para uma ação estratégica: 
capacidade de ver, entendida como a capacidade de ler contextos e sistemas 
orientados; capacidade de prever, entendida como a capacidade de antecipação 
crítica do futuro e a capacidade de mostrar, entendida como a capacidade de visualizar 
cenários futuros (Fig. 11). 

 

 

 

Fig. 11_Capacidades chave do design para uma ação estratégica (Elaborado pela autora 
a partir de Zurlo 2010). 
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O design estratégico não mostra apenas possíveis cenários futuros, mas usa essa 
capacidade para organizar e tornar os dados de contexto compatíveis com opções 
compreensíveis, atribuindo sentido à novas formas de organização.  

Meroni (2008) apresenta oito pilares principais como fundamentos do design 
estratégico: 

o Integração PSS: Desloca o foco da inovação para estratégias integradas de 
sistemas de produto e serviço, orientada para produzir soluções que forneçam 
uma identidade à empresa e a distingua de seus concorrentes; 

o Mudança: Pode contribuir na transição para a sustentabilidade, promovendo 
estratégias de ecoeficiência e mudanças no comportamento social; 

o Definição e solução de problemas: seu papel é principalmente levantar novos 
problemas antes de tentar entender como resolvê-los. É sobre saber o que e 
não apenas saber como; 

o Inovação social: Favorece inovações impulsionadas por mudanças 
comportamentais e produção de sentido; 

o Cenários: ao fornecer estrutura e motivações a novas visões, usando a 
experiência e ferramentas, elas são transformadas em percepções 
compartilháveis e discutíveis por todos os envolvidos; 

o Co-design: O processo de design é difuso, o design estratégico ajuda as 
pessoas a projetar suas próprias realidades; 

o Diálogo estratégico:  Facilitado pelo designer, que deve manifestar 
capacidades de imaginar e influenciar comportamentos, conceber visões e 
trazer um ponto de vista profissional; 

o Desenvolvimento de capacidades: Contribui para mudar a compreensão de 
um problema, desenvolver uma nova percepção e construir capacidade para 
resolvê-lo, criando uma plataforma de ferramentas e conhecimento. Habilitar 
as pessoas para fazer as coisas e lidar com um contexto em mudança é o 
significado real e profundo de qualquer projeto de design estratégico.  

Ou seja, é um processo de interpretação, uma ação de dar sentido ao caos (Meroni 
2008). Pode atuar tanto no contexto empresarial, quanto social ou político. Não se 
caracteriza como uma nova disciplina projetual diferente das tradicionais, como o 
design industrial, gráfico, de moda ou de interiores. Na verdade o design estratégico é 
uma prática associada ao desenvolvimento de soluções sistêmicas e se configura como 
uma abordagem transversal às especializações, que leva o design dos níveis 
operacionais para os níveis estratégicos de atuação nas organizações (Franzato 2014).  
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V Design para sustentabilidade 

Durante muito tempo a relação entre os termos 'Design' e 'Sustentabilidade' se 
resumiu ao conceito de ecodesign, largamente introduzido nas empresas durante a 
década de 90 como estratégia para reduzir impactes ambientais associados a seus 
processos de produção. 

Definido como um modelo projetual orientado por critérios ecológicos (Manzini and 
Vezzoli 2008), o eco design (Fig. 12a) apresenta "uma abordagem voltada aos efeitos 
ambientais e económicos (e, portanto, da ecoeficiência), com base em uma análise do 
ciclo de vida, de custos e impactes” (Spangenberg, Fuad-Luke, and Blincoe 2010). 
Pontualmente, a adoção deste novo modelo auxiliou a indústria a melhorar a eficiência 
da produção e de seus produtos, porém, em termos práticos, acabou provocando o 
que Manzini define como ‘efeito boomerangue’, a medida em que as melhorias 
tecnológicas permitiram produtos com melhor ecoeficiência, que passaram a ser 
altamente explorados como marketing empresarial e acabaram por oferecer ao 
mercado novas oportunidades de consumo, não apresentando desta forma nenhuma 
redução no impacte ambiental (Manzini 2008).  

Mais do que a simples questão ecológica e de preservação dos recursos naturais 
abordada pelo ecodesign, a sustentabilidade envolve outras dimensões em sua relação 
com o design, à medida em que é diretamente influenciada pelos modos de vida e 
influencia na forma de organização da sociedade. O assunto ganha interesse renovado 
nos anos 80, quando o termo 'desenvolvimento sustentável' é citado pela primeira vez 
na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e evidencia a 
necessidade de mudanças urgentes no modelo de desenvolvimento já implantado em 
países ricos e desejado pelos países subdesenvolvidos, sob pena de esgotamento total 
dos recursos naturais disponíveis (Manzini 2008). 

Outras camadas passam a ser adicionadas à definição do que seria uma abordagem 
sustentável para o design. As demandas da sociedade passam a fazer parte um novo 
modelo conhecido como Triple botton line (em português, tripé da sustentabilidade), 
criado em 1990 por John Elkington e amplamente disseminado no ambiente 
empresarial, como um novo modelo de negócios que passa a considerar a performance 
ambiental e social da companhia, além da financeira (pessoas, planeta, lucro) 
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Fig. 12_Evolução dos conceitos ligados à sustentabilidade (Adaptado de Fuad-Luke 2009). 
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(Elkington 2004). No âmbito do design, esta abordagem traduz-se no conceito de 
design sustentável (Fig. 12b). 

Em 1992, com a estrutura de ação da Agenda 21, amplia-se a ideia de responsabilidade 
e co-participação entre sociedade, governo e mercado para a construção de um 
modelo de desenvolvimento sustentável, dando origem ao conceito de ‘prisma da 
sustentabilidade’ que liga as dimensões ecológica, económica, social e institucional  
(Fuad-Luke 2009). O conceito é dessa vez traduzido para o universo do design como 
design para sustentabilidade (Design for sustainability - DfS) (Fig. 12c), integrando em 
sua definição a preocupação com aspectos sociais, económicos, ambientais e 
institucionais (Spangenberg, Fuad-Luke, and Blincoe 2010).  

Uma definição ampla de DfS é um cenário onde as indústrias consideram as 
preocupações ambientais e sociais como um elemento-chave em sua estratégia de 
inovação de produtos a longo prazo. Isso implica na atenção à fatores ambientais e 
sociais em todo o ciclo de vida do produto, cadeia de suprimentos e em relação ao seu 
ambiente socioeconómico, e extrapola a simples questão de se fazer um produto 
"verde", a medida em que se preocupa em atender às necessidades do consumidor - 
sociais, econômicas e ambientais - em um nível sistêmico (Chick and Micklethwaite 
2011). No campo do DfS se enquadra a abordagem do design circular, originada no 
âmbito da economia circular1. 

V Design para inovação social  

Segundo Manzini (2015, 2013), em resposta aos desafios múltiplos e crescentes da 
atual crise econômica e à necessária transição para a sustentabilidade, um número 
cada vez maior de pessoas está experimentando maneiras novas e colaborativas de 
viver e produzir, está a promover uma nova onda de inovação social, que transforma 
completamente todo o conjunto da sociedade contemporânea.  

O termo inovação social pode ser definido por:  

“…criação de valor social a partir de formas inovadoras que permitem 
encontrar respostas economicamente sustentáveis, em contexto de 
escassez de recursos. A transformação social como objetivo último de 
qualquer processo de inovação social tem subjacente o empoderamento e 
capacitação das comunidades, cuja escala, alcance e replicabilidade são 
indicadores de mensuração dos resultados” (Mulgan apud Parente and 
Quintão 2014, pág.36-37). 

Ou seja, consiste na resposta à necessidades socias obtida através da mudança de 
comportamento da comunidade, fornecendo ferramentas para empoderar seus 
membros a participarem colaborativa e ativamente na busca por soluções. Os 

                                                
1 o modelo econômico circular é restaurativo e regenerativo por princípio. Seu objetivo é manter 
produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo, 
distinguindo entre ciclos técnicos e biológicos (McDonough and Braungart 2002). Os materiais 
biológicos (recursos naturais) são não tóxicos e podem ser facilmente devolvidos ao solo, e os 
materiais técnicos (produzidos pelo homem) são projetados para serem recuperados, renovados e 
atualizados. 

(
b
) 
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resultados devem favorecer a sociedade como um todo, proporcionar ganhos ao 
capital social dos envolvidos, e serem passíveis de replicação em outros contextos. 

O conhecimento de design – considerado aqui como a capacidade de resolver 
problemas e produzir sentido através do pensamento sistêmico (Zurlo 2010, Meroni 
2008, Cardoso 2012, Manzini 2015) pode ser aplicado no sentido de promover a 
inovação social, principalmente através das abordagens do design estratégico e do 
design de serviços. O design pode atuar de forma eficiente no reconhecimento de 
oportunidades, bem como auxiliando-as a ser mais acessíveis, eficazes, duradouras e  
replicáveis.  

Ao atuar no âmbito da inovação social, o designer utiliza suas sensibilidades, 
capacidades e habilidades em intervenções a diferentes niveis projetuais: investigação, 
interpretação das necessidades da sociedade, construção de cenários inovadores, 
comunicação, conceção de ferramentas para apoiar na visualização e  compreensão 
dos processos e outras. Para tanto, desenvolve estratégias com vistas a empoderar os 
membros da comunidade alvo a utilizar da criatividade que possuem para inovar em 
escala local, de forma que eles próprios encontrem soluções para os problemas sociais 
existentes (Manzini 2008, Meroni 2008).  

Importante salientar a diferença entre uma atuação ‘social’ do design e uma atuação 
‘para a inovação social’. O design social é “uma atividade de design que lida com 
problemas que não são tratados pelo mercado ou pelo governo, e no qual as pessoas 
envolvidas não tem voz” (Manzini 2015 pág.79). Consequentemente, trata-se de 
pessoas que não têm como pagar por um projeto de design, e os designers 
normalmente trabalham de graça, ou para organizações filantrópicas. É a atuação 
defendida por Papanek como a responsabilidade social e moral do design (Papanek 
1971).  

Diferente disso, o ‘design para inovação social’ toma o 'social' em seu sentido mais 
preciso (relacionado às maneiras nas quais as pessoas geram formas sociais). O que ele 
produz são:  

“inovações sociais significativas - baseadas em novas formas sociais ou 
modelos económicos. Lida com todos os tipos de mudança social voltados à 
sustentabilidade. Envolve todas as classes sociais à medida em que fornece 
recursos para que possam reduzir seu impacte ambiental, regenerar bens 
comuns e reforçar o tecido social” (Manzini 2015, pág.64-65).  
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2.2.3. Inovação sustentável 

O manual de Oslo define Inovação como:  

“a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado (bem 
ou serviço), ou processo, um novo método de comercialização, ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, organização do local de 
trabalho ou relações externas” (OECD and Communities 2005, pág.46).  

A novidade, ou melhoria significativa, é um requisito essencial para que a inovação 
aconteça. Outra característica apresentada pela definição é que a inovação deve ser 
implementada, à medida em que apenas se comprova que algo é realmente inovador 
quando é reconhecido como tal. O Manual define quatro tipos de inovação: inovação 
de produtos, inovação de processos, inovação organizacional e de marketing, e 
apresenta ferramentas para recolha e interpretação de dados relacionados à estas 
categorias, o que auxilia no estudo e desenvolvimento de iniciativas relacionadas 
(OECD and Communities 2005).  

Entretanto, para esta investigação, que busca o entendimento do conceito de inovação 
orientado ao desenvolvimento sustentável, tais categorias são úteis, mas não 
suficientes. Embora seja um assunto a receber atenção crescente nos últimos anos, as 
abordagens teóricas e metodológicas para analisar esses processos são pouco 
desenvolvidas, e não existe uma definição precisa ou estabelecida para inovação 
sustentável, que muitas vezes é apresentada de forma muito próxima e até se 
confundindo com a ecoinovação ou inovação verde. 

Por ecoinovação entende-se: 

 “Qualquer forma de inovação que visa a um progresso significativo e 
comprovado em direção à meta do desenvolvimento sustentável, através da 
redução de impactes no meio ambiente ou da obtenção de uma maior uso 
eficiente e responsável dos recursos naturais, incluindo energia” (Charter and 
Clark 2007, pág.9). 

Enquanto a inovação sustentável aparece na literatura como: 

 “a criação de novos espaços de mercado, produtos e serviços ou processos 
conduzidos por questões sociais, ambientais ou de sustentabilidade” (ADL 
2005, pág.3). 

O aspecto de diferenciação entre os dois termos é que a ecoinovação trata apenas das 
dimensões ambientais e econômicas, enquanto a inovação sustentável abrange tanto 
as dimensões ambientais e sociais quanto éticas mais amplas. 

Silvestre e Tîrcă constroem, a partir das duas dimensões principais do desenvolvimento 
sustentável (meio-ambiente e sociedade), uma matriz (Fig. 13) que identifica quatro 
tipos de inovação e as relaciona de acordo com a ênfase que atribuem aos desafios 
ambientais e sociais (Silvestre and Tîrcă 2019). 
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De forma sintética, a inovação sustentável deve considerar as dimensões econômica, 
ambiental e social, sendo que a dimensão económica está relacionada com lucro, 
crescimento económico e viabilidade financeira da inovação. A ambiental está 
relacionada com o planeta, o combate à poluição e uso consciente dos recursos 
naturais, enquanto a social refere-se às preocupações com comportamento ético, 
equidade e justiça.  

Para educar futuros designers para a inovação sustentável, portanto, é necessária a 
criação de um ambiente que lhe permita uma visão integrada de projeto, de forma a 
facilitar a identificação das diferentes dimensões, e das formas como se inter-
relacionam.  

 
  

Fig. 13_Tipologias de inovação para o desenvolvimento sustentável (Adaptado 
de Silvestre e Tîrcă 2019) 
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2.2.4. Os modelos de ensino em design 

V Bauhaus  

A Bauhaus, primeira escola de design fundada na Alemanha em 1919, tinha como ideia 
fundamental a aproximação da arte e a técnica em uma nova e moderna unidade. Suas 
metas eram: ‘Inventar construindo e reparar descobrindo’. Os estudantes eram 
incentivados a investigar, provar e experimentar, em um método de ensino totalmente 
fundamentado na prática em oficinas e laboratórios (Bürdek 2010). 

O elemento central do método Bauhaus era o curso básico, que figura como uma das 
mais importantes realizações pedagógicas desenvolvida por Johannes Itten e 
continuada por László Moholy-Nagy e Josef Albers. Como um teste ou semestre 
introdutório, o curso preparatório formava a base para a introdução de jovens de 
diversas formações acadêmicas nos princípios do design. Consistia principalmente no 
ensino de forma, cor e materiais, ministrada pelos professores de arte da Bauhaus 
(Siebenbrodt and Schöbe 2009). Em seguida, o curso trienal, onde o ensino era 
totalmente prático e baseado em oficinas. Os estudantes escolhiam uma área de 
especialização e seguiam o programa, onde aprendiam ao mesmo tempo o modo de 
projetar e o modo de realizar concretamente os objetos. Era, portanto,  através das 
oficinas que a escola e a indústria se conectavam, proporcionando a integração dos 
conhecimentos teóricos dos materiais e processos produtivos com os conhecimentos 
técnico-operacionais (Souza et al. 2009). 

O diagrama (Fig. 14) mostra como era a estrutura do curso na primeira fase da escola, 
sob a direção de Walter Gropius (1919-1928), e a trajetória do estudante de fora pra 
dentro, rumo à especialização (Mattara and Nascimento 2015). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 14_Proposta metodológica do curso da Bauhaus, modelo presente 
nas escolas de design até hoje (Mattara and Nascimento 2015). 
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Estes objectivos aplicam-se aos princípios básicos da educação do designer e 
continuam a estar presentes nas escolas de design até hoje. São recorrentes programas 
que se iniciam pela abstração e conhecimentos artísticos para em seguida se aproximar 
da configuração de problemas e busca por soluções (Almeida 2009).  

Com o fechamento da Bauhaus, docentes e estudantes se espalharam pelo mundo, 
proporcionando a difusão da pesquisa, ensino e prática deste conceito inovador em 
várias partes do globo.  

V Escola de Ulm 

Uma das mais importantes sucessoras da Bauhaus, a Hochschule für Gestaltung em 
Ulm influenciou a teoria, a prática e o ensino do design, assim como a comunicação 
visual. Fundada em 1953 por Max Bill, um dos estudantes dissidentes da Bauhaus, tinha 
um programa orientado fortemente no início pelo mesmo modelo. O ensino se 
caracterizava pela continuidade da tradição da Bauhaus, embora com menor ênfase 
nas capacidades artísticas. O interesse da HfG Ulm na arte era predominantemente 
instrumental, e ficava concentrado nos trabalhos do curso básico (Bürdek 2010, 
Almeida 2009). 

A Hfg–Ulm buscava um novo projeto democraticamente inspirado onde conceitos 
como educação, política, pedagogia e design fossem introduzidos no currículo de 
formação do designer. O currículo era de quatro anos, e assim como na Bauhaus, o 
primeiro período era dedicado à um curso básico com duração de um ano, dedicado 
também às práticas artísticas, e em seguida os estudantes seguiam rumo à 
especialização. Eram realizados projetos para a indústria local, e o pensamento crítico, 
mais do que o unicamente artístico, era predominante. 

A Ulm teve grande contributo ao campo da metodologia do design. O pensamento 
sistemático sobre a problematização, os métodos de análise e síntese, a justificativa e 
a escolha das alternativas de projeto que hoje representam o repertório da profissão 
teve na escola a sua semente principal (Bürdek 2010). 

V Formando designers para a inovação sustentável 

Questões relacionadas às competências essenciais que os designers precisam 
desenvolver para atuar na sociedade contemporânea são abordadas com cada vez 
mais frequência por diversos autores (Margolin 2002a, Thackara 2005, Christian Wahl 
and Baxter 2008, Krucken 2008, Cardoso 2012). Todos apontam para novas formas de 
fazer design, e consequentemente a necessidade de novas formas de aprender design. 

É o momento dos designers se engajarem na cooperação interdisciplinar e em um 
discurso profissional que reconheça a complexidade do mundo atual. Quando se 
desenha um produto ou serviço, toda uma cadeia de valores e ações é acionada 
provocando reflexos na sociedade, no meio ambiente e na cultura humana. Quando o 
primeiro telefone móvel foi projetado o objetivo era facilitar a mobilidade e a 
comunicação. O efeito real entretanto, foi uma complexa transformação nos hábitos 
sociais, onde as pessoas encontram novas formas de comprar, interagir e se divertir.  
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Segundo Orr (2002), a organização do conhecimento por meio da separação em 
disciplinas e áreas de atuação limita a capacidade de compreesão dos efeitos no 
sistema como um todo. O autor organiza o conhecimento em duas áreas: o 
conhecimento rápido e o conhecimento lento (Fig. 15), e expõe a ideia de que o século 
XX é a era do conhecimento rápido, aquele impulsionado pela rápida mudança 
tecnológica e pela ascensão da economia global, e que representa a essência do 
progresso humano. O conhecimento lento, por outro lado, é adquirido lentamente 
através do amadurecimento cultural, moldado para se adequar a um contexto 
ecológico e cultural específico.  

Neste sentido, uma educação para o design deve considerar, além do conhecimento 
rápido, adquirido na universidade, também o conhecimento lento. É preciso relacionar 
o design ao seu contexto ecológico e social. Os designers, com sua capacidade de 
visualizar e dar forma a produtos materiais e imateriais, podem abordar problemas 
humanos em larga escala e contribuir para o bem-estar social (Margolin 2002b). 
Portanto, é necessário que o processo de ensino, anteriormente focado em 
desenvolvimento de talentos, conceitos, teorias e capacidades técnicas seja 
reestruturado a fim de favorecer, como defende Cardoso: “a integração entre projeto 
e pesquisa, prática profissional e atividades culturais, sem perder de vista a natureza 
essencial do design como atividade projetual, capaz de viabilizar soluções sistêmicas e 
criativas para os imensos desafios do mundo complexo” (Cardoso 2012 pág.253). 

 

  

Fig. 15_O conhecimento rápido e o conhecimento lento (Elaborada pela autora a 
partir de Orr, 2002) 
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Fica clara a importância de um ambiente de aprendizagem que proporcione 
oportunidades de experimentação destas novas abordagens sustentáveis no ensino de 
design, e que seja fortemente interativo, fornecendo feedback relevante ao estudante. 
“A educação é um processo em que o ambiente muda o estudante e o estudante muda 
o ambiente. Em outras palavras, ambos são interativos” (Papanek 1971, pág.287). É 
importante que os estudantes tenham contato, na universidade, com a complexidade 
inerente à prática profissional, e entendam que o contexto é passível de transformação 
à medida que o projeto evolui (Krucken, Mol, and Mouchrek 2016). 

“A sala de aula é hoje uma instância cada vez menos imprescindível, por ser 
pequena e restrita demais para dar conta de todos os desafios do mundo 
complexo. Quanto mais o ensino souber se integrar a outras instâncias – 
mercado, indústria, meio cultural, etc – maiores as chances de tornar um 
aprendizado verdadeiro, capaz de atuar em parceria com o campo profissional 
para formar os designers que todos queremos” (Cardoso 2012 pág.254) 

 

 

2.3. Pesquisa de mercado 

As informações apresentadas demonstram os benefícios decorrentes de uma 
abordagem de ensino prática, baseada em métodos que aproximam estudantes de 
problemas reais, inclusive problemas da sociedade. Nestes projetos, os estudantes não 
só percorrem seu caminho de aprendizagem individual, como desenvolvem 
capacidades de interação e têm a oportunidade de contribuir para a melhoria da 
sociedade.  

Através da análise deste conteúdo, fica clara a necessidade de aprofundar a 
investigação de formas possiveis para a condução desta aproximação, buscando 
alternativas que ofereçam apoio a estudantes e professores, permitindo que o 
processo se mantenha flexível e orientado à inovação. 

Neste sentido, investigação realizada a seguir tem como objetivo responder às 
seguintes perguntas: 

1. O que está sendo feito? Através do levantamento de novos métodos de design 
e projeto presentes na prática do design contemporâneo, e que contribuem 
com uma postura de projeto mais inovadora e sustentável; 

2. Quem está fezendo? Através do levantamento de iniciativas no campo do 
ensino em design orientadas à inovação sustentável, através do incentivo à 
pesquisa e promoção do design para sustentabilidade e inovação social; 

3. Como está sendo feito? Através do levantamento de materiais de apoio para 
a aplicação do design em diferentes contextos. São guias, manuais e kit de 
ferramentas que apresentam informações teóricas, exercícios e instruções 
para o desenvolvimento de projetos, e que têm como proposta tornar o 
processo de design acessível a designers e não designers.   



‘ 

Formando designers para a inovação sustentável 
 

 

36 
 

2.3.1. Métodos de design e projeto 

Segundo Cardoso (2012, pág.243), “a maior e mais importante contribuição que o design 
tem a fazer para equacionar os desafios de nosso mundo complexo é o pensamento 
sistêmico”.  A capacidade de organizar muitas partes em um sistema cada vez mais 
integrado é sua forma de abordar o mundo, o que lhe atribui o potencial de atuar como 
integrador e facilitador transdisciplinar, gerando diálogos que ajudam a contextualizar 
as contribuições que diversas perspectivas podem trazer para processos de tomada de 
decisão mais inclusivos (Christian Wahl and Baxter 2008).  

Para melhor entendimento desta nova ótica, são descritos a seguir alguns conceitos 
relacionados à prática do design do ponto de vista de uma nova abordagem 
integradora, nomeadamente: Design centrado no humano (Human Centered Design - 
HCD), design thinking, Design Circular.  

V Design centrado no humano 

Tradicionalmente, os designers focavam sua atenção em melhorar a aparência e a 
funcionalidade dos produtos com foco nos consumidores. Nos últimos anos, os 
projetistas ampliaram sua abordagem, criando sistemas inteiros para fornecer 
produtos e serviços, com foco nos utilizadores (Brown and Wyatt 2010).  

Essa abordagem criativa para solução de problemas conhecida como HCD – Human 
Centered Design (em português, design centrado no humano), popularizada pela IDEO, 
é um processo que tem como objetivo gerar soluções novas em produtos, serviços, 
ambientes organizações e modos de interação, e para isso parte das pessoas para as 
quais se está criando a solução, tendo início na análise de suas necessidades, desejos e 
comportamentos. Este olhar do ponto de vista do utilizador é mantido durante todo o 
processo de desenvolvimento, complementado pelos filtros da praticabilidade e da 
viabilidade (Fig. 16), garantindo no resultado final a criação de soluções desejáveis, 
possíveis e viáveis (IDEO 2011).  

O processo de estratégia HCD estrutura-se em três momentos:  

o Ouvir (Hear) – Coletar histórias e se inspirar nas pessoas, organizar e conduzir 
pesquisas de campo, investigações teóricas e entrevistas, aproximação com 
envolvidos, identificação de desejos e necessidades; 

o Criar (Create) – Trabalho em equipa, organização e interpretação das 
informações recolhidas, tradução das informações em estruturas, 
oportunidades e soluções possíveis, criação e prototipação de soluções, 
Feedback; 

o Implementar (Deliver) – Modelagem de custos e receitas, planejamento da 
implementação, apresentação e validação da proposta, identificação de falhas 
e feedbacks. 

Na condução deste processo, a equipa de criação alterna momentos de pensamento 
concreto (contextualização do problema, levantamento de dados), e pensamento 
abstrato (ideação, identificação de temas e oportunidades) e, mais tarde, volta ao 
pensamento concreto com soluções e protótipos (Fig. 17).  
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Fig. 16_A Abordagem HCD e os três filtros que guiam o projeto: desejo, praticabilidade e 

viabilidade (Adaptado de IDEO 2011).  
 

 

 

 

 
Fig. 17_A aplicação do pensamento concreto e abstrato no HCD (Adaptado de IDEO 2011)  
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V Design Thinking 

Todo processo de design thinking é uma abordagem centrada no humano voltada a 
inovação. Favorece as organizações a se concentrarem nas pessoas para as quais estão 
criando, o que leva a a um resultado onde produtos, serviços e processos têm maior 
possibilidade de atender as necessidades de seu público alvo (Brown 2008). 

Um processo criativo de design thinking permite a atenção à aspectos desejáveis do 
ponto de vista humano, assim como aspectos tecnologicamente e economicamente 
viáveis, pilares essenciais do HCD (Fig. 16). É um processo de ideação e criação 
colaborativa, é otimista e experimental, incentiva o erro como parte do processo e 
oportunidade de aprendizagem onde as melhores ideias são capazes de evoluir, e 
permite desta forma a participação de designers ou não designers na solução de 
desafios (Brown 2009).  

