
Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Design de Produtor

Gestão do Design e sua adequação a um novo paradigma

regido pela Sustentabilidade.

Gestão do Design e Sustentabilidade

Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de Lisboa

Lisboa -  Dezembro de 2010

Mestrando:
Manuel Maria Eva Ferreira Damião Ferreira

Orientador Científico:

Co-Orientador Científico:

Doutora Rita Assoreira Almendra

Lic.º André Lopes de Castro

Lic.º André Galhardo Lopes de Castro

Mestre José Rui Marcelino 

Doutor Pedro Picaluga Nevado

Júri:
Presidente:

Vogais: Doutora Rita Assoreira Almendra

Doutora Maria Leonor Ferrão





Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Design de Produtor

Gestão do Design e sua adequação a um novo paradigma

regido pela Sustentabilidade.

Gestão do Design e Sustentabilidade

Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de Lisboa

Lisboa -  Dezembro de 2010

Mestrando:
Manuel Maria Eva Ferreira Damião Ferreira

Orientador Científico:

Co-Orientador Científico:

Doutora Rita Assoreira Almendra

Lic.º André Lopes de Castro

Lic.º André Galhardo Lopes de Castro

Mestre José Rui Marcelino 

Doutor Pedro Picaluga Nevado

Júri:
Presidente:

Vogais: Doutora Rita Assoreira Almendra

Doutora Maria Leonor Ferrão





  Faculdade de Arquitectura – UTL 
  Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira  v  

Dedicatória  

Dedico este trabalho ao meu pai cuja dedicação e empenho profissional é um 
exemplo para mim. Por me mostrar e transmitir, diariamente, a vontade, ambição 

e força com que devem ser encarados todos os desafios.



 

Faculdade de Arquitectura – UTL 
Dissertação de Mestrado em Design de Produto 
 

Manuel Damião Ferreira vi  

 



  Faculdade de Arquitectura – UTL 
  Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira  vii 

        Agradecimentos  

  Á Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, em espe-

cial ao Professor Fernando Moreira da Silva e á Professora Leonor Ferrão pelo apoio 

incondicional aos cursos de mestrado de Design.

  Aos meus orientadores, Professora Rita Almendra, por me ter apoiado desde 

o início do curso de mestrado e ter aceite ser orientadora desta dissertação apesar 

das  implicações profissionais e pessoais que  tal exigiu, e Professor André Castro, 

por ter aceite o desafio desde o primeiro momento, e sempre ter demonstrado total 

disponibilidade  e  interesse  neste  trabalho.  A  visão  e  conhecimento  de  ambos 

formam um dos mais  sólidos pilares de base do meu  trabalho, a quem presto o 

maior respeito e admiração pela excelência profissional e carisma pessoal, e com 

quem me orgulho de ter tido a oportunidade e privilégio de partilhar um projecto.

  Ao Professor  José Rui Marcelino,  José Andrade Vicente, Rui Frazão, Luís 

Vargas, Leonel de Jesus e David Cutcliffe por terem aceite prestar o seu contributo 

pessoal através das entrevistas que me disponibilizaram,  sendo as  suas visões e 

experiências  na  área  investigada  essenciais  para  uma  melhor  compreensão  do 

tema,  e  adequação do  contributo desta  investigação  ao  ambiente de  actividade 

profissional.

  A Ana Brígida pelo apoio prestado no Gabinete de Apoio aos Cursos Mes-

trado e Doutoramento em Design.

  A  Margarida  Damião  Ferreira,  Carolina  Damião  Ferreira,  João  Sim-Sim, 

Mariana Soares, por todo o apoio e cuidado demonstrado em importantes e inúme-

ros momentos ao longo do desenvolvimento desta investigação.

  E por último a toda a minha família e amigos, com quem certamente parti-

lhei muitos momentos e sempre mostraram interesse e apoio neste trabalho.

 



 

Faculdade de Arquitectura – UTL 
Dissertação de Mestrado em Design de Produto 
 

Manuel Damião Ferreira viii 

 



  Faculdade de Arquitectura – UTL 
  Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira  ix  

        Resumo  

  Esta investigação é focada na área da ‘Gestão do Design’, em particular na 

forma como os parâmetros que  regem a actividade desta  são  influenciados pela 

imposição  de  um  paradigma  caracterizado  pela  Sustentabilidade.  O  estudo  é 

centrado nas funções que a ‘Gestão do Design’ desempenha no contexto de desen-

volvimento de novos produtos e  serviços, e na  sua articulação com os  restantes 

intervenientes nesse processo,   que  influenciam  e  condicionam  a  actividade da 

‘Gestão do Design’, bem como o produto final desse processo. A abordagem reali-

zada  a  este  tema  contempla  num  primeiro momento  um  relato  histórico  desta 

problemática cruzando-o com uma contextualização mundial relativa ao desenvol-

vimento sustentável,  tendo sido para  tal utilizada uma comparação  internacional 

entre  três países. É  feita  referência ao papel da cultura nacional como elemento 

condicionante da adopção de práticas sustentáveis, bem como ao papel da discipli-

na de Design como principal influenciador da performance sustentável dos produ-

tos que projecta e também da cultura de uma sociedade. Num segundo momento, 

é apresentada uma descrição da ‘Gestão do Design’, das suas funções e relações no 

contexto  interno  de  uma  empresa,  bem  como  uma  abordagem  ao  conceito  de 

Sustentabilidade, referindo a teoria do ‘Triple Bottom Line’,  a transformação estru-

tural que a abordagem por parte de uma empresa à Sustentabilidade acarreta e 

ainda a forma como este conceito afecta o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Com o contributo de especialistas e profissionais ligados à área procurou-

se delinear quais  seriam os pontos essenciais em que assentaria a adaptação da 

‘Gestão do Design’ à Sustentabilidade, e como principais conclusões desta investi-

gação são apresentados quatro ideias-chave que sustentarão uma ‘Gestão Sustentá-

vel do Design’. Estas baseiam-se no papel de ‘Liderança’ que essa deverá assumir 

como  promotor  de  uma  mudança  nas  práticas  empresariais  e  de  projecto;  na 

função de ‘Diagnóstico’ procurando definir oportunidades em que a intervenção do 

Design beneficie a performance sustentável da empresa no seu global; na função de 

‘Diálogo’ encarregando-se de ser um agente activo na promoção da interdisciplina-

ridade entre as diversas competências  internas de uma empresa, como  também, 

entre os seus parceiros e partes interessadas; e ainda na responsabilidade de ‘Ava-

liação’ dos processos e resultados do processo de Design de novos produtos e servi-

ços através de critérios relacionados com a Sustentabilidade.
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        Abstract  

  This research is focused in the area of ‘Design Management’, particularly in 

the way  how  its  general  guidelines will  be  influenced  by  a  emergent  paradigm 

characterised by Sustainability. The study is based on the in ‘Design Management’ 

role within new product or  service development context, and  in  its  relationships 

with other areas involved in the same process. In general terms, the approach to the 

problem in investigation is made through an historical framework about Sustainabi-

lity concerns, which was, afterwards, crossed with the world wide sustainable deve-

lopment issue, represented in this case with an international comparison between 

three countries. Reference to national culture’s role is made to understand how  it 

can influence the adoption of sustainable practices, as well as to the importance of 

Design as tool to achieve a better sustainable performances by products and servi-

ces designed, and as a cultural patterns changer. In a second moment, the concept 

of ‘Design Management’ is described, how it is operated and how it is established 

within the internal structure of an organization. Also the concept of ‘Sustainability’ 

is addressed with the purpose to obtain a deeper insight of the ‘Triple Bottom Line’ 

theory, to present the major impacts and challenges that a company internally faces 

when  considering  sustainability  issues  in  their  activities,  and  to  understand  the 

influence on new products and services development process.  In addition  to  this 

relevant theoretic approach, collecting the opinion and vision of specialists in this 

matter was extremely useful to develop a new framework for a ‘Sustainable Design 

Management’. This framework is supported by four key-ideas: the role of ‘Leader-

ship’ that a design manager can play as main promoter of a change in company and 

project  practices;  the  function  of  ‘Diagnosis’  looking  to  evaluate  a  company’s 

sustainable  performance  and  identifying  opportunities  for Design  to  tackle  such 

issues enhancing it’s approach to Sustainability; assuming an active role on ‘Dialog’ 

with other areas of a company and all it’s partners and stakeholders; and finally, the 

‘Evaluation’  responsibility must  be  enhanced  in  order  to  integrate  Sustainability 

criteria  in  such process,  contributing  to  a better  sustainable performance  of  the 

design solutions presented.
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Introdução 

 A investigação desenvolvida apresentada nesta dissertação é centrada no 

papel que a Gestão do Design tem como agente promotor de uma eficiente 

utilização dos recursos da área do Design e da respectiva articulação da produção 

dos mesmos com as estratégias e objectivos de uma empresa. 

 Neste sentido, o estabelecimento de uma directa correspondência entre as 

visões e planos futuros traçados pelos órgãos decisores de uma organização e os 

projectos que são posteriormente desenvolvidos pelo departamento de Design, 

consiste numa das principais funções da Gestão do Design. 

 Considerando que uma empresa procura adaptar-se ao meio envolvente 

que sustenta a sua actividade e se desenvolve consoante os seus interesses, 

tendências e valores, então encontra-se exposta às contínuas evoluções que vão 

caracterizando a história da humanidade. 

 No último século a percepção dos impactes desta constante evolução 

humana no espaço planetário tem vindo a sensibilizar as comunidades globais 

mais desenvolvidas. Assim, assiste-se à consolidação desta consciência como uma 

crescente força influenciadora das práticas empresariais. 

 O conceito de ‘Sustentabilidade’ ganha uma nova dimensão ao passar a 

ser considerado com base no estudo de três áreas transversais a qualquer acção 

empresarial, comunitária ou pessoal. A descrição, compreensão e previsão dos 

impactes dessas a nível económico, ambiental e social, assume especial 

importância na estratégia e objectivos traçados no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, bem como nas operações envolvidas directa ou 

indirectamente nesse processo. 

 Assim, o interesse por parte do tecido empresarial bem como das 

comunidades científicas em torno desta temática fundamenta-se com o facto de, 

uma abordagem mais sustentável à forma de realização de negócios, operação de 

organizações, ou de desenvolvimento social nacional e global, poder minimizar 

ou mesmo anular as negativas influências que essas mesmas acções estão a ter 
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nos ecossistemas planetários, podendo também melhorar a qualidade de vida das 

mais variadas comunidades mundiais. 

 Perseguindo o objectivo de estabelecer novos princípios e valores que 

reflictam esta transição de um paradigma insustentável para um consentâneo com 

a Sustentabilidade, esta investigação contextualiza-se numa área de extrema 

importância na obtenção de um futuro sustentável. 

 O Design, como disciplina de investigação e projecto, está 

intrinsecamente ligado às influências que a produção industrial teve e tem no 

meio ambiente, na sociedade, na cultura mundial e, claro, na economia. 

 A intervenção do Design, ou por vezes a falta dela, é notória na forma 

como determinado projecto se manifesta e relaciona com o meio onde é 

enquadrado, sendo de extrema importância a compreensão e antecipação das 

variáveis que determinam o sucesso do seu envolvimento na sociedade. 

 Sendo clara esta interacção entre o projecto e espaço, por forma a 

conseguir destrinçar a extensa amplitude do conceito de Sustentabilidade, que 

neste sentido caracteriza o espaço, é imperativo estabelecer relações entre duas 

escalas distintas e opostas. A escala global da Sustentabilidade e a escala 

relacional de um projecto. Estas definem os extremos de um espectro bastante 

abrangente, ao longo do qual sobressai a elevada importância que os diferentes 

agentes (organizações mundiais, governos, empresas, cidadãos, entre outros) têm, 

por desempenharem papeis que determinam e influenciam o desempenho dos 

demais. 

 Por esta razão, como ponto de partida para o desenvolvimento desta 

investigação, foi necessário estabelecer as relações de sustentação entre estas 

duas escalas, projectual e global. E neste sentido, foi elaborado um sistema, no 

qual o papel dos agentes mencionados é de extrema importância, assente em três 

fluxos de capitais (económico, natural e intelectual) que articulam o espaço global 

referente ao conceito de Sustentabilidade e o espaço nacional onde reside a 

actividade de Design. 

 Contudo, tal sistema, que serve o propósito de enquadramento desta 

problemática, não se encontra fundamentado, pelo que se procura também aqui 

nesta investigação realizar uma abordagem a tal enquadramento e de alguma 

forma revelar como pode a disciplina de Design intervir num espaço nacional e 

consecutivamente global. 
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 Assim, neste espectro encontra-se também a Gestão do Design, como 

importante influenciador e orientador dos recursos de Design numa empresa, cuja 

acção de coordenação e articulação dos mesmos em prol dos objectivos e 

estratégicas delineadas é actualmente confrontada com as exigências impostas 

pelas urgentes reformas que uma empresa tem de realizar por forma a abordar a 

problemática da Sustentabilidade. Para tal, procura-se traçar um alinhamento 

estratégico entre diferentes níveis de operação referido (individual, empresarial, 

nacional e global), abordando diferentes áreas científicas, com o maior rigor 

possível, que permita assim, encontrar uma base de sustentação à Gestão 

Sustentável do Design, área central de investigação deste trabalho. 

 Com este trabalho de investigação pretende-se compreender e definir 

quais serão os pilares estruturantes de uma ‘Gestão Sustentável do Design’, 

desenhar novos parâmetros reguladores do Design consentâneos com a 

Sustentabilidade, promover a alteração e incorporação de novos valores do 

Design nas práticas empresariais, bem como propor um guião de políticas/acções 

da Gestão do Design alinhadas com o novo paradigma da Sustentabilidade.  

Como tal, a questão central desta investigação é:  

 

Como poderá a Gestão do Design contribuir para a promoção e transição 

das empresas para o Novo Paradigma regido pela Sustentabilidade? 

 

 Em relação à estrutura desta dissertação, esta encontra-se dividida em 

quatro capítulos principais. 

Contudo, estes são precedidos por alguns elementos pré-textuais como a 

‘Dedicatória’, os ‘Agradecimentos’, o ‘Resumo’ e ‘Abstract’, os ‘Índices’ e a ‘Lista 

de Acrónimos e Abreviaturas’. 

No primeiro capítulo é feita uma caracterização do ‘Paradigma Actual’, 

utilizando para tal uma contextualização global da problemática da 

Sustentabilidade, referenciando o processo de Desenvolvimento Sustentável a 

nível nacional de três diferentes países, procurando demonstrar os diferentes 

estados de desenvolvimento quando considerados indicadores referentes às áreas 

ambiental, social e económica. Neste primeiro capítulo é feita também referência 

ao papel que a cultura tem como elemento influenciador e condicionador de 

hábitos e valores sociais ou comunitários que, por sua vez, influenciarão a 
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adopção de políticas e práticas sustentáveis. No fecho do mesmo capítulo, é 

apresentada uma descrição da forma como o Design se manifesta neste 

Paradigma Actual. 

No segundo capítulo, intitulado de ‘A Sustentabilidade como motor de 

mudança para o Novo Paradigma’, é feita uma exposição relativamente aos dois 

conceitos centrais desta investigação: o conceito de Gestão do Design e o 

conceito de Sustentabilidade. Relativamente ao primeiro, é abordado o 

controverso tema da definição da Gestão do Design, é descrito qual o seu 

posicionamento no contexto empresarial, e qual o perfil de um Gestor do Design 

sendo posteriormente analisadas com maior pormenor as suas funções. Quanto ao 

tema da Sustentabilidade, é apresentada uma breve exposição referente à teoria 

do ‘Triple Bottom Line’ seguida de uma avaliação do conjunto de relações 

sistémicas que a Sustentabilidade estabelece entre os diferentes agentes já acima 

referidos, passando por uma descrição da reestruturação exigida às empresas por 

forma a abordar à Sustentabilidade, e terminando numa explanação acerca do 

impacto da inclusão de considerações a nível de Sustentabilidade no processo de 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

No terceiro capítulo, intitulado de ‘Novo Paradigma’ é então considerada 

toda a investigação realizada no primeiro e segundo capítulos e apresentado um 

cruzamento dos dois conceitos referidos procurando descrever o processo de 

mudança para um Novo Paradigma caracterizado pela importância que a 

Sustentabilidade terá na sociedade. Nesse sentido, de acordo com a metodologia 

de investigação adoptada, foi realizada uma recolha de dados provenientes de 

dois métodos diferentes, sendo então apresentados os resultados e consequente 

enquadramento com o restante trabalho. Assim, foi então possível realizar uma 

convergência de informação proveniente de três fontes, revisão bibliográfica, 

inquérito e entrevistas a especialistas que culminou na elaboração de um 

conjunto de pré-conclusões. 

No quarto e último capítulo são então apresentadas as conclusões finais 

da investigação realizada que integram um confronto entre o antigo paradigma e 

o novo. É ainda apresentada uma lista de recomendações para futuras 

investigações. 

Como elementos pós-textuais são então apresentados o ‘Glossário’, a 

‘Bibliografia’ e dois ‘Anexos’. 



 Faculdade de Arquitectura – UTL 
 Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira 5 

 Breve Nota Metodológica 

 A metodologia utilizada nesta investigação, que identificamos de natureza 

exploratória e não intervencionista, suporta-se numa abordagem mista que faz uso 

de métodos de recolha de dados tanto qualitativos quanto quantitativos sendo os 

primeiros determinantes no processo de estudo do fenómeno em causa. 

Em termos gerais, o processo de construção de conhecimento 

compreendeu três momentos: um primeiro de questionamento e eventual ruptura 

com o conhecimento vigente; um segundo de construção de uma proposição 

estruturada que se oferece como conhecimento adquirido de novo e, finalmente, 

um momento de verificação da proposição enunciada. 

Este processo de desenvolvimento da investigação constituiu-se por dife- 

rentes etapas que se encadearam de forma dinâmica dando azo à existência de 

interacção e iteração entre as mesmas na construção de um discurso científico 

que se procurou fosse consistente e rigoroso. 

O processo iniciou-se com a colocação de uma questão de investigação 

central, sobre a qual foi feita uma revisão bibliográfica e sequente crítica literária 

sobre as matérias científicas que estruturam o tópico em análise. Da reflexão 

crítica e concertada sobre os resultados obtidos com estes dois métodos de 

investigação construiu-se o Estado de Arte que serviu de contexto à formulação da 

hipótese deste estudo que, articuladas de forma coerente e lógica, se elegeram 

como ‘modelo de análise’ do fenómeno. 

A hipótese foi testada pela implementação de um inquérito dirigido a 

Designers, a Empresários e a Engenheiros e posteriormente, através de entrevistas 

colocada a um Painel de Peritos com quem foram discutidas as principais 

questões de investigação e as conclusões do inquérito já realizado. 

Os questionários de suporte a este inquérito foram construídos com base 

em toda a informação e pré-conclusões tidas até ao momento. O formato do 

inquérito utilizado foi electrónico procurando-se desta forma tornar o processo 

mais ágil, mais barato e passível de produzir resultados que fossem mais 

facilmente tratados e concatenados com os demais obtidos ao longo do estudo. 

O uso deste método quantitativo serviu o propósito de se indagar e testar 

de forma alargada um conjunto de assunções e propostas construídas no decurso 

do processo de investigação. 
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Na sequência desta acção e, após o tratamento preliminar dos resultados 

obtidos, foram então entrevistados individualmente os elementos do Painel de 

Peritos o que permitiu um aprofundar do conhecimento do problema e eventuais 

soluções e o acesso a informação especializada de três fontes essenciais a esta 

investigação: designers, engenheiros, gestores/empresários, académicos das áreas 

científicas focadas. 

A escolha do método de entrevistas a um conjunto de Peritos prendeu-se 

com o carácter exploratório da investigação. O facto é que este é um processo 

estruturado de comunicação no qual peritos opinam sobre o tópico em análise 

sobre o qual existe conhecimento incerto e incompleto. Faz-se assim, através de 

uma conversa aberta, de análises estatísticas simples e da atenção particular a 

respostas “excêntricas”, a procura de uma convergência para um conjunto de 

antecipações (subjectivas e intuitivas) sobre o futuro. 

Por fim foram elaboradas as conclusões preliminares que foram 

confrontadas com a hipótese inicialmente avançada. A estas seguiu-se a 

elaboração das conclusões finais que sintetizaram o contributo do estudo e a 

partir das quais se articularam recomendações para investigações futuras. 

 

De seguida, é então apresentado um diagrama referente à metodologia 

utilizada nesta investigação. 
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Figura 1 – Diagrama de metodologia de investigação 
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I | Paradigma Actual 

 

 

 

 “I remember a time when food, shelter and clothing were 

considered to be the absolute necessities of life. This no longer hold 

true.” 

Victor Papanek, 1995, p. 9 

“Man is the only animal that blushes: or needs to.”  

Mark Twain, 1987 
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 Enquadramento Histórico Global 

 “In April 1968, a small international group of professionals 

from the fields of diplomacy, industry, academia and civil society 

met at a quiet villa in Rome. Invited by Italian industrialist Aurelio 

Peccei and Scottish scientist Alexander King, they came together to 

discuss the dilemma of prevailing short-term thinking in international 

affairs and, in particular, the concerns regarding unlimited resource 

consumption in an increasingly interdependent world.” 

‘The story of the Club of Rome’1 

 Em 1968, numa reunião de um restrito grupo de profissionais, a discussão 

do limite dos recursos disponíveis no planeta e da possibilidade de estes no futuro 

puderem vir a deixar de existir, estabeleceu o primeiro sinal da necessidade de 

haver uma resposta à irresponsabilidade das práticas empresariais e industriais. 

 O ‘Clube de Roma’ é fundado tendo como principal missão a de envolver 

as diferentes áreas científicas num fórum de debate, análise, reflexão e promoção 

da consciencialização de questões ligadas ao consumo de recursos não 

renováveis e da interdependência mundial.  

Em 1972, o Clube (The Club of Rome2) ganhou maior notoriedade e 

reputação através do relatório “The Limits to Growth” tendo este sido 

comissionado a uma equipa de cientistas de um dos mais influentes institutos 

tecnológicos mundiais, o Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

Esta publicação tornava públicos os resultados da investigação realizada, 

em que a formulação de cenários futuros utilizando ferramentas computacionais, 

possibilitou a avaliação das interacções entre cinco subsistemas do sistema 

                                                
1 TL: Em Abril de 1968, um pequeno grupo de profissionais de diversos campos da 
diplomacia, indústria, academia e sociedade civil, encontraram-se numa tranquila 
moradia em Roma. Convidados pelo industrial italiano Aurélio Peccei e o cientista 
escocês Alexander King, reuniram-se para discutir o dilema do pensamento a curto prazo 
das relações internacionais prevalecentes e, em particular, as preocupações relativamente 
ao consumo ilimitado de recursos num mundo cada vez mais interdependente. Excerto 
retirado da página do sitio oficial do Clube de Roma em linha, 
http://www.clubofrome.org/eng/about/4/ , consultado em Julho de 2010, onde é feito um 
resumo da história desta organização. 
2 Op. cit. 
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económico global num período temporal definido entre os anos 1900 e 2100, 

nomeadamente: população, produção alimentar, produção industrial, poluição e 

consumo de recursos não renováveis (Turner, 2009, p. 1). 

Por ser uma primeira abordagem ao sistema económico global com 

considerações ambientais o relatório teve um enorme impacto ao traçar uma 

perspectiva de futuro bastante alarmista, pois previa que o crescimento da 

economia suplantasse os limites do planeta resultando num colapso dos sistemas 

económico e populacional (Turner, 2009, p. 2). 

Com o ‘Clube de Roma’ e o seu relatório assistiu-se assim ao primeiro 

movimento de reflexão mundial em torno das transformações alavancadas por 

factores demográficos, ambientais e tecnológicos a que os sistemas económicos 

estariam expostos. Acresce o facto desta visão se encontrar sustentada em 

processos computacionais, apresentando-se assim a tecnologia como um forte 

aliado das comunidades de investigação, onde desempenhou e desempenha um 

papel importantíssimo. 

A evolução tecnológica resultante de extensos anos de investigação 

caracterizadora das últimas três décadas das sociedades ditas desenvolvidas e 

industrializadas proporcionou a aproximação das diversas comunidades globais, 

facilitando o contacto com diferentes ambientes e culturas. O enriquecimento 

pelo conhecimento de quem se deixou envolver nesta vaga possibilitou o 

aproveitamento de novas oportunidades e ambições, o encontro de diferentes 

interesses e desejos, bem como a descoberta de novas preocupações. 

 Os inúmeros benefícios resultantes da revolução tecnológica a que as 

actuais gerações assistem, recorrem e activamente procuram não deixar de 

desenvolver abrem espaço para uma percepção cada vez mais ampla do planeta 

que proporciona e acolhe esta evolução.  

Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de 

processamento e cálculo de dados assumem um papel distinto e de elevada 

importância na promoção da expansão do indivíduo e do seu consumo de 

informação a uma dimensão global. A circulação de informação e dados 

ultrapassa qualquer fronteira através de redes espalhadas pelos mais ínfimos 

recantos do globo a uma velocidade crescente, influenciando definitivamente a 

forma como o homem age. 
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Num ‘mundo plano’3, a facilidade em se recorrer a uma fonte de 

informação ou conhecimento localizada noutro ponto do planeta, por esta 

demonstrar ser menos dispendiosa, de características vantajosas ou de elevado 

valor estratégico, reflecte-se na forma como a intervenção e interacção de 

qualquer sujeito no seu meio envolvente é feita. 

 No estudo do tema da ‘Gestão do Design e Sustentabilidade’, a 

compreensão dos elementos estruturantes da necessidade de se ser sustentável 

advém do estabelecimento de relações entre o avanço tecnológico, o efeito da 

globalização e o papel relevante das TIC. 

 No primeiro caso, os recursos tecnológicos ao serviço da comunidade 

científica possibilitaram a recolha de dados e consequente monitorização, 

referentes às alterações climáticas e evolução dos ecossistemas. Tal 

acontecimento apenas se tornou possível pelo consistente aprimorar dos mesmos, 

sendo as informações reconhecidas e consideradas por órgãos de grande 

influência internacional, como é o caso da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

“Scientists bring to our attention urgent but complex 

problems bearing on our very survival: a warming globe, threats to 

Earth’s ozone layer, deserts consuming agricultural land.”4 

Brundtland, “Our Common Future”, 1987, p. 13 

 Com o efeito da globalização, proporcionado também por este impacto 

tecnológico, promove-se a articulação económica, cultural e política, traduzida 

numa consolidação de relações internacionais, consentindo, a partir de uma visão 

mais abrangente, o esboçar de estratégias ou acções destinadas à potenciação de 

comunidades plurais e individuais.  

No entanto, com esta conjugação de espaços, agentes, meios e 

oportunidades, a recolha e estudo das informações ambientais são alongados a 

dimensões globais espelhando um cenário comum as todas as nações.  

                                                
3 Expressão utilizada por Thomas Friedman, no seu livro O mundo é plano, 2005 
4 TL: “Os cientistas trazem à nossa atenção problemas urgentes mas complexos referentes 
à nossa sobrevivência: um planeta em aquecimento, ameaças à camada de ozono 
terrestre, desertos a ocuparem campos de agricultura.” 
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A apresentação em 1987 de um relatório da Comissão Mundial para o 

Ambiente e Desenvolvimento, conduzido pela, na altura, primeira-ministra 

norueguesa Gro Harlem Brundtland, denominado de “Our Common Future”, 

reflecte, acima de tudo, uma crescente preocupação da ONU relativamente aos 

dados sobre o crescimento da população mundial, os avanços tecnológicos e o 

consumo, quando confrontados com questões ligadas ao ambiente em especial ao 

aquecimento global, à desflorestação, à extinção de espécies e aos desperdícios 

tóxicos. Desta forma, promoveu-se a cuidada reavaliação do conceito de 

Desenvolvimento, que até então não congregava os impactes ambientais 

causados pela actividade do homem. 

“What is needed now is a new era of economic growth, 

growth that is forceful and at the same time socially and 

environmentally sustainable.”5 

Brundtland, “Our Common Future”, 1987, p. 14 

A conjuntura apresentada declara abertamente a descoberta de uma 

‘verdade inconveniente’6 que Gore em 2006 publicitou, formalizada através do 

levantamento rigoroso de dados históricos referentes à temperatura global, 

emissões de gases para a atmosfera e a actividade industrial. Com esta última é 

então possível estabelecer uma ligação ao Design industrial e à respectiva Gestão. 

 A necessidade de readaptação do modus operandi dos agentes 

intervenientes nas economias, micro7 ou macro8, assenta nas premissas acima 

referidas: a globalização económica, o reconhecimento do aquecimento global, o 

efeito de estufa, a escassez de recursos, a perigosa vulnerabilidade da fauna e 

flora e o crescimento demográfico mundial. 

                                                
5 TL: “O que é necessário agora é uma nova era de crescimento económico, crescimento 
que seja possante e ao mesmo tempo socialmente e ambientalmente sustentável.” 
6 Título do documentário de autoria de Albert Arnold Gore Jr., no qual é feita uma 
apresentação dos impactes antropogénicos no planeta estabelecendo uma directa relação 
destes com as alterações climáticas do planeta e consequente aquecimento global. 
7 Definição de ‘Microeconomia’: ciência que estuda as características e comportamento 
dos indivíduos (produtores e consumidores) a nível económico, bem com os diversos tipos 
de mercados – Fonte - http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/microeconomia – 
Consultado em Julho de 2010 
8 Definição de ‘Macroeconomia’: ciência que estuda os aspectos económicos globais de 
um país ou região como um conjunto – Fonte - http://www.infopedia.pt/pesquisa-
global/macroeconomia – Consultado em Julho de 2010 
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 Em 1992, a organização por parte da ONU de uma conferência destinada 

à discussão do tema do ambiente e desenvolvimento no Brasil deu-se no 

seguimento do relatório apresentado pela comissão de Brundtland. 

O principal objectivo deste encontro era o incentivo à mobilização das 

nações mundiais para a formulação e integração de um plano de acção com o 

intuito de impulsionar a criação de novas políticas governativas, focando em 

especial a consideração da protecção ambiental como princípio ou cânone de 

desenvolvimento e a sensibilização para os padrões insustentáveis de consumo e 

produção nos países industrializados. (United Nations Division for Sustainable 

Development, Agenda 21, 1992, p.18 parágrafo 4.3) 

 A procura de uma melhor qualidade de vida deveria passar assim a ser 

regida com respeito pelo meio ambiente procurando incentivar novos 

comportamentos tanto por parte dos governos dos países e suas políticas, como 

pelas empresas e seus colaboradores, culminando no consumidor final e seus 

hábitos e estilos de vida, mote já dado anteriormente por Brundtland (1987, p.16) 

 Constata-se desta forma o empenho da ONU em fomentar a transição das 

nações mundiais para um novo paradigma de desenvolvimento, produção, 

consumo e estilo de vida, tomando consciência da importância das relações 

sistémicas que tal dinâmica exige.  

“No nation can achieve this on its own; but together we can - 

in a global partnership for sustainable development.” 9 

United Nations Division for Sustainable 
Development, Agenda 21, 1992, p.3 parágrafo 
1.1 

As implicações são transversais a qualquer área ou disciplina convergindo 

em ideais baseados na perspectiva de longo-prazo, na poupança, na optimização 

e eficiência, na interdependência e cooperação internacional, e no 

desenvolvimento de novas soluções. 

 

                                                
9 TL: “Nenhuma nação o conseguirá por si só; mas em conjunto conseguiremos, numa 
parceria global pelo desenvolvimento sustentável.” 
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“Company practices must reflect an understanding that they 

are dependent upon goods and services provided by nature, and 

that nature’s limits and finite resources must be fully valued and 

managed for long-term growth and prosperity.” 10 

Moffat, 2010, p. 6 

O alerta mundial feito pela ONU com o relatório “Our Common Future”, 

e subsequente encontro realizado no Brasil em 1992, traçam os contornos de um 

momento histórico, marcante pela amplitude e gravidade do impacte da 

civilização industrializada no ecossistema planetário. Encontrando como ponto de 

partida desta chamada de atenção as informações e dados que se encontram 

ancorados nos efeitos consequentes do desenvolvimento tecnológico, as 

sociedades desenvolvidas já foram coagidas a agir. Pelo que, como foi referido, 

para que tal esforço dê resultados positivos, nenhum indivíduo se poderá abster 

de cooperar e intervir, ainda mais se a sua área profissional ou actividade 

estiverem directamente relacionadas com esta crise global, como é o caso do 

Design. 

 

                                                
10 TL: “As práticas de uma empresa devem reflectir a compreensão de que estão 
dependentes do bens e serviços oriundos da natureza, e que os limites e recursos finitos 
desta devem ser valorizados e geridos para o crescimento e prosperidade a longo – prazo. 



 Faculdade de Arquitectura – UTL 
 Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira 17 

O Processo de Desenvolvimento Sustentável 

 Enquanto o conceito de Desenvolvimento se encontrava a ser avaliado e 

estudado por organizações de grande influência mundial como a ONU, a 

actividade económica mundial crescia e propagava-se pelos cinco continentes 

impulsionada pelos avanços tecnológicos e, fazendo movimentar ‘valor’11 entre os 

mais diversos agentes a velocidades e distâncias diversificadas.  

A vulgarização do comércio à escala planetária decorre numa plataforma 

em que os seus intervenientes obtêm uma clara percepção de novas 

oportunidades de negócio, de parcerias, de mercados, de acções que, se por um 

lado constituem desafios de extrema exigência a nível de estratégia, 

desenvolvimento, operacionalização e coordenação, por outro, quando bem 

sucedidas, comportam um significativo retorno do investimento feito. 

 Assim, no decurso da segunda metade do século XX, importa para esta 

investigação referir três vectores que evoluem em paralelo. 

 Se num vector temos um desenvolvimento económico impulsionador e 

promotor de um espaço de comércio cada vez mais global, logo mais volumoso, 

proporcionado pelos avanços tecnológicos, em especial pelas TIC (Friedman, 

2006, p.55 – 177), noutro constata-se uma produção industrial global cada vez 

mais intensa. (CIA – World Factbook12, 2010) 

 

  Por último, num terceiro vector, decorrente dos acima referidos, aumenta 

o desconforto com o crescimento e desenvolvimento de uma economia global 

dependente de recursos não renováveis, de elevado impacte ambiental e em cada 

vez maior risco de ruptura. (Meadows et al, 1972; Brundtland, 1987; UNDSD, 

1992)   

 

                                                
11 Definição de ‘Valor’: aquilo que uma coisa vale; qualidade essencial de um bem ou 
serviço que o torna apropriado aos que o utilizam ou possuem; utilidade; propriedade ou 
carácter do que é, não só desejado, mas também desejável - Fonte 
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/valor - Consultado em Junho de 2010 
12 Nota do autor: O World Factbook é uma base de dados estatísticos disponibilizada em 
linha pela CIA (Central Intelligence Agency), constituída por inúmeros indicadores, 
descrições e caracterizações de diversas áreas como economia, geografia, população ou 
governos, entre outros, de países, continentes, ou mesmo à escala mundial. Fonte - 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - Consultado em 
Julho de 2010 
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Figura 2 - Convergência dos três vectores de promoção do Desenvolvimento Sustentável 

 

Torna-se então importante que exista um cruzamento destas três forças, 

numa plataforma que promova o contínuo desenvolvimento orientado e regido 

por cânones, princípios, valores, políticas e estratégias diferentes e inovadoras, 

consentâneas com o conceito de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela 

ONU: 

“Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.”13 

Brundtland, “Our Common Future”, 1987, p. 54 

 As Estratégias Nacionais de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) surgem 

no seguimento da integração das considerações da Agenda 21 no plano de acção 

ou políticas de cada país, alicerçadas num relatório nacional solicitado para 

apresentação em 2002 num colóquio mais uma vez promovido pela ONU.  

 Desta forma, são então remetidas para o espaço nacional a formulação e 

implementação de novas políticas e novos projectos adaptados ao contexto 

individual de cada país (UNDSD, Agenda 21, 1992). 

 O documento acima referido deveria ser apresentado em 2002 em 

Joanesburgo num encontro promovido pela ONU cujo objectivo visava fortalecer 

os compromissos globais com o Desenvolvimento Sustentável, tendo sido 

estabelecido que o acompanhamento dos progressos em direcção ao 

                                                
13 TL: “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas 
próprias necessidades.” 
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Desenvolvimento Sustentável deveria ser presente em futuros encontros a decorrer 

de cinco em cinco anos (Gardiner, 2002, p.3).  

 Assim, na tentativa de exemplificar o actual estado de progresso de 

transição de um paradigma de desenvolvimento não sustentável para um em 

consonância com as directrizes delineadas pela ONU, através das ENDS, 

procedeu-se a um levantamento de dados referentes a três países (Portugal, Brasil 

e Holanda) que se avaliam como estando em diferentes patamares de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 Não havendo ainda uma métrica, um índice ou um modelo de avaliação 

do Desenvolvimento Sustentável versátil, ágil e, estandardizado 

internacionalmente, os critérios seleccionados para desenvolver esta comparação 

assentam nos três eixos da Sustentabilidade: o eixo económico, ambiental, e 

social que são depois relacionados com o desenvolvimento e envolvimento da 

área da disciplina de Design. 

 

 A Nível Económico 

No campo económico, foi considerado o indicador ‘Global 

Competitiveness Report’14 (GCR), edição de 2009/2010 para ser utilizado neste 

estudo comparativo. Este indicador integra uma análise bastante aprofundada 

segundo doze áreas, divididas em três segmentos distintos, que são os ‘Requisitos 

Mínimos’15, os ‘Potenciadores de Eficiência’16 e os ‘Factores de Sofisticação e 

Inovação’17, revelando ser um processo que avalia o crescimento económico, 

explicando com maior profundidade o facto de certas nações serem mais bem 

sucedidas do que outras no aumento dos seus níveis de rendimento e 

                                                
14 TL: Relatório de Competitividade Global 
15 Nota do autor: A avaliação dos ‘Requisitos Mínimos’ é feita com a consideração do 
estado desenvolvimento de quatro áreas: a das Instituições (determinado pelo 
enquadramento legal e administrativo no qual os indivíduos, empresas e governos 
interagem para gerar receitas e riqueza na economia); a das Infra-estruturas; a da 
Estabilidade Macro-económica; e a da Saúde e Educação Primária. 
16 Nota do autor: A avaliação dos ‘Potenciadores de Eficiência’ é feita com a consideração 
do estado de desenvolvimento de seis áreas: a Educação Superior; a Eficiência do 
Mercado de Bens’; a ‘Eficiência da Mão de Obra’; a ‘Sofisticação do Mercado Financeiro’; 
a Capacidade Tecnológica; e a Dimensão do Mercado’ 
17 Nota do autor: A avaliação dos ‘Factores de Sofisticação e Inovação’ é feita com a 
consideração do estado de desenvolvimento de duas áreas: a Sofisticação de Negócios; e 
a Inovação. 
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oportunidades da sua população, como refere Schwab, na última edição do 

relatório GCR (2010, p. xi).  