Sustenta-se em três princípios: Inspiração (problema ou a oportunidade que motiva a 
busca de soluções), Ideação (gerar, desenvolver e testar idéias) e Implementação 
(entrega), e alterna momentos de pensamento divergente (geração de ideias, 
multiplicar opções para criar escolhas) e pensamento convergente (momento de 
eliminar opções e fazer escolhas), que podem acontecer de forma não linear. Os 
projetos podem passar por inspiração, ideação e implementação mais de uma vez, à 
medida que a equipa refina suas ideias e explora novas direções (Brown and Wyatt 
2010).  

O processo de Design thinking 

O design thinking tem como objetivo transformar um desafio complexo em 
oportunidade, através do empoderamento da equipa envolvida diretamente no 
problema. Envolve um processo intencional para fazer com que todos se sintam 
capazes de contribuir para uma solução inovadora, a partir de sua própria experiência. 
Para isso, conduz a equipa através de um processo de cinco fases (Fig. 18): 

(1) Descoberta – a primeira fase consiste em um mergulho profundo no 
contexto do projeto, construindo uma base sólida pra as ideias futuras. É 
a fase de preparação, onde se constrói todo o entendimento do desafio. 
Deve incluir: revisão do desafio, definição de objetivos (individuais e do 
grupo), formação da equipa, cronograma, preparação da pesquisa, lista 
de atividades, seleção de entrevistados, planejamento, recolha de 
inspirações, benchmark. Nesta fase, domina o pensamento divergente – 
quanto mais informações recolhidas, melhor, não se aplica filtro nenhum 
neste momento. 

(2) Interpretação – Momento de transformar as histórias em insights 
valiosos. É o momento de voltar atrás e analisar todo o material recolhido, 
organizar e buscar ligação entre os temas,  o que permite encontrar 
significados e oportunidades de ação. Nesta fase já é possivel estruturar 
oportunidades e transformá-las em ações. Nesta fase são utilizados: 
contação de histórias, escuta ativa. Predomina o pensamento 
convergente, onde a equipa, através desta análise, define em conjunto as 
oportuindades a serem trabalhadas. 
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(3) Ideação – Nesta fase o objetivo é gerar várias ideias e selecionar as 
melhores. O pensamento divergente é aplicado, onde novamente devem 
ser geradas muitas ideias, sem filtro. Pode ser aplicadas técnicas como 
brainstorming, esboços e até protótipos simples. Em seguida as ideias são 
refinadas, em busca das mais relevantes. Neste momento o pensamento 
convergente começa a voltar, auxiliando a aplicação de filtros de seleção 
que auxiliam na organização e apresentação das melhores ideias.  

(4) Experimentação – Momento de dar ‘vida’ às ideias, através da construção 
de protótipos que as tornam tangíveis e mais fáceis de serem 
compreendidas, e receber feedbacks. O protótipo pode ser um 
storyboard, um diagrama, uma história, póster, modelo, maquete, 
encenação ou material digital. Após o feedback, é possível montar um 
plano de ação para implementação do resultado final. 

(5) Evolução – Compreende todo o planejamento dos próximos passos, 
necessários para que a ideia seja implementada. Compreende a 
promoção da ideia, realização de parcerias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18_As cinco fases do design thinking (Adaptado de IDEO and school 2013)  
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V Design circular 

Na abordagem mais tradicional do design o foco é considerar e atender as 
necessidades do utilizador final. No design circular, o ato de projetar deve considerar 
também a rede mais ampla de partes interessadas, através da criação de ciclos de 
feedback para identificação e análise das consequências não intencionais em cada fase 
do projeto. O desenvolvimento de uma visão global do processo permite que o 
designer, mesmo mantendo o foco nas necessidades do utilizador, consiga considerar 
as implicações sistêmicas, oscilando continuamente entre essas duas perspectivas 
igualmente críticas (Foundation and IDEO 2017, Foundation 2017). 

Diretrizes para auxiliar os designers a desenvolver um projeto de design circular foram 
desenvolvidas pela Ellen Macarthur Foundation em parceria com a IDEO 
(circulardesignguide.com/methods), e são fundamentadas nas abordagens do design 
centrado no humano e do design thinking.  

É um processo que se desenvolve em quatro fases, nomeadamente (a) Entenda, (b) 
Defina, (c) Faça e (d) Apresente (Fig. 19).  

 

 
Fig. 19_O processo do design circular (Adaptado de Foudation and IDEO 2017)  

 

 

E pode adotar várias estratégias com o objetivo de atender aos princípios do modelo 
(Foudation and IDEO 2017): 
 

 - Projetar para ciclos fechados  
O “diagrama borboleta” (Fig. 20) apresenta múltiplos ciclos presentes na visão 
sistêmica de um projeto de design. Abordagens como reutilização, partilha, 
remanufatura e recondicionamento ficam mais próximas do centro dos ciclos 
de material, enquanto a reciclagem fica mais distante. Como regra geral, 
quanto mais próximo o ciclo estiver do centro do diagrama, mais valiosa será 
a abordagem. Ao projetar produtos para serem facilmente reparados ou 
remanufaturados por exemplo, ou criar novos modelos de negócios para 
facilitar o compartilhamento, os designers criam valor para o utilizador direto 
e para o planeta. 



Estado da arte | Pesquisa de mercado 

43 
 

- Transição de produtos para serviços 
É central na economia circular o movimento de transição da propriedade para 
o acesso. Em muitas situações os utilizadors não necessitam desfrutar a posse 
de um determinado produto, mas apenas de acesso ao serviços que ele 
oferece. Uma série de novos negócios, criados com base neste conceito 
surgiram nos últimos anos oferecendo todos os tipos de produtos a seus 
clientes em curto prazo (por meio de aluguer, assinatura ou partilha) em vez 
de vendê-los para sempre. 

- Design de produtos que duram 
Estender a vida útil de um produto permite que ele permaneça em uso pelo 
maior tempo possível, um dos três princípios centrais da economia 
circular. Isso pode envolver o design de produtos para serem física e 
emocionalmente duráveis ou pode exigir abordagens inovadoras que 
permitam que o produto se adapte às necessidades de mudança de um 
utilizador com o passar do tempo.  

- Utilizar materiais circulares 
Nem todos os materiais são adequados para uma economia circular. Ao 
escolher materiais seguros e circulares o designer entrega um produto melhor 
ao utilizador e ainda garante sua fácil deposição após a utilização, integrando-
o a algum dos possíveis loops da cadeia. 

 

 

Fig. 20_O diagrama borboleta representando ‘loops’ estratégicos nos ciclos técnico e biológico dos 
materiais  (Foudation 2013). 
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- Desmaterialização de produtos 
Essa estratégia visa encontrar soluções para resolver os desafios de design 
utilizando a mínima quantidade possível de material físico, ou até mesmo 
nenhum. Isso pode significar encontrar maneiras de virtualizar a solução, 
criando um produto digital em vez de físico - serviços como Spotify e Netflix 
são exemplos dessa abordagem. 

- Modularidade 
A modularidade tem como objetivo facilitar a reparação, a remanufatura e a 
atualização dos produtos.  Consiste em projetar produtos de forma a facilitar 
a remoção de partes, com objetivo de facilitar a desmontagem, reduzir custos 
e esforços para a substituição de componentes quando danificados.  

Diversas empresas já adotam o design circular como estratégia, como C&A, 
IKEA, Philips, Nike, algumas até com seu modelos de negócios construído 
totalmente sobre os princípios da circularidade, o caso da Patagônia 
(www.patagonia.com). 
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 Métodos de design são conjuntos de procedimentos para o desenvolvimento de 
projetos. Buscam sistematizar uma linha de pensamento de forma a facilitar o alcance 
de um objetivo específico. Os métodos apresentados habilitam os designers a um 
pensamento transversal e sistêmico, à medida em que encorajam as ações 
colaborativas, o pensamento em cadeia e os processos não lineares. Favorecem uma 
postura voltada à inovação contribuindo na obtenção de resultados inovadores, seja 
no campo social ou da sustentabilidade, ou ambos. Podem, portanto,  ao serem 
combinados, contribuir de forma eficiente na elaboração de uma solução para o 
problema apresentado por esta investigação. 

 

2.3.2. Iniciativas no campo do ensino em design 

V Rede DESIS 

A Rede DESIS – Design for Social innovation and Sustainability é uma rede internacional 
de laboratórios autônomos e interconectados, criados a partir de universidades e 
escolas de design, com o objetivo de promover o design para a inovação social de modo 
a gerar conhecimento de design aplicado e criar mudanças sociais significativas em 
colaboração com outras partes interessadas. Para tanto, estabelecem parcerias com 
empresas, organizações sem fins lucrativos, fundações e agencias do governo que 
compartilham sua visão. A rede é suportada por uma plataforma e os laboratórios 
associados são independentes e pertencem às escolas e universidades, com autonomia 
organizacional e administrativa (DESIS 2019).  

Os Laboratórios DESIS são grupos de académicos, investigadores e estudantes que 
orientam suas atividades de design e investigação para a inovação social. A ideia central 
da Rede defende as escolas de design como agentes de mudança, através da 
orientação de suas atividades didáticas e de investigação para a inovação social, 
funcionando como laboratórios de inovação, onde novos mindsets são gerados, 
ferramentas são desenvolvidas e testadas, novos projetos são iniciados e 
implementados. 

O objetivo principal é, através da aplicação do design thinking e dos conhecimentos em 
design, co-criar, com parceiros locais, regionais e globais, cenários socialmente 
relevantes, soluções e programas de comunicação para acionar, habilitar e ampliar a 
inovação social, além de esclarecer o potencial de inovação social do design dentro e 
fora da comunidade.  

Através da plataforma online são disponibilizados todos os cases desenvolvidos pelos 
Labs, apresentados de forma padronizada e resumida, assim como materiais 
relevantes para disseminação do conhecimento e network (desisnetwork.org). 

V Rede LeNSin 

A LeNSin, Rede Internacional de Aprendizagem em Sustentabilidade (Learning Network 
on Sustainability international),  foi um projeto apoiado pela UE (ERASMUS +) no 
período de 2015 a 2018, que envolveu  36 universidades da Europa, Ásia, África, 
América do Sul e América Central, com o objetivo de promover uma nova geração de 
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designers (e educadores de design) capazes de contribuir efetivamente para a 
transição para uma sociedade sustentável para todos (LeNSin 2019). 

O objetivo do projeto foi promover trocas interculturais e o ensino do DfS. O projeto 
concentrou-se nos coneitos de Sistemas de Serviços e Produtos Sustentáveis (S.PSS – 
Sustainable Product Service System) e Economias Distribuídas (DE – Distributed 
Economy) - considerando ambos modelos promissores para aliar proteção ambiental 
com equidade social, coesão e prosperidade econômica - aplicados em diferentes 
contextos ao redor do mundo.  

Durante os anos de operação, promoveu a conexão de instituições de ensino superior 
através da realização de cinco seminários, dez cursos piloto, criação de 
dez LeNS_labs regionais e uma plataforma online para disponibilização de conteúdo 
aberto. Até a data desta investigação a plataforma continuava ativa e com a publicação 
de coteúdo atualizado, o que indica que as atividades da iniciativa continuam  (lens-
international.org).  

V Deflexor 2033 

O Deflexor 2033 (deflexor.com) é um mapa de macrotendências do futuro 
desenvolvido para a identificação de novos cenários para a aplicação do design. É o 
resultado de uma pesquisa acadêmica em andamento conduzida pelo Istituto Europeo 
di Design - IED Barcelona (iedbarcelona.es) nos últimos dez anos e é concebida como 
uma bússola dinâmica global. O objetivo dessa iniciativa é ajudar as instituições de 
ensino de design a usar idéias de macrotendência para apoiar a inovação orientada ao 
design através de projetos de estudantes de design nos próximos quinze anos. 

O Deflexor é composto por três drivers de mega tendência, doze macrotrends, seis 
cenários de aplicação do design e uma constelação de diferentes exemplos de 
microtrends (Fig. 21). Os três drivers, em escala global, são fatores de mudança que 
desempenharam um papel importante nas mudanças em todos os períodos da história 
da humanidade desde a civilização inicial: demografia, tecnologia e globalização. 

As doze macrotends figuram associadas em pares, e dão origem aos seis novos cenários 
de aplicação do design: 

1. A aceleração da população urbana e o consequente crescimento de novas 
megacidades associados a uma nova demanda por energias alternativas, 
especialmente entre uma geração mais jovem de usuários, dá origem ao 
cenário do Design para o Desenvolvimento Sustentável; 

2. O aumento da volatilidade nos negócios tradicionais profundamente mais 
conectados associados a uma mudança de poder econômico global da Europa 
e dos EUA para o Extremo Oriente dá origem ao cenário do Design para novos 
modelos de negócios; 

3. A hiperconectividade associada à aceleração exponencial no escopo, na escala 
e no impacte econômico de tecnologias e materiais disruptivos dá origem ao 
cenário do Design para mídia e tecnologias inteligentes; 

4. A padronização e a homogeneização cultural como resultado do aumento no 
fluxo internacional de idéias, estilos de vida e cultura associado à 
individualização e à crescente necessidade humana de receber comunicações, 
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serviços e produtos individuais personalizados dão origem ao cenário do 
Design para a complexidade cultural; 

5. A crise dos sistemas tradicionais de governança e diminuição da confiança das 
políticas e políticos tradicionais associada à crise dos modelos tradicionais de 
governança pública devido a urgências ambientais e sociais dá origem ao 
cenário do Design para o impacte social; 

6. O aumento da expectativa de vida da população mundial, associado ao boom 
de taxas de natalidade mais altas em áreas específicas, como África e Índia dá 
origem ao cenário do Design para os seres humanos. 

 

  

 
As iniciativas apresentadas mostram uma constante movimentação das escolas e 
universidades de design no sentido de uma mudança na postura de projeto, em busca 
de mobilização, partilha de conhecimento e pesquisa de novas formas de atuação do 
design orientado à inovação, o que valida a proposta de desenvolvimento de uma 
solução que venha a contribuir para este cenário.  

 

Fig. 21_Deflexor 2033, uma bússola dinâmica que também pode ser usada como uma metodologia para ajudar, 
promover e aplicar o uso da inovação orientada ao design em empresas e organizações (Fonte: deflexor.com). 
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2.3.3. Guias, manuais e kit de ferramentas 

V DIY - Development, Impact and you  

DIY é uma coleção ferramentas de design estratégico que tem por objetivo auxiliar 
pessoas que trabalham no setor social a criar, adotar ou adaptar ideias para alcançar 
melhores resultados, com o objetivo de estimular e apoiar a inovação social.  

Desenvolvido pela NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts), 
uma instituição inglesa de fomento à ciência, tecnologia e artes, organizada sob a 
natureza jurídica de uma instituição de caridade que recebe fundos das loterias 
inglesas (nesta.org.uk), em parceria com a The Rockfeller Foundation 
(rockefellerfoundation.org), uma associação beneficente e não-governamental criada 
em 1913 nos Estados Unidos, que utiliza recursos próprios para realizar ações em 
vários países do mundo, principalmente os subdesenvolvidos, e tem por missão  
promover o estímulo à saúde pública, ao ensino, à investigação e à filantropia. 

O conteúdo é organizado em uma plataforma online (www.diytoolkit.org/) e também 
encontra-se disponível para dowload em versão e-book (diytoolkit.org/toolkit/DIY-
Portuguese.pdf). Todo o material é licenciado sob a Licença Internacional Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, livre para download, 
manipulação e partilha, desde que de forma não comercial. Outra ação da iniciativa é 
um programa de aprendizagem em inovação DIY Learn (Nesta 2014). Um conjunto de 
dez módulos de aprendizagem sobre as principais ferramentas e métodos do DIY Kit é 
disponibilizado gratuitamente através do site da Open University (open.ac.uk/)  

 

As ferramentas apresentadas no kit contribuem para a criação de soluções para o 
design de modelos de negócios através da abordagem centrada no humano e da 
aplicação do método do design thinking. Favorecem o trabalho colaborativo e o 
empoderamento de comunidades, e por isso pode ser considerado uma ferramenta 
orientada à Inovação social.   
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V Designing for Public Services 

‘Designing for public services’ é um manual que apresenta o processo do design 
thinking e um conjunto de ferramentas e métodos que o sustentam com o objetivo de 
auxiliar os envolvidos no processo de desenvolvimento de um serviço público a ver as 
coisas de maneira diferente e dar aos velhos desafios uma nova perspetiva.  

Normalmente, há uma separação entre aqueles que constroem as políticas e aqueles 
que prestam os serviços, e isso geralmente resulta em uma experiência incoerente 
para os cidadãos. A abordagem liderada pelo design tem por objetivo conectar esses 
pontos, propondo a mudança de ‘projetar de dentro para fora’ para ‘projetar de fora 
para dentro', colocando o utilizador como foco central do processo. A aplicação de uma 
abordagem de design estratégico equilibra as mudanças desejadas por um governo 
com os desejos dos cidadãos, o que resulta num impacte tangível e positivo . 

Desenvolvido pela NESTA (nesta.org.uk) em parceria com a IDEO (ideo.com) e com 
apoio do Design for Europe (designforeurope.eu), um programa de três anos co-
financiado pela Comissão Europeia para impulsionar o design e a inovação em todo o 
continente europeu.  

Organizado em forma de manual, encontra-se disponível através do  website dos três 
autores. Todo o conteúdo é licenciado sob a Licença Internacional Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, é livre para dowload, manipulação e 
partilha, desde que de forma não comercial.  

 

É construído com base em ferramentas e métodos comumente utilizados por designers 
no campo do design estratégico, mas podem ser adotados por qualquer setor. Neste 
caso, personalizadas para a criação de serviços públicos, também através da 
abordagem centrada no humano e da aplicação do método do design thinking. Ao 
introduzir um pensamento inovador no campo dos serviços públicos, pode contribuir 
com a construção de novas formas de organização social e por isso pode ser 
considerado uma ferramenta orientada à Inovação social. 
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V Design Kit 

‘Design kit’ é um conjunto de ferramentas que tem por objetivo auxiliar equipas a 
desbloquear seu potencial criativo de solução de problemas através de processos de 
design thinking. 

Desenvolvido pela IDEO.org (ideo.org), uma organização sem fins lucrativos incubada 
pela IDEO, o conteúdo é disponibilizado através do website da iniciativa (designkit.org), 
para download gratuito.  

Todo o material é organizado na plataforma online, com orientações para a aplicação 
do design centrado no humano em qualquer contexto. Apresenta os conceitos 
principais, métodos e ferramentas para aplicação em cada fase de projeto (inspiração, 
ideação, implementação), e casos de estudo. A forma de organização e apresentação 
é didática, tem como objetivo tornar os processos acessíveis e passíveis de utilização 
por qualquer pessoa sem conhecimento prévio sobre inovação. 

 

As ferramentas apresentadas no kit contribuem para implementação do pensamento 
criativo orientado à inovação, através da abordagem centrada no humano e da 
aplicação do método do design thinking. Podem ser aplicadas em diversas abordagens, 
podendo contribuir com projetos voltados à sustentabilidade e inovação social, e por 
isso pode ser considerada uma ferramenta orientada à Inovação sustentável. 
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V Human Centered Design – Kit de ferramentas 

Parte integrante do Design Kit apresentado anteriormente, este manual/Kit de 
ferramentas apresenta os conceitos do HCD adaptados pela IDEO para aplicação em 
projetos sociais.  

Desenvolvido pela IDEO.org (ideo.org), apresenta estudos de caso, técnicas, métodos, 
dicas e planilhas utilizadas para dar voz a comunidades e permitir que os desejos destas 
orientem a criação e implementação de soluções para problemas locais.  

O conteúdo é organizado de acordo com fases do projeto (ouvir, criar e implementar), 
com o objetivo de facilitar a consulta e utilização dos conteúdos e tornar os processos 
acessíveis a qualquer pessoa sem conhecimento prévio sobre inovação. Disponível 
através do website da iniciativa (designkit.org/resources) para download gratuito.  

 

Apresenta os princípios do HCD através de ferramentas adaptadas especificamente 
para o desenvolvimento de atividades junto à comunidades vulneráveis, envolvendo o 
público alvo em atividades orientadas pelo design thinking na criação de soluções, pelo 
que se enquadra como uma ferramenta orientada à Inovação social. 
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V Circular design Guide   

Este guia explora novas maneiras de se criar valor sustentável, resiliente e duradouro 
na economia circular através da abordagem do design thinking, oferecendo apoio a 
designers e inovadores no desenho de produtos, serviços ou modelos de negócios 
voltados ao conceito do design circular. 

Desenvolvido através de uma colaboração entre a Fundação Ellen Mcarthur 
(ellenmacarthurfoundation.org), uma fundação estabelecida em 2010 com a missão 
de acelerar a transição rumo a uma economia circular, considerada uma das líderes 
globais de pensamento no setor, e a IDEO (ideo.com), apresenta ferramentas 
organizadas nas quatro fases do processo de design circular: Entender, definir, fazer, 
entregar. 

O material é organizado em uma plataforma online (circulardesignguide.com), e 
apresenta conteúdo explicativo sobre os princípios do design circular através de 
conteúdo teórico, estudos de caso e vídeos. Apresenta também conteúdo didático 
prático como exercícios e workshops para utilização no processos de aprendizagem. 

 

Apresenta ferramentas que permitem a aplicação do design thinking  incentivando o 
pensamento criativo para o desenvolvimento de soluções que são valiosas para as 
pessoas, dão às empresas uma vantagem competitiva e são regenerativas para o 
mundo, têm como foco principal o baixo impacte ambiental nas soluções 
desenvolvidas, pelo que se enquadra como uma ferramenta orientada à Inovação 
verde. 
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V Design Thinking para educadores 

Design thinking para educadores é um guia que tem como objetivo fornecer apoio a 
educadores - especificamente para o contexto do ensino fundamental e médio - para 
transformar suas salas de aula e metodologias de ensino em processos mais inovadores 
e interessantes aos estudantes, por meio do design. 

Desenvolvido pela IDEO em colaboração com a Riverdale Country School, a versão em 
lingua portuguesa foi desenvolvida pelo Instituto Educadigital (educadigital.org.br) que 
realizou a tradução e distribui o material no Brasil. O material é acompanhado por um 
caderno de atividades que traz as ferramentas citadas nas atividades para impressão e 
utilização.   

O conteúdo é disponibilizado através do website da iniciativa 
(dtparaeducadores.org.br) e é licenciado sob a Licença Internacional Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, livre para download, 
manipulação e partilha, desde que de forma não comercial. 

 

 

As ferramentas apresentadas no kit facilitam a aplicação dos princípios do design 
thinking adaptados para a realidade escolar, tendo como objetivo a construção de 
soluções pelas pessoas envolvidas, e a proposta de melhorias na organização do 
ambiente de ensino. Pode ser enquadrada como uma ferramenta orientada à Inovação 
social. 
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Tabela 5_Análise comparativa dos guias e manuais de design já disponíveis atualmente no mercado 
(Elaborada pela autora). 

60 
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A pesquisa de mercado auxiliou a delinear o cenário que permeia o universo 
pesquisado através das iniciativas e práticas existentes atualmente.  

Tornou possível a identificação de métodos de design que favorecem uma postura de 
atuação criativa e orientada à inovação (design thinking), considerando como 
preocupações intrínsecas ao design os aspectos sociais (design centrado no humano) 
e ambientais (design circular).  

Reuniu iniciativas existentes no universo de ensino que buscam aprofundar a 
investigação e o conhecimento sobre novos campos de atuação do design (Deflexor 
2033), assim como a partilha de conhecimento e a construção de redes (Rede Desis e 
Lensis). 

E por fim, a análise dos guias, manuais e kits de ferramentas que apoiam o 
desenvolvimento de ações voltadas à inovação verde, inovação social e inovação 
sustentável, tornando possível o entendimento da vasta gama de ferramentas 
disponíveis, a possibilidade de personalização de algumas para aplicação em áreas 
específicas, assim como a flexibilidade de outras, mais ligadas ao pensamento criativo 
e à facilitação de atividades coletivas, que podem ser igualmente aplicadas em diversas 
áreas de projeto.  

Desta pesquisa foi possível recolher insights como: a combinação das ferramentas 
reunidas pode determinar a abordagem do conjunto, direcionando as ações para um 
ou outro aspecto (social ou ambiental). Logo, é importante que um material com a 
proposta de facilitar projetos orientados à inovação sustentável devem possuir em sua 
composição ferramentas que auxiliem o desenvolvimento do pensamento sistêmico, a 
abordagem centrada nas pessoas, assim como garanta a consideração dos aspectos 
ambientais. 
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3. Estudo de caso 

A partir da fundamentação teórica realizada, foi planejado um estudo de caso 
relacionado ao ambiente do ensino do design e à realização de um projeto com 
abordagem sustentável, com o objetivo de, através da observação e proposição de 
algumas atividades, observar como acontece o processo de aprendizagem e assim 
colher insights para a elaboração de uma proposição final alinhada com os objetivos 
desta investigação.  

Metodologia aplicada 

A metodologia escolhida para esta investigação foi  a realização de um estudo de caso 
de natureza exploratória. O estudo de caso é uma metodologia apropriada se a 
investigação é exploratória e tenta gerar insights qualitativos iniciais sobre a área 
investigada. É um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu 
contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 
claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência (Yin 2018). 

 

3.1. Proposta metodológica para plano experimental 

O plano experimental para esta investigação consistiu na realização de três estudos de 
caso retratando a apresentação do projeto Oficina Design como cliente aos estudantes 
do MDIP, sendo que para cada um foram desenhadas estratégias diferentes, de acordo 
com a atividade realizada e objetivos da investigação: 

1. Aplicação do desafio WWWY na unidade curricular Projeto industrial no ano 
letivo 2017-2018. Para este estudo de caso foi aplicado o método da 
investigação-ação participante, com a participação da autora como estudante. 
Em seguida foi realizada uma recolha de dados através de um inquérito 
aplicado aos estudantes posteriormente às atividades, a fim de avaliar 
impactes positivos e negativos do processo. Os resultados deste estudo de 
caso foram registrados no artigo "We Won’t Waste You, Design for Social 
Inclusion - Project Based Learning methodology to connect the students to the 
society and the environment through innovation" (Fernandes et al. 2018), 
apresentado na 3.ª Conferência Internacional da Sociedade Portuguesa de 
Educação em Engenharia (CISPEE 2018), e apresentados em uma exposição 
paralela ao evento BIN@Porto 2018 (FEUP 2018), realizado na FEUP entre os 
dias 29 e 31 de outubro de 2018. Este estudo foi considerado como 
levantamento de referências para os estudos a seguir. 
 