  

 A Nível Ambiental 

A nível ambiental, foi considerada a métrica de aferição da exigência 

humana ao meio ambiente apelidada de ‘Ecological Footprint’18 (EF). A fórmula 

apresentada pela ‘Ecological Footprint Network’ resulta de um levantamento 

rigoroso do consumo de recursos naturais e avaliação da capacidade de 

regeneração e absorção dos mesmos por parte dos ecossistemas naturais, como 

assinala Wackernagel, director executivo da ‘Ecological Footprint Network’ 

(Ewing, 2008, p.1). Constitui-se assim como uma ferramenta oportuna na 

caracterização do balanço dos impactes e exigências impostas ao ambiente por 

parte de cada nação. 

 

 A Nível Social 

 Na área social, procurou-se utilizar um indicador que proporcionasse uma 

perspectiva do desenvolvimento humano. Como tal, utilizou-se o ‘Human 

Development Index’19 (HDI), desenvolvido pelo ‘United Nations Development 

Programme”20 (UNDP). O HDI mede os resultados obtidos num país em três 

dimensões básicas de desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o 

conhecimento e o padrão de qualidade de vida. Para a realização de uma 

equação, foram conjugados quatro indicadores nacionais: a taxa de literacia 

adulta, o rácio de envolvimento académico, a esperança média de vida e o 

produto interno bruto (PIB) per capita (UNDP21). 

  

 A Nível da Disciplina de Design 

Por forma a caracterizar o desenvolvimento da disciplina de Design foram 

considerados como referência os números de publicações de investigação 
                                                
18 TL: Pegada Ecológica 
19 TL: Índice de Desenvolvimento Humano 
20 TL: Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 
21 Fonte: Sítio oficial em linha do UNDP http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hdi/ - 
consultado em Julho de 2010 
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(dissertações de mestrado e teses de doutoramento) sobre o tema da 

Sustentabilidade de uma Universidade do País, a mais relevante na área, por 

forma a obter-se uma noção do volume de trabalho que está a ser realizado para 

gerar novo conhecimento associado a directrizes de Desenvolvimento Sustentável 

(Almendra, 2010, p.226). Porém, esta abordagem foi realizada em dois dos três 

países analisados, sendo no outro considerada a recolha de informação através do 

‘Banco de Teses’ do respectivo Ministério da Educação22. 

Tomando como exemplo os casos dos países Portugal, Holanda e Brasil, 

seguiu-se então a metodologia de comparação entre os três como acima referido. 

(ver Tabela 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante os dados acima apresentados, é-nos possível realizar uma 

caracterização do estado de Desenvolvimento Sustentável de cada um dos três 

países. 

                                                
22 Nota do Autor: A pesquisa realizada para a caracterização do país brasileiro foi baseada 
no sitio em linha do banco de publicações de investigação do Ministério da Educação 
Brasileiro onde foram utilizadas como palavras-chave ‘Design’, ‘Sustentabilidade’, ‘Design 
sustentável’, utilizando os filtros de referência a investigações de Mestrado e também de 
Doutoramento. O sítio em linha utilizado - http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/ - 
Consultado em Agosto de 2010 

Tabela 1 - Comparação dos três países segundo os indicadores definidos 

Legenda: GCI – Global Competitiveness Índex; EF- Ecological Footprint; TEF – 

Total Ecological Footprint; TB – Total Biocapacity; HDI – Human Development 

Índex; IDS – Investigações em Design e Sustentabilidade; PHD – Doutoramentos; 

MA - Mestrados 
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Considerando, num primeiro momento, a análise das diferenças em cada 

um dos indicadores nos três países, assume-se o seguinte: 

 A nível económico a Holanda representa, de novo, o país mais 

competitivo entre os três, ocupando o décimo lugar a nível mundial. 

Quanto a Portugal e ao Brasil, mundialmente situam-se na 43ª e 56ª 

posição respectivamente. De seguida são apresentadas as figuras 

representativas da avaliação feita pelo ‘World Economic Forúm’ na 

sua publicação GCI de 2009/2010 de cada um dos países, 

possibilitando compreender de melhor forma as diferenças entre cada 

caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIgura 3 - Índice de competitividade segundo o World Economic 

Fórum (2009/2010) - Holanda 
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Figura 4 - Índice de competitividade segundo o World Economic Forum (2009/2010) - Portugal 

 

Figura 5 - Índice de competitividade segundo o World Economic Forum(2009/2010) - Brasil 
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 Segundo a metodologia e os dados da ‘Ecological Footprint Network’, 

tanto Portugal (tef23 – 4.44, tb24 – 1.23) como a Holanda (tef – 4.39, tb 

– 1.13), com resultados muito semelhantes, estão a consumir mais 

recursos naturais do que o seu país é capaz de regenerar ou 

reabsorver, resultando num saldo negativo. 

No entanto, é também necessário ter em conta a população e o 

espaço que cada país representa25, constatando-se que num país com 

menor área e maior população, o seu ‘saldo ambiental’ é 

sensivelmente o mesmo que outro com maior área e menor 

população, como são os casos da Holanda e de Portugal. Esta 

circunstância dita que 10,7 milhões de pessoas em Portugal estão a 

consumir aproximadamente o mesmo que consomem 16,7 milhões 

pessoas na Holanda, com a agravante de em Portugal haver uma 

maior quantidade de área disponível para consumir, regenerar e 

reabsorver. 

O caso do Brasil (tef – 2.36, tb – 7.26) é completamente diferente, 

acima de tudo por questões de escala, tanto populacional como 

geográfica. O consumo de recursos naturais é bastante reduzido tendo 

em conta os seus 201,1 milhões de habitantes, bem como pelo facto 

de uma grande parte do seu território ser ocupado pela floresta 

amazónica, que contribui em grande parte para a sua reserva natural, 

obtendo desta forma um ‘saldo ambiental’ bastante positivo. 

 A nível social a Holanda apresenta o melhor índice de 

desenvolvimento humano entre os três, e ocupa a sexta posição a 

nível mundial (com o valor de 0.958) sendo a tabela liderada pela 

Noruega, com o valor de 0.971. O Brasil, segundo a ONU, com a 

classificação apresentada (0.807 – 70º lugar a nível mundial) integra o 

grupo de ‘Países Desenvolvidos’ deixando o grupo de ‘Países em 

Desenvolvimento’ se apenas se considerar este indicador. No entanto, 

                                                
23 Nota do autor: TEF – Total Ecological Footprint 
24 Nota do autor: TB – Total Biocapacity 
25 Nota do autor: Área total de cada pais: Holanda – 41,543 km2; Portugal – 92,000 km2; 
Brasil – 8,514,000 km2; População de cada pais: Holanda – 16,783,092; Portugal – 
10,735,765; Brasil – 201,103,330. Fonte: CIA – The World Factbook – sitio em linha: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - consultado em 
Julho de 2010 
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com a conjugação do indicador económico, este é relegado de novo 

para o grupo de ‘Países em Desenvolvimento’. O caso português é 

marcado pelo valor de 0.900, que o situa na posição número trinta e 

três à escala mundial. Mais à frente este tópico será mais aprofundado 

ao ser realizada uma descrição individual de cada país. 

 Em relação à presença e intervenção do Design nos diferentes países 

em estudo detecta-se que a Holanda leva a dianteira quanto ao 

número de trabalhos de investigação na área do Design ligados à 

Sustentabilidade, principalmente na categoria de investigações de 

mestrado. Esta métrica simples indicia a existência na Holanda de 

uma maior preocupação na geração de conhecimento na disciplina 

de Design que esteja interligado com a problemática da 

Sustentabilidade, havendo um maior reconhecimento do Design 

enquanto ferramenta para se obter uma produção mais sustentável. 

Na pesquisa realizada ao sítio em linha do Ministério da Educação 

brasileiro e respectivo banco de documentos26, os resultados obtidos 

demonstram um envolvimento sólido da disciplina de Design com a 

Sustentabilidade dando a indicação de que existe alguma 

preocupação com a transição de um paradigma não sustentável para 

um sustentável. Contudo, estabelecendo uma relação destes dados 

com a população total nacional brasileira, esta revela um rácio 

inferior ao da Holanda mas ainda assim superior ao de Portugal. 

 

Tendo sido feita acima a descrição dos dados dos indicadores 

seleccionados referentes aos três países segue-se então uma avaliação crítica, 

resultante da conjugação dos mesmos indicadores ao nível nacional 

individualmente e, a articulação desta análise com as ENDS de cada país, cujo 

objectivo é o aprofundamento da análise do estado e progresso de 

Desenvolvimento Sustentável nos países visados. 

 

                                                
26 Nota do autor: Sitio em linha - http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/ - Consultado em 
Agosto de 2010 
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Desenvolvimento Sustentável em Portugal 

Como apresentado na Tabela 1 página 27, Portugal encontra-se no 

patamar mais elevado de desenvolvimento económico e social (no campo 

económico é considerado um país desenvolvido, com uma economia guiada pela 

inovação (Schwab, 2009, p. 260), e na área social no indicador HDI apresenta um 

valor de 0,900 sendo o mínimo para ser considerado um país desenvolvido 

0,80027). No vector da Saúde e Educação Primária e das Infra-estruturas, onde 

atinge as melhores pontuações, Portugal encontra-se no valor médio dos países 

Desenvolvidos, segundo o GCI, reflectindo o valor também apresentado pelo 

Índice de Desenvolvimento Humano.  

 A nível social, Portugal assume a 33ª posição do ranking mundial do HDI, 

com a pontuação de 0,900, o que reflecte algumas lacunas existentes 

nomeadamente no nível de literacia da população, na frequência académica, ou 

mesmo no produto interno bruto. 

 Em relação à performance ambiental, segundo a ‘Ecological Footprint 

Network’, o país revela um consumo de recursos muito acima do que 

internamente é capaz de produzir, regenerar, ou reabsorver. 

 Quanto à área de Design, a Faculdade de Arquitectura da Universidade 

Técnica de Lisboa ainda apresenta um baixo número de dissertações de mestrado 

relacionadas com o tema da Sustentabilidade, o que pode ser indicativo, por parte 

dos estudantes, da falta de compreensão do desafio que a Sustentabilidade impõe. 

No entanto, as nove investigações tendentes a doutoramento ligadas à 

Sustentabilidade que a Faculdade propõe podem ser também interpretadas como 

um meio de promoção ou sensibilização futura de práticas e directrizes 

sustentáveis junto da comunidade académica, sobretudo se os seus autores vierem 

a integrar o corpo docente da Faculdade ou de outras instituições de ensino. 

 A interpretação feita através dos dados recolhidos posiciona Portugal no 

espectro de Desenvolvimento Sustentável como um país cuja estrutura possibilita 

condições sociais dentro dos níveis dos países de topo. Contudo, a caracterização 

do perfil económico e ambiental coloca o país em atraso em relação ao seu 

desenvolvimento social.  

                                                
27 Fonte: Sítio oficial em linha do UNDP http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hdi/ - 
consultado em Julho de 2010 
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 Como forma de resposta a este atraso, algumas medidas políticas foram 

apresentadas na ENDS portuguesa, sendo aqui destacadas as seguintes:  

 a preparação da estrutura educacional para a ‘Sociedade do 

Conhecimento’ (ENDS 2015, 2009, p.10); 

 o incentivo do reforço ao investimento em Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) pelas empresas (ENDS 2015, 2009, p.32); 

 o crescimento económico mais eficiente no uso da energia e dos 

recursos naturais e com menor impacto no ambiente, designadamente 

nas alterações climáticas (ENDS 2015, 2009, p.34); 

 o desenvolvimento de novas políticas e medidas, apostando numa 

descarbonificação da economia portuguesa (ENDS 2015, 2009, p.45).  

 o aproveitamento dos oceanos como factor de diferenciação e 

desenvolvimento (ENDS 2015, 2009, p.51); 

 a melhoria das condições de trabalho, nomeadamente de saúde e 

segurança no exercício da actividade (ENDS 2015, 2009, p.91). 

Assim, o desenvolvimento sustentável no caso português distingue-se pelas 

iniciativas políticas que estão a ser implementadas na actualidade de modo a 

incentivar a sua economia, bem como a sua educação e formação profissional, a 

abordar questões associadas à Sustentabilidade, cujos efeitos e resultados se 

tornarão tangíveis futuramente, marcando o início da transição para um 

paradigma sustentável. 

Desenvolvimento Sustentável na Holanda 

 A análise dos dados referentes à Holanda conduz a uma interpretação que 

a coloca numa posição de avançado estado de Desenvolvimento Sustentável. Se 

por um lado, a nível económico, é notável a posição desta no ranking 

apresentado pelo ‘World Economic Forúm’ (10ª posição mundial) dada a sua 

dimensão e população, por outro, na dimensão social é também um país líder, 

como é visível no indicador do seu Quociente de Desenvolvimento Humano. 

No plano ambiental o país apresenta uma elevada taxa de consumo de 

recursos naturais e elevados impactes ambientais quando comparados com a sua 

biocapacidade. Contudo, parece haver uma percepção dos padrões de consumo, 
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produção e hábitos insustentáveis que caracterizam o Paradigma Actual por parte 

da comunidade académica (tendo como referência a Universidade de Tecnologia 

de Delft) dada a elevada quantidade de investigações em Design realizadas sobre 

o tema da Sustentabilidade. Sobretudo neste caso a investigação normalmente é 

conduzida em países subdesenvolvidos havendo intervenção efectiva no terreno, 

por parte dos mestrandos e/ou doutorandos, no sentido de apetrechar as 

populações visadas com competências que lhes permitam aceder a uma maior 

qualidade de vida e crescimento económico sustentável. 

Desta forma, quando comparada com outros países e, em particular com 

os referidos nesta investigação, a Holanda afirma-se como um dos países mais 

avançados a nível de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, como é referido 

na ENDS Holandesa, esta posição não significa que o país tenha atingido os 

padrões de Sustentabilidade desejados, pesando muito nesta avaliação o seu 

impacte ambiental negativo (van Zijst, 2006, p.61). 

Quanto ao plano de acção delineado pelo governo Holandês, na ENDS 

Holandesa são focados seis campos onde são concentrados os maiores esforços 

para atingir um melhor nível de Sustentabilidade nacional que são os seguintes 

(van Zijst, 2006, p.58):  

 Transição para um futuro de energia sustentável 

 Transição para a mobilidade sustentável 

 Transição para uma agricultura sustentável  

 Transição para uma utilização sustentável de recursos e conservação 

da biodiversidade 

 Gestão sustentável da água 

 Construção, cidades e bairros sustentáveis 

O processo de desenvolvimento sustentável holandês demonstra uma 

maior maturidade quando comparado com o português. Essencialmente, a 

Holanda reconhece a problemática da Sustentabilidade, e segundo a sua 

estratégia de desenvolvimento sustentável, procura agir de forma mais focada, 

orientando esforços para sectores-chave da sua economia. É notória a 

compreensão dos passos a dar com o intuito de se tornar um pais mais 

sustentável, e fruto disso é a constatação do volume de investigações a serem 

realizadas sob o tema da Sustentabilidade, dando especial importância na 
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formação de conhecimento nesta área como meio de promover o 

desenvolvimento sustentável das actividades das suas empresas. 

Desenvolvimento Sustentável no Brasil 

Quanto ao Brasil, a avaliação dos dados apresentados na Tabela 1 

sugerem que o estado do seu desenvolvimento económico, social e ambiental se 

encontra pouco ligado com as questões associadas à Sustentabilidade. 

Segundo o GCI, o caso brasileiro é enquadrado no patamar de ‘Países em 

Desenvolvimento’ sendo possível verificar no diagrama apresentado na 

publicação do ‘WEF’ a baixa avaliação nos vectores de Infra-estruturas, 

Instituições e Inovação, embora estas avaliações sejam equilibradas pela 

dimensão do mercado interno, bem como pela saúde e educação primária 

existentes. 

Na avaliação do HDI, segundo a ONU, o Brasil encontra-se dentro do 

grupo de países desenvolvidos, e se tivermos em conta a população total 

brasileira (cerca de 201 milhões de pessoas), o valor ganha outra expressão 

bastante mais positiva. 

A pegada ecológica de um cidadão brasileiro encontra-se dentro da 

biocapacidade do seu país, sendo também relevante referir que a floresta 

Amazónica representa cerca de 49% do território brasileiro segundo o ‘World 

Wild Fund’28 (WWF), afirmando-se como um vasta região rica em recursos 

naturais e também em índices de retenção de carbono. 

Em relação à geração de conhecimento na disciplina de Design sobre 

Sustentabilidade, a pesquisa realizada ao banco de publicações de investigação 

do Ministério da Educação Brasileiro revelou um número considerável de 

investigações, tanto de Doutoramento como de Mestrado, o que indicia a 

existência de um reconhecimento da problemática da Sustentabilidade, bem 

como de se estar a procurar estabelecer novas directrizes da prática da disciplina 

que estejam em consonância com o novo paradigma.  

Como conclusão final considera-se que o Brasil demonstra um grande 

potencial económico. No entanto, para que tal potencial seja alavancado, a 

                                                
28 Fonte: Sitio em linha do World Wild Fund brasileiro, consultado em Julho de 2010 -
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/amazonia/  
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criação de infra-estruturas deverá ser gerada em consonância com as directrizes 

de Desenvolvimento Sustentável difundidas pela ONU, tomando especial atenção 

ao desgaste que tal desenvolvimento terá na sua pegada ecológica.  

A pesquisa de uma ENDS brasileira geral nos sítios em linha 

governamentais brasileiros bem como na base de dados da UNDSD não obteve 

nenhum resultado, tendo sido apenas possível encontrar documentos relativos a 

estratégias de Desenvolvimento Sustentável de regiões do país. Esta circunstância 

limita a compreensão da forma como os órgãos decisores brasileiros estão a 

abordar o tema do Desenvolvimento Sustentável em todo o país. Foi possível, no 

entanto, observar a existência de diversos organismos cuja actividade se centra 

neste tema, como é o caso da ‘Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

Sustentável’ ou a ‘Comissão Interministerial de Desenvolvimento Sustentável’, o 

que é revelador da existência de uma mobilização institucional para as questões 

ligadas à Sustentabilidade. 

O Brasil posiciona-se, assim, no espectro do Desenvolvimento 

Sustentável, como uma nação que, tanto a nível ambiental como económico, 

revela grandes perspectivas futuras de desenvolvimento, e que a nível social, 

muito por razão da sua extensa população, dificilmente conseguirá obter uma 

melhor posição no HDI. A geração de conhecimento acerca de Sustentabilidade 

na área da disciplina de Design, pode ainda ser potenciada, e surgir como mais 

uma força promotora do desenvolvimento sustentável. 

 

Análise comparativa internacional  

 A partir do estudo desenvolvido de compreensão das directrizes de 

Desenvolvimento Sustentável definidas pela ONU e do estudo do perfil dos países 

Holanda, Portugal e Brasil, constata-se o seguinte: 

 

 A ONU assume-se como elemento agregador e promotor de um 

consenso global acerca das acções e estratégias a serem 

implementadas a nível nacional, que apresentem resultados à escala 

global. 
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 O processo de acompanhamento, monitorização e controlo do 

Desenvolvimento Sustentável a nível nacional é realizado através de 

mais de 100 indicadores, o que significa que para se encontrar um 

posicionamento de cada nação, em particular os casos estudados, se 

teve de recorrer a meios não estandardizados internacionalmente. Esta 

é uma limitação do estudo desde já assumida. 

 A transição para um futuro mais sustentável está a ser realizada de 

forma sistémica tendo como principal agente promotor um órgão de 

dimensão mundial, como é o caso da ONU, que emite para os 

espaços nacionais directrizes e estratégias a serem implementadas. 

Segue-se então a criação de projectos e políticas no espaço nacional 

que regulamentam, orientam, incutem e exigem aos intervenientes 

nesse contexto (indivíduos, empresas, comunidades, entre outros) 

novas práticas, comportamentos, hábitos e princípios. 

 A geração de conhecimento adaptado ao novo paradigma constitui-se 

como uma das principais medidas a ser implementada, como é 

referido no caso holandês. 
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 O papel da Cultura e da Liderança 

 “Ultimately, the pursuit of sustainability is a local undertaking 

not only because each community is ecologically and culturally 

unique but also because its citizens have specific place-based needs 

and requirements.”29 

Rhoades, 2006, p. 1 

A inclusão deste tópico no decurso desta investigação prende-se com a 

necessidade de compreender quais os principais alvos de adaptação, 

transformação ou evolução numa sociedade para que a integração das directrizes 

sustentáveis seja feita de forma consistente e o mais célere possível. 

 No ponto anterior foi feito um balanço do estado de Desenvolvimento 

Sustentável de três países, no entanto, a compreensão de como é feita a 

assimilação das directrizes e a sua tradução em políticas e estratégias relativas à 

Sustentabilidade por parte de cada nação é de extrema relevância. 

 Procura-se então compreender o que poderá facilitar a adopção dos novos 

valores, princípios ou práticas numa sociedade, tirando partido de uma 

comparação entre os países em estudo nesta dissertação, no campo que os torna 

distintos de qualquer outra nação – a sua cultura. 

“There are deeply rooted values that differ between cultures 

that make a significant difference to the way societies are organized, 

the kind of role government plays, and how the various 

organizations within societies work.”30 

Wursten, 1997, p. 3 

                                                
29 TL: “Por último, a busca da Sustentabilidade é construída localmente não só por que 
cada comunidade é ecológica e culturalmente única, mas também porque os cidadãos 
têm específicas necessidades e requisitos” 
30 TL: “Existem valores profundamente intrínsecos que se distinguem entre culturas que 
diferencia significativamente a forma como as sociedades estão organizadas, o tipo de 
papel que o governo tem, e como as variadas organizações numa sociedade funcionam” 
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 Como foi referido por Wursten31, existe uma relação directa na forma 

como a cultura nacional influência a organização das sociedades e papel do 

governo. 

 O conceito de cultura pode ser definido como “a expressão generalizada 

da humanidade, a expressão da sua criatividade32”, encontrando-se também 

“interligada ao significado, conhecimento, talentos, indústrias, civilização e 

valores.33” (KEA European Affairs, 2009, p.3) podendo afirmar-se que encontra o 

seu suporte ou meio em qualquer produção ou exteriorização de um indivíduo, 

ganhando forma num produto materializado fisicamente ou apenas estar 

confinada a atitudes, comportamentos, vontades ou desejos. 

Ainda segundo a KEA – European Affairs, o principal papel ou função da cultura 

numa comunidade é o de “contribuir para o fortalecimento de laços sociais entre 

comunidades nutrindo também a auto-estima de indivíduos e organizações e por 

fim o bem-estar dos mesmos”34, e por esta mesma razão, a assunção da 

Sustentabilidade por parte de uma sociedade deverá ter em conta a forma como 

esta se integra no seu património cultural, servindo esta também como um agente 

importantíssimo na proliferação, promoção e expansão da mesma. 

“Within the community development field, culture is defined 

broadly as being the whole complex of distinctive spiritual, material, 

intellectual and emotional features that characterize a society or 

social group. It includes not only the arts and letters, but also modes 

of life, the fundamental rights of the human being, value systems, 

traditions and beliefs”35  

                                                
31 Nota do autor: Huib Wursten é o autor do internacionalmente premiado artigo “Mental 
Images – The influence of culture on (economic) policy”, no qual realiza uma explanação 
da forma como a cultura de uma nação influencia o funcionamento de uma organização e 
como esta se estrutura internamente. Importa referir que no seu currículo consta também o 
seu envolvimento no Programa de Desenvolvimento da Nações Unidas.. 
32 Expressão original - “Culture is the general expression of humanity, the expression of its 
creativity.” 
33 Expressão original utilizada - “Culture is linked to meaning, knowledge, talents, 
industries, civilisation and values.”  
34 Expressão original - “Culture contributes to strengthening social ties among communities 
and thereby nurtures individual as well as organizations self-esteem and ultimately well-
being.” 
35 TL: “Dentro do campo de desenvolvimento comunitário, a cultura é definida geralmente 
como sendo um complexo conjunto de distintas características espirituais, materiais, 
intelectuais e emocionais de uma sociedade ou grupo social. Inclui não só as artes e 
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Unesco, 1995, p.22 

A necessidade de formulação de novas medidas, estratégias ou políticas e 

a adaptação ou alteração dos hábitos e práticas tanto do tecido empresarial como 

dos cidadãos individuais envolvidos numa sociedade, que estejam de acordo com 

o Desenvolvimento Sustentável proposto pela Agenda 21, será um processo que 

será condicionado pela inclusão destes na sua cultura. 

Procurando descrever com maior pormenor o envolvimento da cultura em 

questões associadas ao Desenvolvimento Sustentável, é apresentado um excerto 

do trabalho desenvolvido por Roseland (2005) e restantes colaboradores na 

publicação “Towards sustainable communities: Resources for citizens and their 

governments” de 2005, onde são enunciados seis princípios de Sustentabilidade, 

que requerem uma forte alteração no comportamento e atitude de qualquer 

indivíduo, exigindo assim uma evolução cultural. São eles: 

 Minimizar o consumo de capital natural 

- Implica viver dentro dos limites ecológicos, preservando e 

optimizando o consumo de recursos naturais 

 Melhorar o capital físico 

- Significa prestar especial atenção às infra-estruturas comunitárias 

 Fortalecer o capital económico 

- Significa, por um lado, a optimização de recursos económicos 

procurando realizar mais com menos e, por outro, a promoção da 

circulação do bem económico dentro de uma comunidade 

 Aumentar o capital humano 

- Demonstra a necessidade de promover o desenvolvimento de 

capital humano em áreas como a saúde, educação, nutrição, 

literacia, e coesão familiar e comunitária 

 Multiplicar o capital social 

- Demonstra a necessidade de haver um eficiente envolvimento 

dos órgãos governamentais e fortes organizações no 

desenvolvimento de capacidades, colaboração e parcerias 

 Potenciar o capital cultural 

                                                                                                                               
letras, mas também modos de vida, direitos fundamentais dos seres humanos, sistemas de 
valores, tradições e crenças” 
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- Implica a responsabilidade de proteger a identidade cultural 

Perante as implicações apresentadas associadas à evolução da 

implementação da Sustentabilidade num contexto nacional e respectiva cultura, 

procura-se de seguida compreender de que forma esta pode acontecer 

considerando as caracterizações culturais dos três países em análise neste estudo 

e, a forma como organizações nesses contextos se estruturam e desenvolvem a 

sua actividade. 

Realiza-se então a interpretação da cultura portuguesa, holandesa e 

brasileira, com recurso privilegiado aos estudos realizados por Hofstede (1991) e 

Wursten (1997).  

Através do método de caracterização cultural constituída pelas quatro 

dimensões culturais que Hofstede (1991) estruturou, bem como da revisão 

bibliográfica da sua publicação “Cultures and Organizations – Software of the 

mind” datada de 1991, e feito o cruzamento com o trabalho de Wursten (1997), 

pretende-se compreender como pode a integração da Sustentabilidade ser 

agilizada numa organização e, quais os meios ou agentes com responsabilidade 

de a promover nesse contexto. Destaca-se a referência à forma como o Design 

pode intervir. 

“Culture is defined as the collective, mental programming 

which distinguishes one group or category of people from 

another.”36 

Wursten, 1997, p. 6 

 Num trabalho realizado para a empresa IBM durante os anos 1967 e 

1973, Hofstede analisou a base de dados de cerca de cento e dezasseis mil 

colaboradores da empresa, de cinquenta países e três regiões. A partir dos dados 

recolhidos, Hofstede desenvolveu um modelo que identifica quatro dimensões 

                                                
36 TL: “Cultura é definida como a programação cultural colectiva que distingue um grupo 
ou categoria de pessoas de outra” 
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primárias que caracterizavam a diferenciação entre as culturas37. Segue-se então a 

apresentação e descrição de cada uma das dimensões38: 

 A distância ao poder  

- Esta dimensão mede a tolerância que os membros menos 

influentes de uma instituição ou organização têm ao facto do 

poder ser distribuído de forma desigual. 

 Individualismo vs Colectivismo 

- Esta dimensão mede a forma como os indivíduos se identificam 

numa cultura medindo a importância da sua pertença a grupos 

sociais. 

 Masculinidade vs Feminilidade  

- Esta dimensão mede a forma como uma cultura é mais sensível 

aos valores femininos ou masculinos. 

 Controlo da Incerteza 

- Esta dimensão mede o quão ansiosos demonstram ser os 

indivíduos de uma cultura face ao desconhecido, e a forma como 

estes se relacionam com a incerteza e risco. 

 

Caracterização cultural dos três países de referência 

 Para a realização da apreciação cultural de cada um dos países serão 

apresentados os respectivos valores nas quatro dimensões de Hofstede, servindo 

estes como ponto de partida a uma interpretação que é posteriormente 

contextualizada em termos do Desenvolvimento Sustentável e da intervenção da 

disciplina de Design. 

                                                
37 Fonte: Sitio em linha da organização “The International Business Center” - http://geert-
hofstede.international-business-center.com/ - consultado em Julho de 2010 
38 Fonte: Sitio em linha da organização “The International Business Center” - 
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_netherlands.shtml - consultado em Julho de 2010 
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A cultura Holandesa. 

 

 

 

Tabela 2 - Enquadramento cultural holandês segundo as dimensões de Hofstede 

 

 A descrição da cultura holandesa efectuada por Hofstede apresenta uma 

elevada pontuação na dimensão de ‘Individualismo vs Colectivismo’, (ocupa o 

quarto lugar a nível mundial com o mesmo valor do Canadá) o que é indiciador 

desta ser uma sociedade com atitudes mais individualistas. Esta circunstância 

exprime-se na constatação de a população holandesa se preocupar sobretudo 

com o que se relaciona com a própria pessoa e com os familiares mais chegados.  

 Em relação à dimensão do ‘Controlo da Incerteza’, esta é a segunda mais 

elevada pontuação da cultura holandesa. No entanto, esse valor encontra-se 

abaixo da média mundial (64). Esta vertente cultural manifesta-se essencialmente 

na procura da redução do risco, o que pode ser feito pela criação de leis, regras, 

políticas e regulamentos, de forma a cobrir qualquer situação ou circunstância 

inesperada, no entanto, este não é o caso da cultura holandesa, pois esta não 

sente necessidade de se precaver de situações inesperadas ou imprevisíveis, 

sugerindo uma maior facilidade de adaptação a novos contextos ou meios.39 

 Quando considerada a dimensão de ‘Masculinidade vs Feminilidade’, no 

caso holandês observa-se uma baixa diferenciação entre o género formulando um 

padrão de atitudes e ideologias modestas, privilegiando a igualdade, solidariedade 

e qualidade de vida, assente no consenso e confiança geral, e ainda revelando 

                                                
39 Op. cit. 
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valores baseados na proximidade, permissividade e empatia nas relações 

pessoais.40 

 Por último, na dimensão ‘Distância ao Poder’, a Holanda apresenta um 

valor mais uma vez abaixo da média mundial (Holanda: 38; média mundial: 55), 

afirmando-se como um pais cuja cultura não aceita que o poder seja distribuído 

de forma desigual. Encontra-se desta forma uma interligação e coerência entre 

esta dimensão e a de ‘Masculinidade vs Feminilidade’. Em culturas que 

apresentem baixos valores nesta dimensão assiste-se, segundo Wursten (1997, 

p.7) à promoção da participação de qualquer indivíduo num meio, expondo e 

criando capacidades críticas e de livre opinião, relegando para segundo plano o 

papel da autoridade, que é considerada condicionante da independência e 

autonomia. 

 Em síntese, e segundo Hofstede a cultura holandesa é dominada por 

valores de igualdade, estabilidade, independência que são reforçados pela 

importância que é dada à individualidade demonstrando que cada pessoa 

depende acima de tudo de si própria. (Wursten, 1997, p.11). Acresce ainda a 

baixa aversão ao risco desta cultura que se assume como flexível e aberta a 

desafios. 

 

 

 A cultura portuguesa 

 

 

Tabela 3 - Enquadramento cultural português segundo as dimensões de Hofstede 

 Na interpretação dos dados referentes ao caso português fornecidos pelo 

estudo de Hofstede destaca-se inicialmente o valor associado à dimensão de 

                                                
40 Op. cit. 
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‘Controlo da Incerteza’. Segundo Hofstede, Portugal posiciona-se como o segundo 

país com maior valor nesta dimensão sendo apenas ultrapassado pela Grécia. 

 A interpretação que pode ser feita a partir deste dado é a de que a 

população portuguesa não se sente confortável com a exposição ao risco. Como 

tal, por forma a melhor controlar o meio ambiente ou contexto em que os 

indivíduos se inserem procuram criar-se formalidades e códigos pelos quais os 

indivíduos se possam reger, procurando-se deste modo reforçar e garantir o 

sentimento de pertença a um determinado grupo (Wursten, 1997, p. 15). 

 Na abordagem às restantes três dimensões, é bastante notória a lógica de 

fundo que as agrega. Constata-se ser a cultura portuguesa de natureza colectivista, 

ou seja, a sua dinâmica assenta em valores de entreajuda e cooperação bem 

como na alta necessidade de segurança que pode ser obtida pela proximidade 

entre os indivíduos. Aceita-se, de certa forma, que o poder seja distribuído de 

forma desigual, por haver necessidade de recurso a referências, sejam estas 

individuais ou sob a forma de organização. A função destas ‘instituições’ de 

referência é a de serem o garante de segurança, sendo o poder que detêm e que 

lhes foi delegado, uma forma de servir os propósitos, objectivos e necessidades da 

comunidade. (Wursten, 1997, p. 11) 

 O valor de 31 na dimensão ‘Masculinidade vs Feminilidade’ (abaixo da 

média mundial que é de 50) reforça ainda mais o facto de na cultura portuguesa 

ser dado elevado valor ao consenso e igualdade entre os seus elementos, expondo 

mais uma vez a necessidade de mobilização conjunta. (Wursten, 1997, p. 15) 

 Em suma, culturalmente a população portuguesa procura agir consoante o 

que está predefinido formalmente, numa mobilização conjunta e em massa, por 

forma a não expor a sua individualidade ao risco e a uma eventual falta de 

integração social. É possível afirmar que esta cultura valoriza a necessidade de 

protecção e de proteger, promovendo deste modo a instituição, por meio de um 

consenso geral, de um agente capaz de manter a coesão da comunidade e que 

garanta a estabilidade da mesma. 

 

 



Faculdade de Arquitectura – UTL 
Dissertação de Mestrado em Design de Produto 
 

Manuel Damião Ferreira 40 

 
A cultura brasileira 

 

 

Tabela 4 - Enquadramento cultural brasileiro segundo as dimensões de Hofstede 

Quanto ao caso brasileiro, este revela ser um caso bastante equilibrado. 

 É possível realçar o receio da incerteza por este se encontrar acima da 

média mundial (64), o que sugere a necessidade de haver mecanismos que 

assegurem a estabilidade pessoal ou comunitária. A este perfil cultural está 

também associada alguma resistência à mudança por esta poder significar uma 

ruptura ou evolução (indesejada) das normas ou regras estabelecidas. 

 Existe alguma proximidade entre agentes ou intervenientes na cultura 

brasileira uma vez que esta se define como mais colectivista do que 

individualista. Contudo, na dimensão relacionada com o espectro masculinidade 

e feminilidade, esta cultura revela não haver uma prevalência de nenhum dos 

extremos deste indicador. 

 Esta é também a situação do valor atribuído à dimensão relacionada com 

a distribuição de poder. Todavia, nesta dimensão a cultura brasileira tende a 

aproximar-se de um perfil em que existe alguma aceitação da desigualdade do 

mesmo. Há assim uma maior necessidade de dependência e do consequente 

estabelecimento de uma hierarquia que deve acima de tudo ser estabelecida e 

mantida pela confiança existente nos elementos que detêm mais poder (Wursten, 

1997, p. 9). 

 Desta forma, observa-se uma caracterização cultural que se distingue pela 

existência de equilíbrio em três das quatro avaliações consideradas. Referimo-nos 

à existência de alguns valores colectivos tais como o estreitamento de relações 

pessoais, a promoção da criação de um núcleo comunitário que ambiciona a 
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estabilidade geral sem se expor demasiado a realidades que se revelem mais 

difíceis de controlar. Da mesma forma constata-se uma tendência de delegar 

alguma autoridade a alguns elementos da sua comunidade por forma a garantir a 

necessidade de segurança da população.  

 

 

O envolvimento das três culturas no contexto de Desenvolvimento Sustentável  

 

 Através da caracterização cultural dos três países foi-nos possível 

compreender que, provavelmente, a incorporação dos valores associados à 

Sustentabilidade varia de cultura para cultura. 

 Dos exemplos apreciados afirma-se uma Holanda individualista, 

compensada pela influência de valores ‘femininos’, com a necessidade de se 

definir como uma sociedade assente na igualdade entre os seus membros como 

elemento promotor de uma melhor qualidade de vida, que lida confortavelmente 

com a exposição ao risco ou com a mudança e que potencia o papel ou 

participação individual de cada pessoa através da sua opinião ou experiência. 

 Portugal, por outro lado, demonstra ser um país com grande dependência 

da implementação de uma hierarquia, procurando através desta estabelecer uma 

referência reguladora no seu meio. É uma cultura caracterizada por ter forte 

receio da incerteza, o que se manifesta na forma resistente como lida com a 

adaptação a novas directrizes ou ambientes o que associado a uma dinâmica 

colectiva, significa a delegação das tomadas de decisão em agentes mais 

influentes ou poderosos. 

 Por último o caso brasileiro que em termos culturais se assemelha bastante 

ao português por haver uma óbvia aproximação dos valores expostos nas 

dimensões de Hofstede, com excepção do ‘Controlo da Incerteza’. Apesar de se 

notar uma tendência para o estabelecimento de uma hierarquia, constata-se uma 

maior facilidade de adaptação a novos contextos quando em comparação com 

Portugal. 