2. Aplicação do desafio WWWY na unidade curricular Projeto industrial no ano 
letivo 2018-2019. Neste estudo de caso foi aplicada também o método da 
investigação-ação participante, desta vez com a participação da autora como 
assistente, o que tornou possível a observação detalhada da evolução do 
processo criativo e do processo de desenvolvimento dos estudantes. Foram 
introduzidas de forma semiestruturada alguns métodos e ferramentas de 
design relacionadas ao contexto de desenvolvimento. Novamente foi realizada 
uma recolha de dados através de inquéritos aplicados aos estudantes, desta 
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vez em duas fases, antes e após a realização das atividades. Os resultados 
deste estudo de caso foram registrados no artigo "Educating designers to 
sustainable Innovation - A reflection on the contribution of design in projects 
with social and environmental impact" (Fernandes et al. 2019), apresentado 
na conferência Education and new developments 2019 (END2019) e também 
no artigo “From fish scales to sea jewellery” (Oliveira et al. 2019), aprovado 
para apresentação oral no The European Roundtable for Sustainable 
Consumption and Production 2019. Este estudo serviu como primeiro teste 
através da implementação das metodologias propostas. 
 

3. Atividade de aproximação entre os cursos MDIP e Mestrado Integrado em 
Engenharia do Ambiente (MIEA). Neste estudo de caso o objetivo foi validar 
possíveis desdobramentos do impacte obtido pelas atividades no âmbito do 
projeto, envolvendo os estudantes do curso de Engenharia através da Unidade 
curricular Ecologia Industrial na análise do ciclo de vida de um dos produtos 
desenvolvidos pelos estudantes MDIP. Os resultados deste estudo serão 
registrados no artigo em elaboração “Synergies and cooperation between the 
Master courses of environmental engineering and product & industrial design 
at FEUP”, a ser apresentado na 1º CCSP – 1ª Conferência Campus Sustentável 
(FEUP). Este estudo teve como objetivo alargar a metodologia levando as 
estratégias de design para um curso eminentemente tecnológico como a 
engenharia ambiental. 

Resultados esperados 

Com a realização destes estudos, pretende-se: 

o Estudo de caso 01: Desenvolver uma visão geral do processo de aprendizagem 
proporcionado pelo programa do ponto de vista de um estudante, identificar 
métodos utilizados e avaliar os resultados obtidos; 

o Estudo de caso 02: Propor a aplicação de métodos e ferramentas de design 
com o objetivo de apoiar  o processo de desenvolvimento rumo à inovação 
sustentável, acompanhar o processo do ponto de vista do docente e avaliar os 
resultados obtidos; 

o Estudo de caso 03: Aprofundar estudos sobre a transversalidade entre os 
campos da engenharia ambiental e o design, através da realização de um 
exercício de aproximação entre os cursos MIEA e MDIP e avaliar as 
contribuições no sentido da inovação sustentável. 

O objetivo principal dos estudos será aprofundar o entendimento do contexto atual, 
e em seguida testar e validar uma nova proposta metodológica que apoie o 
desenvolvimento de projetos orientados à inovação sustentável. 
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3.1.1. MDIP – FEUP 

O programa de Mestrado em Design Industrial e de Produto da Universidade do Porto 
(MDIP) é um curso baseado na metodologia da aprendizagem baseada em projetos ou 
project based learning (PBL). O programa contempla o desenvolvimento de Unidades 
curriculares integradas onde os estudantes desenvolvem diversos projetos 
simultaneamente sempre tendo como clientes empresas reais que se unem à 
universidade em parcerias na criação e apresentação dos briefings de projeto. Os 
estudantes, organizados em grupos e com orientação dos professores têm a 
oportunidade de se defrontar com problemas e questões reais. Isso cria boas 
condições para a aprendizagem, pois envolve atividades individuais e cooperativas, 
discussões interativas, teoria e prática. Durante este processo, os estudantes podem 
desenvolver, além das capacidades profissionais, suas capacidades pessoais, como 
cooperação e gerenciamento (Graaff and Kolmos 2003). 

Graaf e Kolmos  apresentam uma clara compreensão da metodologia PBL, organizando 
o processo em três dimensões nas quais os estudantes desenvolvem suas capacidades 
(Kolmos et al. 2008):  

(i) A aprendizagem cognitiva, organizada em torno de problemas, diretamente 
relacionados ao contexto, considerado o princípio central para a motivação 
dos estudantes; 

(ii) O conteúdo, organizado de forma interdisciplinar, traz ao processo uma 
abordagem analítica, uma vez que a teoria é usada na análise de problemas da 
vida real, e métodos teóricos e empíricos são aplicados na resolução de 
problemas; 

(iii) Aprendizagem colaborativa, o aspeto que sustenta o processo de 
aprendizagem como um ato social, onde os estudantes aprendem uns com os 
outros, partilham conhecimento e se apropriam coletivamente do processo. 

Trazer essa realidade para a Universidade tem sido uma prioridade no MDIP, na FEUP, 
através do desenvolvimento de projetos em contexto real, onde os estudantes, 
professores e “clientes” descobrem juntos novos caminhos para alcançar soluções. Os 
estudantes têm a oportunidade de se comunicar diretamente com as empresas e 
conhecer de perto as rotinas e processos produtivos. As empresas, por sua vez, podem 
desenvolver ideias a partir de problemas, o que muitas vezes não é possível no 
cotidiano. Essa relação direta com problemas reais resulta em motivação e dedicação 
extra, já que nesta aproximação existe a possibilidade de ofertas de emprego ou para 
ter os projetos implementados no mercado (Fernandes et al. 2018).  

V We Won’t Waste You  

WWWY é um projeto de investigação do MDIP/Design Studio FEUP, que procura 
soluções para o aproveitamento de resíduos em vários âmbitos e setores. Consiste em 
apresentar aos estudantes projetos desta temática, desenvolvidos com parceiros reais 
através da aplicação da metodologia PBL.  

Um exemplo de parceria já realizada em anos anteriores é a Cais recicla (cais.pt/cais-
recicla), uma oficina criativa que desenvolve produtos de ecodesign social através de 
materiais desperdício cedidos por diversas empresas. Através da parceria com a Cais, 
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os estudantes do MDIP desenvolveram soluções tendo como cliente o Santuário de 
Fátima (fatima.pt) em Portugal, reutilizando as alvas utilizadas pelos religiosos na 
produção de uma linha de papelaria para comercialização na loja do santuário (Fig. 
22a). Nesta parceria também foram desenvolvidos outros produtos como uma bolsa e 
uma capa de chuva para o grupo de vendedores da Revista Cais, reutilizando lonas de 
anúncios publicitários (Fig. 22b). Enquadrada nesta iniciativa surgiu a proposta da 
Oficina Design, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos.  

 

 

V Projeto Oficina Design 

A partir das primeiras experiências realizadas no MDIP, surgiu o projeto Oficina Design, 
que é uma oficina de design social implementada pela ADEIMA - Associação para o 
Desenvolvimento Integrado de Matosinhos em parceria com a Câmara Municipal de 
Matosinhos e o Design Studio FEUP. A oficina de design é uma atividade realizada no 
âmbito do projeto "Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa em Matosinhos” - 
NORTE-07-4234-FSE-000011, e cumpre duplo objetivo, nomeadamente reutilizar 
desperdícios locais, numa lógica de combate ao desperdício e criar uma oportunidade 
de emprego/formação dirigida a pessoas em situação de desemprego.  

O projeto busca estabelecer três vias de inovação: social, ambiental e tecnológica (Fig. 
23). A obtenção de impacte social positivo é pretendida através do envolvimento de 
pessoas em situação de vulnerabilidade econômica do concelho no desenvolvimento 
e fabrico dos produtos. O impacte ambiental através da utilização de resíduos como 
matéria prima, prolongando o ciclo de vida dos materiais e reduzindo o desperdício, e 
a inovação tecnológica através da participação da universidade na investigação e 
desenvolvimento dos produtos pelo corpo de estudantes e professores.   

 

Fig. 22_Produtos desenvolvidos pelos estudantes MDIP para a empresa Cais recicla. (a) 
linha de produtos de papelaria para o cliente Santuário de Fátima, (b) Bolsa para 

vendedores da Revista Cais (Imagens cedidas pelos autores). 
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Fig. 23_Proposta metodológica do projeto Oficina Design (Elaborada pela autora). 
 

 

Os produtos são desenvolvidos na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
pelos estudantes do MDIP, sob orientação dos docentes. Os briefings são apresentados 
na unidade curricular Projeto Industrial, e os estudantes organizados em equipas 
desenvolvem propostas que atendam às necessidades apresentadas, através de 
soluções sustentáveis e com processo de fabrico simplificado. A partir daí, serão 
capacitados desempregados do concelho com dificuldades acrescidas de acesso ao 
mercado de trabalho para que possam desenvolver estes produtos com supervisão.  

Este desafio foi aplicado aos estudantes do mesmo curso, nos anos letivos 2015-2016, 
2017-2018 e 2018-2019, e foram desenvolvidos produtos utilizando como matéria 
prima principal desperdícios encontrados na cidade de Matosinhos como redes de 
pesca (Monteiro et al. 2016), cascas de ovos, tampinhas de garrafas plásticas, algas 
(Fernandes et al. 2018), borra de café (Canavarro, Rangel, and Alves 2016), entre 
outros, um total de 28 conceitos de produtos alinhados à proposta e com possibilidade 
de desenvolvimento futuro. 
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3.2. Estudo de caso 01 – MDIP 2017/2018 

O primeiro estudo de caso foi desenvolvido no contexto da disciplina Projeto em Design 
Industrial ministrada para estudantes do primeiro ano da turma 2017-2018 do 
programa de Mestrado em Design Industrial e de Produto na Universidade do Porto, 
na cidade do Porto, Portugal. Teve como objetivo a observação dos métodos e 
processos utilizados, e funcionou como um levantamento de referências para os 
estudos a seguir. 

As atividades decorreram no período de setembro/2017 a janeiro/2018, totalizando 
uma carga horária de 32h dedicadas a aulas teóricas e orientação tutorial. Os atores 
envolvidos foram um professor orientador (responsável pela unidade curricular), e 32 
estudantes com diversos backgrounds e estágios profissionais. 

O briefing apresentado foi a criação de produtos para futuro desenvolvimento dentro 
do modelo apresentado, tendo como requisitos principais:  

1.  A utilização de 90% de materiais reaproveitados, provenientes de 
resíduos gerados no próprio concelho,  

2. Ser direcionado à comercialização junto ao mercado do turismo local,  
3. Ser de fácil produção a fim de permitir futuramente a produção pelo grupo 

de pessoas em formação na oficina, 
4. Transmitir, através de seu conceito, aspetos históricos e culturais locais. 

Ao final do desenvolvimento os estudantes apresentaram os resultados ao cliente 
através da entrega de um dossiê descrevendo tecnicamente o processo de 
desenvolvimento, um protótipo, poster e flyer apresentando o conceito, assim como 
uma apresentação e um vídeo documentário do processo desenvolvido.  

A aplicação da metodologia PBL permitiu que os estudantes, organizados em equipas 
de três a cinco pessoas, definissem estratégias e organizassem o processo de 
desenvolvimento, desde que respeitados os prazos e entregas pré-estabelecidas. 
Durante o período de desenvolvimento eram realizadas pelo menos uma reunião 
semanal com o professor orientador, e cada equipa determinava a necessidade ou não 
de encontros extras. O Anexo 01 apresenta o produto desenvolvido pela equipa da qual 
a autora desta pesquisa fez parte, e ilustra o processo completo de desenvolvimento.  

V Método aplicado 

O método de desenvolvimento do projeto foi baseado em quatro fases, 
nomeadamente: (i) Contextualização, (ii) Desenvolvimento do material, (iii) 
Desenvolvimento do produto, (iv) Registro e comunicação (Fig. 24). 

Fase (i) Contexto 
Nesta fase os estudantes se dedicaram à investigação do contexto envolvente ao 
projeto. Foram realizadas pesquisas sobre o projeto WWWY, a cidade de Matosinhos 
(aspetos históricos, culturais, sociais), conceitos de sustentabilidade, o mercado local 
de 'Souvenirs’, cases de desenvolvimento de produtos a partir de resíduos. Nesta fase 
também foi realizada uma investigação de campo na cidade de Matosinhos a fim de 
observar tipos de materiais disponíveis para utilização.  
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Fase (ii) Desenvolvimento do material 
Após a pesquisa, e realizada a definição do material, iniciou-se a fase exploratória 
investigando características e possibilidades para sua aplicação. São realizadas 
experiências em laboratório, misturas, testes, até a obtenção de um resultado 
satisfatório, alinhado aos conceitos pretendidos. Paralelamente às experiências e com 
inspiração nos resultados obtidos inicia-se a elaboração das primeiras ideias para o 
produto final. 

Fase (iii) Desenvolvimento do produto 
Finalizado o desenvolvimento do material e definido o conceito para o produto, é 
iniciada a fase de desenvolvimento que inclui a fabricação de mockups e protótipos, 
evolução da idéia, ajustes finais e testes.  

Fase (iv) Registro e comunicação. 
A fase de registro concentrou todas as atividades ligadas ao registro para produção 
(desenho técnico, detalhamento de componentes, detalhamento de montagem, 
detalhamento do processo de fabrico), e à comunicação do produto: embalagem, 
marca, póster, flyer, vídeo de divulgação. 

 

 

No total foram desenvolvidos 10 conceitos de produtos (Fig. 25a Fig. 25j. As imagens 
Fig. 25l e Fig. 25m representam produtos desenvolvidos pelo mesmo grupo de 
estudantes, porém, no semestre a seguir).  

  

Fig. 24_Fases do processo de desenvolvimento aplicado no estudo de caso 01 (Elaborado pela autora). 



‘ 

Formando designers para a inovação sustentável 
 

 

72 
 

 
72 

Fig. 25_Produtos desenvolvidos pelos estudantes MDIP2017/2018 para o projeto Oficina Design no âmbito 
da iniciativa WWWY (Imagens cedidas pelos autores).  
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V Pesquisa com os estudantes 

Após a conclusão do projeto foi realizado um inquérito com o grupo de estudantes 
participantes, com o objetivo de avaliar o nível de comprometimento e interesse 
proporcionado pela atividade proposta. O inquérito foi aplicado digitalmente através 
de formulário online e pode ser consultado no Anexo 2. Vinte e três estudantes (de um 
total de 36) responderam ao inquérito, sendo 52,2% do sexo masculino e 47,8% do 
sexo feminino. 87% entre 21 e 30 anos e 13% acima de 31 anos. Quanto à 
nacionalidade, 83% se declaram naturais de Portugal e 17% do Brasil. A maioria se 
formou em áreas ligadas à criatividade, sendo 87% em cursos de Design e Arquitetura 
e 13% nas diferentes áreas de Engenharia (Fig. 26). Nesta amostra a maioria (57%) dos 
estudantes declarou já ter atuado profissionalmente com Design. 

O feedback sobre a experiência foi positivo. Quando solicitados a classificar como 
"interessante", "não muito interessante" ou "indiferente" alguns aspetos do projeto, a 
maioria classificou como interessante todos os aspetos apresentados, sendo que "a 
possibilidade de ver o produto final produzido" é quase uma unanimidade - apenas um 
estudante declarou a possibilidade como "não muito interessante" (Fig. 27).  

Os estudantes foram responsáveis por organizar todas as tarefas relacionadas ao 
processo de desenvolvimento. Foram desafiados a encontrar na prática a melhor 
maneira de combinar suas capacidades e otimizar o tempo. As equipas acabaram se 
organizando de formas diferentes, adequadas ao perfil de seus membros. O elo entre 
todas as equipas foram as reuniões semanais realizadas na universidade, conduzidas 
pelo professor supervisor. 70% dos entrevistados mencionaram essas reuniões como 
parte da metodologia, e apenas um estudante selecionou a opção "outra", declarando 
que foram realizadas mais de uma reunião por semana (Fig. 27). 

Nas questões sobre a organização do trabalho, 48% dos entrevistados afirmaram que 
cada membro do grupo era responsável por uma atividade e 61% afirmaram que todos 
os membros do grupo participaram de todas as atividades, indicando que a maioria 
deles teve a oportunidade experimentar todos os processos e desenvolver a 
capacidade de gestão e divisão de responsabilidades (Fig. 27). 

Fig. 26_Perfil dos estudantes MDIP 2017/2018 (Elaborada pela autora). 
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Fig. 27_Percepção sobre as fases do desenvolvimento do projeto (Elaborada pela autora). 
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Sobre os desafios e dificuldades enfrentados no processo, o gerenciamento do tempo 
foi o mais citado pelos estudantes (57%), seguido pela produção de protótipos (48%) e 
tabelas de custos (48%), desafios relacionados às atividades práticas do processo de 
design (Fig. 27). 

As justificativas para a escolha das dificuldades apresentadas  

o Problemas técnicos relativos aos materiais e processos utilizados (citado por 5 
estudantes); 

o Pouco tempo para a realização do projeto, principalmente em relação à 
conciliação de tarefas exigidas por esta e outras unidades curriculares do curso 
(citado por 11 estudantes); 

o Dificuldades no trabalho em equipa (citado por 5 estudantes); 

o Falta de infraestrutura (equipamentos) para a realização dos processos (citado 
por 3 estudantes); 

o Falta de orientação (citado por 2 estudantes) 

 

 
Fig. 28_Opinião dos estudantes sobre o resultado final (Elaborada pela autora). 
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Quanto à satisfação com o resultado final, 78% dos estudantes se consideram 
satisfeitos ou muito satisfeitos com suas propostas e 65% consideram que seus 
projetos ainda precisam de melhorias antes de entrar na produção industrial (Fig. 28). 
O tempo é novamente citado como a maior dificuldade para satisfação total.  

As últimas questões apresentadas tiveram como objetivo avaliar a perceção dos 
estudantes acerca do ganho de conhecimento e desenvolvimento de competências, e 
sobre a motivação principal para o desenvolvimento do projeto. 61% dos estudantes 
perceberam o desenvolvimento de novas capacidades para lidar com questões 
ambientais/sociais, 43% destacaram as capacidades para o desenvolvimento de novos 
materiais e também o desenvolvimento de projetos para um cliente real e a vivência 
em laboratório ficam em terceiro lugar, ambas com 26% (Fig. 29). 

 

 

  

Fig. 29_Desenvolvimento de competências e motivações (Elaborada pela autora). 
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V Análise dos resultados 

É possível perceber com o levantamento de dados que os estudantes se envolveram 
positivamente com o desafio apresentado, porém, foi baixa a perceção de projetar 
para um cliente real, fato relacionado com o pouco contato direto com os responsáveis 
do projeto, tendo em vista que à época da realização do desafio o projeto WWWY se 
encontrava em fase de aprovação, o que não permitiu maior aproximação com a 
equipa de coordenação nem com a equipa de formandos, tendo sido apenas 
apresentado pelos professores. 

Este fator justifica também, como apresentado na Fig. 28, que a maioria dos produtos 
ainda precisam de melhorias para viabilização da produção. Como a oficina do projeto 
ainda não se encontrava à altura disponível aos estudantes, não foi possível a realização 
de testes de produção em ambiente real, o que impediu a completa validação dos 
conceitos. 

A quantidade de referências à dificuldade de administração do tempo indica a 
necessidade de atenção por parte da organização do curso, tendo em vista que são 
solicitados aos estudantes a realização de vários projetos ao mesmo tempo em outras 
UCs, o que pode gerar uma sobrecarga de atividades e prejudicar o desempenho das 
tarefas.  

O tempo reduzido inviabiliza o aprofundamento nas pesquisas e impede o 
aperfeiçoamento dos conceitos através da iteração, o que acaba fazendo com que a 
maioria das equipas cheguem ao final do processo com produtos em fase conceitual, 
ainda necessitando de aperfeiçoamento para entrar em produção. Uma solução direta 
seria ampliar o tempo dedicado à atividade, outra, seria a adoção de estratégias de 
colaboração entre as unidades curriculares trabalhando a transversalidade entre as 
disciplinas, o que poderia reduzir a quantidade de tarefas similares conduzidas em 
paralelo e ampliar a perceção dos estudantes a respeito da característica sistêmica de 
um projeto de design. Tal estratégia poderia contribuir para a qualidade dos resultados 
obtidos e do processo de aprendizagem. 

Outro ponto de atenção é o método através do qual o processo foi conduzido nesta 
experiência, que acabou por direcionar os projetos à uma solução de design guiado 
pelo material, a medida em que na fase inicial foi dada grande ênfase à este tema. Este 
direcionamento inicial somado ao tempo reduzido para a realização do projeto fez com 
que as preocupações com as pessoas envolvidas no processo (público alvo, pessoas 
envolvidas na produção) ficasse em segundo plano para a maioria das equipas. Pode-
se concluir a partir desta constatação que os projetos foram desenvolvidos de forma  
orientada à inovação verde.  

À medida em que a ênfase maior é dada aos materiais, tornam-se necessárias reflexões 
aprofundadas sobre este aspecto que extrapolam o campo do design e estabelecem o 
momento onde a transversalidade com áreas especializadas (engenharia de materiais, 
engenharia ambiental) torna-se necessária. Por exemplo, o produto Algma (Fig. 25h) 
apresenta uma solução que utiliza algas recolhidas na praia de Matosinhos e utiliza 
como material aglutinante uma resina Epoxi, um material obtido de uma fontes não 
renováveis, não reciclável e altamente tóxico, o que afasta o produto das 
características sustentáveis exigida pelo briefing. O apoio de um especialista em 
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questões de sustentabilidade poderia auxiliar na investigação de alternativas mais 
eficientes, estendendo a análise a todo o ciclo de vida do produto. 

Estratégias para o próximo estudo de caso 

A experiência realizada neste estudo de caso foi o ponto de partida para identificação 
de aspectos passíveis de melhoria com o objetivo de tornar o processo de 
desenvolvimento orientado à inovação sustentável, e será considerado o termo de 
comparação para as ações realizadas nos próximos estudos. 

Alguns pontos e serem considerados: 

o Importância da real aproximação com o cliente desde o início do projeto, 
permitindo aos estudantes que se relacionem diretamente com os problemas 
relativos à administração de todo o processo; 

o Necessidade de uma infraestrutura adequada para desenvolvimento de testes 
e fabrico de mock-ups e protótipos; 

o Adequação do tempo dedicado ao projeto; 

o Necessidade de maior apoio aos estudantes na coordenação das atividades e 
controlo do tempo; 

o Trabalhar as transversalidades entre as disciplinas do curso, aumentando o 
apoio no estudo das questões ambientais relacionadas; 

o Estruturar o processo de desenvolvimento recorrendo ao apoio de métodos e 
ferramentas de design que facilitem a criação de produtos que atendam aos 
três principais pilares exigidos pelo briefing: os aspectos sociais, ambientais e 
tecnológicos, ou seja, produtos orientados à inovação sustentável. 
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3.3. Estudo de caso 02 – MDIP 2018/2019 

O segundo estudo de caso foi desenvolvido no contexto da disciplina Projeto em Design 
Industrial ministrada para estudantes do primeiro ano da turma 2018-2019 do 
programa de Mestrado em Design Industrial e de Produto na Universidade do Porto, 
na cidade do Porto, Portugal. As atividades decorreram no período de setembro/2018 
a janeiro/2019, totalizando uma carga horária de 32h dedicadas a aulas teóricas e 
orientação tutorial.  

Foi mantido o mesmo briefing do estudo de caso 01, assim como a utilização da 
metodologia PBL foi mantida e a apresentação final ao cliente foi realizada nos mesmos 
moldes (pág.70). Neste estudo a participação da autora aconteceu no papel de 
assistente, com o objetivo de implementar as melhorias sugeridas em conjunto com 
a docente responsável a partir da vivência adquirida no estudo de caso anterior 
(pág.79): 

o Quanto à infraestrutura, foi organizado pela direção do curso um espaço de 
trabalho com alguns equipamentos que tornassem possível o 
desenvolvimento de testes e fabrico de mock-ups e protótipos; 

o Quanto à adequação do tempo dedicado ao projeto não foi possível 
inicialmente a alteração da carga horária prevista para a realização do 
exercício. Foram apresentadas aos estudantes algumas ferramentas e 
métodos de design e gestão, com o objetivo de estruturar processos e buscar 
maior agilidade;  

o Quanto à necessidade de trabalhar as transversalidades entre as disciplinas 
do curso, aumentando o apoio no estudo das questões ambientais 
relacionadas, foi acrescentada a participação da professora da UC 
Sustentabilidade e ecodesign, especialista em engenharia ambiental, para 
contribuir com o conhecimento especializado no acompanhamento dos 
projetos; 

o Quanto à introdução de métodos e ferramentas de design com o objetivo de 
fomentar a inovação sustentável, foram apresentadas aos estudantes alguns 
métodos e ferramentas de design adequados às necessidades do projeto; 

o Quanto à necessidade de maior aproximação com o cliente, infelizmente no 
momento da realização deste segundo estudo de caso o projeto Oficina Design 
ainda se encontrava em fase de implantação, o que não permitiu novamente 
o contato dos estudantes com a oficina e os formandos, futuros produtores. 
 

V Método aplicado 

O planeamento das atividades foi organizado novamente em quatro fases: (i) 
Diagnóstico e fundamentação teórica; (ii) Pesquisa e definição do conceito; (iii) 
Desenvolvimento; (iv) Registro e comunicação (Fig. 30). 

A diferença básica entre o programa anterior e este, em termos de estrutura, foi excluir 
a fase exclusiva a desenvolvimento do material, transformando-a em ‘Pesquisa e 
definição do conceito’, que permite o equilíbrio entre as pesquisas e definições acerca 
de público alvo e material, permitindo maior liberdade criativa aos estudantes nesta 
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fase inicial. Outra diferença foi a introdução das ferramentas de design e gestão como 
apoio ao processo de desenvolvimento.  

V Métodos e ferramentas introduzidos  

Os métodos e ferramentas introduzidos no processo foram selecionados a partir das 
investigações realizadas na revisão bibliográfica e no estado da arte através da análise 
dos manuais, guias e kits de ferramentas apresentados. Alguns foram reproduzidos na 
íntegra, outros foram adaptados para o contexto do projeto e outros foram criadas 
pela autora. O objetivo da seleção foi criar um conjunto de instrumentos que 
favorecessem um pensamento sistêmico, orientados à inovação verde e à inovação 
social, contribuindo assim, através da combinação de ambos, para um resultado 
orientado à inovação sustentável.  

 

  

Fig. 30_Fases do processo de desenvolvimento aplicado no estudo de caso 02, e os métodos e ferramentas de 
design e gestão distribuídos em cada fase (Elaborado pela autora). 
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N Acompanhamento de horas por atividade 

O que é:  Tabela que apresenta as informações referentes às principais atividades de 
projeto que envolvem o desenvolvimento de um produto e a quantidade de horas 
dedicadas a cada atividade por semana pela equipa (Fig. 31).   

Fonte: Desenvolvidas pela autora. 