 Como forma de conclusão, é importante ter em conta a seguinte afirmação 

de Wursten (1997, p.6): 
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“Culture cannot be used as an explanation for everything that 

happens in society. (…) However, as people become aware of 

themselves in relation to their environment, they are able to make 

new choices. And, when examining individual life histories, we find 

that the choices people make are by no means random. We 

recognize regularities, ‘scripts’, which can be traced back to deeply 

rooted values in people’s personalities that give direction to their 

(re)actions to their surroundings.”41 

Wursten, 1991, p.6 

  No seguimento da afirmação de Wursten, se na cultura se encontram 

suportes que influenciam a acção, intervenção ou reflexão dos seus indivíduos no 

seu meio, a importante questão a ser respondida é: Como poderão novos valores 

e princípios Sustentáveis vir a incorporar as estruturas culturais já estabelecidas? 

 Tendo em conta a caracterização dos três países dir-se-ia que o caso de 

Portugal é aquele em que estes valores e princípios mais dificilmente serão 

incorporados. Tal deve-se sobretudo à alta resistência à mudança e a sua 

dependência de um líder o que poderá conduzir a uma estagnação do progresso 

na direcção do Desenvolvimento Sustentável se a liderança em causa não estiver 

comprometida com essa orientação. Mas, se tal compromisso existir, a 

mobilidade colectiva em prol desse objectivo será acentuada, e o progresso 

poderá ter uma evolução mais significativa. Evidencia-se assim, o papel dos 

elementos líderes que assumem especial importância neste contexto enquanto 

órgãos encarregues e capacitados de alavancar esta mobilização plural. 

                                                
41 TL: “A cultura não pode ser usada como explicação para qualquer acontecimento numa 
sociedade. (...) No entanto, assim que as pessoas se tornam conscientes do seu papel em 
relação ao seu meio, detêm o poder de realizar novas decisões. E, quando se avaliam 
histórias individuais, descobre-se que as escolhas realizadas não são de todo aleatórias. 
Reconhecemos padrões, ‘scripts’, que podem ser seguidos até valores profundamente 
enraizados nas personalidades das pessoas que orientam as suas (re)acções no seu meio.” 
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 “(…) we are at a juncture that offers tremendous opportunity 

despite the complexity and challenges we face. Yet new 

manifestations of leadership are required.”42 

McEwen, Schmidt, Avastone - Mindsets in 
Action, 2007, p. 7 

 No caso holandês a estrutura cultural apresenta-se menos estratificada em 

termos sociais possibilitando uma maior agilidade que é potenciada pela 

promoção do papel individual e independente de cada pessoa. Acredita-se que a 

conjugação dos valores considerados ‘femininos’ de protecção, segurança, e 

igualdade, com a horizontalidade do seu sistema organizacional, e a autonomia e 

individualidade, favorecem fortemente a adesão desta cultura aos valores e 

princípios associados à Sustentabilidade. Acresce o facto desta cultura apresentar 

um elevado índice de necessidade de controlo da incerteza, logo, facilidade de 

adaptação. O papel da liderança não terá o mesmo destaque que no caso 

português tem, uma vez que a cada um é dada a possibilidade de intervenção e o 

consenso suporta a tomada de decisão. 

 A cultura brasileira, embora semelhante à portuguesa, poderá mais 

facilmente que esta assimilar directrizes sustentáveis. Isto acontece acima de tudo 

por haver um maior conforto na adaptação a novos contextos. Uma vez que se 

encontra ainda ‘Em Desenvolvimento’, a oportunidade de formatação desse 

desenvolvimento segundo cânones sustentáveis possibilitará ao Brasil situar-se 

num patamar de Sustentabilidade bastante avançado. Para tanto, é necessário 

garantir-se uma liderança com essas preocupações, uma vez que a procura de 

uma hierarquia social se encontra presente na cultura brasileira. 

 

Relações entre Design e Cultura 

“(…) I have come to the conclusion that the culture of a 

country shapes it’s forms and that these forms eventually shape us”43 

                                                
42 TL: “(...) encontramo-nos numa conjuntura que oferece oportunidades tremendas apesar 
das complexidades e desafios que encaramos. Contudo novas manifestações de liderança 
são exigidas.” 
43 TL: “(...) Cheguei à conclusão de que a cultura de um país modela as suas formas e que 
eventualmente essas formas nos modelam a nós” 
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Papanek, 1995, p. 140 

 Se a manifestação da cultura se suporta na arte, na linguagem, no hábitos 

ou preferências, e se a disciplina de Design se encarrega de transmitir, comunicar 

e produzir materialmente novos conteúdos ou objectos, é notória a estreita 

influência recíproca que existe entre o Design e a Cultura. (Christiaans e Diehl, 

2007, p. 2). 

 Se num primeiro momento a cultura se expressa nos modos acima 

referidos, existe então uma influência da cultura do designer nos seus processos e 

na sua produção final. Se num segundo momento, considerarmos que a cultura é, 

não só mas também, constituída pelo que o designer produz, afirma-se a 

capacidade desse influenciar o património cultural de uma comunidade. Disto 

nos dá conta Montana (2004, p. 36) quando afirma o seguinte: 

“It is inevitable that both the designer and the person who 

commissions the design (…) will put across their own culture and 

the culture of their organization. Moreover, there is feedback 

creating another culture, and object and image culture, derived from 

the products, services and brands themselves.”44 

 

 A relevância deste tópico neste projecto de investigação, e no contexto de 

transição entre paradigmas, prende-se com a constatação de que o Design poderá 

desempenhar um papel importante em duas frentes. 

 Numa primeira, como disciplina envolvida em processos de 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços que deverá ser alvo de uma 

reformulação dos seus métodos e processos, com o objectivo de impor novas 

considerações no acto de pensar, projectar e executar. Procura-se através desta 

transformação uma adaptação e sincronia do Design com o Desenvolvimento 

Sustentável cujo resultado se reflicta não apenas na organização que o acolhe, 

mas também no meio envolvente meio e sociedade no geral. 

                                                
44 TL: “É inevitável que tanto o designer como a pessoa que comissiona o Design (...) 
imponham a sua cultura ou a cultura da sua organização. E mais ainda, existe uma 
correspondência ao ser criada outra cultura, ou cultura de objectos e imagem, derivada 
dos próprios produtos, serviços ou marcas” 
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 Numa segunda dimensão, o Design encontra-se numa posição de 

privilegiada influência no meio em que intervém, isto é, sendo o factor cultural 

um dos condicionantes à integração de novos valores na sociedade e, o Design 

capaz de intervir na cultura, recai sobre este uma forte responsabilidade de 

promoção e difusão da Sustentabilidade. Tal como Langer (2004, p. 38) afirma: 

 “Designers hold much responsibility for forming culture, 

influencing values, making our complex world understandable and 

shaping the future.”45 

 

 Torna-se assim clara a importância que o Design pode ter na transição 

para um futuro mais sustentável. Mas como poderá este ser pensado, 

implementado, conduzido, processado e ser bem-sucedido da forma mais 

sustentável possível numa organização? Quais os mecanismos, métodos, 

estratégias ou políticas a serem aplicadas que possibilitem um resultado da 

actividade de Design altamente sustentável? Quem serão os principais 

responsáveis pela devida orientação da competência de Design numa empresa 

em direcção a um futuro mais sustentável? 

 A este respeito considera-se a afirmação de Langer por esta ser altamente 

concisa e directa na forma como relaciona o futuro do Design e o contexto em 

que este opera. 

 

“Design is essential but will be useless without new thinking 

in environmental value terms. Our survival depends on our 

succeeding to protect the environment and to design products and 

services in a sustainable, ecological way.”46 

Langer, 2004, p. 38 

                                                
45 TL: “Os designers possuem grande responsabilidade na formação da cultura, 
influenciando valores, tornando o nosso complexo mundo compreensível e configurando 
o futuro.” 
46 TL: “O Design é essencial mas será inútil sem uma nova reflexão em termos de valores 
ambientais. A nossa sobrevivência depende no nosso sucesso em proteger o ambiente e 
no Design de produtos e serviços de uma forma sustentável e ecológica” 
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II | A Sustentabilidade como Motor de 

Mudança para um Novo Paradigma 

 

 

“The world is primarily a closed system apart from the input 

of energy from the Sun” 

 Lee, Williams, 2006, p. 30 

 “No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it” 

Einstein 
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 A Gestão do Design 

Assume-se com a apresentação do capítulo anterior o estado de 

insustentabilidade do sistema de produção e consumo a nível global, e em 

particular das sociedades ocidentais.  

A necessidade de alteração das práticas de desenvolvimento, sejam estas 

num contexto nacional, empresarial ou pessoal, apenas será possível se existir a 

compreensão de quais os principais agentes que facilitarão essa transição. 

Como referido anteriormente, é reforçado o papel dos órgãos decisores ou 

líderes como orientadores e impulsionadores das novas regras e políticas. 

Contudo, para que a acção destes agentes seja possível e eficaz, novo 

conhecimento deverá ser gerado. 

Assim, a área da Sustentabilidade deverá fazer parte do cruzamento de 

conhecimentos que um elemento coordenador de uma unidade empresarial 

assimilará e aplicará, com o objectivo de integrar o seu produto no rumo da 

Sustentabilidade. 

É o caso da ‘Gestão do Design’. 

Avançamos então uma hipótese de resposta à questão de investigação: 

 

“A Gestão do Design assume-se como a área central na operação de 

traduzir a estratégia e visão de Sustentabilidade de uma empresa em 

produtos/serviços sustentáveis” 

 

Decorre então a circunstância de se iniciar este capítulo com uma 

explanação da sua natureza, limites e formulações da ‘Gestão do Design’. 

Definição  

A ‘Gestão do Design’ não encontra a sua definição numa única descrição. 

Não existe um consenso geral acerca dos seus contornos, limites e 

responsabilidades, acima de tudo porque a importância e responsabilidade que é 

dada ao Design varia de caso para caso. Em acréscimo, o próprio termo ‘Design’ 

na sua língua materna é bastante ambíguo, por se poder utilizar como um verbo, 
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e também por ser um substantivo (Best, 2006, p. 12), englobando assim qualquer 

outra disciplina que se encarregue de criar, construir e planear.  

Por esta razão vê-se dificultada a atribuição concreta da posição que um 

‘Gestor do Design’ ocupa na estrutura ou hierarquia de uma organização e, 

consequentemente, o tipo de responsabilidades que a este cabe, sendo estas ora 

mais limitadas ora mais abrangentes. 

Porém, existem convergências de opiniões e explicações acerca do papel 

e funções que um gestor do Design tem.  

Num primeiro momento, na década de 60 do século XX , o termo de 

Gestão do Design ganha visibilidade pela necessidade de monitorizar e controlar 

as relações entre uma agência de Design e os seus clientes. Decorrente desta 

necessidade, Farr em 1966 previu a criação de uma nova responsabilidade 

atribuída a um ‘Gestor do Design’, cuja função se basearia no assegurar da 

execução dos projectos de forma eficiente e na contínua e frutífera comunicação 

entre a agência de Design e os seus clientes (Mozota, 2003, p. 68). 

 Nesta plataforma de interacção entre a agência e os clientes, o 

enquadramento dos principais objectivos da ‘Gestão do Design’ regem-se pela 

necessidade de estabelecer este elo de ligação entre as duas partes que, segundo 

Mozota (2003, p. 70) passa, por um lado, pela familiarização dos gestores que 

comissionam o Design com o mesmo, e dos designers com a gestão e, por outro, 

pelo desenvolvimento de métodos e processos que integrem o Design na 

organização. 

 

 

 

 

 

 

 Numa dimensão teórica sintética, a definição e função da ‘Gestão do 

Design’ centra-se nestes dois objectivos. 

 No entanto, o tipo de responsabilidade, influência ou amplitude que a 

acção de um gestor do Design tem na prática varia de empresa para empresa. 

Figura 6 - Enquadramento da Gestão do Design 



 Faculdade de Arquitectura – UTL 
 Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira 51 

Disto são exemplo as diversas descrições feitas por variados profissionais abaixo 

apresentadas: 

 Peter Gorb - (in Mozota, 2003, p. 70) 

“Design management is the effective deployment by line managers of the 

design resources available to a company in order to help the company achieve its 

objectives”47 

 

 Patrick Hetzel - (in Mozota, 2003, p. 71) 

“(...) managing the creative process within the corporation; managing a 

company according to design principles, managing a design firm”48 

 

 Donald Patterson - (in Mozota, 2003, p. 71) 

“The key issue in managing the design process is creating the right 

relationship between design and all other areas of the corporation”49 

 

 Edo van Dijk (in Best, 2006, p. 202) 

“Design management ensures that the identity of the organization, its 

products and services are steered in the right direction in order to build the 

desired relationships with all its stakeholders, internally and externally.”50  

 

 Mary McBride - (in Best, 2006, p. 200) 

“Design management is the bridge between design and business that 

enables the designer’s voice to be heard.”51  

                                                
47 TL: “Gestão do Design é a efectiva alocação por parte dos gestores dos recursos de 
Design disponíveis numa empresa com o fim de a auxiliar na concretização dos seus 
objectivos” 
48 TL: “ Gerir o processo criativo numa corporação; gerir uma empresa de acordo com 
princípios de Design, gerir uma firma de Design” 
49 TL: “O elemento chave na gestão do Design é a criação do melhor relacionamento 
entre o design e as restantes áreas corporativas” 
50 TL: “A gestão do Design assegura a que a identidade das organizações, os seus produtos 
e serviços são conduzidos na direcção correcta para criar a desejada relação com todas as 
partes interessadas, internamente e externamente” 
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 Inyoung Choi (in Best, 2006, p. 198) 

“Design managers must understand good design and be able to 

incorporate an appropriate design for each branding or marketing strategy”52 

 

 Como foi também referido por Best (2006, p. 9) a ‘Gestão do Design’ não 

é uma vocação, carreira ou tema académico claramente definido, uma vez que 

nenhum ‘Gestor do Design’ terá a mesma experiência, treino ou ‘background’ que 

outro, quando ocupar um cargo responsável pela avaliação e decisão de 

projectos.  

Ainda segundo Best (2006, p. 16) o envolvimento da ‘Gestão do Design’ é 

notório na marca, nas comunicações, no ‘Design’ de produtos e/ou serviços, nos 

edifícios corporativos e estabelecimentos comerciais, nos sítios em linha na 

internet ou nas campanhas publicitárias de uma organização. É evidenciada uma 

exposição externa da ‘Gestão do Design’ como agente capaz de desenvolver 

respostas a pressões associadas à sua empresa, como legislações, 

regulamentações, políticas e mudanças de atitudes mundiais relativas à gestão de 

recursos tanto a nível global como local. 

Desta forma, sendo claro que se trata de um tema intrincado, existem 

sólidas linhas condutoras que os ‘Gestores do Design’ podem seguir de forma a 

gerir os investimentos feitos em ‘Design’ por forma a obter o máximo impacto em 

termos de negócio (Best, 2006, p.197). 

 

O posicionamento da Gestão do Design numa organização 

Nas descrições acima referidas constata-se a existência de três principais 

vectores da acção de um ‘Gestor do Design’.  

                                                                                                                               
51 TL: “Gestão do Design é a ponte entre Design e negócio que possibilita que a voz do 
designer seja ouvida” 
52 TL: “Os gestores do Design têm de compreender o bom Design e ser capazes de 
incorporar um projecto apropriado para cada estratégia de marketing ou branding” 
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Num primeiro, o gestor do Design deverá procurar envolver a 

competência de Design na actividade de uma organização aproximando os 

órgãos decisores, revelando desse modo a influência que pode ter. 

Uma vez reconhecida a importância do papel que o Design poderá ter 

destaca-se a necessidade de haver um estreitamento das relações entre todas as 

áreas ou departamentos de uma empresa, por forma a facilitar uma fluente 

transferência de conhecimentos e informações sediadas em cada uma dessas 

áreas que possam ser úteis para o desenvolvimento de novos projectos. A 

interdisciplinaridade assume-se assim como um segundo vector de acção. 

Num terceiro vector define-se a mobilização do recurso de Design, do 

departamento do Design, como elemento capaz e chave no desenvolvimento de 

respostas às estratégias de uma organização, perseguindo e visando alcançar os 

objectivos definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nestas três direcções de intervenção de um ‘Gestor do Design’ é 

reconhecida uma abordagem mais estratégica que segundo van Dijk (2006) 

deverá ser utilizada para definir e realizar a mudança (Best, 2006, p. 202). Este é 

também o ponto de vista de Marzano (Best, 2006, p. 201) quando refere a crucial 

envolvência existente por parte do Gestor do Design na escolha e definição do 

percurso a realizar pela organização. 

Ferry (2006) afirma que a forma como o processo de desenvolvimento de 

um projecto afecta a organização deverá ser compreendido possibilitando a 

exclusão do que não é necessário e deixando o essencial, procurando o sucesso 

Figura 7 - Posicionamento e relações da Gestão do Design 
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comercial do projecto o que resultará no retorno do investimento feito (Best, 

2006, p. 199). Tal compreensão assenta na preocupação de se obter uma 

perspectiva do trabalho desenvolvido por todas as competências de uma empresa 

o que, tal como referido por Patterson (Mozota, 2003, p. 71) e Hands (2009, p. 

26) reforça a procura de se estabelecerem relações do Design internamente.  

A intervenção do Gestor do Design no terceiro vector, como elemento 

mobilizador da competência de Design numa organização, segundo Mozota 

(2003, p. 189), ganha expressão no arranque e condução de um projecto de 

Design com a selecção dos seus intervenientes, o controlo de orçamento, a 

elaboração de um enunciado de projecto, a gestão da equipa, a avaliação do 

projecto, a alocação de ferramentas, etc. 

 

O Perfil de um ‘Gestor do Design’ 

 Tendo sido feito um levantamento básico do que é a ‘Gestão do Design’ e 

do seu posicionamento numa organização, com enfoque no perfil de um ‘Gestor 

do Design’ procura-se evidenciar as qualidades ou competências que este deverá 

desenvolver pessoalmente. 

 Em 2005 o director de Design, na altura, da Proctor & Gamble, 

Barngrover, fez referência à importância dada ao Design e à vontade que a P&G 

tinha de se tornar numa referência a nível do Design. A abordagem realizada em 

torno desta vontade passou pela integração pela primeira vez de colaboradores 

para os quadros seniores no departamento de Design. Os requisitos necessários 

impostos, numa empresa que envolvia cerca de 100.000 colaboradores, 

assentavam na capacidade de comunicação e participação, na função de 

liderança, no sentido de independência, no grau de confiança e na maturidade 

pessoal. 

 Todavia, é preciso referir a distinção entre ‘Gestão do Design’ e ‘Liderança 

pelo Design’. 