Enquadramento: Gestão de projeto. 

Objetivos: Contabilizar a quantidade de horas dedicada a cada tipo de atividade 
durante o processo de desenvolvimento, assim como o tempo total dedicado ao 
projeto. 

Resultados esperados: Auxiliar os estudantes a desenvolver a percepção acerca da  
demanda de tempo de cada tipo de atividade, assim como de um projeto completo, 
ampliando a capacidade para estimar prazos de entrega, orçamentação de projetos e  
organização de cronogramas. 

 

 

 

 

 

Fig. 31_Tabela de apontamento de tempo por atividade preenchida por um dos times de 
estudantes (Imagem cedida pelos autores) 
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 N Moodboards 

O que é: ‘Moodboards’, 'Moodcharts' ou painéis semânticos (Fig. 32), são colagens 
utilizadas no design para retratar graficamente um conceito, permitindo a elaboração 
de um horizonte visual consistente que funciona de moldura para o projeto (Bürdek 
2010).  

Fonte: (Bürdek 2010). 

Enquadramento: Apoio ao processo criativo. 

Objetivos: Representação de um conceito de forma sintética e gráfica (Bürdek 2010). 

Resultados esperados: Podem ser elaborados para representar qualquer contexto que 
se deseje analisar: o universo do utilizador, um segmento de mercado, a identidade de 
um grupo social.  Trazem insights criativos referentes à cores, formas, conceitos do 
universo representado. 

  

  

Fig. 32_Moodboards 
representando público 
alvo de duas equipas. 

Acima, os peregrinos do 
caminho de Santiago de 

Compostela que transitam 
pelo concelho, que faz 

parte de uma das rotas da 
Costa Portuguesa. Abaixo, 

o público de jovens 
frequentadores de 
festivais musicais 

realizados no concelho 
(Imagens cedidas pelos 

autores). 
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N Mapa de empatia 

O que é: uma ferramenta do design estratégico que auxilia o designer a aprofundar a 
análise de um perfil, indo além das características demográficas, desenvolvendo uma 
compreensão melhor do ambiente, dos seus comportamentos, das suas preocupações 
e aspirações (Fig. 33). Este exercício auxilia na ideação de maneiras mais convenientes 
de alcançar os utilizadores, criando uma identificação direta, auxiliando na melhor 
compreensão daquilo que ele está realmente disposto a consumir (Osterwalder and 
Pigneur 2011). 

Fonte: Adaptado de (Osterwalder and Pigneur 2011). 

Enquadramento: Design estratégico, HCD. 

Objetivos: Desenvolvimento de análise do perfil do utilizador. 

Resultados esperados: Aumento de empatia com o utilizador, favorecendo a criação 
de um produto adequado às suas necessidades e consequentemente mais desejável.   

  

Fig. 33_Mapa de Empatia (Elaborada pela autora a partir de  Osterwalder, 2011). 
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 N Investigação Qualitativa  

O que é: “Métodos qualitativos de investigação permitem à equipa de projeto 
desenvolver empatia pelas pessoas para as quais o projeto está sendo desenvolvido, 
além de permitir que a equipa questione suposições e inspire novas soluções” (IDEO 
2011 pág.21). Os métodos qualitativos consistem em aproximações mais ou menos 
estruturadas, onde o investigador consegue um entendimento profundo da situação. 
Pode ser uma visita, uma conversa, uma vivência de um dia ou um período 
determinado, onde as situação são observadas, registradas a partir de fotos e vídeos e 
principalmente vivenciadas. São realizados com uma amostra pequena, e portanto seu 
objetivo não é determinar médias ou estatísticas, mas sim mapear as dinâmicas 
relevantes (relacionamento entre pessoas, relacção utilizador x produto, etc).    

Fonte: (IDEO 2011 pág.21). 

Enquadramento: Apoio ao processo criativo, HCD. 

Objetivo: Desenvolver um conhecimento mais profundo acerca das necessidades, 
desejos e aspirações do público alvo. 

Resultados esperados: Afastar os projetistas das suposições ao aproximá-los de um 
conhecimento real do contexto. Auxiliar na identificação de oportunidades sociais, 
políticas, econômicas e culturais das pessoas ao permitir que descrevam os problemas 
com suas próprias palavras. 
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  N Material Driven Design - MDD 

O que é: A MDD é uma metodologia se apoia na premissa de que as características 
técnicas e aptidões funcionais dos materiais não são características suficientes para a 
sua aceitação comercial. É importante que ele seja social e culturalmente aceito. Deve 
provocar experiências significativas nos utilizadores, indo além da sua avaliação 
utilitária. Isso requer sua qualificação não apenas pelo que é, mas pelo que faz, pelo 
que expressa, pelas reações que provoca e pelo que faz as pessoas sentirem (Karana 
et al. 2015). Com base na MDD foi desenvolvido o Mapa de experiência dos materiais, 
elaborado pela autora, para auxiliar os estudantes na sistematização das informações 
recolhidas (Fig. 34).  

Fonte: Desenvolvido pela autora a partir de (Karana et al. 2015). 

Enquadramento: Design para sustentabilidade. 

Objetivos: A MDD apoia designers no desenvolvimento de competências em explorar, 
compreender e definir propriedades materiais únicas, assim como qualidades de 
experiência do material no design. Tem como objetivo facilitar o processo de 
estruturação e organização de ideias e auxiliar na construção de novos conceitos, 
gerando insights a partir das experiências realizadas.  

Propõe quatro fases (Fig. 35), que podem acontecer ou não de forma linear:  

1 - Entendimento do material (caracterização técnica e de experiência);  

2 - Criação da visão de experiência do material (como o designer idealiza o 
papel do material na criação /contribuição para uma melhor performance e 
uma experiência única do utilizador, assim como seu propósito em relação a 
outros produtos, pessoas e o contexto);  

3 - Identificação dos padrões de experiência dos materiais (fase de   em que 
espera-se comprovar como e quando outras pessoas experimentam e 
interagem com os materiais da forma como o designer imagina);  

4 - Desenvolvimento do conceito do material/produto. 

Resultados esperados: Aprofundar o entendimento sobre como o público percebe os 
materiais, para além de suas capacidades técnicas. 
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Fig. 35_As fases da 
metodologia Material 

Driven Design  
(Karana et al, 2015). 

Fig. 34_Mapa de 
experiência do 

material, preenchido 
pelos estudantes 

(Imagem cedida pelos 
autores). 
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 N Matriz MET 

O que é:  A matriz MET é um método qualitativo ou semi qualitativo utilizado para 
obter uma visão geral sobre as entradas e saídas em cada fase do ciclo de vida do 
produto, assim como áreas para as quais é necessária a recolha de informações 
adicionais (Fig. 36). Esta ferramenta foi introduzida por sugestão da professora 
especialista em engenharia ambiental. 

Fonte: Adaptado de (AEP 2013).  

Enquadramento: Design para sustentabilidade. 

Objetivo: É utilizada quando se deseja uma visão geral de prioridades ambientais e não 
é necessário um alto grau de precisão, à medida em que é qualitativa e baseia-se no 
conhecimento ambiental e regras de ouro e não em números ou resultados (AEP 
2013). 

Resultados esperados:  

Análise de entradas e saídas de Materiais, Energia e emissões Tóxicas: 

M - Utilização de Materiais: Refere-se a todas as entradas (consumo) em cada uma das 
fases do ciclo de vida. Permite a identificação das maiores entradas (em termos de 
quantidade, toxicidade ou por serem materiais escassos). 

E - Utilização da Energia: Refere-se ao à toda energia consumida nos processos de 
fabrico e no transporte em cada etapa do ciclo de vida. Permite identificar fases do 
processo com maior impacte. 

T – Emissões Tóxicas (todas as saídas: emissões, efluentes ou resíduos tóxicos): Refere-
se a todas as externalidades produzidas no processo. Permite a identificação das saídas 
mais representativas em termos de toxicidade. Estes aspetos são organizados em 
forma de tabela, de acordo com as fases do ciclo de vida do produto. 
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Fig. 36_Matriz MET (Adaptado de AEP 2013). 
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 N Estrela de valores 

O que é: A Estrela de Valores (Krucken 2009) estabelece dimensões para avaliação da 
qualidade de produtos e serviços, auxiliando o designer na construção da experiência 
que se espera que o produto proporcione. A globalização cada vez mais coloca à 
disposição dos utilizadores produtos das mais variadas origens e relações complexas. 
Neste cenário, é difícil comunicar qualidades e valores de um produto que promove o 
desenvolvimento local. Estes produtos apresentam um conceito de qualidade 
abrangente que envolve muito mais do que o valor determinado simplesmente pela 
sua composição material ou sistema de produção.  Segundo Lia Krucken, a qualidade 
percebida de um produto ou serviço é o resultado conjunto de seis dimensões de valor: 
valor Funcional ou Utilitário, Emocional, Ambiental, Simbólico e cultural, Social e 
Económico. Todos esses valores se estabelecem de forma integrada e se articulam ao 
longo da experiência vivida com o produto ou artefacto (Fig. 37). A estrela de valores 
auxilia o designer a avaliar o resultado final do seu design de acordo com os seis 
critérios.  

Fonte: (Krucken 2009)  

Enquadramento: Design estratégico. 

Objetivos: Identificar a cadeia de valor dos atributos de um produto, através de análise 
qualitativa. 

Resultados esperados: Sistematização de informações para validação de um conceito. 

 

  

Fig. 37_Estrela de Valores (Elaborada pela autora a partir de Krucken, 2009). 
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V O programa adotado 

O programa de atividades (Tabela 6) foi estruturado em oito aulas e apresentado aos 
estudantes no primeiro encontro. 

 

Tabela 6_Planejamento das fases do desenvolvimento de produtos para o projeto 
WWWY (Elaborada pela autora). 

FASES AULA OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS 
EM AULA 

ATIVIDADES A 
REALIZAR 

I 

A01 Apresentação da 
proposta 

Professores: Apresentação 
do briefing, apresentação do 
programa, exposição teórica. 
Estudantes: organização em 
equipas de 4/5 elementos, 
atividade mapa de empatia 
(ideação público alvo). 

Pesquisa bibliográfica e de 
campo sobre contexto: O 
concelho de Matosinhos, 
turismo, materiais 
disponíveis. Definição 
público alvo. Finalização 
Mapa de empatia sobre 
público alvo e elaboração 
de moodboard. 

A02 Investigação do 
contexto / 
Definição do 
Público alvo 

Apresentações coletivas das 
equipas: Mapa de empatia 
sobre público alvo e 
moodboards.  

Pesquisa aprofundada 
materiais disponíveis, 
definição material, 
montagem do mapa  de 
perceção do material 
(MDD). 

II 

A03 Definição do 
material 
*colaboração do 
especialista em Eco 
design 

Apresentações coletivas das 
equipas: materiais 
selecionados (características 
técnicas, disponibilidade, 
aplicações anteriores, 
pesquisas, testes)  mapa  de 
perceção do material (MDD). 

Desenvolvimento de ideias 
para conceitos de 
produtos.  

A04 Conceito do 
produto 

Atendimentos individuais por 
equipa: apresentação / 
discussão de ideias, definição 
conceito. 

Evolução do conceito. 
Testes de materiais, 
desenhos, 
dimensionamento. 

III 

A05 Desenvolvimento 
*colaboração do 
especialista em Eco 
design 

Professores: Apresentação 
sobre ecodesign, 
circularidade e Matriz MET.  
Atendimentos individuais por 
equipa: apresentação, 
discussão, evolução do 
conceito. 

Evolução do conceito. 
Testes de materiais, 
desenhos, 
dimensionamento, 
prototipagem. 

A06 Prototipagem Atendimentos individuais por 
equipa: Avaliação dos 
protótipos / evolução.  
Avaliação estrela de valores. 

Evolução protótipos, 
registro e comunicação. 

IV 

A07 Pré apresentação Apresentações coletivas das 
equipas: Pré-apresentação 
das propostas. 

Finalização fase de registro 
e comunicação. 

A08 Apresentação 
final (cliente) 

Apresentações coletivas das 
equipas: Apresentação final. 
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Durante todo o desenvolvimento do projeto, a atuação dos professores teve como  
objetivo a criação de um ambiente de aprendizagem baseado em reflexões e 
experimentações, seguindo as diretrizes sugeridas por Hansen e Jensen para uma 
facilitação bem sucedida: foco em otimizar a comunicação entre os estudantes, 
incentivar reflexões, introduzir diagramas de comunicação e participar na estruturação 
do projeto (Kolmos et al. 2008). 

O programa adotado apresentava objetivos a atingir sugeridos para cada aula (Tabela 
6, coluna ‘OBJETIVO’), á medida em que as ferramentas iam sendo apresentadas 
(Tabela 6, colunas ‘ATIVIDADES REALIZADAS EM AULA’ e ‘ATIVIDADES A REALIZAR’), 
porém, os estudantes tinham liberdade para organizar as atividades de forma própria, 
à medida em que o desenvolvimento de um projeto de design é não linear e definido 
de acordo com o perfil da equipa criativa. Portanto, o que se buscou analisar foi de que 
forma aconteceram as respostas a cada ferramenta em cada equipa, e de que forma 
cada uma contribuiu para o processo de desenvolvimento. 

Foi adotada uma tabela de acompanhamento individual, onde apontamentos eram 
realizados semanalmente pela autora, a respeito da evolução do desenvolvimento de 
cada equipa, de acordo com a classificação: 
 

W Grande evolução no projeto – equipa atingiu os objetivos estabelecidos até 
esta fase, com respostas bem justificadas e fundamentadas, de acordo com o 
briefing estabelecido. 

R Alguma evolução no projeto – equipa cumpriu tarefas, entretanto, de 
forma insipiente, apresentando alguma evolução, porém, com pontos a 
melhorar, faltando fundamentação ou justificativas, ou apresentando poucos 
resultados. 
X Nenhuma evolução no projeto – equipa não apresentou nenhuma nova 
iniciativa em relação ao estágio anterior. 

 

Ao final da apresentação das tarefas desevolvidas a tabela de acompanhamento é 
apresentada, permitindo a visualização de um panorama geral dos processos. 

A primeira aula foi dedicada à apresentação do briefing e do programa e 
esclarecimento de dúvidas. Foi apresentada também aos estudantes a tabela de 
acompanhamento de horas por atividade, para que pudessem acompanhar o 
gerenciamento do tempo durante todo o processo. 
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Fase (i) Diagnóstico e fundamentação teórica 

Na fase inicial os estudantes se dedicaram à recolha de informações sobre o contexto 
de projeto: o cenário, o público alvo, o mercado, os materiais. As três primeiras aulas 
foram dedicadas à partilha de informações, onde os estudantes apresentavam o 
resultado das suas investigações para toda a classe, com o objetivo de alimentar o 
processo criativo de forma coletiva. Nesta fase foram introduzidos o Mapa de empatia 
(Fig. 38), o Moodboard e a Investigação qualitativa (Fig. 40), ferramentas ligadas à 
dinamização do processo criativo, ao design centrado no humano e ao design 
estratégico. 

Nesta fase os reflexos de um método com maior flexibilidade no início do processo 
começam a ser percebidos: alguns grupos alcançaram já neste momento 
direcionamentos claros na definição de público alvo após a pesquisa inicial de contexto 
que incluiu pesquisa bibliográfica, construção do mapa de empatia e moodboards. 
Abaixo alguns exemplos de perfis definidos pelas equipas: 

1 - O turista 'peregrino' (Fig. 39), já que a cidade é ponto importante na rota 
de 150km do Caminho Português da Costa à Santiago de Compostela, 
conhecida peregrinação realizada por religiosos e não religiosos, tendo 
recebido entre janeiro e setembro de 2018 em média 11.101 peregrinos 
(CMM 2018); 

  

Fig. 38_Os estudantes durante a realização da atividade do Mapa de Empatia (Imagens de acervo próprio). 
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2 - O turista de 'festivais', uma vez que a cidade é palco de conhecidos festivais 
musicais com duração de até três dias, e atrai muitos jovens;  

3 - O turista praticante de campismo, com estilo de vida orientado à grande 
praticidade e simplicidade e forte ligação à natureza;  

4 - O turista 'arquiteto', atraído pela valorização da arquitetura promovida pela 
cidade, que é berço da obra de renomados profissionais portugueses como 
Siza Vieira, Souto Moura e Fernando Távora. 

Os demais grupos apresentaram propostas insipientes, com perfis genéricos que pouco 
colaboraram para o direcionamento do processo. 

 

  

Fig. 39_O mapa de empatia do público alvo ‘peregrinos do caminho de Santiago’ elaborado por uma 
das equipas de estudantes (Imagem cedida pelos autores). 
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Fase (ii) Pesquisa e definição do conceito 

A partir deste momento, as equipas iniciam direcionamentos próprios, com base nos 
resultados obtidos na fase inicial de diagnósticos. A segunda fase é dedicada à definição 
de conceito do produto.  

As equipas que conseguiram definir um público alvo específico na fase I dedicaram-se 
a aprofundar a investigação qualitativa sobre o seu perfil, a fim de ampliar o 
entendimento sobre seus desejos e necessidades, utilizando como recurso a 
investigação qualitativa de campo e entrevistas. 

Neste momento, o grupo que definiu como público alvo os ‘campistas’, por exemplo,  
visitou um espaço dedicado ao camping localizado na região e conversou com 
utilizadores do espaço sobre seus hábitos, práticas diárias e estilo de vida, e encontrou 
uma necessidade citada por muitos entrevistados: a dificuldade de transporte, 
armazenagem e utilização de sabão e sabonetes em práticas diárias como lavar roupa, 
lavar louça ou tomar banho (Fig. 40). Este foi, portanto, o problema definido como 
central para o projeto que se desenvolveu a seguir. Paralelamente, a investigação 
acerca dos materiais inicia também com investigação de campo e o apoio da 
metodologia Material Driven Design (MDD).  

  

  

Fig. 40_Exemplo Pesquisa de campo sobre público alvo 'campistas'. Visita à um camping da região e 
investigação de necessidades (Imagens cedidas pelos autores). 
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Um dos grupos identificou em sua pesquisa de campo a forte ligação da cidade ao 
mercado da pesca, e, portanto, a grande quantidade de escamas de peixe geradas em 
suas operações diárias no Mercado de Matosinhos. Iniciou em laboratório os testes 
com o material, identificando suas potencialidades e limitações, e ao comprovar a 
grande delicadeza do resultado ao se submeter as escamas à uma prensa térmica, além 
da opção de combinações com outros materiais como o vidro por exemplo, definiu 
como possibilidade de projeto o desenvolvimento de duas linhas de biojóias, Escamas 
e Maré (Oliveira et al. 2019) (Fig. 41). Este grupo que não havia definido anteriormente 
seu público alvo consegue agora retornar à fase anterior e estruturar o processo de 
desenvolvimento, agora com objetivos mais precisos. A contribuição da metodologia 
MDD neste caso foi fundamental. Através da experimentação e exploração do material 
nasceram dois conceitos de projeto guiados pelo material.  

Outro grupo que também seguiu o caminho criativo apoiado nos materiais trabalhou 
com a combinação de resíduos advindos da indústria eletrônica e da pesca, e a partir 
da análise de ambos, desenvolveu uma linha de acessórios (brincos, colares, echarpes). 

O envolvimento da docente especialista em conceitos de sustentabilidade foi 
fundamental nesta fase, através de atendimentos individuais com os grupos e 
orientações acerca da melhor escolha de materiais e processos. Um exemplo da 
contribuição desta aproximação foi o projeto da equipa que definiu como público alvo 
os peregrinos de Santiago. Este grupo, após definir o público alvo, seguiu para a 
investigação de campo a respeito dos materiais e encontrou no concelho grande 

Fig. 41_Acima: As linhas Escama e Maré. Abaixo: testes com as escamas de peixe.  (Imagens 
cedidas pelos autores). 
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disponibilidade do material lona publicitária descartada após a utilização. Iniciaram 
então, com este material, a fase de experimentação e testes. O conceito de produto 
em desenvolvimento era um chinelo de quarto para o descanso dos pés após a 
caminhada. Os testes consideravam a combinação de diversos materiais, no entanto, 
com apoio da docente de sustentabilidade, através da análise da matriz MET (Fig. 42), 
processos alternativos foram pesquisados a fim de garantir a utilização de um único 
material, originando um produto com menor impacte ambiental no momento do 
descarte. O resultado final foi um chinelo feito inteiramente com um único material 
(lona) através da prensagem a quente (Fig. 43). 

Fig. 43_Desenvolvimento do chinelo de quartoTraineira direcionado aos peregrinosdo 
caminho de Santiago (Imagens cedidas pelos autores)  

Fig. 42_Matriz MET analizando o produto ‘Traineira’ – um chinelo de quarto fabricado 
com lonas publicitárias (Imagem cedida pelos autores). 
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Fase (iii) Desenvolvimento 

A terceira e última fase compreendeu a materialização dos conceitos, 
desenvolvimento do produto, prototipagem e registro, assim como a validação dos 
resultados, garantindo que todas as solicitações do briefing foram consideradas da 
melhor forma possível. Nesta fase os estudantes aplicaram a ferramenta estrela de 
valores (Fig. 44) (Krucken 2009). 

Ao realizar a análise da  cadeia de valor de design do produto através da estrela, os 
estudantes avaliam o resultado do seu design através dos seis critérios que, segundo 
Lia Krucken, auxiliam na construção da qualidade percebida pelo utilizador. Este 
exercício torna possível observar características positivas fundamentais do produto, 
que podem ser exploradas enquanto valor estratégico, e pontos fracos, passíveis de 
melhoria para evolução do conceito. Alguns estudantes por iniciativa própria aplicaram 
a ferramenta para efeitos de comparação entre o produto desenvolvido e seu principal 
concorrente, o que também se mostrou interessante enquanto análise estratégica. 

  

Fig. 44_Acima: Análise da estrela de valores do produto ´Cinzé‘, aplicada com 
a finalidade comparativa com os seus principais concorrentes. Abaixo, análise 
do produto ‘Lusa’ – uma saboneteira desenvolvida para campistas e viajantes 
(Imagem cedida pelos autores). 
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No total foram desenvolvidos 10 conceitos de produtos (Fig. 25a Fig. 25j. As imagens 
Fig. 25l e Fig. 25m representam produtos desenvolvidos pela mesma equipa de 
estudantes, porém, no semestre a seguir, aprofundando o trabalho). 

Ao final, as tabelas de horas preenchidas pelas equipas foram reunidas em uma só 
tabela (Tabela 7) , na intenção de promover uma reflexão acerca da complexidade das 
tarefas e os tempos dedicados a cada uma, a fim de contribuir com a capacidade de 
planeamento dos estudantes. Infelizmente percebe-se que os apontamentos em 
muitos casos não foram realizados na íntegra, pois apresentam números irreais. Em 
próximas experiências torna-se necessário a reformulação deste ponto da experiência.     

 
Tabela 7_Apontamento de horas de trabalho por fase de projeto (Elaborada pela autora) 
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Pesquisa 36 52 60 76 81 36 43 26 119 

Criação e desenvolv. 15 20 16 60 38 20 60 68 38 

Prototipagem 29 60 63 100 9 76 15 21 127 

Registro 4 52 28 203 - 24 28 22 29 

Comunicação 10 40 42 117 61 52 31 44 46 

Trabalho em equipa 36 36 30 207 72 56 - 75 152 

TOTAL DE HORAS 131h 260h 239h 763h 260h 264h 177h 256h 511h 
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Fig. 45_Produtos desenvolvidos pelos estudantes MDIP2018/2019 para o projeto Oficina Design no âmbito 
da iniciativa WWWY (imagens cedidas pelos autores). 
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V Pesquisa com os estudantes 

Neste estudo de caso foram realizados dois inquéritos com os estudantes, um antes 
das atividades e outro depois, ambos aplicados digitalmente através de formulário 
online (Anexos 3 e 4). Vinte e oito estudantes (de um total de 38) participaram da 
pesquisa, sendo 68% do sexo masculino e 32% do sexo feminino. 93% entre 21 e 30 
anos e 7% acima de 31 anos. Quanto à nacionalidade, 64% se declaram naturais de 
Portugal, 32% do Brasil e 4% do Chile. A maioria se formou em áreas ligadas à 
criatividade, sendo 70% em cursos de Design, 3% Arquitetura e 2% nas em Engenharia 
(Fig. 46). Nesta amostra a maioria (63%) dos estudantes declarou já ter atuado 
profissionalmente com Design. 

No inquérito realizado previamente, além do perfil dos estudantes, foram apuradas as 
expectativas em relação ao programa de mestrado e à UC Projeto Industrial. Grande 
parcela dos estudantes (73%) opta pelo programa de mestrado atraídos pela 
integração entre design e engenharia e pela possibilidade de desenvolver projetos com 
empresas (60%). Quanto à UC, é alta a expectativa pelo desenvolvimento de projetos 
com empresas (77%), trabalho em oficinas e laboratórios (77%) e por aumentar a 
experiência prática em processos em design (70%) (Fig. 48). 

O feedback sobre a experiência foi positivo. 100% dos estudantes se declararam 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o resultado do seu projeto (Fig. 47). 

Quando solicitados a classificar como "interessante", "não muito interessante" ou 
"indiferente" alguns aspetos do projeto, a maioria classificou como interessante todos 
os aspetos apresentados, sendo que "a possibilidade de ver o produto final produzido" 
foi unanimidade. O contato com clientes, fornecedores e especialistas reais foi citado 
por 93% dos estudantes como interessante (Fig. 47). 

 

 

 

Fig. 46_Perfil dos estudantes MDIP 2018/2019 (Elaborada pela autora). 
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Fig. 48_Levantamento de expectativas dos estudantes (Elaborada pela autora). 

Fig. 47_Opinião dos estudantes sobre o resultado final (Elaborada pela autora). 
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Sobre a organização das tarefas relacionadas ao processo de desenvolvimento, 68% 
dos estudantes realizaram apenas uma reunião semanal (a aula da UC), alguns citam 
na opção "outros" a realização de reuniões online. 64% afirmaram que todos os 
membros do grupo participaram de todas as atividades, e 32%  afirmaram que cada 
membro do grupo era responsável por uma parte do processo com a qual apresentava 
maior habilidade / competência (Fig. 50). 

A perceção de aprendizagem dos estudantes foi maior nos itens "desenvolver um 
produto com abordagem social/ambiental" e "realizar testes com materiais no 
laboratório", ambos com 68% de escolha. Os maiores desafios/dificuldades 
enfrentados pelos estudantes foram o gerenciamento do tempo (64%), a 
prototipagem (54%) e o trabalho em equipa (43%) (Fig. 50). 

A principal motivação citada pelos estudantes foi a colaboração com uma ação 
ambiental (71%), seguida em menor escala pela inovação através da criação de um  
novo material (25%) e com poucas referências à inclusão social de pessoas em situação 
de vulnerabilidade (4%) (Fig. 50). 