De forma a potenciar o Design numa empresa este deve operar tanto num 

nível de Gestão como num nível de Liderança. A Gestão consiste essencialmente 

na resposta a uma dada situação empresarial, enquanto à Liderança caberá 

desenvolver uma descrição de um futuro e direcção da sua empresa.  
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Turner (2004), responsável pela afirmação acima referida, esclarece que 

fará parte da responsabilidade da gestão do Design a efectiva aplicação de 

soluções de Design eficientes. Já a distinção que realiza entre a gestão do Design 

e a Liderança pelo Design é que esta última é baseada no auxílio ao 

desenvolvimento de contextos de negócios tangíveis e no esclarecimento das 

implicações destes na empresa.(MacDonald, 2004, p. 15) 

A verdade é que conforme Best (2006, p. 9) aponta, na ‘Gestão do Design’ 

o perfil de liderança é importante pois com ele pretende-se explicar, inspirar, 

persuadir e demonstrar como pode o Design contribuir positivamente para a 

organização. A razão desta qualidade deve ser associada, como afirmado por 

Hollins (Best, 2006, p. 200) ao facto de o Design ser multidisciplinar e iterativo, 

envolvendo a coordenação e condução de vários especialistas. 

A visão de Atikinson (2006) partilha em grande parte as descrições acima 

apresentadas reforçando ainda a sincronia que existe entre a experiência de 

gestão empresarial e o trabalho criativo e, associando as qualidades de 

diplomacia e de planeamento ao perfil de um ‘Gestor do Design’ (Best, 2006, p. 

198).  

 

Aprofundamento da área da Gestão do Design 

 Com o objectivo de aprofundar teoricamente um pouco mais o tema da 

‘Gestão do Design’ procurou-se obter uma visão da forma como esta é praticada 

tendo como base o trabalho de Mozota (2003) que foi depois cruzado com outros 

dois trabalhos de elevada relevância na área, a saber, o de Best (2006) e o de 

Hands (2009). 

 Os três trabalhos convergem na descrição do espaço de intervenção que a 

‘Gestão do Design’ pode ocupar: o nível operacional (o primeiro passo de 

integração do Design numa organização), o nível funcional (a criação de funções, 

sistemas ou processos de desenvolvimento da acção de Design), e o nível 

estratégico (capacidade de unir ou transformar a visão da empresa) (Mozota, 

2003, p.186). 
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“Design can be active on strategic, tactical or operational 

levels, in setting long-term goals and in day-to-day decision-making. 

Design is a function, a resource and a way of thinking within 

organisations and one that can be active in the strategic thinking, the 

development of processes and, crucially, the implementation of 

projects, systems and services.”53 

Best, 2006, p. 16 

 

 Os três níveis são distintos e exercem uma elevada influência mútua. 

Assim, assumem-se como o ponto de partida da pormenorização abaixo 

apresentada. 

 

 

 Nível Estratégico 

  

Segundo Best (2006, p. 27) esta é a fase onde os projectos de Design são 

concebidos, e o foco é colocado na identificação e criação de condições nas 

quais estes podem ser propostos, comissionados e promovidos. É considerada a 

estratégia organizacional, a identificação de oportunidades de intervenção do 

Design e são interpretadas as necessidades da organização e dos seus clientes.  

Será neste campo que um ‘Gestor do Design’ deverá conciliar o papel do 

Design com a estratégia, a cultura e identidade de uma organização tendo como 

principal objectivo o de controlar a consistência do trabalho de Design realizado 

na empresa, e também o de impor o Design no processo de formulação de 

estratégias gerais. (Mozota, 2003, p. 238). 

Será então de extrema importância o papel de i) compreender a estratégia 

empresarial; ii) procurar competências nucleares; iii) recolher informação de 

mercado; e iv) inovar nos processos de gestão (Siedel in Mozota, 2003, p. 238).  

                                                
53 TL: “O Design pode estar activo nos níveis estratégico, táctico ou operacional, no 
estabelecer de objectivos de longo–prazo e em tomadas de decisão do dia-a-dia. O 
Design é uma função, um recurso, e um modo de pensar, no contexto organizacional, que 
pode estar activo no pensamento estratégico, no desenvolvimento de processos, e 
crucialmente, na implementação de projectos, sistemas e serviços” 
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Contudo, é possível delinear dois tipos de implementação de uma 

estratégia de Design: a que é construída internamente, sendo planeada, e a que é 

desenvolvida por imposição de factores externos à empresa. 

A intervenção da ‘Gestão do Design’ no processo de desenvolvimento de 

uma estratégia empresarial pode estar presente nas principais etapas do processo 

(formulação, selecção e implementação). Uma vez que a identificação de 

oportunidades de intervenção do Design só pode ser encontrada através de 

ferramentas e métodos de análise do contexto competitivo externo e das 

competências internas da organização, é frequente e aconselhado o recurso a 

análises como ‘PEST’, ‘SWOT’, ‘Benchmarking’ (ver Glossário), entre outros. 

(Mozota, 2003, p.239; Best, 2006, p.30). 

Embora o pensamento estratégico de um ‘Gestor do Design’ se foque 

sobretudo na exposição de uma orientação, para que essa seja assertiva, existem 

alguns passos ou considerações que deverá abordar. 

A compreensão do mercado e suas dinâmicas deverá ser avaliada com a 

incorporação de processos, conceitos e ferramentas associadas à área de 

Marketing cuja interpretação deverá ser feita procurando encontrar possíveis 

posicionamentos do produto ou serviço a desenvolver (Best, 2006, p.34). 

O mesmo acontecerá na recolha de informação das necessidades e 

desejos do cliente. A avaliação e interpretação dessa informação deverão produzir 

um esboço do que é valorizado pelos potenciais compradores do produto ou 

serviço a ser projectado.  

Para tal, a utilização de métodos de caracterização do público alvo serão 

importantes podendo ser desenvolvidos, a título de exemplo: ‘Mood Boards’, 

entrevistas, metáforas e analogias de descrição de grupos de indivíduos a quem se 

dirige o projecto (Best, 2006, p.40-43). 

Uma auditoria da utilização que é dada ao Design numa organização 

revela ser também uma consideração que um ‘Gestor do Design’ deverá ter ao 

definir uma estratégia. Esta deve estar sincronizada com a importância que o 

Design tem na empresa, e a avaliação do investimento que está a ser feito na 

competência de Design deverá ser alvo de uma extrema atenção.  

O principal objectivo desta auditoria consiste na procura de melhoria da 

sua eficiência, procurando a consistência da produção do Design através da sua 
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vinculação à identidade, cultura, missão e filosofia da organização (Best, 2006, 

p.44-46). 

Segundo Best (2006, p.48), com a informação acima recolhida é então 

possível iniciar o processo de elaboração de uma estratégia. 

“Design strategy is the effective allocation and co-ordination 

of design resources and activities to accomplish a firm’s objectives of 

creating its appropriate public and internal identities, its products 

and service offerings, and its environments”54 

Olsen (in Best, 2006, p. 50) 

 Porém, qualquer estratégia apenas será aceite e aplicada se houver um 

envolvimento dos principais ‘Stakeholders’, o que poderá ser uma difícil tarefa, 

pois a mobilização desses apenas se dará mediante a apresentação dos benefícios, 

custos e requisitos. Assim, deverá procurar manter-se uma estreita relação com 

estes em todo o processo de desenvolvimento da estratégia visando minimizar a 

possível rejeição dos diferentes grupos interessados no projecto (Best, 2006, p.54). 

  

Nível Funcional 

 

 Neste nível são desenvolvidos os projectos de Design e suas agendas 

sendo o foco colocado na demonstração da forma como a estratégia delineada se 

pode tornar tangível e visível através do Design. É feita uma exploração da forma 

como o Design pode ser utilizado de forma a marcar a sua presença e experiência 

de uma organização, e, ao fazê-lo, acabará por se influenciar a forma como é 

expressa e percebida a marca e a organização (Best, 2006, p.54). 

 Segundo Mozota (2003, p.214) neste espaço a ‘Gestão do Design’ torna-se 

uma unidade ou departamento que adquire a sua independência de qualquer 

outra área. 

 Como departamento independente as acções associadas neste contexto 

prendem-se acima de tudo com a criação de uma estrutura e gestão de recursos 

humanos, a definição de uma missão para o departamento, a definição de 

                                                
54 TL: “A estratégia de Design é a efectiva alocação e coordenação de recursos e 
actividades de Design para cumprir os objectivos da empresa de criar a apropriada 
identidade pública e interna, as suas ofertas de produtos e serviços e os seus espaços” 
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métodos e ferramentas a serem aplicadas no processo de Design, o planeamento 

do processo e orçamentação, a avaliação da performance, a melhoria da gestão 

de processos através do Design, a gestão de ideias e de criatividade ou ainda o 

potenciar a capacidade de comunicação e explicação dos projectos (Mozota, 

2003, p.214 - 237). 

 A actividade desenvolvida por um ’Gestor do Design’ encontra-se 

associada à criação e controlo da estrutura base do processo de Design. No 

entanto, a forma como é feita a condução do processo percorre uma série de 

passos e etapas com as quais o ‘Gestor do Design’ deverá lidar. 

 Em primeiro lugar, a correcta interpretação do projecto que foi 

comissionado deverá fundamentar a criação de um guião de princípios e 

requisitos, a ser considerado como o suporte orientador de todo o processo: o 

‘Briefing’.  

 Num passo posterior, a criação e organização dos recursos de Design 

deverá ser adaptada às necessidades estratégicas da actividade da empresa e dos 

projectos que pretende desenvolver, sendo esta constituída por uma equipa com 

as competências indicadas para este contexto (Best, 2006, p. 94 - 95). 

 A criação de um processo de desenvolvimento do projecto é outro factor 

importantíssimo. Este consiste numa série de métodos que são articulados de 

forma a obter-se uma adaptação desse processo com o projecto a realizar. Tem 

como principal objectivo o desenvolvimento do projecto segundo etapas e 

objectivos planeados que conduzam o esforço da equipa de Design a soluções 

passíveis de serem utilizadas e integradas na empresa e no seu negócio (Best, 

2006, p. 113 - 117). 

 

Nível operacional 

  

 É este o nível onde são realizados os projectos de Design. Nesta fase é a 

gestão do processo e da prática que é evidenciada. Uma vez terminado um 

projecto a sua entrega pode acarretar novas fases de gestão do Design tais como o 

desenvolvimento de linhas condutoras e manuais que irão, por exemplo, manter o 

Design ou adaptá-lo para um contexto global. Aqui assiste-se essencialmente à 

gestão do calendário do projecto (Best, 2006, p. 147). 



Faculdade de Arquitectura – UTL 
Dissertação de Mestrado em Design de Produto 
 

Manuel Damião Ferreira 60 

 Procura-se neste espaço traduzir as estratégias e processos traçados num 

resultado final. Isto significa planear e coordenar pessoas, partes interessadas, ou 

recursos necessários para a realização do projecto, dentro do prazo e do 

orçamento (Best, 2006, p. 148). 

 A cooperação do cliente na definição do ‘briefing’ resultará numa maior 

aproximação deste à equipa que o trabalhará. A utilização deste documento 

consiste na comunicação do que será necessário realizar, logo fará parte da acção 

de um ‘Gestor do Design’ assegurar que tanto o cliente como a equipa de 

designers compreendem e interpretam da mesma forma o que foi delineado no 

‘Briefing’. 

 Por outro lado, caberá ao ‘Gestor do Design’ assegurar que 

responsabilidades, linhas de comunicação e processos de gestão de equipa são 

delineados, definindo também o tempo no qual cada fase ou processo deverá ser 

cumprido. 

 De salientar também que é fulcral para o desempenho de um ‘Gestor do 

Design’ a canalização, tratamento e busca de informação em torno de todo o 

projecto. Com isto pretende-se atribuir-lhe a responsabilidade de conduzir os 

fluxos de informação para os receptores correctos, de fundamentar tomadas de 

decisão, reforçando-se, assim, o papel de liderança do mesmo (Best, 2006, p. 

150). 
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 O conceito de Sustentabilidade 

“We have what is needed to live well within the limits 

of the planet: the scientific knowledge, proven and emerging 

technologies, financial assets and instant communications. 

Nevertheless, today our societies are on a dangerously 

unsustainable track.”55 

WBCSD - Vision 2050, 2010, p. 2 

 A problemática inerente ao tema da Sustentabilidade, como já foi referido 

no primeiro capítulo, assenta nas premissas de crescimento demográfico, 

alteração climática e degradação do ambiente e respectivos ecossistemas. 

 A produção e o consumo insustentáveis na actualidade lançam um alerta 

à comunidade mundial de que quanto maior a população mundial, maior a 

necessidade de produção para ser consumida. 

 Desta forma, torna-se imperativa a necessidade de adaptar as áreas de 

desenvolvimento de novos projectos à exigência que esta conjuntura impõe. 

 A descrição dos princípios, temas e problemáticas da Sustentabilidade 

serão aqui apresentadas seguindo uma ordem do geral para o particular e, da 

teoria para a prática. 

 Definem-se então os seguintes tópicos, que se julgam pertinentes estudar e 

abordar: 

- A teoria do ‘Triple Bottom Line’ 

- A relação sistémica e os principais agentes 

- O papel da liderança na reestruturação empresarial 

- O Processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços 

                                                
55 TL: “Nós temos o que é preciso para viver bem dentro dos limites do planeta: 
conhecimento cientifico, tecnologias testadas e emergentes, activos financeiros e 
comunicações instantâneas. Ainda assim, actualmente as nossas sociedades estão 
perigosamente num percurso insustentável.” 
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A teoria do ‘Triple Bottom Line’ 

“Sustainable development questions consumption-based 

lifestyles and decision-making processes that are based solely upon 

economic efficiency, but its ethical underpinnings go beyond 

obligation to the environment and the economy—it is a holistic and 

creative process that we must constantly strive towards”56 

Newman, Kenworthy, 1999, p. 4 

 Nas décadas iniciais do movimento da Sustentabilidade as características 

essenciais da mesma eram estruturadas e compreendidas fazendo-se referência a 

três pilares do desenvolvimento sustentável. Um enquadramento conceptual é 

feito segundo essas três categorias de valor conhecidas como ‘os três E’s 

(economia, ecologia, equidade), ou como os três P’s (profit, planet, people). 

 Esta metodologia visa incorporar considerações ecológicas e sociais na 

contabilidade de uma organização. O princípio é o de incentivar as empresas a 

informarem-se dos impactes que o desenvolvimento das suas actividades têm, não 

só a nível económico, mas também a nível ambiental e social. 

Segundo esta abordagem procura-se expor a forma como uma actividade, 

produto ou serviço se manifesta nos campos social, ambiental e financeiro. Este 

enquadramento estruturado em três dimensões interdependentes é um princípio 

fundamental, sendo prático desenvolver a partir deste sub–questões intrínsecas a 

cada uma das dimensões em causa (Pearson, 2006, p. 18, 19). 

A presença deste modelo é a base de desenvolvimento do tema da 

Sustentabilidade neste trabalho pois é amplamente utilizado sempre que se 

pretende abordar este tema. 

                                                
56 TL: “O desenvolvimento sustentável questiona os estilos de vida baseados no consumo 
e as tomadas de decisão assentes apenas na eficiência económica, mas os seus princípios 
éticos vão além da obrigação para com o ambiente e a economia – é um processo 
holístico e criativo que constantemente nos esforçamos por atingir.” 
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“The three E’s of environmental integrity, social equity and 

economic viability are equal parts of a conscious and inseparable 

confluence that defines the ideal of Sustainability”57 

Kusz, 2005, p. 32 

 Através deste enquadramento balizado pelas três áreas é possível realizar 

um aprofundamento em cada um dos seus componentes e estabelecer 

indicadores, considerações ou tópicos que sejam relevantes para a aferição de 

performances ou impactes de qualquer actividade ou projecto. 

 Para que tal seja possível a compreensão da intervenção de cada uma 

destas três áreas é da maior relevância. 

 

 Área Económica 

  

 O modelo económico é assente na operacionalização de transacções de 

recursos. Assim, os sistemas de quantificação reflectem os fluxos de transacções 

consumadas. Isto significa que, uma vez envolvidos numa lógica de utilitarismo, 

estes sistemas visam relacionar os custos associados ao benefício ganho (Brown, 

Dillard, Marshall, 2006, p. 13). Desta forma, procura-se estabelecer um modo de 

contínua avaliação da viabilidade de um negócio, recorrendo-se a indicadores 

referentes a vendas, custos ou investimentos. 

 

 Área Ambiental 

  

 A componente essencial da área ambiental são os ecossistemas. Estes 

complexos sistemas naturais deverão ser considerados com o intuito de manter o 

seu equilíbrio, através da eficácia e eficiência do uso da biomassa, energia, 

recursos, etc. sendo para tal necessária a definição de limites e fronteiras. Como 

tal, a intervenção nos ecossistemas deverá ser calculada e monitorizada, 

recorrendo-se para o efeito a ferramentas científicas que deverão estar vinculadas 

à lógica inerente assente na relação causa–efeito (Brown, Dillard, Marshall, 2006, 

p. 14-16). A consciencialização de que os impactes realizados nesta área poderão 

                                                
57 TL: “Os três E’s de integridade ambiental, equidade social e viabilidade económica são 
partes idênticas de uma consciência e inseparável confluência que define o ideal de 
Sustentabilidade” 
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ter consequências deverá ser meticulosamente estudada por qualquer acção que 

influencie o ambiente com o recurso, por exemplo, a indicadores de emissões de 

gases com efeito de estufa, consumo de recursos não renováveis, quantidade de 

resíduos produzidos, entre outros. 

 

Área Social 

 

Na área social são consideradas essencialmente as relações e interacções 

humanas, associadas às condições e espaços em que estas acontecem (Brown, 

Dillard, Marshall, 2006, p. 17). A consideração social é baseada em diversos 

campos que incluem temas como direitos humanos, práticas laborais, 

desenvolvimento social ou qualidade de vida. Este tipo de avaliação é realizada 

com a colaboração de sociólogos, psicólogos e cientistas políticos cujo contributo 

se centra na compreensão da forma como pode esta área ser influenciada, 

desenvolvendo nesse sentido indicadores ou considerações que possam ser 

utilizadas para a aferição da performance social de qualquer actividade 

empresarial ou política. 

 Desta forma, a compilação das questões inerentes às três áreas pode ser 

encontrada em diversas publicações ou sistemas já existentes sendo exemplos de 

referência: o sistema vulgarmente utilizado pelas empresas denominado de 

‘Global Reporting Iniciative’ (GRI), as considerações feitas na publicação da 

UNEP, ‘Design for Sustainability’, ou ainda os indicadores relativos aos 

‘Objectivos de Desenvolvimento do Milénio’ emanados pela ONU. 

 Assumimos como referência neste tema os trabalhos desenvolvidos pela 

ONU que traçam, de uma forma genérica, quais os principais tópicos a serem 

considerados nas três áreas, servindo de sustentação de novas políticas nacionais 

e internacionais. São eles os seguintes (ONU, 2007, p. 9): 

 Área Social: 

- Pobreza 

- Governação 

- Saúde 

- Educação 

- Demografia 
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 Área Ambiental: 

- Vulnerabilidade natural 

- Atmosfera 

- Terra 

- Oceanos, mares e costas 

- Água natural 

- Biodiversidade 

 Área Económica: 

- Desenvolvimento Económico 

- Parcerias económicas globais 

- Padrões de consumo e produção 

De uma forma mais simples e clara os ’Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio’ apresentam uma lista de oito áreas: o combate à fome e pobreza, a 

educação, a equidade de género, a saúde infantil, a saúde maternal, o combate ao 

vírus HIV, a Sustentabilidade ambiental e o estabelecimento de parcerias 

globais58. Há também aqui uma enquadramento associado às áreas económica, 

ambiental e social. No entanto, o contexto destinado à aplicação deste modelo 

está especialmente interligado com os países em desenvolvimento. 

De uma forma mais extensa e complexa mas muito importante o modelo 

de avaliação dos impactes de uma empresa nas três categorias pode ser 

pormenorizadamente descrito através do sistema GRI. Esta ferramenta contempla 

uma abordagem segundo duas grandes áreas: a descrição do perfil da empresa e a 

apresentação de indicadores da performance da mesma. Na segunda área 

mencionada é feita uma detalhada apresentação de dados que obedecem 

claramente à teoria do ‘Triple Bottom Line’ (TBL). Frequentemente utilizado em 

relatórios de Sustentabilidade este modelo marca um importante contributo na 

forma uniforme e estandardizada como são apresentados os dados das empresas, 

podendo assim realizar-se uma directa comparação entre as mesmas59. 

 

                                                
58 Fonte: sítio em linha oficial da ONU referente aos ‘Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio’ - http://www.un.org/millenniumgoals/ - acedido em 26 de Julho de 2010 
59 Fonte: documento disponível no sítio em linha oficial do ‘Global Report Iniciative’ - 
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/DDB9A2EA-7715-4E1A-9047FD2FA80327 
62/0/G3_QuickReferenceSheet.pdf – consultado em 26 de Julho de 2010 
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A relação sistémica e os seus principais agentes 

 Sob este título procura-se identificar quais são as relações de influência e 

os principais intervenientes envolvidos no processo de transição para um 

paradigma regido pela Sustentabilidade. No que diz respeito à articulação entre 

estes agentes procura-se também compreender de que forma poderá ser 

alavancada a Sustentabilidade no contexto empresarial, meio onde se insere a 

‘Gestão do Design’. 

“The sustainability challenges the planet faces are 

extraordinary and completely unprecedented. “License to operate” 

can no longer be taken for granted by business as challenges such as 

climate change, HIV/AIDS, water scarcity and poverty have reached 

a point where society is demanding a response from business. 

Moreover, business and capital markets are best positioned to 

profitably address these issues.”60 

Blood, in Moffat, 2010, p. 3) 

 A cada vez mais forte imposição de exigências por parte das sociedades 

em relação a questões associadas à Sustentabilidade deveriam por si só ser 

impulsionadoras de um mudança das práticas empresariais. No entanto, a 

urgência que se faz sentir em relação a este tema exige uma readaptação mais 

célere deste processo. Como poderá isso acontecer? 

 A integração da Sustentabilidade numa sociedade, economia, cultura ou 

empresa é influenciada pelos órgãos que compõem todo este sistema. Como tal, 

de seguida é feito um especial enfoque na listagem dos principais agentes desse 

sistema e uma breve discrição do modo como este interagem entre si assim como 

do envolvimento e papel que estes têm na promoção de um futuro mais 

sustentável. 

 

                                                
60 TL: “Os desafios da Sustentabilidade que o planeta encara são extraordinária e 
completamente sem precedentes. A “Licença para operar” não pode ser tida como 
garantida pelas organizações quando os desafios como a alteração climática, o HIV, a 
escassez de água e a pobreza atingiram um ponto em que é exigida pela sociedade às 
empresas uma resposta. Em acréscimo, as empresas e os mercados de capital encontram-
se na melhor posição para beneficiar na abordagem a estas questões” 
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 Primeiro Agente – o Governo 

“However, the collective eco-consciousness of a given 

multinational corporation will not necessarily be enough to stimulate 

the degrees of ethical change needed at the boardroom level; the 

driver that ordinarily forces this degree of corporate change is 

legislation.”61 

Chapman, Gant, 2006, p. 11 

 A criação de políticas relacionadas com a performance sustentável dos 

mercados será de competência governamental e a responsabilidade de 

regulamentação e de monitorização do progresso de implementação destas 

políticas deverá também ser alvo de reconsiderações. Com esta intervenção 

procura-se a existência de incentivos relativamente a questões como a criação de 

postos de trabalho, criação de produtos mais sustentáveis, mas também a 

penalização de acções ligadas à poluição e degradação ambiental (Sandberg, 

Khan, Leong, 2010, p. 10; Moffat, 2010, p.6 - 9). 

 

Segundo Agente - a Sociedade 

 

O envolvimento da sociedade nas questões relativas à Sustentabilidade, 

através de ONG’s ou grupos comunitários, apresenta-se como mais um dos 

agentes que desempenham uma função importante na procura de novas posturas 

e atitudes perante o desenvolvimento sustentável. Com recurso a acções legais, 

campanhas públicas, manifestações a articulação de uma sociedade informada 

com o conceito de Sustentabilidade deverá ser reforçada, como forma de 

persuadir órgãos decisores influentes em qualquer instituição (Moffat, 2010, p.9). 

                                                
61 TL: “Contudo, a eco-consciência colectiva de uma organização multinacional não será 
propriamente o suficiente para estimular a mudança dos graus de ética necessários nos 
quadros superiores; a principal força mobilizadora que normalmente força a mudança é a 
legislação” 
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Terceiro Agente – os Investidores 

“There is a positive relationship between Corporate 

Sustainability and financial performance, as measured by stock 

returns”62 

Groot, Chret, 2009, p. 3 

A canalização de capital financeiro na direcção de empresas que 

apresentem uma boa performance a nível de Sustentabilidade Corporativa revela 

que a abordagem que é feita a questões associadas à Sustentabilidade por parte 

das empresas poderá resultar em mais-valias para os seus investidores, 

melhorando também a sua performance económica. Assim, ao haver uma procura 

cada vez mais intensa de informação relativa à Sustentabilidade da actividade de 

uma organização constata-se que poderá haver uma injecção de capital 

financeiro extra se essa conseguir iniciar a sua transição para um paradigma 

Sustentável. 

A percepção de que uma empresa sustentável indica uma forte gestão e 

pensamento a longo prazo indicia também que o potencial de crescimento futuro 

seja alto resultando, desta forma, num indicador cada vez mais considerado na 

altura de investir (Moffat, 2010, p.9). 

 

Quarto Agente – os Sindicatos de Trabalhadores 

 

A intervenção dos sindicatos de trabalhadores terá também um relevante 

papel na exigência de respostas das empresas a questões que afectam os 

trabalhadores. Este grupo poderá mobilizar activamente os seus membros de 

forma a pressionar a adopção de condutas mais sustentáveis como por exemplo: 

salários justos, cuidados de saúde, segurança etc. (Moffat, 2010, p.9). 

 

                                                
62 TL: “Existe uma relação positiva entre a Sustentabilidade Corporativa e a performance 
financeira, quantificada pelos retornos por acção” 
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Quinto Agente – os Parceiros e Fornecedores 

 

A envolvência de uma empresa com os seus parceiros e fornecedores faz 

com que os desempenhos destes influenciem de alguma forma a sua actividade. 

Desta forma, estabelece-se uma relação de interdependência entre uma 

organização e os seus parceiros e fornecedores relativamente às suas 

performances sustentáveis. Assim, sendo esta premissa válida, o envolvimento da 

cadeia de valor em torno da Sustentabilidade constitui também um importante 

aspecto a ser considerado. Como tal, é altamente relevante acompanhar e 

promover a forma de implementação de políticas referentes ao desempenho 

sustentável destes intervenientes, ou coagi-los a desenvolverem capacidades 

ligadas à Sustentabilidade, sendo que para isso acontecer a responsabilidade 

recairá, em grande parte, nos que formalizam e estabelecem critérios de selecção 

de parceiros ou fornecedores (Moffat, 2010, p.9). 

 

Sexto Agente – os Consumidores 

 

O interesse dos consumidores em informação relativa aos impactes 

relacionados com a Sustentabilidade de produtos ou serviços que adquirem é 

revelador também da grande influência deste agente na alteração das 

características que definem a procura dos mesmos obrigando, desta forma, a uma 

reacção em consonância com os seus produtores (Moffat, 2010, p.9).  

 

Sétimo Agente – as Empresas 

 

É sobre este conjunto de agentes que recairá grande parte da pressão de 

readaptação face ao paradigma regido pela Sustentabilidade. A evolução das suas 

práticas é urgente sendo para isso necessário dar prioridade a uma estratégia de 

desenvolvimento que contemple considerações de Sustentabilidade. Assim, estes 

agentes dependerão da visão dos seus elementos líderes, mas a sua sobrevivência 

poderá estar comprometida, uma vez que estará sujeita à exposição a todos os 

agentes acima mencionados que se constituem como um enorme poder de 

influência. É então lógico que a adaptação das competências internas de uma 

empresa se conforme ao contexto em que estas se inserem. 
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De forma a melhor relacionar o acima descrito propomos o visionamento 

da figura 7: 

 

 

 

Figura 8 - Relações entre os principais agentes 

 Com a figura acima apresentada pretende-se compreender onde se podem 

encontrar soluções que promovam a integração da Sustentabilidade num país ou 

sociedade. Destaca-se o papel central dos órgãos governamentais, consumidores 

e dos colaboradores de exigir uma resposta dos agentes que desenvolvem novos 

bens ou valores ligados à Sustentabilidade.  

 No entanto, o tecido empresarial dependerá sempre da performance dos 

seus parceiros e da capacidade de atrair investimento que sustente a sua 

actividade. Assim, a sensibilização da sociedade para a Sustentabilidade deverá 
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resultar não só pela exigência de práticas sustentáveis mas também pelo 

reconhecimento destas e, consequentemente, introduzir este critério no acto de 

decisão de compra. 

 De salientar que o papel dos parceiros e fornecedores será essencial no 

desenvolvimento do produtos ou serviços pelas empresas, uma vez que o seu 

desempenho, a nível sustentável, influenciará o resultado final da oferta da 

empresa. Desta forma, uma aproximação destes agentes ao contexto que 

influenciam e das regulamentações e exigências que são impostas, exigirá 

também a sua transformação. 

 Este enquadramento sistémico permite compreender a conjuntura que 

envolve uma empresa, logo, o Design e a Gestão do Design que dela fazem parte. 

Revela ser também uma útil síntese dos intervenientes em todo o processo 

concluindo-se com a noção da relação sistémica envolvente à problemática 

fazendo sobressair questões pertinentes tais como: quem deverá ser o primeiro 

agente a reagir, como o fará, etc. Embora estas questões não sejam centrais neste 

trabalho são aqui lançadas e fazem o ponto da situação actual na questão da 

Sustentabilidade. 

A reestruturação empresarial 

 Tomando consciência do contexto em que o tecido empresarial opera, a 

adaptação deste ao novo paradigma constitui um desafio exigente. 

 Em primeiro lugar é importante compreender quais as forças que coagem 

a transformação associando-as à compreensão de quais os seus benefícios. 

 Os casos de empresas como a Nike, a Unilever, a Wal-Mart, a Rio Tinto, 

ou a Chevron são exemplos de como empresas foram pressionadas a abordar 

questões associadas à Sustentabilidade. Estas pressões ganharam forma através de 

acusações públicas de práticas laborais não éticas, regulações governamentais, 

intervenções abruptas do funcionamento destas por parte de ONG que 

ameaçaram a imagem corporativa, exigências de ofertas sustentáveis por parte dos 

consumidores ou, também, alterações no sector ou indústria provocadas por 

inovações de outros competidores a nível de Sustentabilidade (Hopkins, 2009, 

p.28). 
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 A integração de uma visão estratégica comprometida com a 

Sustentabilidade promove um aumento da produtividade, por haver uma maior 

satisfação moral dos colaboradores com a direcção que a sua empresa toma. 

Também promove uma aproximação das diferentes áreas internas de uma 

empresa, pois a mobilização da empresa em torno da Sustentabilidade requer um 

envolvimento interdisciplinar aumentando o fluxo de informação entre os seus 

colaboradores, gerando novas perspectivas e ideias, por vezes revolucionárias, da 

forma como a empresa opera (Hopkins, 2009, p.30). 

“We need to educate people about systems thinking and help 

them understand how all of these activities are interdependent and 

affect each other”63 

Hollender (Hopkins, 2009, p.30) 

 Por outro lado, é reconhecida a vantagem competitiva que está associada 

a esta abordagem à Sustentabilidade. Assim, as primeiras organizações a 

conseguirem integrar a Sustentabilidade nas suas actividades e a tornarem essa 

estratégia palpável e visível assumirão um posição competitiva vantajosa. De 

forma a sustentar esta ideia, pode ser dado o exemplo das poupanças financeiras 

que podem resultar da forma como se passa a ter especial consideração com os 

desperdícios e eficiências das mesmas actividades. 

 Segundo um estudo realizado pela consultora internacional McKinsey 

(Enkvist e Vanthournout, 2007, p.1) mais de um terço dos executivos consultados 

raramente ou nunca consideram as alterações climáticas quando desenvolvem a 

estratégia para as suas empresas. Estes resultados são reveladores de que já existe 

alguma consideração destes relativamente à Sustentabilidade. Contudo, segundo 

um estudo posterior realizado pelo ‘MIT Sloan Review’, datado de 2009 (Berns, et 

al, 2009, p.21) mais de 92% das respostas recebidas referiam que a sua 

organização se encontrava de alguma forma a abordar temas relacionados com a 

Sustentabilidade, evidenciando-se aqui uma evolução positiva. 

 De acordo com o artigo do MIT a melhoria da imagem corporativa era 

apresentada como o principal motivo que fazia uma organização avançar com 

                                                
63 TL: “Precisamos de educar as pessoas acerca do pensamento de sistemas e auxiliá-las a 
compreender como todas estas actividades estão interdependentes e se afectam 
mutuamente” 
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alguma acção ‘sustentável’, posicionando-se a redução de custos em segundo 

lugar sendo seguida pela vantagem competitiva. 

 Por vezes, empresas que sustentam a sua estratégia em competições de 

preço vêm a Sustentabilidade como uma opção economicamente positiva, por 

terem pouca margem de melhoria a nível de qualidade final das suas ofertas. 

Todavia, esse optimismo baseia-se na percepção de os métodos de produção 

‘sustentável’ serem mais económicos do que os ‘não sustentáveis’ (Charter, 

Tischner, 2001, p.34). 

“A good product environmental profile may not yet win a 

company new business but a bad profile, or a failure to provide 

detailed information on the life-cycle performance of a product, is 

likely to result in lost customers.”64 

Charter, Tischner, 2001, p.18 

 Assiste-se desta forma à percepção de que a abordagem à Sustentabilidade 

pode ser na realidade uma oportunidade para as organizações, no entanto, por 

essa abordagem exigir uma reestruturação da própria organização, é muitas vezes 

entendida como uma séria ameaça no curto prazo, pois tal reestruturação 

consome recursos que nem todas as organizações têm capacidade de alocar. 

 Contudo, se for considerado um período de médio ou longo prazo, 

durante o qual as transformações realizadas ganham maior consistência, a 

percepção da problemática da Sustentabilidade é associada a uma grande fonte 

de inovação e vantagem competitiva como foi descrito acima. Assim, é 

importante referir que devem ser tomadas duas perspectivas acerca da abordagem 

à problemática da Sustentabilidade, a de curto prazo, onde é exigido um grande 

esforço por parte de uma organização; e a de médio/longo prazo, onde é possível 

observar-se o consolidamento da reestruturação realizada e os respectivos 

primeiros resultados de uma estratégia empresarial consentânea com o Novo 

Paradigma da Sustentabilidade. 

                                                
64 TL: “Um bom perfil ambiental de um produto não é ainda motivo para uma empresa 
ganhar um novo negócio, mas um mau perfil, ou a falha na disponibilização de 
informação detalhada do ciclo de vida de um produto certamente resultará na perda de 
muitos clientes” 
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 Apresentada uma breve descrição das pressões e vantagens inerentes à 

abordagem da Sustentabilidade, a questão a estudar de seguida é relativa ao 

percurso a desenvolver por uma empresa que queira melhorar o seu desempenho 

financeiro, ambiental e social. 

 Para tal recorre-se a uma apresentação teórica dos passos e etapas desse 

processo bem como o estudo de casos de empresas que já o estão a desenvolver. 

 Numa publicação da consultora em Sustentabilidade Avastone é lançado 

o repto de que não é possível encarar efectivamente o desafio da Sustentabilidade 

com as actuais perspectivas e atitudes (McEwen e Schmidt, 2007, p. 10).  

 Segundo o mesmo documento a abordagem à Sustentabilidade poderá ser 

realizada com a consciência de um enquadramento definido por cinco estádios 

ou etapas de envolvimento da empresa. Estas passagens são metaforicamente 

representadas por engrenagens que se relacionam de uma forma sequencial, 

fazendo mobilizar a organização em direcção à Sustentabilidade corporativa 

(McEwen e Schmidt, 2007, p. 13). 

Figura 9 - As cinco etapas de abordagem à Sustentabilidade referidas pela Avastone Consulting 

(2007, p. 6) 
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 Numa primeira fase (primeira engrenagem) as organizações não 

reconhecem nenhuma necessidade de desenvolver uma estratégia relacionada 

com a Sustentabilidade limitando-se a acções vinculadas a um certo tipo de 

filantropia, bem como à procura de cumprir os mínimos impostos por lei.  

 Uma engrenagem acima, a percepção da Sustentabilidade muda passando 

a existir uma maior sensibilidade relativamente a este assunto. Constata-se alguma 

preocupação com a necessidade de encontrar respostas aos impactes que a 

Sustentabilidade tem ou terá na sua actividade. São consideradas estratégias 

baseadas na eficiência, no controlo de risco e na quantificação, gestão e redução 

de impactes. 

 Num terceiro nível, assiste-se a uma maior compreensão do que significa 

ser-se Sustentável e, a tomada de consciência da sua problemática, para além dos 

efeitos que essa tem na sua actividade, faz traçar estratégias que não são apenas 

relacionadas com a sua organização mas que envolvem outros agentes, 

especialmente as partes interessadas (como referido anteriormente), com vista ao 

desenvolvimento de novas soluções. 

 A passagem para uma quarta fase, em que a Sustentabilidade se encontra 

intrinsecamente interligada com a formulação das estratégias, requer um esforço 

considerável. Nesta etapa as práticas sustentáveis encontram-se no ‘ADN’ de 

qualquer actividade, operação, sistema ou processo da organização. Por esta 

razão este é um patamar que requer um sério comprometimento dos altos órgãos 

decisores com a Sustentabilidade. 

 A última etapa considera acima de tudo o trabalho desenvolvido nas fases 

anteriores adicionado da compreensão e conhecimento adquirido sobre o tema. 

Com toda esta informação deverá ser possível discernir o que não é sustentável, e 

redesenhar todo seu funcionamento segundo novos modelos de negócio, o 

desenvolvimento de novos mercados, promovendo a alteração do sistema onde 

opera a uma larga escala, pelo envolvimento com os restantes agentes (McEwen e 

Schmidt, 2007, p. 13-14). 

 Como conclusões deste estudo salientam-se os factores de sucesso 

delineados como principais influenciadores da integração da Sustentabilidade e 

desempenho sustentável numa empresa. São eles os seguintes (McEwen e 

Schmidt, 2007, p. 22): 
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 Partilha de valores, ética e princípios condutores; 

Cultura corporativa ligada à Sustentabilidade 

 Liderança; 

Definição de orientações ligadas à Sustentabilidade 

 Objectivos, métricas e relatórios; 

Comunicação e monitorização do progresso realizado 

 Envolvimento; 

De indivíduos internos ou externos à empresa em torno da 

Sustentabilidade 

 Estrutura; 

Criação organizacional que posicione as pessoas certas nos lugares 

certos e suportar a acção e tomada de decisão 

 

Com o acima apresentado pretende-se revelar a forma como é possível 

orientar uma organização no sentido da Sustentabilidade. Mas como é notório o 

principal responsável capaz de realizar o passo de avançar com estratégias 

relacionadas com a Sustentabilidade será, sem qualquer dúvida, alguém ao nível 

de um ‘quadro superior’. Em suma, compromissos com esta problemática apenas 

podem ser feitos através de alguém que tenha grande influência na definição de 

planos futuros de uma organização. 