Sobre as metodologias aplicadas ao processo, o nível de conhecimento prático dos 
estudantes era baixo para praticamente todas. Apenas a ferramenta moodboard já 
havia sido utilizada por pela maioria dos estudantes. Segundo os estudantes, as 
ferramentas que mais colaboraram com o processo de desenvolvimento foram a 
Matriz MET, MDD e Estrela de valores (Fig. 49).  

 

 

Fig. 49_Percepção dos estudantes sobre as metodologias aplicadas (Elaborada pela autora). 



Estudo de caso | Estudo de caso 02 – MDIP 2018/2019 

105 
 

 
Fig. 50_Percepção sobre as fases do desenvolvimento do projeto (Elaborada pela autora). 
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V Análise dos resultados 

Novamente neste segundo estudo de caso, o projeto Oficina design ainda não havia 
entrado em funcionamento, e por isso não foi possível proporcionar aos estudantes o 
envolvimento direto com a equipa que futuramente irá fabricar os produtos e nem 
com a estrutura de equipamentos onde os produtos serão possivelmente produzidos. 
Por este motivo, nos resultados das pesquisas foi possível perceber o envolvimento dos 
estudantes com a proposta, e a satisfação em poder participar do desenvolvimento de 
um projeto voltado à sustentabilidade, entretanto, continua baixa a perceção de 
projetar para um cliente real e auxiliar na inclusão social de pessoas em situação de 
vulnerabilidade (Fig. 50), assim como a maioria dos produtos ainda precisam de 
melhorias para viabilização da produção (Fig. 47).  

Novamente é citada, e até em maior escala que no estudo de caso anterior, a 
dificuldade de administração do tempo (Fig. 50), o que continua indicando 
necessidade de atenção para próximas experiências.  

Algumas mudanças positivas percebidas foram: 

o Aumentou a satisfação dos estudantes em relação ao resultado final de seu 
projeto. No primeiro estudo de caso apenas 78% se consideravam satisfeitos 
ou muito satisfeitos com o resultado final, e no segundo, 100% dos estudantes 
declararam esta opinião. 

o Aumentou a perceção de aprendizagem dos estudantes na fase de realização 
de testes em laboratório. No primeiro estudo, 26% dos entrevistados 
considerou que esta fase lhe trouxe conhecimentos que não possuía antes, e 
no segundo, 68%. Esta mudança pode ser atribuída ao fato de ter sido 
disponibilizado um espaço com alguns equipamentos para utilização dos 
estudantes, assim como pela aplicação da metodologia MDD que incentiva e 
sistematiza a fase de experimentação do material. 

o Aumentou a motivação dos estudantes em colaborar com uma ação 
ambiental. No primeiro estudo 35% destacaram esta como uma das 
motivações principais e no segundo 71% dos estudantes indicaram esta opção. 
Esta mudança pode ser atribuída à ênfase aos aspectos sustentáveis atribuída 
com a participação da docente especialista, à introdução da Matriz MET e da 
estrela de valores, ferramentas que auxiliam na análise das questões 
ambientais. 

o A realização dos exercícios metodológicos propostos resultaram em 
abordagens diferentes de projeto, o que pode ser comprovado através da 
visualização da Tabela 8. A realização dos exercícios mapa de empatia, persona 
e moodboard foram importantes direcionadores para os projetos dos grupos 
1, 2, 5 e 6, respectivamente os produtos Cinzé (Fig. 45i),  Traineira (Fig. 45j), 
Luza (Fig. 45f) e Quibom (Fig. 45a), que têm em comum um conceito 
construído em torno de um perfil definido de utilizador, resultando em 
produtos que tentam atender à uma necessidade específica, normalmente 
com foco principal na usabilidade. A fase de experimentação dos materiais, 
orientada pela metodologia MDD foi fundamental para os grupos 7 e 9,  
projetos Poisson (Fig. 45b), Escama (Fig. 45g) e Maré (Fig. 45c) 
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respectivamente. Nestes casos, o conceito do produto foi definitivamente 
estruturado a partir dos testes e experiências realizados com os materiais, e os 
insights gerados a partir dos resultados obtidos. Ambos são bons exemplos de 
projetos de design guiados pelo material. 

A análise da tabela mostra que a construção dos conceitos aconteceu de forma 
diferente para cada equipa, mas se mantém estruturada através dos métodos e 
ferramentas que funcionam como suporte, auxiliando o estudante na gestão de todos 
os aspectos a considerar. A proposição das ferramentas não condicionou os processos, 
limitando a liberdade de tomada de decisão das equipas, mas sim, auxiliaram na 
criação de decisões mais fundamentadas, resultando em produtos mais coerentes, 
alinhados ao briefing e às necessidades do público alvo, respeitando ao mesmo tempo 
a diversidade de perfis criativos de cada equipa, e o tempo de desenvolvimento de 
forma individualizada. 

Questões futuras 

A experiência realizada neste segundo estudo de caso permitiu a proposição de 
mudanças no programa da unidade curricular ‘projeto industrial’, que acabaram por 
proporcionar contribuições positivas no processo de aprendizagem, conforme 
apresentado acima. No entanto, cabem ainda algumas questões a serem consideradas 
como pontos passíveis de melhorias para novas experiências: 

o Importância da real aproximação com o cliente desde o início do projeto, 
permitindo aos estudantes que se relacionem diretamente com os problemas 
relativos à administração de todo o processo; 

o Ampliação do foco nos aspectos sociais, através da introdução de novas 
ferramentas de design e estratégia que possam proporcionar maior apoio 
nestas questões; 

o Adequação do tempo dedicado ao projeto; 

o Necessidade de maior apoio aos estudantes na coordenação das atividades e 
controlo do tempo; 
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Tabela 8_Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos MDIP2018-2019 (Elaborada pela autora). 
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3.4. Estudo de caso 03 - Aproximação MDIP x MIEA 

O terceiro estudo de caso foi desenvolvido no contexto da disciplina Ecologia Industrial 
ministrada para estudantes do quarto ano do programa de Mestrado Integrado em 
Engenharia Ambiental (MIEA) na Universidade do Porto, na cidade do Porto, Portugal. 
As atividades decorreram no período de abril/2019 a maio/2019. 

Os atores envolvidos foram o professor titular da UC, a autora desta investigação 
responsável pela elaboração da proposta, uma investigadora, uma estudante do MDIP 
e 18 estudantes do MIEA. 

O objetivo deste estudo foi alargar a proposta metodológica desenvolvida levando as 
estratégias de design para um curso eminentemente tecnológico como a engenharia 
ambiental, assim como avaliar através da transversalidade design x engenharia como 
devem funcionar os diálogos e aproximações, a fim de se obterem resultados positivos 
tanto no resultado do produto final desenvolvido como no resultado do processo de 
aprendizagem. 

Resultados esperados 

o Os estudantes MDIP ampliam conhecimento na área da sustentabilidade e 
impacte ambiental dos produtos que desenvolvem, assim como desenvolvem 
capacidades de diálogo com outras disciplinas.  

o Estudantes do MIEA ampliam conhecimento através da realização do exercício 
de avaliação do ciclo de vida de um produto real, podendo participar de 
oficinas de desenvolvimento e prototipagem, e contribuindo para o 
desenvolvimento dos materiais. 

Além dos resultados diretos pretendidos no processo educativo, outros podem ser 
esperados: 

o O Design Studio cria uma biblioteca própria de projetos que pode incluir 
produtos e materiais, com documentação sólida e sistematizada, podendo 
futuramente virar um acervo digital, uma materioteca, um site, aumentando 
as probabilidades de continuidade dos projetos e aumentando as chances de 
inovação. 

o A iniciativa WWWY recebe apoio dos estudantes de engenharia industrial na 
avaliação da sustentabilidade de seus produtos, gerando resultados com 
menor impacte ambiental. 

V Método aplicado 

O método aplicado neste exercício é inspirado na metodologia ‘Entrega de projeto 
integrado’ (IPD – Integrated project Delivery), um modelo de entrega de projetos com 
origem nos campos da arquitetura e da construção civil, baseado em 
uma aliança colaborativa de partes interessadas, que compartilham riscos e 
recompensas, determinando coletivamente as  metas do projeto, orçamentos, 
responsabilidades, gestão de riscos e compensação (Jones 2014).  

O objetivo foi integrar estudantes de design (MDIP) e engenharia (MIEA) na entrega de 
um dos projetos desenvolvidos para a Oficina Design, que pudesse, graças à 
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aproximação das disciplinas, apresentar um nível de profundidade ampliado em 
relação à análise da sustentabilidade. O produto selecionado para análise foi o 
candeeiro de mesa Leix (Fig. 51). 

Fase I – Apresentação do conceito  

Num primeiro momento, foi realizada uma apresentação de um dos produtos 
desenvolvidos para o projeto Oficina Design aos estudantes do MIEA, onde foram 
partilhadas informações detalhadas sobre o projeto de design: materiais utilizados, 
fonte dos materiais e processos de fabrico. A apresentação foi realizada por uma 
estudante do MDIP (Fig. 52).  

 

 
Fig. 52_Apresentação do projeto Leix Lamp realizada por uma estudante do MDIP para a 
equipa de estudantes do MIEA (Imagens de acervo próprio). 
  

Fig. 51_Candeeiro LEIX, produzido a partir de desperdicios (cascas de ovos e ripas de 
pinho) para o projeto WWWY por estudantes MDIP (Imagem cedida pelos autores).  
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Fase II – Experiência prática 

Num segundo momento, ambas as equipas, engenheiros e designers, tiveram a 
oportunidade de fabricar em laboratório um protótipo do produto analisado (Leix 
Lamp). Foram demonstrados todos os processos de fabrico: elaboração do compósito, 
moldagem do difusor e montagem dos restantes componentes do candeeiro (Fig. 53).  

Fase III – Avaliação do ciclo de vida 

Após a apresentação, os estudantes MIEA desenvolveram uma avaliação de todo o 
impacte ambiental associado ao ciclo de vida do Leix Lamp através da metodologia de 
avaliação do ciclo de vida (ACV), uma técnica para avaliar o impacte ambiental 
associado a todas as etapas da vida útil do produto, desde a extração da matéria-prima 
até o processamento, fabrico, distribuição, uso e fim da vida útil. O objetivo da ACV é 
comparar a gama completa de efeitos ambientais atribuíveis a produtos e serviços, 
quantificando todas as entradas e saídas de materiais e fluxos de energia e avaliando 
como esses fluxos afetam o meio ambiente. Essas informações são utilizadas para 
mitigar os efeitos no ambiente e fornecer uma base sólida para decisões. O processo 
de avaliação de ACV é feito através de: 

o Compilação de um inventário das entradas e saídas ambientalmente 
relevantes de um sistema de produto; 

o Avaliação dos impactes ambientais potenciais associados a essas entradas e 
saídas; 

Fig. 53_Estudantes MDIP X MIEA durante as atividades realizadas (Imagens de acervo 
próprio). 
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o Interpretação dos resultados das fases de inventário e de impactes em relação 
aos objetivos do estudo (AEP 2013). 

 
O estudo de ACV pode ser realizado com o apoio de algumas aplicações informáticas 
disponíveis no mercado. Neste caso, foi utilizado o software SimaPro versão 8.5.2, o 
método de avaliação de impactes ILCD 2011 e as bases de dados do ecoinvent (Leite 
2019).  

As informações necessárias para a realização deste estudo, permitindo a quantificação 
de entradas e saídas (materiais e energia) foram disponibilizadas pela equipa de 
designers do MDIP (Tabela 9 e Tabela 10). A forma de apresentação dos dados foi 
definida de acordo com orientações da professora responsável pela UC no curso do 
MIEA, que colaborou com esta aproximação. 

A avaliação foi realizada pelos estudantes MIEA, e compreendeu quatro fases: a 
definição do objetivo, a análise do inventário, a avaliação de impactes e a interpretação 
de resultados.  

 

Tabela 9_ Caracterização do produto Leix Lamp (Leite 2019). 
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Tabela 10_Caracterização dos processos Leix Lamp (Leite 2019). 
 

 
 

V Análise dos resultados 

Como resultados, os estudantes MIEA apresentaram alternativas para a redução do 
impacte ambiental considerando o ciclo de vida completo do candeeiro. Abaixo um 
exemplo da análise realizada pelos estudantes com o auxílio do software, que 
apresenta uma representação gráfica das contribuições no impacte ambiental, 
facilitando a análise e interpretação dos resultados.  
 

 

 
Fig. 54_ Avaliação do Ciclo de Vida LEIX Lamp exceto fase de utilização (Leite 2019). 
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Como conclusão, a análise permitiu perceber que a fase de utilização é a responsável 
pelo maior impacte causado pelo produto, seguida pela fase de fabrico. A partir das 
conclusões, a equipa de engenheiros do MIEA elaborou uma lista de medidas 
recomendadas para redução de impactes:  

o Otimizar a utilização do forno, aumentando a quantidade de cascas de ovos no 
forno durante o momento da secagem e a quantidade de difusores no 
momento da moldagem. Assim seria possivel consumir a mesma quantidade 
de energia com melhor produtividade; 

o Substituir o PLA por algum outro tipo de polímero biodegradável a base de 
amido (Polyester-complexed starch biopolymer, Ecoinvent); 

o Exclusão do uso de ímanes e parafusos, que apesar de terem pouca massa têm 
muito impacte em toxicidade humana e na eutrofização da água doce por 
serem metais, e substituição por encaixes; 

o Aplicar silicone mais resitente na fabricação do molde para o difusor, 
aumentando o aproveitamento e reduzindo impacte dos materiais utilizados. 

 

 

O candeeiro Leix, objeto de estudo desta experiência, está a ser desenvolvido em uma 
nova versão no âmbito da tese de mestrado da estudante do MDIP que acompanhou 
esta experiência fazendo as demonstrações para os estudantes do MIEA, e alguns dos 
resultados sugeridos serão incorporados na nova solução, melhorando suas qualidades 
enquanto produto sustentável. 

Além dos resultados voltados à parte técnica do design do produto, outro ganho desta 
experiência foi o entendimento de como deve funcionar o diálogo entre as duas 
especialidades (design x engenharia), que neste estudo aconteceram através da 
montagem das tabelas de caracterização de materiais e processos, da apresentação e 
da experiência em laboratório.   

Como resultado direto em relação ao objetivo desta investigação, a partir deste estudo 
foi possivel recolher informações para a criação de uma ferramenta específica com o 
objetivo de facilitar este diálogo, através do qual os designers possam sistematizar as 
informações para futura utilização dos engenheiros nas atividades de ACV.  
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3.5. Resultados 

Segundo Papanek, nenhum ambiente pode afetar fortemente uma pessoa, a menos 
que seja fortemente interativo. Para ser interativo, o ambiente deve ser responsivo, ou 
seja, deve fornecer feedback relevante ao estudante (Papanek 2005).  

Ao avaliar as atividades desenvolvidas nos três estudos de caso apresentados, é 
possivel perceber que a utilização da metodologia PBL foi fundamental para 
proporcionar grande envolvimento e motivação extra, à medida em que permite que 
os próprios estudantes estabeleçam objetivos de projeto e meios de alcançá-los.  

Ferramentas e uma segura orientação foram oferecidas pelos professores tutores, mas 
a auto-gestão das equipas foi fator fundamental para o desenvolvimento de 
competências pessoais fundamentais a uma boa futura atuação profissional. A 
avaliação positiva da experiência por parte dos participantes assim como a apuração 
de fatos que indicam ganho de conhecimento e aumento da valorização das 
componentes ambientais e sociais na prática do design apontam para a necessidade 
da realização de novos estudos na mesma linha de investigação, buscando assim 
contribuir com a academia na formação de designers para a inovação sustentável. 

A proposta a seguir, construída a partir das conclusões estabelecidas é o 
desenvolvimento de uma proposta metodológica que organiza ferramentas de design, 
de pesquisa e de gestão de projeto na forma de um toolkit direcionado aos estudantes 
de design para apoio no desenvolvimento de produtos com impacte social e ambiental.   
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4. Proposta de abordagem metodológica WWWY 

A partir da análise de todas as informações recolhidas nas fases anteriores, foram 
identificados insights projetuais que auxiliaram na compreensão de formas possíveis 
para facilitar a introdução do pensamento estratégico no âmbito do ensino do design, 
colaborando, desta forma com o objetivo definido inicialmente: colaborar para a 
formação de profissionais preparados para atuar no cenário de transição. 

WWWY Toolkit 

A proposta é a criação de uma solução habilitante que apoie o desenvolvimento de 
produtos com abordagem social e sustentável, oferecendo suporte aos estudantes de 
design no processo de aprendizagem (pode ser consultado no caderno anexo à esta 
dissertação). 

São premissas fundamentais à solução proposta: 

o Fornecer a instrumentalização metodológica ao processo de design; 

o Facilitar a correlação entre a complexidade do resultado almejado e a 
infraestrutura que o torne possível; 

o Estimular a geração de ideias; 

o Favorecer as atividades colaborativas; 

o Permitir autonomia, auxiliando os estudantes a identificar métodos e 
ferramentas adequadas às necessidades do projeto; 

o Reforçar a natureza aberta do processo de design, favorecendo a 
personalização do método; 

o Promover o aumento das competências de design, fundamentadas na 
aplicação do pensamento sistêmico. 

Neste sentido, é proposta a elaboração de um kit de ferramentas que deverá conter 
métodos, ferramentas e dicas organizadas de acordo com a abordagem do design 
centrado no humano, contendo orientações para aplicação de processos de design 
thinking e métodos e ferramentas do design estratégico para aplicação no 
desenvolvimento de produtos e serviços suntentáveis. A solução deverá permitir aos 
estudantes conduzir o processo de desenvolvimento de produtos de forma autônoma, 
de acordo com os princípios da metodologia PBL, e ao mesmo tempo auxiliar os 
educadores no acompanhamento dos projetos.  

Este resultado inicial é baseado principalmente nos métodos e ferramentas já testados 
e validados nos estudos de caso 02 e 03, agora redesenhadas e organizadas de forma 
auto-explicativa, facilitando a utilização de forma livre pelos estudantes. Porém, a 
proposta é flexível e aberta, novas ferramentas podem ser acrescentadas a qualquer 
momento, com o objetivo de valorizar a compilação.  
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4.1. Estrutura do kit 

O material é elaborado com base nos princípios do HCD, e estruturado a partir do 
‘Duplo diamante’ (Fig. 55), uma estrutura de inovação criada em 2004 pelo Design 
Council,  uma descrição clara, abrangente e visual do processo de design, que além de 
destacar o processo de design, inclui os princípios-chave e os métodos que designers e 
não designers precisam adotar, e a cultura de trabalho ideal necessária para obter 
mudanças positivas significativas e duradouras (Council 2019). 

A estrutura apresenta de forma clara o processo de design para designers e não 
designers. Mostra a alternância de fases de pensamento divergente e convergente, 
passando por cinco fases em uma espécie de linha do tempo não linear: 

- Descobrir (pensamento divergente): O primeiro diamante ajuda as pessoas a 
entender melhor o desafio, em vez de simplesmente assumir o problema 
apresentado. Nesta fase são realizadas pesquisas, entrevistas, investigações 
de campo, tudo que permita o designer conhecer profundamente o utilizador 
para o qual está a projetar e o problema que se dispõe a resolver; 

- Definir (pensamento convergente): Com as informações recolhidas na fase 
de descoberta o designer pode redefinir o desafio e a abordagem a ser 
adotada; 

- Desenvolver (pensamento divergente): O segundo diamante incentiva a 
busca por respostas diferentes e criativas para o problema claramente 
definido, aprofundando pesquisas, fazendo exercícios de ideação, 
prototipando;   

- Entregar: a entrega envolve testar diferentes soluções em pequena escala, 
rejeitando aquelas que não funcionarão e melhorando as que funcionarão. 

O processo não é linear, as fases podem se repetir caso seja necessário, como mostram 
as setas no diagrama (Fig. 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55_O diagrama 
do duplo diamante 
(Council 2019) 
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A estrutura para a proposta metodológica, organizada com base no duplo diamante,  é 
organizada em seis fases (Fig. 56) : 

1. DESAFIO: Apresenta tividades de preparação para inicio do desafio. 
Ferramentas de controle de tempo, gestão, estruturas de pensamento, 
Diagrama de Gant; 

2. DESCOBERTA: Reúne instrumentos para aprofundar o conhecimento acerca 
do desafio: Entrevistas, Investigação de campo, Moodboard, Mapa de 
empatia, Persona; 

3. DEFINIÇÃO: Métodos de refinamento e organização de ideias para tomada de 
decisão. Brainstorming; 

4. DESENVOLVIMENTO: Ferramentas voltadas ao pensamento criativo e busca 
de novos caminhos. Material Driven Design, Mapa de experiência dos 
materiais, Estrela de valores; 

5. ENTREGA: Instrumentos para testes e validação de idéias, como a Matriz MET 
e as três lentes HCD. 

6. RESULTADO: Organização final das informações para entrega. Matriz ACV. 

 

O toolkit apresenta uma introdução explicativa, onde apresenta sua estrutura e 
objetivos, seguida por um glossário com termos de fundamental compreensão, e em 
seguida as ferramentas organizadas de acordo com a estrutura apresentada, sempre 
trazendo informações explicativas sobre a ferramenta, explicação passo a passo para a 
utilização, os materiais necessários, os resultados obtidos com a sua aplicação, e 
exemplos já preenchidos. Traz também as fichas  originais prontas para impressão.  

 

Fig. 56_Estrutura WWWY Toolkit (elaborado pela autora) 
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5. Conclusão 

A dissertação apresentada teve por objetivo compreender o novo papel do design, 
numa sociedade onde a transição para um novo modelo sustentável não é mais um 
desejo, mas sim uma necessidade. Partindo desta premissa, e tentando responder à 
questão da investigação: 

“como o processo de aprendizagem em design pode ser estruturado de forma 
a favorecer a formação de profissionais mais conscientes e engajados, 
capazes de colaborar na construção de uma civilização sustentável?” (pág.2)  

pretendeu-se desenvolver uma proposta metodológica para utilização na condução do 
processo de aprendizagem em design, que contribuísse de alguma forma para o 
alcance deste objetivo. 

A investigação realizada no Estado da arte permitiu identificar as transformações 
sofridas pela prática de design ao longo dos tempos, que trouxe o designer ao cenário 
atual, onde novas formas de organização social e novas emergências ambientais  
tornam necessária uma nova postura. A investigação de mercado apresentou vários 
caminhos possíveis, comprovando que a mudança está em andamento e provoca o 
despertar de várias iniciativas que surgem a partir do universo de ensino, chamando as 
universidades à responsbilidade na reconstrução de um novo mundo através da 
formação de novos profissionais. 

Os estudos de caso realizados permitiram perceber a eficácia dos métodos propostos 
e permitiu criar uma base para o desenvolvimento de uma proposta final estruturada. 
Neste sentido, desenvolveu-se um Kit de Ferramentas que proporciona aos estudantes 
conteúdo informativo, métodos e ferramentas para apoio ao processo de 
desenvolvimento de produtos com abordagem social e sustentável.  

O kit de ferramentas proposto pode ser utilizado por professores de projeto, 
estudantes, designers e não designers, a medida em que é didático e apresenta todas 
as orientações para utilização de forma independente. Sua estrutura é flexível, e por 
isso se adapta a diferentes contextos de projeto. Os estudos de caso realizados, que já 
contemplaram testes de aplicação de algumas das ferramentas propostas junto aos 
estudantes MDIP com resultados satisfatórios permitem vislumbrar um resultado 
positivo com a aplicação desta versão estruturada.  

O desenvolvimento deste projeto permitiu perceber a importância da inserção de 
conceitos estratégicos, sociais e sustentáveis na formação de novos designers, 
desenvolvendo novos profissionais conscientes de seu valioso papel na construção de 
um mundo mais sustentável.  

 

5.1. Proposta para trabalhos futuros 

O kit de ferramentas proposto é uma proposta metodológica dinâmica, e portanto, não 
se considera finalizado, uma vez que a atividade de projetar acompanha as 
transformações da sociedade e do universo onde está inserido. Portanto, necessita 
sempre de um trabalho continuo para seu desenvolvimento. Novos conteúdos podem 
ser acrescentados, valorizando ainda mais o resultado oferecido.  
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O próximo passo consistirá na realização de um novo estudo de caso com a utilização 
do kit junto aos estudantes do MDIP 2019-2020, novamente na UC projeto para apoio 
ao desafio WWWY. Pretende-se com esta nova experiência recolher as impressões 
acerca do processo de utilização, a perceção dos estudantes e o impacte nos 
resultados. 

Também é pretendido o desenvolvimento de um Website através do qual seja possível 
disponibilizar os conteúdos e ferramentas do Kit para consulta e download, assim como 
a publicação de estudos de caso e produtos desenvolvidos. 
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Anexo 1 

Luminária Obo 

O projeto apresentado é o resultado do trabalho da equipa composta por 3 estudantes 
- Adriana Fernandes, Rita Leite e Marta Rocha - e contempla o desenvolvimento de um 
candeeiro decorativo portátil. As atividades foram organizadas em 4 fases: (i) 
Contextualização, (ii) Desenvolvimento do material, (iii) Desenvolvimento do produto, 
(iv) Registro e comunicação. 

Fase (i) Contexto 

Nesta fase foi realizada uma investigação acerca do contexto envolvente ao projeto: O 
projeto WWWY, a cidade de Matosinhos (aspetos históricos, culturais) conceitos de 
economia circular, o mercado de 'Souvenirs’, cases de desenvolvimento de produtos a 
partir de resíduos. Nesta fase também foi realizada uma investigação de campo na 
cidade de Matosinhos a fim de observar tipos de materiais disponíveis para utilização. 

 

Matosinhos 

Matosinhos é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito do Porto, Região do 
Norte, com 130.984 habitantes no seu perímetro urbano em 2011. (Wikipedia 2019b).  

Segundo informações disponibilizadas no website da autarquia (CMM 2016), percebe-
se um grande esforço do concelho em se posicionar como portador de grande 
dinâmica cultural, social e econômica. Os princípios de sustentabilidade são pedra 
fundamental da gestão autárquica, centrada no fornecimento de um serviço público 
de qualidade e na coordenação e gestão eficiente dos recursos municipais. São 
declarados como objetivo o desenvolvimento coerente e equilibrado do território, 
assim como a preservação da herança e patrimônio históricos. 

Existe, portanto, grande disposição para ativação da cidadania através do incentivo à 
participação dos munícipes em medidas de desenvolvimento económico e social, 
buscando melhoria na qualidade de vida e segurança dos cidadãos. O desenvolvimento 
da economia criativa e a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo 
fazem parte da estratégia que busca a geração de empregos e desenvolvimento.  

(a) (b) (c) (d) 

Figura 1_ (a) A Casa de chá da Boa nova, a cozinha de autor do chef Rui Paula e a arquitetura 
contemporânea de Siza Vieira (Portugal, 2017); (b) A gastronomia local: peixes e frutos do 
mar (CMM, 2019); (c) Festa do Senhor de Matosinhos (Palmeira, 2002); (d) Piscina das marés, 
obra arquitetônica do arquiteto Álvaro SIza Vieira (Gänshirt 2008) 
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Destacam-se no perfil da cidade a proximidade ao mar, o forte apego religioso, e o 
grande investimento na gastronomia como produto âncora para o turismo do concelho 
(Figura 1). 

Com base nas informações recolhidas em extensa investigação de referências e de 
campo, foi possível constatar inúmeras possibilidades de desenvolvimento, 
principalmente de rejeitos provenientes do setor de restauração. Com o objetivo de 
aproximar as fortes expressões do município no que diz respeito à restauração e à 
religião, a equipa decidiu abordar como material para experimentação e 
desenvolvimento as cascas de ovos.  

 

Cascas de Ovos 

A presença dos ovos na gastronomia portuguesa é massiva. Dizem as histórias 
populares que a tradição da doçaria portuguesa tem origem nos conventos. O forte 
componente religioso presente na cultura portuguesa tem como consequência a 
existência de inúmeros conventos e mosteiros distribuídos pelo país. Era prática 
comum nos conventos a utilização de claras de ovos para engomar os hábitos e filtrar 
líquidos, como na produção de vinho. O alto consumo de claras gerava, por 
consequência, uma grande quantidade de gemas não utilizadas, que eram destinadas 
ao lixo ou distribuídas aos porcos. Assim, da necessidade de reaproveitamento destas 
gemas nascem inúmeras receitas de doces, que eram inclusive vendidos pelas 
religiosas para reforçar o orçamento dos conventos e assegurar as necessidades diárias 
dos religiosos. 

Por este motivo grande quantidade destes doces recebem nomes relacionados à sua 
origem em ambiente religioso: "Barriga de Freira", "Seminarista", "Papo de Anjo", 
"Pastéis de Santa Clara". A partir do Séc.XV, com a disseminação do açúcar, essas 
receitas atingiram notoriedade. A combinação das gemas com o açúcar permitiu a 
criação de várias caldas e cremes que acabaram por se padronizar como a base da 
tradição doceira portuguesa.  

Segundo informações da ANAPO (Associação Nacional dos Avicultores Produtores de 
Ovos), as áreas de produção mais representativas são o Norte e Centro da Beira Litoral 
e Oeste e o médio Tejo no Ribatejo e Oeste. A produção anual é superior a 1,5 milhões 
de ovos e o consumo per capita no país é de 175 ovos, por habitante, por ano (Anapo 
2019).  

(a) (b) (c) (d) 

Figura 2_ (a) Barriga de freira, (b) Pastéis de Santa Clara, (c) Pastéis de nata, (d) 
Toucinho do céu.  Receitas portuguesas tradicionais de origem conventual, com um 
ingredinete comum: ovos (ChefsBlog, 2017). 
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Analisando o cenário que reúne o forte componente religioso da cultura portuguesa e 
de Matosinhos, a utilização abundante de ovos na doçaria portuguesa advinda de 
tradições religiosas, e a grande abundância do material comprovada no levantamento 
realizado, concluiu-se por utilizar as cascas de ovos como matéria prima principal. 

Fase (ii) Desenvolvimento do material 

Após a definição do material, iniciou-se a fase exploratória investigando características 
e possibilidades para sua aplicação. São realizadas experiências em laboratório, 
misturas, testes, até a obtenção de um resultado satisfatório, alinhado aos conceitos 
pretendidos. Paralelamente às experiências e com inspiração nos resultados obtidos 
inicia-se a elaboração das primeiras ideias para o produto final. 

 

Preparação  

A casca de ovo de galinha é composta por substâncias orgânicas e inorgânicas. A 
película interna que reveste a casca é formada por glicoproteínas, muco proteínas, 
colagénio e muco polissacarídeos, enquanto, compostos como CaCO3, MgCO3 e 
Ca3(PO4)2 compõem a fração inorgânica.  

Para a melhor utilização da parte inorgânica se faz necessária a remoção da parte 
orgânica, evitando o aparecimento de mau cheiro decorrente do processo de 
decomposição.  

O processo realizado para a preparação das cascas de ovos para posterior aplicação no 
desenvolvimento do material é composto pelas seguintes fases: 

1 - Retirar manualmente a película ou membrana que reveste a casca 
internamente; 

2 - Higienização, mantendo as cascas de molho em água com algumas gotas 
de hipoclorito de sódio ou água sanitária, por cerca de 8h; 

3 - Lavagem em água corrente; 

4 - Secagem, em forno 180°, por 30 minutos.  

5 - Trituração, feita de forma manual, utilizando-se um pilão. 

 

 
 

 

  

Figura 3_Passo a passo da preparação das cascas de ovos (Imagens de acervo próprio). 
 

 



 | Proposta para trabalhos futuros 

137 
 

Testes 

Definido o material base para desenvolvimento, foram iniciados diversos testes para 
desenvolver um material resultante da aplicação das cascas de ovos trituradas e que 
pudesse alcançar um aspeto interessante, tendo em vista aspetos estruturais, estéticos 
ou de aplicação.  

Foram realizados nove testes em ambiente controlado, que apresentaram resultados 
mais ou menos satisfatórios. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Tabela_ 1Testes realizados explorando possibilidades para composição com o material 
Casca de ovo (Elaborada pela autora). 
 

TESTE MATERIAIS RESULTADO 

01 Gelatina + cola branca + 
casca de ovo 

Material não atinge secagem completa, permanecendo 
húmida e muito frágil mesmo após 72h da mistura. 

02 Gelatina + casca de ovo Material final é muito frágil, dificultando aplicação. 

03 Silicone + casca de ovo Aderência final entre os dois materiais não é satisfatória, 
permanece soltando grãos mesmo após secagem. 

04 Fécula de batata + 
casca de ovo 

Material bastante maleável, flexível, translúcido. Porém, 
apresenta baixa resistência apresentando sinais de bolor 
nas primeiras 72h após secagem. 

05 Fécula de batata + 
casca de ovo + redes de 

nylon 

Rede de nylon colabora para aumento de resistência do 
material, mas a rápida degradabilidade é a mesma. 

06 Cola branca + casca de 
ovo 

Baixa resistência devido à baixa aderência entre os dois 
materiais. As cascas se soltam facilmente. 

07 Argila + casca de ovo Resultado satisfatório, porém, temperatura de cura da 
argila para adquirir resistência é alta, quando submetida à 
altas temperaturas as cascas de ovo adquirem cor castanha 
escuro. 

08 HDPE + casca de ovo Material bastante rígido, superfície lisa que se adequa aos 
moldes e com propriedades de translucidez, sendo que o 
grau de translucidez é determinado pela quantidade de 
casca de ovo colocada na mistura.  

09 PLA + casca de ovo Resultado similar à mistura anterior, com a vantagem de 
que o PLA é um polímero biodegradável, produzido a partir 
do Amido, sendo portanto (a princípio) mais sustentável e 
alinhado aos conceitos do projeto. 
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De todos os testes realizados, o resultado mais satisfatório foi o que contemplou a 
utilização de dois materiais: o polímero PLA (Polylatic Acid, em português ácido 
poliláctico) e casca de ovo triturada. O processo é todo manual e consiste no 
derretimento de pellets de PLA depositados em um recipiente metálico em um fogão 
portátil. As cascas de ovos trituradas são adicionadas à mistura, à medida que o mesmo 
começa a tornar-se transparente, atingindo o estado pastoso. A proporção utilizada foi 
de 50g de PLA para 6g de casca de ovo.  

O material derretido é colocado em um molde de silicone, para assumir a forma 
desejada. Após alguns minutos a peça resfria, podendo ser removida do molde.  

Por se tratar de um material compósito de matriz polimérica (PLA) e carga de um 
material natural (Casca de ovo), pode ser transformado em processos aplicados a 
materiais polímeros como fundição, injeção, roto moldagem, extrusão.  

Fase (iii) Desenvolvimento do produto 

O produto desenvolvido foi um candeeiro decorativo portátil, direcionado ao público 
de turistas em visita à Matosinhos. É pequeno, leve e busca representar de forma literal 
o ciclo completo de reaproveitamento e "renascimento" de materiais descartados, 
propondo que as cascas de ovo voltem a ser "ovos".  

Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizado o material da mistura 03 (silicone + 
casca de ovo), que tornou possível a modelação manual de uma peça em formato de 
ovo, sendo que para produção de uma peça em PLA+Casca de ovo seria necessário a 
produção de um molde para injeção ou roto moldagem. A produção de um protótipo 
(mesmo que em material alternativo) permitiu a avaliação da estética do produto, 
dimensões e usabilidade. 

Figura 4_Testes realizados combinando cascas de ovos trituradas com diversos materiais 
(Imagem de acervo próprio). 
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Fase (iv) Registro e comunicação. 

Foram desenvolvidos todos os registros necessários para orientar uma possível futura 
produção incluindo: Desenho técnico, Detalhamento de componentes e Detalhamento 
de montagem. Foram desenvolvidas também propostas de embalagem (também 
utilizando material proveniente de resíduos - polpa de papel) e uma marca. 

A marca “Obo” brinca com a característica pronúncia portuguesa de algumas regiões 
do Norte de Portugal, onde é comum trocar-se o “V” pelo “B”, fenômeno linguístico 
conhecido como Betacismo2. 

Para apresentação ao cliente (representantes da Câmara Municipal de Matosinhos), 
foram elaboradas uma apresentação, póster, flyer e um vídeo de divulgação. 

  

                                                
2 O Betacismo é o fenômeno linguístico que consiste na troca da pronúncia dos sons “V” pelo “B”. Ocorre 
em especial nas línguas românicas,  como castelhano, galego, catalão, occitano, língua sarda, dialetos do 
norte de Portugal e alguns dialetos do sul da Itália. Existiu em várias línguas como grego e hebreu antigos 
(Wikipedia 2019a).  

Figura 5_Candeeiro decorativo portátil Obo. Interage com o utilizador de forma lúdica, propondo o 
desafio já conhecido de colocar o ovo em pé (Imagens de acervo próprio). 
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Solução construtiva 

 



 | Proposta para trabalhos futuros 

141 
 

Anexo 2 

INQUIRY - We Won't Waste You 

This inquiry is directed to the students of the subject "Industrial Project" of the master's degree course in 
Industrial and product design of the University of Porto. The aim is to investigate with the students the 
perceptions about project based learning during the development of the project "We won't waste you". 

 

1. Age group 

o Less than 20 
o 21 to 30 
o over 31 

2. Gender 

o Female 
o Male 

3. Country 

4. What is your bachelor's degree? 

o Design 
o Architecture 
o Engineering 
o Other: 

5. Have you had any work experience? (you can check more than one option, if there is) 

o Design Office 
o Industry 
o Research 
o Project-Based Learning (PBL) 
o Other: 

6. In which area of design have you worked professionally? (you can check more than one option, if there 
is) 

o Industrial design 
o Authoral design 
o Automobilistic design  
o Furniture design 
o Fashion design 
o Other: 

PROJECT  

o 7. About the project "We Won't Waste You" - development of products for local marketing, based 
on the use of waste materials of local industry and commerce, you considered: 
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The possibility of seeing the final product manufactured  (    ) (    ) 
To be in contact with a real customer (    ) (    ) (    ) 
The contact with real suppliers and specialists  (    ) (    ) (    ) 
The strategic planning for design project (    ) (    ) (    ) 
The teamwork to the development of the product (    ) (    ) (    ) 
The tests on the labs to development of material (    ) (    ) (    ) 

8. Sufficient data were provided for project development? 

o Yes          No 

9. About the contribution of the ENGINEERING University (FEUP) in this project: 
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Teacher's guidance (    ) (    ) (    ) (    ) 
An available place for the students use (    ) (    ) (    ) (    ) 
Machines and equipment available for testing  (    ) (    ) (    ) (    ) 
Technicians and specialists available for monitoring and guidance (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

10. About the contribution of the DESIGN University (FBAUP) in this project: 
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Teacher's guidance (    ) (    ) (    ) (    ) 
An available place for the students use (    ) (    ) (    ) (    ) 
Machines and equipment available for testing  (    ) (    ) (    ) (    ) 
Technicians and specialists available for monitoring and guidance (    ) (    ) (    ) (    ) 

11. About the development of the project, what was the applied methodology? 

o Each member was responsible for one part 
o All the members performed all the processes 
o Weekly meetings were made to align the project 
o The team developed a schedule to organize the process 
o Other 
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12. Choose from the alternatives bellow wich are the biggest challenges / difficulties on the process (you 
can check more than one option, if there is): 

o Research 
o Definition of concepts 
o Lab Tests 
o Product design 
o Manufacture of prototypes 
o Cost tables 
o Presentation 
o Time management 
o Team work 
o Other: 

 
13. Justify your choices above, explaining why the indicated activity presented difficulties. 

FINAL RESULTS 

14. About the final result of the project, you consider yourself: 
o Very satisfied 
o Satisfied 
o Unsatisfied 
o Really unsatisfied 

 
15. Explain your answer to the previously question 
 
16. In your opinion, what stage of the development process brought you knowledge and skills you did not 
have before? 

o To develop a product to a real customer 
o To develop a project with social/ambiental approach 
o To develop a technology to produce a new kind of material 
o To perform tests with materials in the laboratory 
o Outro: 

 
17. About the feasibility of the final product: 

o It fits to the briefing, ready to go into production 
o It fits to the briefing, can be produced after improvements 
o It doesn't fit to the briefing, It can't be produced as presented   

 
18. In your opinion, to study in an Engineering University contribute to your training as a designer? 
 
19. Are you interested in working on the implementation of the project "We won't waste you", 
collaborating in the activities of development and semi-industrial production of products to local 
commerce? 

o Yes 
o No 

 
20. Justify your answer to the previous question by saying why do you feel motivated or not?  
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Anexo 3 

INQUIRY 01 – PBL on Design  

This inquiry is directed to the students of the subject "Industrial Project" of the master's program in Product 
and Industrial design of the University of Porto. The aim is to investigate with the students, the profile, 
previous experiences and their expectations about this Master´s Program, more specifically at “Industrial 
Project” subject. 

… 

Esta investigação é dirigida aos alunos da disciplina "Projecto Industrial" do programa de mestrado em 
Design Industrial e Produto da Universidade do Porto. O objetivo é investigar o perfil dos alunos, suas 
experiências anteriores e suas expectativas sobre este Programa de Mestrado, mais especificamente na 
disciplina “Projeto Industrial”. 

PROFILE OF THE STUDENT 

1. Age group / Faixa Etária 

o Less than 20 / menos de 20 
o 21 to 30 / 21 a 30 
o over 31 / Acima de 31 

2. Gender / Gênero 

o Female / Feminino  
o Male / Masculino 
o Prefer not to say / Prefiro não informar 

3. Country / País 

4. What is your bachelor's degree? / Qual sua área de licenciatura / Bacharelato? 

o Graphic Design / Design Gráfico 
o Product Design / Design de produto 
o Industrial Design / Design Industrial 
o Web Design  
o Architecture / Arquitetura 
o Engineering / Engenharia 
o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 

5. Bachelor's degree / Área de licenciatura / Bacharelato: 

6. University / Universidade _______________ 

7. Year of graduation / Ano de conclusão: _____________ 

8. Have you had any PROFESSIONAL EXPERIENCE in PRODUCT DEVELOPMENT? (you can check more than 
one option, if applicable) / Você já teve alguma EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL em DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS? (Pode selecionar mais de uma opção, se houver) 

o No / Não  
o Design Office / Escritório ou estúdio de design 
o Project / Projetos 
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o Industry / Indústria 
o Research / Pesquisa 
o Independent professional / Profissional Independente 
o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 

9. Work experience / Experiência profissional: 

10. In which area of PRODUCT DEVELOPMENT have you WORKED PROFESSIONALLY? (you can check more 
than one option, if applicable) 

o Not yet / Nunca 
o Industrial design / Design Industrial 
o Authoral design / Design de autor 
o Automotive design / Design automotivo  
o Furniture design / Design de mobiliário 
o Fashion design / Design de moda 
o Social design / Design social 
o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 

11. Area / Área de atuação: 

12. Specify your knowledge level about each activity below / Especifique o seu nível de conhecimento sobre 
cada atividade abaixo: 
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Design research / Pesquisa 
em design 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Market research / Pesquisa 
de mercado 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Field Research / Pesquisa 
de campo 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Design process / Processos 
de design 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Manufacturing processes / 
Processos de fabrico 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Product development / 
Desenvolvimento de 
produtos 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Concept development 
Desenvolvimento de 
conceitos 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
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Material development / 
Desenvolvimento de 
materiais 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Prototyping /  
Prototipagem  

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Presentation / 
Apresentação 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Integrated design / Design 
integrado 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Time management / 
Gerenciamento do tempo 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Team work / Trabalho em 
equipa 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Team Leadership / 
Liderança de equipas 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

 

13. On a scale of 0 to 10, classify what you consider to be your level of THEORETICAL KNOWLEDGE about 
each activity below (By “theoretical knowledge” is understood activities that you have not necessarily 
realized in practice, in a professional way, just studied at university or in an independent way) / Em uma 
escala de 0 a 10, classifique o que você considera ser o seu nível de CONHECIMENTO TEÓRICO sobre cada 
atividade abaixo (Por “conhecimento teórico” entende-se atividades que você não necessariamente 
realizou na prática, de forma profissional, apenas estudou na universidade ou de forma independente): 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Design research / Pesquisa em 
design 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Market research / Pesquisa de 
mercado 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Field Research / Pesquisa de campo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Design process / Processos de 
design 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Manufacturing processes / 
Processos de fabrico 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Product development / 
Desenvolvimento de produtos 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Concept development 
Desenvolvimento de conceitos 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Material development / 
Desenvolvimento de materiais 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Prototyping / Prototipagem  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Presentation / Apresentação (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Integrated design / Design integrado (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Time management / 
Gerenciamento do tempo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Team work / Trabalho em equipa (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Team Leadership / Liderança de 
equipas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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14. On a scale of 0 to 10, classify what you consider to be your level of PROFESSIONAL EXPERIENCE about 
each activity below (By “professional experience” is understood activities that you have already realized in 
practice, in a professional way, with real projects and clients) / Em uma escala de 0 a 10, classifique o que 
você considera ser o seu nível de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL sobre cada atividade abaixo (Por 
“experiência profissional” entende-se atividades que você já realizou na prática, de forma profissional, com 
projetos e clientes reais ): 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Design research / Pesquisa em 
design 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Market research / Pesquisa de 
mercado 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Field Research / Pesquisa de campo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Design process / Processos de 
design 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Manufacturing processes / 
Processos de fabrico 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Product development / 
Desenvolvimento de produtos 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Concept development 
Desenvolvimento de conceitos 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Material development / 
Desenvolvimento de materiais 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Prototyping / Prototipagem  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Presentation / Apresentação (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Integrated design / Design integrado (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Time management / 
Gerenciamento do tempo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Team work / Trabalho em equipa (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Team Leadership / Liderança de 
equipas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

EXPECTATIONS 

15. Did you know that this Master program is project based learning and that the project subjects 
developed in partnership with companies? / Você sabia que este programa de mestrado é baseado em 
projetos e que os temas dos projetos são desenvolvidos em parceria com empresas? 

o Yes 
o No 

16. What was your main motivation to choose this course? (you can check more than one option, if 
applicable) / Qual foi a sua principal motivação para escolher este curso? (Pode selecionar mais de uma 
opção, se houver) 

o The integration between Design and Engineering / A integração entre design e engenharia 
o The reputation of FBAUP – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / A reputação da FBAUP – 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
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o The reputation of FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto / A reputação da FEUP / 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

o The reputation of the University of Porto / A reputação da Universidade do Porto 
o The city where the University is localized / A cidade onde a universidade está localizada 
o The country where the University is localized (Portugal) / O país onde a universidade está localizada 
o The possibility of developing projects with companies / A possibilidade de desenvolver projetos com empresas 
o Other (please specify bellow)  / Outra (por favor especifique abaixo) 

17. Main motivation to choose this course / Principal motivação para escolher este curso 

18. What are your expectations regarding this Master Course: (you can check more than one option, if 
applicable) / Quais são as suas expectativas em relação a este Curso de Mestrado: (Pode selecionar mais 
de uma opção, se houver) 

o Improve knowledge in several areas of design / Melhorar conhecimento nas várias áreas do design 
o Improve knowledge in several areas of engineering / Melhorar conhecimento nas várias áreas da engenharia 
o Improve knowledge in project management / Melhorar conhecimento em gestão de projetos 
o Developing projects with companies / Desenvolver projetos com empresas 
o Other (please specify bellow)  / Outra (por favor especifique abaixo) 

19. Expectations regarding this Master Course: / Expectativas quanto à este curso de Mestrado: 

20. What are your expectations regarding Industrial Project subject? (you can check more than one option, 
if applicable) / Quais são as suas expectativas em relação à disciplina Projeto Industrial? (Pode selecionar 
mais de uma opção, se houver) 

o To learn about design processes / Aprender sobre processos de design 
o Practical experience in design processes / Experiência prática sobre processos de design 
o Practical experience in developing projects with companies / Experiência prática em desenvolvimento de 

projetos com empresas 
o Experience in social projects / Experiência em projetos sociais 
o Experience in teamwork / Experiência em trabalho em equipas 
o Experience working in workshops and laboratories / Experiência em oficinas e laboratórios 
o Other (please specify bellow)  / Outra (por favor especifique abaixo) 

21. Expectations regarding the Industrial Project subject: / Expectativas quanto à disciplina Projeto 
Industrial: 
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Anexo 4 

INQUIRY 02 – PBL on Design  

This inquiry is directed to the students of the subject "Industrial Project" of the master's program in Product 
and Industrial design of the University of Porto. The aim is to investigate with the students the impressions 
about the applied methodology on development of "We Will not Waste You" project. 

… 

Esta investigação é dirigida aos estudantes da Unidade Curricular "Projeto Industrial" do programa de 
mestrado em Design Industrial e Produto da Universidade do Porto 2018/2019. O objetivo é investigar junto 
aos alunos as impressões sobre a metodologia aplicada para o desenvolvimento do projeto "We Won't 
Waste You". 

PROFILE OF THE STUDENT 

1. Age group / Faixa Etária 

o Less than 20 / menos de 20 
o 21 to 30 / 21 a 30 
o over 31 / Acima de 31 

2. Gender / Gênero 

o Female / Feminino  
o Male / Masculino 
o Prefer not to say / Prefiro não informar 

3. Country / País 

4. Email (optional / opcional) 

ABOUT THE PROJECT 

5. About the project "We Won't Waste You" - development of products for local marketing, based on the 
use of waste materials of local industry and commerce, you considered: / Sobre o projeto "We Won't Waste 
You" - desenvolvimento de produtos para o mercado local, baseado no uso de materiais descartados da 
indústria e comércio local, você considera: 
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The possibility of seeing the final product manufactured / A possibilidade de 
ver o produto final ser produzido 

(    ) (    ) (    ) 

To be in contact with a real customer / Estar em contato com um cliente real (    ) (    ) (    ) 

To develop a project with social/environmental approach / Desenvolver um 
projeto com abordagem social / ambiental  

(    ) (    ) (    ) 
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The contact with real suppliers and specialists / O contato com fornecedores 
e especialistas reais 

(    ) (    ) (    ) 

The strategic planning for design project / O planeamento estratégico para o 
desenvolvimento do produto 

(    ) (    ) (    ) 

The teamwork to the development of the product / O trabalho em equipa 
para o desenvolvimento de produto 

(    ) (    ) (    ) 

The tests on the labs to development of material / Os testes em laboratório 
para desenvolvimento do material 

(    ) (    ) (    ) 

6. Sufficient data were provided for project development? / Foram fornecidos dados suficientes para o 
desenvolvimento do projeto? 

(    ) Sim         (    ) Não 

7. About FEUP's contribution on this project, classify the following / Sobre a contribuição da FEUP neste 
projeto, classifique os ítens abaixo: 
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Teacher's guidance / Orientação do professor (    ) (    ) (    ) (    ) 

An available place for the students use / Lugar disponível 
para uso dos alunos 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Machines and equipment available for testing / Máquinas 
e equipamentos disponíveis para teste 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Technicians and specialists available for monitoring and 
guidance / Técnicos e especialistas disponíveis para 
monitoria e orientação 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

 

8. During the development of the project what kind of project management was performed (tasks 
distribution, time management)? (you can check more than one option, if applicable)/ Durante o 
desenvolvimento do projeto como foi realizada a gestão (divisão de tarefas, organização do tempo)? (Pode 
selecionar mais de uma opção, caso haja) 

o Each member was responsible for one part of the process / Cada membro do grupo foi responsável por uma 
parte do processo 

o All the members performed all the processes / Todos os membros do grupo participaram em todos os 
processos 

o Weekly meetings were arranged to align the project / Foram organizadas reuniões semanais para alinhar o 
projeto 

o The team developed a schedule to organize the process / O grupo desenvolveu um cronograma para organizar 
o processo 

o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 



 | Proposta para trabalhos futuros 

151 
 

9. If you checked the "other" option in the previous question, specify here the management process 
adopted. / Se você assinalou a opção "Outro" na questão anterior, especifique aqui qual foi o processo de 
gestão adotado. 

10. Choosing from the alternatives bellow, which were the biggest challenges/difficulties on the process? 
(you can check more than one option, if applicable) / Escolhendo entre as alternativas abaixo, quais foram 
os maiores desafios/dificuldades no processo? (Pode selecionar mais de uma opção, caso haja) 

o Research / Pesquisa (Bibliográfica, Histórica, de campo, Etnográfica, etc.) 
o Conceptualization and development / Criação e desenvolvimento (Sketches, modelação, desenho, evolução 

da forma, Mock-ups, modelações) 
o Prototyping / Prototipagem (Tempo dedicado ao trabalho em oficinas, testes de materiais e construção do 

protótipo)  
o Documentation / Registo (Desenhos técnicos, elaboração do memorial descritivo, relatório) 
o Comunication / Comunicação (Marca, embalagem, folders, poster, vídeo, apresentação, etc.) 
o Team work / Trabalho em equipa (Tempo dedicado ao trabalho em grupo, discussão de ideias e tomada de 

decisões.) 
o Time management / Gestão do tempo 
o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 

 
11. Justify your choices above, explaining why the indicated activity presented difficulties. / Justifique as 
suas escolhas acima, explicando porque a atividade indicada apresentou dificuldades. 

ABOUT THE METHODOLOGY 

12. Have you previously had any theoretical or practical knowledge about the methodologies and design 
tools presented during the semester? / Já possuía anteriormente algum conhecimento teórico ou prático 
sobre as metodologias e ferramentas de design apresentadas durante o semestre?  
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Empathy map / Mapa de empatia  (    ) (    ) (    ) 

Moodboard / Painel Semântico (    ) (    ) (    ) 

MDD - Material Driven Design / Design guiado pelos 
materiais 

(    ) (    ) (    ) 

Value star / Estrela de valores  (    ) (    ) (    ) 

MET matrix / Matriz MET (    ) (    ) (    ) 

 
 
13. On a scale of 0 to 10, classify what you consider to be the level of collaboration of each Design 
methodology or Design tool applied to the project: / Numa escala de 0 a 10, classifique o que  considera 
ser o nível de colaboração de cada uma das metodologias ou ferramentas de design aplicadas ao projeto: 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Empathy map / Mapa de empatia  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Moodboard / Painel Semântico (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
MDD - Material Driven Design / 
Design guiado pelos materiais (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Value star / Estrela de valores  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
MET matrix / Matriz MET (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

14. Specify below the level of importance of each characteristics in the product concept: / Indique abaixo 
o nível de importância de cada uma das características no conceito do produto desenvolvido:  
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User centered concept / Conceito desenvolvido a partir do 
perfil de um usuário 

(    ) (    ) (    ) 

Material Driven design / Conceito desenvolvido a partir da 
exploração do material e suas características 

(    ) (    ) (    ) 

Concept developed with priority on promoting local / 
regional characteristics / Conceito desenvolvido com 
prioridade na valorização das características locais / 
territoriais do local onde será produzido  

(    ) (    ) (    ) 

ABOUT THE FINAL RESULT 

15. About the final result of the project, you consider yourself / Sobre o resultado final do projeto, 
considera-se: 

o Very satisfied / Muito satisfeito 
o Satisfied / Satisfeito 
o Unsatisfied / Insatisfeito 
o Really unsatisfied / Realmente insatisfeito 

16. Explain your answer to the previously question / Explique sua resposta para a questão anterior 

17. About the feasibility of the final product / Sobre a viabilidade do produto final: 

o It fits the briefing, ready to go into production / Atende ao briefing, está pronto para entrar em produção 
o It fits the briefing, can be produced after improvements / Atende ao briefing, poderá ser produzido após 

melhorias 
o It doesn't fit the briefing, It can't be produced as presented / Não atende ao briefing, não pode ser produzido 

como apresentado 

18. In your opinion, what stage of the development process brought you knowledge and skills that you 
did'nt have before? (you can check more than one option, if applicable) / Em sua opinião, que estágio do 
processo de desenvolvimento lhe trouxe conhecimento e capacidades que  não possuía antes? (Pode 
selecionar mais de uma opção, caso haja) 
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o To develop a product to a real customer / Desenvolver um produto para um cliente real 
o To develop a project with social/environmental approach / Desenvolver um produto com abordagem social / 

ambiental 
o To develop a technology to produce a new kind of material / Desenvolver uma tecnologia para produzir um 

novo tipo de material 
o To perform tests with materials in the laboratory / Realizar testes com materiais no laboratório 
o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 

19. If there is another skills developed, please, describe here: / Se houve outras capacidades desenvolvidas 
durante o processo de desenvolvimento, por favor descreva: 

20. The development of the product proposed by you had as main motivation / O desenvolvimento do 
produto proposto por si teve como motivação principal:  

o Cooperate with the social inclusion of people in social and economic vulnerability in Matosinhos. / Cooperar 
com a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade económica e social em Matosinhos 

o Cooperate with an environmetal action, with priority on reuse of waste materials, reducing the environmental 
impact. / Cooperar com uma ação ambiental, priorizando reuso de materiais descartados, diminuindo o 
impacte ambiental. 

o The opportunity of research and innovation, through the creation of a new material with several possibilities 
of application / A oportunidade de pesquisa e inovação, através da criação de um novo material com diversas 
possibilidades de aplicação. 

o Other (please specify bellow) / Outra (por favor especifique abaixo) 
 
21. If there were another kind of motivation, please, describe here: / Se houve outras motivações, por favor 
descreva: 

EXPECTATIONS 

22. On a scale of 0 to 10, classify how much the Industrial Project Subject brought you knowledge and skills 
that you didn’t have before?  (you can select more than one option) / Numa escala de 0 a 10, classifique o 
quanto a Unidade Curricular de Projeto Design lhe trouxe conhecimento e capacidades que não possuía 
anteriormente? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
To learn about design processes / Aprender 
sobre processos de design  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Practical experience in design processes / 
Experiência prática em processos de design 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Practical experience in developing projects 
with companies / Experiência prática em 
desenvolvimento de projetos com empresas 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Experience in social projects / Experiência 
em projetos sociais 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Experience in teamwork / Experiência em 
trabalho em equipas 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Experience working in machineshops and 
laboratories / Experiência em oficinas e 
laboratórios 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
23. In your opinion, how studying at an Engineering University contributed to your training as a designer? 
/ Na sua opinião, especifique como o fato de estudar numa faculdade de engenharia contribuiu para a sua 
formação como designer? 
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Anexo 5 
WWWY Toolkit 
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WWWY Toolkit | Design para sustentabilidade e inclusão social

ESTE KIT É... FOI DESENVOLVIDO... WWWY COMO?
... um kit de ferramentas que facilita a 
introdução do pensamento estratégico 
no projeto de design.  Tem como obje-
�vo apoiar o desenvolvimento de 
produtos com abordagem social e 
sustentável, e para isso apresenta um 
conjunto de métodos, ferramentas e 
dicas organizadas de acordo com a 
abordagem do design centrado no 
humano, contendo orientações para 
aplicação de processos de design 
thinking no desenvolvimento de 
produtos e serviços suntentáveis. 

...a par�r de uma extensa pesquisa 
sobre a prá�ca profissional do design 
na contemporaneidade e o atual cená-
rio de transição em que vivemos, onde 
o crescimento económico e a constan-
te aceleração na produção trouxeram 
o planeta à uma situação limite: esgo-
tamento de recursos, redução na 
biodiversidade e a crescente deterio-
ração dos ecossistemas globais (Fuad-
-Luke 2009). 

Por ‘sustentabilidade’ hoje não se 
entende apenas o cuidado com o meio 
ambiente, mas sim um processo de 
aprendizagem social onde os seres 
humanos deverão aprender gradual-
mente a viver melhor consumindo 
muito menos e regenerando a qualida-
de do ambiente em que vivem (Manzi-
ni 2008).  No atual cenário, a transição 
rumo a sustentabilidade não é mais 
apenas desejada, mas sim necessária. 

Por isso, o incen�vo à inovação é cada 
vez mais importante. É preciso encon-
trar soluções cria�vas e com menor 
impacto possível, capazes de conduzir 
a humanidade neste processo de 
transição. E o design, mais do que 
nunca, pode e deve constribuir.

Com base nesta premissa, o We Won´t 
Waste You é um projeto de inves�ga-
ção do MDIP/Design Studio FEUP, que 
procura soluções para o aproveita-
mento de resíduos em vários setores, 
através do design. E foi no âmbito 
deste projeto, ao acompanhar as 
a�vidades de desenvolvimento junto 
aos estudantes e professores, que 
nasceu este  projeto.

 

Aqui você encontra as ferramentas 
necessárias para iniciar a SUA transfor-
mação. São ferramentas amplamente  
u�lizadas em vários setores, que foram 
aqui agrupadas, redesenhadas, adap-
tadas (todas devidamente referencia-
das),  e que você pode u�lizar de 
acordo com as demandas do seu 
projeto. 

A ideia não é a criação de uma ‘fórmu-
la’ para o design de produtos, o que 
seria impossível, mas sim agrupar 
caminhos, métodos e conhecimento 
para auxiliar você e a sua equipe a 
desenvolver produtos com maior foco 
no ser humano e portanto, mais 
responsáveis ambiental e socialmente, 
favorecendo um consumo consciente 
e responsável. 

Bem vindo

Bem vindo ao 
WWWY Toolkit!



DESAFIO DESCOBERTA DEFINIÇÃO ENTREGA RESULTADODESENVOLVI-
MENTO

Tempo

PENSA
MENTO

 DIVERGENTE

PENSA
MENTO

 DIVERGENTE

PENSAMENTO CONVERGENTE

PENSAMENTO CONVERGENTE

H C D

As ferramentas foram distrubuídas na estrutura do duplo diamante, ao 
longo de seis momentos de projeto. Veja abaixo a distribuição em forma de 
diagrama e entenda organização dos conteúdos nas próximas páginas.



Design Centrado no humano | Em inglês HCD – 

Human Centered Design, é uma abordagem cria�va para 

solução de problemas popularizada pela IDEO, uma empresa 

global de design e inovação nascida na California. É um processo 

que tem como obje�vo gerar soluções novas em produtos, 

serviços, ambientes, organizações e modos de interação, e para 

isso parte das pessoas para as quais  está se criando a solução, 

tendo início na análise de suas necessidades, desejos e compor-

tamentos. Este olhar do ponto de vista do u�lizador é man�do 

durante todo o processo de desenvolvimento, complementado 

pelos filtros da pra�cabilidade e da viabilidade, garan�ndo no 

resultado final a criação de soluções desejáveis, possíveis e 

viáveis (IDEO 2011). O processo é baseado em três fases: Hear 

(ouvir), Create (criar), Delivery (entregar), respec�vamente: 

criação de empa�a com o público para o qual se está criando, 

geração de muitas ideias e recolha de feedbacks do público. Ou 

seja, é baseado na experimentação.

DESAFIO DESCOBERTA DEFINIÇÃO DESENVOLVIMENTO

Design Thinking | O processo de design thinking é um 

processo cria�vo de ideação e criação colabora�va, que se 

caracteriza pela abordagem centrada no humano e voltada a 

inovação. É um processo o�mista e experimental, incen�va o 

erro como parte do processo e oportunidade de aprendizagem, 

e permite desta forma a par�cipação de designers ou não 

designers na solução de desafios (Brown 2009). A proposta 

central é envolver aqueles que vivenciam o problema na criação 

de soluções, desafiar os par�cipantes a escutar mais antes de 

falar, perguntar mais antes de responder e assim possibilitar um 

mergulho profundo nas caracterís�cas vivenciadas do proble-

ma. O processo é baseado em três momentos: Inspiração 
(problema ou a oportunidade que mo�va a busca de soluções), 

Ideação (gerar, desenvolver e testar idéias) e Implementação 

(entrega), e alterna momentos de pensamento divergente 
(geração de ideias, mul�plicar opções para criar escolhas) e 

pensamento convergente (momento de analisar, eliminar 

opções e fazer escolhas), que podem acontecer de forma não 

linear. Os projetos podem passar por inspiração, ideação e 

implementação mais de uma vez, à medida que a equipa refina 

suas ideias e explora novas direções (Brown and Wya� 2010). 

Duplo diamante | É a metodologia de design lançada 

em 2004 pelo Design Council (Council, D. 2019). Uma descrição 

clara, abrangente e visual de como o processo de design aconte-

ce, de fácil compreensão para designers e não designers. O 

gráfico é composto por dois diamantes que representam um 

processo de explorar uma questão mais ampla ou profunda-

mente (pensamento divergente) e, em seguida, tomar ações 

focadas (pensamento convergente). Descreve as quatro fases 

percorridas durante um processo de desenvolvimento:

- Descobrir. O primeiro diamante ajuda as pessoas a 

entender, em vez de simplesmente assumir, qual é o 

problema. Envolve conversar e passar tempo com as 

pessoas afetadas pelos problemas;

- Definir. O insight ob�do na fase de descoberta pode 

ajudá-lo a definir o desafio de uma maneira diferente;

- Desenvolver. O segundo diamante incen�va as pessoas a 

dar respostas diferentes para o problema claramente 

definido, buscando inspiração em outros lugares e 

projetando-as com uma variedade de pessoas diferentes;

- Entregar. A entrega envolve testar diferentes soluções 

em pequena escala, rejeitando aquelas que não funciona-

rão e melhorando as que funcionarão.

Este é o momento do primeiro contato 
com seu desafio. Deve se preparar da 
melhor forma, revisando o Briefing 
apresentado, verificando que informa-
ções você já têm e quais vai precisar 
inves�gar. É também o momento de 
planejar, o que deve ser feito de 
acordo com os prazos estabelecidos. 
Aqui você vai encontrar ferramentas 
para lhe ajudar nesta preparação 
inicial e da gestão de todas as fases do 
processo.

Hora de iniciar um mergulho profundo 
no contexto do projeto. Agora é preci-
so descobrir o máximo de informações 
possíveis, construir um entendimento 
profundo do público alvo e do contex-
to. Nesta fase, deve predominar o 
pensamento divergente – quanto mais 
informações recolhidas, melhor. 

Agora que você está rico de informa-
ções, hora de decidir o que fazer com 
elas! Momento de reunir e analisar 
todas as informações recolhidas, orga-
nizar, agrupar, trocar ideias com sua 
equipa, e assim encontrar significados 
e oportunidades. Quanto mais visual e 
aberta for esta fase, melhor. Nesta fase 
deve predominar o pensamento 
convergente, com a seleção das 
melhores oportunidades a serem 
trabalhadas.

Este é o momento de finalmente dar 
forma às ideias. Esta fase vai compre-
ender: (i) mockups simples, (ii) testes 
em laboratório (iii) testes de processos 
de fabrico, (iv) fabricação de protó�-
pos mais precisos e próximos do real, 
que podem ser usados em testes de 
usabilidade. Ou seja, é a fase realmen-
te ‘MÃO NA MASSA’! Durante todos os 
momentos, se deixe levar pelo pensa-
mento divergente, os insights decor-
rentes de cada processo podem trazer 
novas visões e melhores ideias.

Mapa de empatia
Persona
Moodchart
Pesquisa de campo (brevemente)

Entrevistas (brevemente)

Diagrama de gant (brevemente) Brainstorming Material Driven Design  (brevemente) 
Mapa de experiência
do material
Estrela de Valores



Design Centrado no humano | Em inglês HCD – 

Human Centered Design, é uma abordagem cria�va para 

solução de problemas popularizada pela IDEO, uma empresa 

global de design e inovação nascida na California. É um processo 

que tem como obje�vo gerar soluções novas em produtos, 

serviços, ambientes, organizações e modos de interação, e para 

isso parte das pessoas para as quais  está se criando a solução, 

tendo início na análise de suas necessidades, desejos e compor-

tamentos. Este olhar do ponto de vista do u�lizador é man�do 

durante todo o processo de desenvolvimento, complementado 

pelos filtros da pra�cabilidade e da viabilidade, garan�ndo no 

resultado final a criação de soluções desejáveis, possíveis e 

viáveis (IDEO 2011). O processo é baseado em três fases: Hear 

(ouvir), Create (criar), Delivery (entregar), respec�vamente: 

criação de empa�a com o público para o qual se está criando, 

geração de muitas ideias e recolha de feedbacks do público. Ou 

seja, é baseado na experimentação.

ENTREGA RESULTADO

Design Thinking | O processo de design thinking é um 

processo cria�vo de ideação e criação colabora�va, que se 

caracteriza pela abordagem centrada no humano e voltada a 

inovação. É um processo o�mista e experimental, incen�va o 

erro como parte do processo e oportunidade de aprendizagem, 

e permite desta forma a par�cipação de designers ou não 

designers na solução de desafios (Brown 2009). A proposta 

central é envolver aqueles que vivenciam o problema na criação 

de soluções, desafiar os par�cipantes a escutar mais antes de 

falar, perguntar mais antes de responder e assim possibilitar um 

mergulho profundo nas caracterís�cas vivenciadas do proble-

ma. O processo é baseado em três momentos: Inspiração 
(problema ou a oportunidade que mo�va a busca de soluções), 

Ideação (gerar, desenvolver e testar idéias) e Implementação 

(entrega), e alterna momentos de pensamento divergente 
(geração de ideias, mul�plicar opções para criar escolhas) e 

pensamento convergente (momento de analisar, eliminar 

opções e fazer escolhas), que podem acontecer de forma não 

linear. Os projetos podem passar por inspiração, ideação e 

implementação mais de uma vez, à medida que a equipa refina 

suas ideias e explora novas direções (Brown and Wya� 2010). 

Duplo diamante | É a metodologia de design lançada 

em 2004 pelo Design Council (Council, D. 2019). Uma descrição 

clara, abrangente e visual de como o processo de design aconte-

ce, de fácil compreensão para designers e não designers. O 

gráfico é composto por dois diamantes que representam um 

processo de explorar uma questão mais ampla ou profunda-

mente (pensamento divergente) e, em seguida, tomar ações 

focadas (pensamento convergente). Descreve as quatro fases 

percorridas durante um processo de desenvolvimento:

- Descobrir. O primeiro diamante ajuda as pessoas a 

entender, em vez de simplesmente assumir, qual é o 

problema. Envolve conversar e passar tempo com as 

pessoas afetadas pelos problemas;

- Definir. O insight ob�do na fase de descoberta pode 

ajudá-lo a definir o desafio de uma maneira diferente;

- Desenvolver. O segundo diamante incen�va as pessoas a 

dar respostas diferentes para o problema claramente 

definido, buscando inspiração em outros lugares e 

projetando-as com uma variedade de pessoas diferentes;

- Entregar. A entrega envolve testar diferentes soluções 

em pequena escala, rejeitando aquelas que não funciona-

rão e melhorando as que funcionarão.

Depois de todas as fases você prova-
velmente já tem uma ideia que acredi-
ta ser a melhor. Portanto, agora é o 
momento de validar o resultado e ter 
certeza de que todos os obje�vos 
foram alcançados. Ouça opiniões, 
troque ideias, seja analí�co!  

Ufa, chegamos ao fim! Agora é o 
momento de se preparar para o suces-
so. Organizar todas as informações 
para a entrega final. Apresentação, 
video, poster, qual o melhor recurso? 
Como seu produto vai se expressar? 
Hora de definir a melhor forma de 
comunicação com seu público, organi-
zar e planejar o momento. 

Três lentes HCD
Matriz MET
Recolhendo feedbacks (brevemente)

Matriz para ACV (brevemente)

Apresentação (brevemente) 

Os ícones indicam em que momento de 
projeto você está, mas lembre-se que as 
atividades não precisam necessariamente 
acontecer de forma linear. O processo cria-
tivo é dinâmico e você pode retornar à fases 
anteriores sempre que achar necessário. 

Este é um material em constante evo-
lução. Novas ferramentas serão 
acrescentadas, estas podem ser aper-
feiçoadas, tudo pode ser transforma-
do. 

Compartilhe com sua equipe e seus 
professores suas impressões sobre 
sua utilização, toda colaboração para 
melhoria será sempre muito bem 



PRA COMEÇAR...
Todas as ferramentas aqui organizadas foram 
reunidas com o obje�vo de alimentar um proces-
so com abordagem centrada no humano, voltado 
à inovação através da aplicação de processos 
cria�vos de design thinking e organizados com 
base na estrutura do duplo diamante. Caso não 
tenha conhecimento sobre estes termos, é 
importante uma leitura rápida, para se familiari-
zar com o vocabulário que será u�lizado durante 
todo o guia. Caso já conheça, uma nova leitura 
para refrescar a memória também é sempre 
bem-vinda!

Glossário.
Design Centrado no humano | Em inglês HCD – 

Human Centered Design, é uma abordagem cria�va para 

solução de problemas popularizada pela IDEO, uma empresa 

global de design e inovação nascida na California. É um processo 

que tem como obje�vo gerar soluções novas em produtos, 

serviços, ambientes, organizações e modos de interação, e para 

isso parte das pessoas para as quais  está se criando a solução, 

tendo início na análise de suas necessidades, desejos e compor-

tamentos. Este olhar do ponto de vista do u�lizador é man�do 

durante todo o processo de desenvolvimento, complementado 

pelos filtros da pra�cabilidade e da viabilidade, garan�ndo no 

resultado final a criação de soluções desejáveis, possíveis e 

viáveis (IDEO 2011). O processo é baseado em três fases: Hear 

(ouvir), Create (criar), Delivery (entregar), respec�vamente: 

criação de empa�a com o público para o qual se está criando, 

geração de muitas ideias e recolha de feedbacks do público. Ou 

seja, é baseado na experimentação.

. 

Design Thinking | O processo de design thinking é um 

processo cria�vo de ideação e criação colabora�va, que se 

caracteriza pela abordagem centrada no humano e voltada a 

inovação. É um processo o�mista e experimental, incen�va o 

erro como parte do processo e oportunidade de aprendizagem, 

e permite desta forma a par�cipação de designers ou não 

designers na solução de desafios (Brown 2009). A proposta 

central é envolver aqueles que vivenciam o problema na criação 

de soluções, desafiar os par�cipantes a escutar mais antes de 

falar, perguntar mais antes de responder e assim possibilitar um 

mergulho profundo nas caracterís�cas vivenciadas do proble-

ma. O processo é baseado em três momentos: Inspiração 
(problema ou a oportunidade que mo�va a busca de soluções), 

Ideação (gerar, desenvolver e testar idéias) e Implementação 

(entrega), e alterna momentos de pensamento divergente 
(geração de ideias, mul�plicar opções para criar escolhas) e 

pensamento convergente (momento de analisar, eliminar 

opções e fazer escolhas), que podem acontecer de forma não 

linear. Os projetos podem passar por inspiração, ideação e 

implementação mais de uma vez, à medida que a equipa refina 

suas ideias e explora novas direções (Brown and Wya� 2010). 

Duplo diamante | É a metodologia de design lançada 

em 2004 pelo Design Council (Council, D. 2019). Uma descrição 

clara, abrangente e visual de como o processo de design aconte-

ce, de fácil compreensão para designers e não designers. O 

gráfico é composto por dois diamantes que representam um 

processo de explorar uma questão mais ampla ou profunda-

mente (pensamento divergente) e, em seguida, tomar ações 

focadas (pensamento convergente). Descreve as quatro fases 

percorridas durante um processo de desenvolvimento:

COMEÇE AQUI

Soluções de design 
centrado no humano 
são desejáveis, prati-

cáveis e viáveis.

O que 
desejam as 
pessoas?

O que é possível 
técnica e organiza-

cionalmente?

O que é viável 
financeiramente?

- Descobrir. O primeiro diamante ajuda as pessoas a 

entender, em vez de simplesmente assumir, qual é o 

problema. Envolve conversar e passar tempo com as 

pessoas afetadas pelos problemas;

- Definir. O insight ob�do na fase de descoberta pode 

ajudá-lo a definir o desafio de uma maneira diferente;

- Desenvolver. O segundo diamante incen�va as pessoas a 

dar respostas diferentes para o problema claramente 

definido, buscando inspiração em outros lugares e 

projetando-as com uma variedade de pessoas diferentes;

- Entregar. A entrega envolve testar diferentes soluções 

em pequena escala, rejeitando aquelas que não funciona-

rão e melhorando as que funcionarão.

*Adaptado de IDEO (2011). 
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inovação. É um processo o�mista e experimental, incen�va o 

erro como parte do processo e oportunidade de aprendizagem, 

e permite desta forma a par�cipação de designers ou não 

designers na solução de desafios (Brown 2009). A proposta 

central é envolver aqueles que vivenciam o problema na criação 

de soluções, desafiar os par�cipantes a escutar mais antes de 

falar, perguntar mais antes de responder e assim possibilitar um 

mergulho profundo nas caracterís�cas vivenciadas do proble-

ma. O processo é baseado em três momentos: Inspiração 
(problema ou a oportunidade que mo�va a busca de soluções), 

Ideação (gerar, desenvolver e testar idéias) e Implementação 

(entrega), e alterna momentos de pensamento divergente 
(geração de ideias, mul�plicar opções para criar escolhas) e 

pensamento convergente (momento de analisar, eliminar 

opções e fazer escolhas), que podem acontecer de forma não 

linear. Os projetos podem passar por inspiração, ideação e 

implementação mais de uma vez, à medida que a equipa refina 

suas ideias e explora novas direções (Brown and Wya� 2010). 

Duplo diamante | É a metodologia de design lançada 

em 2004 pelo Design Council (Council, D. 2019). Uma descrição 

clara, abrangente e visual de como o processo de design aconte-

ce, de fácil compreensão para designers e não designers. O 

gráfico é composto por dois diamantes que representam um 

processo de explorar uma questão mais ampla ou profunda-

mente (pensamento divergente) e, em seguida, tomar ações 

focadas (pensamento convergente). Descreve as quatro fases 

percorridas durante um processo de desenvolvimento:

Tempo
Número de 

possibilidades

DESCOBERTA INTERPRETAÇÃO IDEAÇÃO EXPERIMENTAÇÃO EVOLUÇÃOFa
se

s
Pa

ss
os

1 - Conte histórias
2 - Procure por
     significados
3 - Estruture
     oportunidades

1 - Entenda o desafio 
2- Prepare a pesquisa
3 - Reúna inspirações

1 - Gere ideias
2 - Refine ideias

1 - Faça protó�pos 
2- Obtenha feedback

1 - Acompanhe o      
    aprendizado
2 - Avance

PENSAMENTO 
DIVERGENTE

PENSAMENTO 
CONVERGENTE

PENSAMENTO 
DIVERGENTE

PENSAMENTO 
CONVERGENTE

- Descobrir. O primeiro diamante ajuda as pessoas a 

entender, em vez de simplesmente assumir, qual é o 

problema. Envolve conversar e passar tempo com as 

pessoas afetadas pelos problemas;

- Definir. O insight ob�do na fase de descoberta pode 

ajudá-lo a definir o desafio de uma maneira diferente;

- Desenvolver. O segundo diamante incen�va as pessoas a 

dar respostas diferentes para o problema claramente 

definido, buscando inspiração em outros lugares e 

projetando-as com uma variedade de pessoas diferentes;

- Entregar. A entrega envolve testar diferentes soluções 

em pequena escala, rejeitando aquelas que não funciona-

rão e melhorando as que funcionarão.

*Adaptado de IDEO and R. C. School (2013). 
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e permite desta forma a par�cipação de designers ou não 

designers na solução de desafios (Brown 2009). A proposta 
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falar, perguntar mais antes de responder e assim possibilitar um 
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pensamento convergente (momento de analisar, eliminar 

opções e fazer escolhas), que podem acontecer de forma não 

linear. Os projetos podem passar por inspiração, ideação e 

implementação mais de uma vez, à medida que a equipa refina 

suas ideias e explora novas direções (Brown and Wya� 2010). 

Duplo diamante | É a metodologia de design lançada 

em 2004 pelo Design Council (Council, D. 2019). Uma descrição 

clara, abrangente e visual de como o processo de design aconte-

ce, de fácil compreensão para designers e não designers. O 

gráfico é composto por dois diamantes que representam um 

processo de explorar uma questão mais ampla ou profunda-

mente (pensamento divergente) e, em seguida, tomar ações 

focadas (pensamento convergente). Descreve as quatro fases 

percorridas durante um processo de desenvolvimento:

Discover De�ne
Develop Deliv

er

Connecting the dots and building relationships 
between di�erent citizens, stakeholders and partners.

Creating the conditions that allow innovation, 
including culture change, skills and mindset.
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- Descobrir. O primeiro diamante ajuda as pessoas a 

entender, em vez de simplesmente assumir, qual é o 

problema. Envolve conversar e passar tempo com as 

pessoas afetadas pelos problemas;

- Definir. O insight ob�do na fase de descoberta pode 

ajudá-lo a definir o desafio de uma maneira diferente;

- Desenvolver. O segundo diamante incen�va as pessoas a 

dar respostas diferentes para o problema claramente 

definido, buscando inspiração em outros lugares e 

projetando-as com uma variedade de pessoas diferentes;

- Entregar. A entrega envolve testar diferentes soluções 

em pequena escala, rejeitando aquelas que não funciona-

rão e melhorando as que funcionarão.
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PENSA E SENTE

VÊOUVE

FRAQUEZAS GANHOS

DIZ / FAZ

MAPA DE EMPATIA

Com a elaboração do ME você vai 
alinhar a equipe a um entendimento 
único e compar�lhado do usuário, 
descobrir pontos fracos em sua 
pesquisa, entender o que impulsio-
na o comportamento dos u�lizado-
res e influencia suas tomadas de 
decisão, e com isso aumentar as 
chances de obter uma inovação 
significa�va.

O que amigos dizem, 
que influenciadores 

ele respeita, onde 
busca informações?

O que realmente 
importa, quais são suas 

principais preocupa
ções e aspirações?

Ambiente, amigos, o 
que o mercado já lhe 
oferece, o que está a 

ver e a ler?

Atitudes em público, 
aparência, comporta-

mento com outros, 
marcas que consome?

Medos, frustrações, 
obstáculos?

Desejos e necessida-
des, formas de 
medir sucesso?

COMO?

RESULTADOS

Seja detalhista! 
Pequenos detalhes 
aparentemente sem 
importância podem 
trazer grandes 
insights!

1. Defina quem é o u�lizador a ser mapea-
do. Se houver mais de um, você deverá 
fazer um mapa de empa�a para cada um;

2. Reúna os materiais. Imprima a ficha 
modelo no tamanho ideal (se o trabalho 
for em equipe, tamanhos maiores são 
recomendados), providencie post-its e 
canetas hidrocor;

3. Colete informações  qualita�vas sobre 
o perfil do u�lizador (pesquisas de campo, 
entrevistas, pesquisas na web);

4. Preencha  os post-its com as informa-
ções rela�vas a cada quadrante e cole 
sobre eles;

5. Analise o resultado com a equipe, 
buscando agrupar e sinte�zar as informa-
ções. Iden�fique por exemplo temas que 
se repetem em vários quadrantes, 
quadrantes com menos informações... 
verbalize as descobertas, troque ideias, o 
obje�vo é chegar a um entendimento 
compar�lhado do seu u�lizador!

Ficha modelo
Post-its
Canetas hidrocor

O ‘Mapa de empa�a’ é uma ferramenta do design estratégico que auxilia o 
designer a aprofundar a análise de um perfil, indo além das caracterís�cas 
demográficas, desenvolvendo uma compreensão melhor do ambiente, dos 
seus comportamentos, das suas preocupações e aspirações, Este exercício 
auxilia na ideação de maneiras mais convenientes de alcançar os u�lizadores, 
criando uma iden�ficação direta, auxiliando na melhor compreensão daquilo 
que ele está realmente disposto a consumir (Osterwalder and Pigneur 2011).
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PENSA E SENTE

VÊOUVE

FRAQUEZAS GANHOS

DIZ / FAZ

MAPA DE EMPATIA
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MAPA DE EMPATIA

ATENÇÃO
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Alguns quadrantes podem parecer 
ambíguos ou sobrepostos. Por exem-
plo, pode ser di�cil dis�nguir entre 
‘Pensa’ e ‘Sente’. Não se concentre 
muito em ser preciso: se ficar em 
dúvida entre vários quadrantes, basta 
escolher um. Os quadrantes apenas 
orientam a recolha de informações e 
garantem que  não seja deixada de 
fora nenhuma dimensão importante.

Agora, se um determinado quadrante 
permanecer vazio, é um forte sinal de 
que você precisa de mais pesquisas 
com o u�lizador antes de prosseguir 
no processo de design.

O mapa  pode ir sendo 
aprimorado durante o 
desenvolvimento do 
projeto, à medida em 
que mais informações 
são encontradas.



PERSONA
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PERSONA

Personas são representações fic�cias, mas realistas, dos seus u�lizadores-alvo 
aplicados no processo de design para representá-los. Consistem em um nome 
e uma descrição de interesses, obje�vos, circunstâncias de vida, aparência, 
interesses e preferências. Auxiliam o processo cria�vo impessoal na medida 
em que evitam que o designer projete para si mesmo, seguindo a tendência 
natural dos seres humanos em assumir que os outros pensam exatamente 
como eles, até que haja evidências em contrário (R. Floyd, Jones, and Twidale 
2008).

COMO?

RESULTADOS

As personas vão lhe 
ajudar a colocar o seu 
utilizador no centro 
do seu projeto!

1. Após a montagem do mapa de empa-
�a, você já tem uma ideia mais definida 
de quem é seu u�lizador. Agora é só 
transformá-lo em uma pessoal real!

2. Você só vai precisar da ficha modelo,  
canetas hidrocor e uma fotografia de 
alguém que você acredite  que representa 
sua persona;

3. Cole a fotografia no espaço, dê um 
nome a seu u�lizador e inicie preenchen-
do os campos disponíveis;

Ficha modelo
Canetas hidrocor
Uma fotografia do seu u�lizador

IDADE

PROFISSÃO

ESTADO CIVIL

NACIONALIDADE

SECRETAMENTE ELE (A) É

ARQUÉTIPO

BIO

NOME E FOTO

MARCAS QUE CONSOME

3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

PERSONALIDADE

Extrover�do Introver�do

Racional Sen�mental

Ousado Conservador

Tranquilo Agitado

OBJETIVOS

FRUSTRAÇÕES

Cole aqui um retrato de 
alguém que você acredita 

que poderia ser seu 
utilizador

Pensar em uma estratégia com 
personas, irá ajudá-lo a se iden�ficar 
melhor com o seu público. Você vai 
conseguir perceber melhor seus 
desejos e necessidades, e será mais 
fácil pensar como ele, o que vai lhe 
ajudar a encontrar soluções mais 
asser�vas para seu problema de 
design.
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 PERSONA

IDADE

PROFISSÃO

ESTADO CIVIL

NACIONALIDADE

SECRETAMENTE ELE (A) É

ARQUÉTIPO

BIO

NOME E FOTO

MARCAS QUE CONSOME

3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

PERSONALIDADE

Extrover�do Introver�do

Racional Sen�mental

Ousado Conservador

Tranquilo Agitado

OBJETIVOS

FRUSTRAÇÕES





MOODCHART
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MOODCHARTS

‘Moodcharts’, ‘Moodboards’ ou painéis semân�cos, são colagens u�lizadas no 
design para retratar graficamente um conceito, permi�ndo a elaboração de 
um horizonte visual consistente que funciona de moldura para o projeto. É 
uma ferramenta de visualização aplicada como estratégia de síntese e comu-
nicação, tendo em vista que muitas vezes a descrição verbal de metas, concei-
tos e soluções não são suficientes (Bürdek 2010). Podem ser elaborados para 
representar qualquer contexto que se deseje analisar: o universo do u�lizador, 
um segmento de mercado, a iden�dade de um grupo social.  
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COMO?

RESULTADOS

1. Defina o que você deseja representar 
(por exemplo: o universo do estudante 
universitário da UP, a vida em uma cidade 
costeira), esta definição vai guiar toda a 
sua pesquisa de referências;

2. Pesquise imagens referentes ao seu 
obje�vo inicial e vá armazenando; 
3. Inicie uma organização visual das 
imagens no suporte escolhido (analógico 
ou digital);

Revistas
Tesoura
Cola
Folha de papel A3 ou A2

Para um Moodchart ‘analógico’:

A elaboração do Moodchart vai lhe 
ajudar a enxergar um pouco mais 
com os olhos do seu público alvo. Os 
conceitos e idéias que no Mapa de 
empa�a e na Persona estavam no 
campo das ideias, aqui serão tradu-
zidas de forma visual lhe ajudando a 
iden�ficar es�los, cores, formas e 
tendências presentes no universo 
do seu público. 

Acesso à internet 
So�ware de edição de imagens

Para um Moodchart ‘digital’:
4. Lembre-se que o �po de organização 
do seu mapa também pode expressar o 
conceito pesquisado (se o conceito a ser 
representado é calmo e tranquilo, a 
disposição das imagens pode ser minima-
lista, organizada);

5. O mapa pode conter fotografias, 
palavras, frases curtas (não textos). No 
caso dos mapas ‘analógicos’, também 
podem ser aplicados materiais e texturas.

Moodchart representando os peregrinos do caminho de Santiago de Compostela em passagem pelo 
concelho de Matosinhos. O que eles vêem?



 MOODCHART

Mantenha o Mood-
chart (assim como o 
Mapa de empatia e a 
Persona) expostos na 
sua área de trabalho, 
para que você e a sua 
equipe tenham 
acesso visual à eles 
enquanto trabalham. 
Eles irão lhe fornecer 
constante inspiração!

O Moodchart analógico pode conter também materiais e texturas.
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BRAINSTORMING

Com a realização do brainstorming 
você vai ter como resultado a gera-
ção de uma grande número de 
ideias ligadas direta ou indiretamen-
te ao seu problema. Estas ideias 
podem não representar uma 
solução final, mas quando refinadas, 
organizadas, combinadas, podem 
contribuir em várias fases do proje-
to.
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COMO?

RESULTADOS

Convide pessoas de 
fora do problema 
para participar. 
Visões diferentes são 
sempre bem-vindas!

Papel
Post-its
Canetas hidrocor
Opcional: Cola, tesoura, fita 
adesiva, canetas coloridas.

O Brainstorming é uma a�vidade rápida e dinâmica, ideal para gerar um 
grande número de idéias em um curto período de tempo, pois encoraja a
pensar de forma expansiva e sem amarras. Consiste em reunir pessoas num 
determinado espaço e por um período de tempo com o único obje�vo de 
gerar ideias sobre um problema proposto. Muitas vezes visto como desorde-
nado e desestruturado, na verdade é uma a�vidade que exige muita disciplina 
e preparação. 

Regras para um brainstorming 

eficaz e divertido

Evite o julgamento. Não há más ideias nesta altura. Haverá 

bastante tempo para selecioná-las depois.

Encoraje as ideias ousadas. Mesmo que algo não pareça 

realista, pode estimular uma ideia em outra pessoa.

Construa em cima das ideias dos outros. Acrescente às 

ideias utilizando “e”. Evite o uso da expressão “mas”.

 
Mantenha o foco. Para aproveitar melhor a sessão, mantenha 

em mente a questão central.

Uma conversa de cada vez. Todas as ideias precisam ser 

ouvidas, para que todos possam construir em cima delas.

Seja visual. Desenhe suas ideias, em vez de só escrevê-las. 

Bonecos palito e esboços simples podem dizer mais do que 

muitas palavras.

Quantidade é melhor que qualidade. Defina um objetivo 

exorbitante – e o ultrapasse. A melhor forma de encontrar uma 

boa ideia é ter várias ideias.

Erros são bem-vindos. Aceite erros e falhas – pense no 

exagero como parte do processo. Não desestimule seu colega de 

grupo que apontou uma ideia equivocada.

3. Planeje uma a�vidade com duração 
entre 45 e 60 minutos;

4. Antes de iniciar, apresente as regras de 
ouro a todos os par�cipantes;

5. Defina um tópico inicial. Se desejar 
prepare perguntas com foco no problema;
6. Cole a pergunta central na parede, para 
que todos possam vê-la durante todo o 
processo;

1. Escolha um espaço apropriado. O ideal 
é acomodar todos os par�cipantes de 
forma a que possam levantar e se 
movimentar, e ter paredes disponíveis 
para colar post-its, desenhos e esquemas;

2. Reúna os materiais. Providencie papel, 
fita adesiva, post-its e canetas hidrocor. 
Pode ser interessante ter à mão tesoura, 
cola e canetas coloridas, dependendo do 
tema;

*Adaptado de IDEO and R. C. School (2013). 



 BRAINSTORMING

E DEPOIS?

Você pode também 
pedir que os partici-
pantes classifiquem as 
ideias em ‘malucas’, 
‘prováveis’ e ‘viáveis’, 
por exemplo, fazendo 
marcações com cores 
distintas nos próprios 
post-its.

O Brainstorming pode 
ser útil em diversas 
fases do projeto. 
Sempre que precisar 
ter ideias para superar 
um problema, a cola-
boração entre pessoas 
é sempre bem vinda!

Não elimine ideias 
repetidas, cole-as bem 
próximas e dê um 
destaque. A repetição 
pode indicar a força de 
uma ideia.

Agrupe as ideias
Junto com o grupo, vá discu�ndo e 
encontrando padrões que permitam 
agrupar as ideias. Movimentem os 
post-its na parede, colando as ideias 
próximas por afinidade. Este também 
é um bom momento para procurar 
oportunidades de combinação entre 
ideias.

Selecione as melhores 
Peça que cada um do grupo selecione 
suas ideias favoritas (dê um número 
limitado de escolhas). Inicie a votação 
em silêncio, para que ninguém seja 
influenciado, depois abra uma discus-
são. Determine um número de ideias 
final como obje�vo para o grupo. 

Analise os resultados
Analise o resultado. Caso iden�fiquem 
já caminhos promissores, podem 
decidir quais ideias serão desenvolvi-
das e passar à fase adiante. C 
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MAPA DE 
EXPERIÊNCIA DO MATERIAL

INSPIRADO EM: Karana et al.2015.



MAPA DE 
EXPERIÊNCIA DO MATERIAL

O Mapa de experiência do material é uma ferramenta criada para apoio em 
projetos guiados pela metodologia MDD (Karana et al. 2015), que propõe um 
estudo aprofundado dos materiais, permi�ndo a descoberta de informações 
além de suas caracterís�cas técnicas. Auxilia na organização visual das infor-
mações recolhidas durante a fase de iden�ficação dos padrões de experiência 
dos materiais, em que espera-se comprovar se as pessoas experimentam e 
interagem com os materiais da forma como o designer imagina). 
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COMO?

RESULTADOS

1. Prepare amostras do seu material, 
imprima as fichas -modelo;

2. Apresente as amostras às pessoas e 
observe todas as reações, assim como 
tudo o que é dito. Não é necessário um 
roteiro de perguntas, mas se desejar 
preparar um roteiro para garan�r que não 
vai se esquecer de nenhum aspecto 
inves�gado, prepare o seu;

Amostras do seu material
Ficha modelo
Canetas hidrocor
Recursos para filmagem (opcional)

Você vai perceber como as pessoas 
realmente experimentam os mate-
riais, e verificar se os resultados 
realmente correspondem ao que 
era esperado. O mapa vai lhe 
auxiliar também a iden�ficar 
padrões de comportamento e quais 
as interrelações entre a experiência 
e as qualidades formais dos mate-
riais e produtos. 

Se
ns

açõ
es Significados

Sen�mentos
Açõ

es
 

SE
NSO

RIAL   
     

      
      

       
         

             
                                                         

INTERPRETATIVO                                                                                                          

PERFORMATIV
O    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

 

AFETIVO                                                                        

Observe e anote aqui 
reações que expres-

sem sentimentos.

Observe e anote 
aqui como as 

pessoas reagem ao 
material.

Cole aqui uma 
amostra do seu 

material.

Observe e anote aqui 
como as pessoas descre-
vem os materiais, que 

tipo de significados evoca.

“Wow!!”

“É estranho...”
“Oh, é muito 

suave...”

*Por exemplo se 
pegar, tentar 

esticar ou cheirar 
o material.

3. Você pode filmar ou gravar as experiên-
cias, ou, se �ver uma equipe, pode organi-
zar as tarefas para cada um observar uma 
caracterís�ca, de forma a garan�r que não 
se deixe de ser observada nenhuma reação;

4. Após a recolha de informações, avalie os 
resultados em busca de padrões, destaque 
os resultados mais interessantes e preencha 
as perguntas daa coluna direita na ficha. 

Observe e anote aqui que 
tipo de qualidades 

sensoriais o material 
provoca nas pessoas.

Este é o momento 
em que, em vez de 
perguntar “o que é 
isso?” em referência 
a um material 
recém-conhecido, 
você deve perguntar 
“o que ele faz?” 



 MAPA DE EXPERIÊNCIA DO MATERIAL

Se
ns

açõ
es Significados

Sen�mentos
Açõ

es
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INTERPRETATIVO                                                                                                          

PERFORMAT
IV

O    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
 

AFETIVO                                                                        

QUAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL 
DEVEM SER ENFATIZADAS NA APLICAÇÃO FINAL?

QUAIS QUALIDADES DE EXPERIÊNCIA DEVEM SER 
ENFATIZADAS NA APLICAÇÃO FINAL?

O MATERIAL É ASSOCIADO A ALGUM OUTRO 
MATERIAL DEVIDO À SIMILARIDADE ESTÉTICA?

QUAL SERIA O PAPEL DO MATERIAL NO CONTEXTO 
(SOCIEDADE, PLANETA)?

EM QUE CONTEXTO O MATERIAL PODE FAZER 
UMA DIFERENÇA POSITIVA?

*Criado a par�r de Karana et al. 2015. 
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ESTRELA DE VALORES
INSPIRADO EM: Krucken 2009.



ESTRELA DE VALORES

Com a elaboração da avaliação 
com base na estrela de valores, 
você vai poder vislumbrar a quali-
dade percebida do seu produto 
para o u�lizador, assim como 
possíveis caminhos de melhoria 
para o produto.
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COMO?

RESULTADOS

Você também pode 
utilizar o gráfico mar-
cando uma avaliação 
do seu principal con-
corrente e do seu 
produto na mesma 
estrela, obtendo uma 
análise qualitativa 
comparativa.  

1. Imprima a ficha modelo;

2. Faça testes com o produto desenvolvi-
do, apresentando-o a alguns u�lizadores 
prováveis. A par�r dos resultados, atribua 
para cada aspeto uma nota para seu nível 
de desempenho em uma escala de 0 a 10 
pontos;

3. Marque nos vetores de cada aspeto a 
avaliação atribuída;

4. Ligue os pontos marcados, formando sua 
estrela de valor;
5.Reflita, para cada aspeto avaliado qual o 
mo�vo da sua avaliação e o que poderia ser 
diferente, anotando nos quadros laterais; 

Ficha modelo
Canetas hidrocor

A Estrela de Valores (Krucken 2009) estabelece dimensões para avaliação da 
qualidade de produtos e serviços, auxiliando o designer na construção da 
experiência que se espera que o produto proporcione. Esta ferramenta 
propõe uma avaliação qualita�va de seis dimensões de valor: Valor Funcional 
ou U�litário, Emocional, Ambiental, Simbólico e cultural, Social e Económico. 
Todos esses valores se estabelecem de forma integrada e se ar�culam ao 
longo da experiência vivida com o produto ou artefacto.  

FUNCIONAL

AMBIENTAL

EMOCIONAL

SOCIAL

SIMBÓLICO 
E CULTURAL

ECONÔMICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

(caráter subjetivo) incorpora 
motivações afetivas ligadas 
às percepções sensoriais e o 
sentimento relacionado à 

compra e ao consumo/utili-
zação do produto

Vinculado uso susten-
tável dos recursos 

naturais na produção, 
distribuição, utilização 
e descarte do produto.

(caráter objetivo) 
relação custo/ 

benefício. 

(Caráter objetivo) 
Qualidade de adequação 

ao uso, composição, 
origem e propriedades, e 

aspectos ergonômicos.Aspectos sociais 
que permeiam 
os processos de 

produção, 
comercialização 
e consumo dos 

produtos.

Relaciona-se à importância do 
produto nos sistemas de produção e 

de consumo, das tradições, dos 
mitos e dos significados espirituais, 
da origem histórica, do sentido de 

pertença que evoca. 



ESTRELA DE VALORES

FUNCIONAL

AMBIENTAL

EMOCIONAL

SOCIAL

SIMBÓLICO 
E CULTURAL

ECONÔMICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?
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ESTRELA DE VALORES

FUNCIONAL

AMBIENTAL

EMOCIONAL

SOCIAL

SIMBÓLICO 
E CULTURAL

ECONÔMICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

POR QUE?

PODERIA SER DIFERENTE?

Nos testes finais a sola se mostrou 
levemente pesada, o que pode 

causar algum desconforto para uso 
prolongado

Aperfeiçoar estrutura da sola. 
Agregar material macio? Avaliar 

opções.

Os processos produtivos aplicados 
(inteiramente manuais) apresentam 

baixa produtividade, elevando o 
custo final por peça.

Acrescentar processos mais 
tecnológicos como corte laser por 

exemplo.

Processos simplificados, produzidos 
a partir de baixa tecnologia, utiliza 

materiais locais.

Produto representa identidade local, 
simplicidade, e o sentimento de respeito 

e acolhimento aos peregrinos do 
caminho de Santiago de Compostela.

Materiais totalmente reaproveitados. 
Único impacto negativo é a utilização 

de prensa térmica, apresenta alto 
consumo energético.

Aumentar quantidade de peças 
produzidas em cada prensagem.

Visual do produto não remete à 
sensação de conforto desejada para  

um chinelo de quarto, conceito e 
inspiração não são comunicados.

Melhorar embalagem / divulgação 
do conceito. Acrescentar fotos do 

produto sendo usado.

Produto desenvolvido
Principal concorrente 
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MATRIZ MET
INSPIRADO EM: AEP 2013.



MATRIZ MET

A Matriz MET é um método qualita�vo ou semi qualita�vo u�lizado para obter 
uma visão geral sobre as entradas e saídas em cada fase do ciclo de vida do 
produto, assim como áreas para as quais é necessária a recolha de informa-
ções adicionais. A Matriz MET é uma ferramenta u�lizada quando se deseja 
uma visão geral de prioridades ambientais e não é necessário um alto grau de 
precisão, à medida em que é qualita�va e baseia-se no conhecimento 
ambiental e regras de ouro e não em números ou resultados (AEP 2013).
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COMO?

RESULTADOS

Ficha modelo
Canetas hidrocor

Com a Matriz MET, você vai conse-
guir construir uma visão geral de 
prioridades ambientais relacionadas 
à todo o ciclo de vida do produto, o 
que facilita a compreensão do 
processo e a iden�ficação de pontos 
de atenção. Auxilia também como 
uma recolha de dados prévia, antes 
de se usar um indicador de ecode-
sign ou uma ferramenta de so�ware 
para Avaliação do Ciclo de Vida.

Atenção à fase de uso 
dos produtos: para equi-
pamentos com ficha, o 
consumo de energia é 
um ponto de interesse. 
O consumo de materiais 
auxiliares também é 
crítico (p.ex. uso de 
pilhas e baterias).

M
Uso de MATERIAIS

Entradas 

E
Uso de ENERGIA

Entradas

T
Emissões TÓXICAS

  Saídas (emissões, 
derrames, resíduos)

Obtenção e 
consumo de 
materiais e 
componentes

Produção em 
fábrica

Distribuição

Utilização

Descarte

 

Refere-se a todas as entradas 
(consumo) em cada uma das fases do 
ciclo de vida. Permite a identificação 
das maiores entradas (em termos de 
quantidade, toxicidade ou por serem 

materiais escassos)

Refere-se ao à toda energia 
consumida nos processos de 
fabrico e no transporte em 

cada etapa do ciclo de vida. 
Permite identificar fases do 

processo com maior impacto.

Refere-se a todas as 
externalidades produzidas 

no processo. Permite a 
identificação das saídas mais 

representativas em termos 
de toxicidade.
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3 LENTES HCD
INSPIRADO EM: IDEO 2011.



3 LENTES HCD

A verificação das três lentes HCD 
funciona como um check-list de 
projeto, para verificar se a solução 
apresentada é desejável, possível e 
viável. 
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COMO?

RESULTADOS

Nesta hora é bom ter 
em mãos o briefing e 
todos os outros mapas 
de informações reco-
lhidas. É hora de veri-
ficar se os objetivos 
foram atingidos!

1. Imprima a ficha modelo;

2. Inicie apresentando o seu produto no 
centro do gráfico. O nome, a marca (se 
houver) e uma pequena descrição. Pode 
colocar uma imagem também, se desejar;

3. Preencha os campos com as informa-
ções requeridas. O espaço é pequeno, 
mas isso é pra incen�var a capacidade de 
síntese. Imagine que você está escreven-

do um texto para um catálogo de produ-
tos ou um site, onde as pessoas lêem 
pouco, de forma rápida. Quanto mais 
sucinta for a inofrmação, maior a chance 
de você estabelecer comunicação com 
seu público;

4. Analise as informações levando em 
consideração o briefing inicial. E então, o 
produto a�ngiu os obje�vos pretendidos?

Ficha modelo
Canetas hidrocor

Toda solução criada a par�r da abordagem do Design centrado no humano 
deve passar pelo exame das três lentes: do desejo, da pra�cabilidade e da 
viabilidade. O processo deve sempre ter início nas pessoas para as quais se 
está a projetar, e portanto começa por uma inves�gação das necessidades, 
desejos e comportamentos destas pessoas, formando a “lente do desejo”, 
através da qual passamos a enxergar o mundo  durante as várias etapas do 
processo de design. Em seguida, é necessário garan�r que o produto seja 
possível e viável (IDEO 2011). 

É POSSÍVEL?                                                      

É V
IÁ
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L?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

   

É DESEJÁVEL?                                                      

Seu produto aqui

Descreva aqui de que 
forma seu produto é 

desejado pelo utiliza-
dor. Que ganhos 

proporciona e que 
dores ajuda a curar?

Apresente seu 
produto aqui. 
Nome, marca, 

imagem.

O produto é viável? 
Apresente aqui 

custo estimado e 
estratégia de 

vendas. 

Descreva aqui o 
processo de fabrico 

e os materiais 
utilizados. Serão 

necessários 
investimentos para 

sua produção? 
Quais? O produto 
está pronto para 
entrar em produ-
ção ou necessita 

aperfeiçoamento? 
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É DESEJÁVEL?                                                      

Seu produto aqui

*Criado a par�r de IDEO 2011.
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