 

O processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços 

 Passando do contexto empresarial para a competência de 

desenvolvimento interno de cada empresa procura-se de seguida estudar quais as 

considerações que devem ser tidas no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços. 

 Pretende-se aqui estabelecer uma directa ligação dos princípios e questões 

da Sustentabilidade com o acto de projectar, logo, com o Design. 

 Assim, faz-se uma distinção entre a teoria e a prática do ‘Design 

Sustentável’. 

 Actualmente, a compreensão dos impactes que a produção industrial teve, 

ambiental e socialmente, causa grande controvérsia nas transformações éticas e 
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práticas a que os responsáveis encarregues por novos projectos estão sujeitos. 

Segundo Manzini (2006, p. 1), a acção do Design termina quando as soluções 

projectuais são impostas e restritas por convenções sociais ou tecnológicas. Como 

tal, critérios de decisão têm de ser adoptados pelos designers que, de forma geral, 

centram-se nos binómios ‘o que é bom e o que é mau’ ou ‘o que é correcto ou o 

que é errado’.  

Este tipo de considerações remete para uma dimensão ética que suportará 

um juízo de valor com implicações directas nas decisões que terão de ser 

tomadas. Assim, para que exista o alinhamento com a problemática da 

Sustentabilidade, um novo padrão ético terá de existir.  

A noção de bem-estar nas últimas décadas foi associada ao poder de 

consumo que se fez sentir nas sociedades desenvolvidas, promovido pelos 

avanços tecnológicos e científicos, proporcionando uma panóplia de novos tipos 

de produtos que ao longo do tempo foram sendo integrados na sociedade 

transmitindo, deste modo, uma melhoria constante da qualidade de vida 

(Manzini, 2006, p. 2). 

O alto consumo de produtos e serviços, que não tinham sido projectados 

com a consciência que nos dias de hoje se procura incessantemente implementar, 

responsabiliza em grande parte os seus autores e quem os comissiona pelos 

impactes ambientais e sociais globais (Manzini, 2006, p. 2). 

Daí que, segundo Manzini, um dos principais objectivos seja o de 

encontrar um novo estilo de bem-estar consentâneo com o paradigma da 

Sustentabilidade. Se o actual assenta, como é referido, na ‘minimização do 

envolvimento pessoal’, as principais consequências deste revelam-se nas menores 

capacidades e aptidões dos indivíduos em lidar com muitos aspectos da vida do 

dia-a-dia (Manzini, 2006, p. 4). Como resposta a este panorama é apontada a 

solução de renovar o envolvimento pessoal tornando-o capaz de potenciar o 

desempenho de sistemas com a sua intervenção. 

Contudo, a necessária reformulação ética a que deverão ser sujeitos os 

projectistas, e entre eles os designers, parte ainda da constatação de que o Design 

está intrinsecamente interligado à forma como a sociedade, cultura e ambiente 

interagem como refere Amland (MacDonald, 2004, p. 22). Concluindo, ainda que 

a intervenção do designer seja relevante, não só na caracterização do objecto mas 

também do contexto em que este se insere, é imperativa uma reavaliação 
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fundamental das responsabilidades do designer perante o impacte que este tem 

social e ambientalmente. 

“The culture of consumerism-led design is linked with the 

human desire to express progress, change and development and, in 

this way, design makes it fashionable to be fashionable; the more we 

design the new, the more newness is desired and encouraged”65 

Chapman, Gant, 2007, p. 10 

Partindo do princípio que a Sustentabilidade requer uma descontinuidade, 

por ser necessário passar de uma estilo societário em que a tendência natural é a 

de crescimento em produção pelo consumo material para um outro em que o 

crescimento seja possível com a diminuição do consumo (Manzini in Macdonald, 

2004, p. 24), a questão será se, de facto, tal é possível. Ou por outro lado, será 

realizável manter o alto consumo sustentado por uma produção sustentável?  

 Independentemente da direcção tomada a verdade é que o projectar de 

forma mais sustentável é possível. 

 Segundo Papanek (1995) existe uma evolução histórica das questões 

centrais colocadas por designers quando iniciam um projecto. Inicialmente, 

centravam-se na dúvida ‘será que o consigo fazer mais bonito?’ tendo mais tarde 

passado a ser ‘será que o consigo fazer funcionar melhor?’. Posteriormente a 

conjunção ‘será que o consigo fazer mais bonito e ao mesmo tempo funcionar 

melhor?’ ganhou relevância. Daí passou-se a valorizar a diferença sendo esta a 

principal motivação ‘será que o consigo fazer de forma diferente?’.  

No entanto, Papanek acredita que as verdadeiras motivações deverão 

suscitar a colocação de questões como: ‘será que o Design irá auxiliar 

positivamente a Sustentabilidade ambiental?’, ‘poderá facilitar a vida de um grupo 

comunitário que foi excluído socialmente?’, ‘poderá reduzir a dor?’, ‘poderá 

poupar energia – ou melhor ainda – poderá utilizar energias renováveis?’ 

(Papanek, 1995, p. 54). 

                                                
65 TL: “A cultura do Design orientado pelo consumismo está associada ao desejo humano 
de expressar progresso, mudança e desenvolvimento e, desta forma, o Design torna uma 
‘moda’ estar na ‘moda’; quanto mais se projectar o ‘novo’, mais ‘novidades’ são desejadas 
e encorajadas” 
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 Reconhecendo a necessária reformulação ética e de valores profissionais 

na área do Design, na prática, o conceito de Design Sustentável ganha 

fundamento essencialmente na abordagem e avaliação que é feita a qualquer 

projecto. Assim, assiste-se à incorporação de critérios de decisão no processo de 

Design que promovem a reflexão do projecto a nível dos impactes desse segundo 

o ‘TBL’. 

 Design Sustentável é convencionalmente compreendido como uma 

colecção de estratégias tais como: Design para a facilidade de desmontagem e 

reciclagem; escolha de materiais adequados consoante o impacte desses 

ambientalmente; Design para a eficiência energética ou com recurso a fontes de 

energia alternativas; ou o Design com vista à extensão do seu período de uso não 

só fisicamente mas também emocionalmente (Chapman, Gant, 2007, p. 4).  

“Sustainable design is generally considered a specialist 

approach to design proper – an extra (yet fully integrated) set of 

issues to be considered when planning, developing and producing 

objects, spaces and experiences”66 

Chapman, Gant, 2007, p. 5 

 Todavia, o desenvolvimento de produtos e serviços deverá estender a sua 

amplitude de intervenção de forma a conseguir envolver todos os aspectos do 

‘TBL’, abarcando em cada etapa do processo critérios de avaliação dos impactes 

ambientais, sociais e financeiros (Charter, Tischner, 2001, p. 17-18). 

 No mesmo sentido, Datschevski (2001, p.7) questiona se “poderá alguma 

vez um produto representar o pináculo da genialidade da humanidade se este for 

produzido utilizando métodos poluentes?”67 

 Datschevski, consciente de que apenas um em dez mil produtos era 

desenvolvido com considerações ambientais (2001, p. 6), constata que, em 2001, 

a procura por parte dos clientes de produtos com melhores performances 

                                                
66 TL: “O Design sustentável é geralmente considerado uma abordagem especialista de 
projectar devidamente – um extra (mas totalmente integrado) conjunto de questões a 
serem consideradas quando se planeia, desenvolve e produz, objectos, espaços e 
experiências” 
67 Citação original: “Can a product really represent the pinnacle of mankind’s genius if it is 
made using polluting methods?”  
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ambientais é praticamente nula68, em especial quando o preço e a usabilidade são 

aceitáveis. Assim sendo, ele alerta que este pode ser o espaço em que gestores e 

designers poderão fazer a diferença (Datschevki, 2001, p. 8). 

 “There is an urgent need to redesign all products now. 

Sustainability can only be achieved through better design.”69 

Datschevski, 2001, p.9 

  Na publicação da UNEP “Design for Sustainability” (Crul, Diehl, 2006) é 

apresentada uma metodologia projectual orientada de Design Sustentável assente 

em dez passos configurando uma visão altamente estratégica. 

 O processo define como primeira etapa a criação de uma equipa e o 

planeamento do projecto a desenvolver. Os membros devem ser de diferentes 

áreas sendo o objectivo o de integrar quem desenvolve o produto, especialistas 

em ambiente, colaboradores nos departamentos de vendas e marketing bem como 

gestores seniores ou de departamentos de qualidade ou financeiro. O 

envolvimento de gestores de produto ou seniores prende-se com a razão de se 

necessitar de uma definição e controlo dos orçamentos e estratégias (Crul, Diehl, 

2006, p. 59). 

 De seguida, uma compreensão da posição competitiva será útil de forma a 

ser possível estabelecer objectivos e expectativas e o modo como podem estes ser 

integrados na organização. Assim, uma análise tanto interna (dos pontos fortes e 

fracos da empresa) como externa (das ameaças e oportunidades da envolvente à 

empresa) e as principais razões que a fazem procurar uma posição mais 

sustentável servirão de sustento a um enquadramento do projecto a desenvolver 

(Crul, Diehl, 2006, p. 60). 

 Numa terceira fase pretende-se escolher o produto a desenvolver. Para tal 

são considerados os dados recolhidos na fase anterior. No entanto, esta escolha 

deverá ser feita com a especial consideração de que o produto deverá ter 

potencial para ser alterado, ser relativamente simples e abordar claramente os 

                                                
68 Nota do autor: A afirmação feita por Datschevski pode estar desactualizada em relação 
ao contexto actual, no entanto serve o propósito de fornecer uma perspectiva acerca da 
procura de produtos sustentáveis num passado recente. 
69 TL: “Existe uma necessidade urgente de re-projectar todos os produtos agora. A 
Sustentabilidade só pode ser obtida através de um melhor Design” 
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motivos que fazem a organização mobilizar-se em torno da Sustentabilidade 

(Crul, Diehl, 2006, p. 62). 

 A quarta etapa do processo consiste na comprovação de que os intuitos 

acima referidos, que mobilizam a organização em torno Sustentabilidade e o 

produto escolhido, são complementares e estão bem articulados entre si (Crul, 

Diehl, 2006, p. 62). 

 Numa quinta fase procura-se não apenas avaliar os impactes a nível de 

Sustentabilidade do produto considerando o seu ciclo de vida mas também 

identificar as prioridades ao longo do mesmo. A definição destes impactes é 

evidenciada através da criação de uma ‘árvore de processo do ciclo de vida’, que 

consiste na identificação de etapas chave do ciclo de vida do produto. 

Posteriormente faz-se a recolha de informação sobre a forma como o produto é 

utilizado e em que circunstâncias servirá o propósito da criação de cenários em 

que se possa perceber os impactes do mesmo. Com estas avaliações torna-se 

então possível sintetizar quais os impactes do produto, sendo a seguir 

estabelecida uma prioridade de intervenção relevante para o projecto (Crul, 

Diehl, 2006, p. 63-66). 

 A sexta fase do processo engloba toda a informação até então recolhida e 

consiste na exposição da mesma com o fim de ser elaborada uma estratégia e um 

enunciado para o projecto a desenvolver. O método de exposição da estratégia é 

representado através do que é apelidado de “D4S Strategy Wheel”, apresentada 

seguidamente. Este diagrama incorpora sete vectores considerados relevantes na 

explicação da estratégia definida para o produto. São eles: ‘Selecção de materiais 

de baixo impacto’, ‘Optimização de técnicas de produção’, ‘Optimização de 

sistemas de distribuição’, ‘Redução dos impactes durante o uso’, ‘Optimização do 

tempo de utilização’, e ‘Optimização do sistema de fim de vida’. Consoante a 

informação recolhida as estratégias de abordagem à Sustentabilidade poderão ser 

diversas sendo esta fase marcada essencialmente pelas difíceis tomadas de 

decisão (Crul, Diehl, 2006, p. 66-68). 
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Figura 10 - Exemplo da 'D4S Strategy Wheel', (Crul, Diehl, 2006, p. 66) 

 A sétima etapa consiste no desenvolvimento de ideias para o projecto, e 

neste processo, a utilização de toda a informação reunida nos passos anteriores 

servirá como elemento orientador devendo o produto estar sempre articulado e 

vinculado à estratégia definida. A utilização do modelo “D4S Strategy Wheel” 

servirá também de suporte ao desenvolvimento de diferentes conceitos pois a 

consideração de cada uma das áreas originará amplos espaços de intervenção do 

designer (Crul, Diehl, 2006, p. 68-80). 

 Numa oitava etapa é feita a selecção de alguns conceitos de novos 

produtos e feito o desenvolvimento desses, testando a sua viabilidade e 

confrontando-os com os objectivos e expectativas definidos inicialmente (Crul, 

Diehl, 2006, p. 80). 

 A nona e décima etapa consistem, respectivamente, na avaliação do 

resultado do todo processo e no arranque e seguimento do projecto com base na 

solução encontrada. 

 Como se pode ver o processo apresentado demonstra ser bastante 

completo e ajustado à necessidade de uma metodologia de suporte ao 

desenvolvimento de projectos que ambicionem abordar a Sustentabilidade. 

 Igual iniciativa foi realizada por Datschevski (2001) contudo, a sua 

abordagem é mais focada nas considerações que um designer deverá ter no acto 

de projectar novos produtos ou serviços carecendo em primeiro lugar de uma 
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visão mais holística de todo o processo e, em segundo lugar da integração dessas 

considerações no contexto empresarial e multidisciplinar. 

 Ainda assim, o seu trabalho é altamente relevante. 

 Datschevski (2001, p. 29) referencia cinco princípios no acto de projectar 

que devem ser tidos em conta, e que de certa forma constituem um método de 

suporte ao ‘Design Sustentável’. São eles os seguintes: 

 Cíclico – O projecto deve utilizar materiais orgânicos ou que possam 

ser reintegrados novamente nas fileiras de produção. Associadas a 

este princípio destacam-se as estratégias de Design como o Design 

para a desconstrução, a rotulagem dos materiais utilizados no 

produto, o assegurar da não contaminação irreversível dos materiais, 

ou o Design para a reutilização; 

 

 Solar – O produto deverá ser produzido e consumir durante o seu 

ciclo de vida apenas energia renovável sendo ela também cíclica e 

segura; 

 

 Segurança – Os produtos e serviços deverão ser seguros, isto é, 

qualquer emissão para o ar, água, terra ou espaço deverão ser 

reabsorvidos sem qualquer impacto nos ecossistemas. Neste capítulo 

procura-se alertar para questões como a utilização de químicos, o 

desperdício, emissões ou componentes tóxicos. 

 

 Eficiência – O produto ou serviço deverá consumir a menor 

quantidade de recursos (energia, material, água). Vinculadas a este 

princípio evidenciam-se estratégias como a utilização de menor 

quantidade de material, a partilha de bens, o aumentar a durabilidade 

do produto e a possibilidade de reparação ou melhoria. 

 

 Social – A produção e uso do produto ou serviço deverá suportar os 

direitos humanos e justiça natural. Isto é, trazer benefícios para o 

utilizador mas também comportar a garantia de que a sua produção 

foi realizada por pessoas que têm um nível de vida decente e são 

tratadas justamente. 
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Com as noções acima apresentadas de como tornar um projecto 

sustentável é possível compreender o quão difícil poderá ser desenvolver um 

produto totalmente sustentável. 

Uma das conclusões possíveis de retirar destas estratégias é a recorrente 

necessidade de ser avaliada a performance de um produto ou serviço em todo o 

seu ciclo de vida.  

Esta avaliação vulgarmente apelidada de ‘LCA’ (Life Cycle Analysis), 

sustenta-se precisamente nesse tipo de reflexão. 

A ‘LCA’ é definida como a compilação e avaliação dos ‘inputs’ e ‘outputs’ 

e potenciais impactes ambientais do sistema de um produto ou serviço ao longo 

do seu ciclo de vida. Assim, a ‘LCA’ é uma ferramenta de análise do peso 

ambiental dos produtos em todas as fases do seu ciclo de vida – da extracção de 

recursos passando pela produção de materiais, componentes ou do produto em si, 

pelo período de utilização do mesmo, e ainda no momento em que este é 

descartado (Guinée, 2001, p. 3). 

O estudo dos impactes ambientais cobre todos os tipos de influência no 

ambiente, como as emissões de gases tóxicos, a extracção de recursos naturais e 

utilização da terra, consumo de água e energia, entre outros. Esta avaliação 

resulta numa ferramenta de cálculo e quantificação desses impactes 

possibilitando, desta forma, fornecer um conjunto de dados claros relativos ao 

produto que se pretende desenvolver. No entanto, esta análise exige uma 

compreensão profunda das implicações de cada fase bem como das alternativas 

ou soluções que surgem (Guinée, 2001, p. 3). 

Em relação a toda a problemática da Sustentabilidade, Datschevski assume 

que será uma questão de tempo até que a sensibilidade para as questões ligadas 

ao ambiente sejam incorporadas na cultura (Datschevki, 2001, p. 175). 

 Reconhecendo que a influência e os impactes causados pelos designers e 

projectistas podem ser seriamente ameaçadores é imperativo que estes, pelo 

contrário, assumam uma participação consistente na procura de soluções 

(Papanek, 1995, p. 8). Estabelece-se uma constatação de que “talvez não deva 
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haver qualquer categoria especial denominada de ‘Design Sustentável’”70 

(Papanek, 1995, p. 12). 

 

“Clients will want to use designers who understand the 

concept and the implications of CSR”71 

Blincoe, in MacDonald, 2004, p. 26 

 

 

 

                                                
70 Citação original: “Perhaps there should be no special category called ‘sustainable 
design’” 
71 TL: “ Os Clientes vão querer utilizar designers que compreendam o conceito e as 
implicações da responsabilidade social corporativa” 
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III | Novo Paradigma 

 

 

 

 

 “The best time to plant a tree is one hundred years ago. The 

second-best time is now” 

Ditado popular chinês 
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Gestão do Design e Sustentabilidade 

No capítulo anterior foi feita uma descrição dos conceitos de ‘Gestão do 

Design’ e ‘Sustentabilidade’ isoladamente. Todavia, o propósito deste trabalho 

centra-se no desenvolvimento teórico de como a ‘Gestão do Design’ se deverá 

adaptar face ao desafio que a Sustentabilidade impõe num novo paradigma. 

A transição para o ‘Novo Paradigma’ consiste na alteração dos valores, 

princípios e práticas da actual conjuntura de produção e consumo que favorece a 

insustentabilidade dos ecossistemas. Neste ‘Novo Paradigma’ deverá assistir-se a 

uma difusão e implementação de condutas profissionais consentâneas com a 

problemática da Sustentabilidade em que novas considerações, abordagens, 

métodos, enquadramentos e ferramentas são adoptadas com o objectivo de 

contribuir para a Sustentabilidade global dos ecossistemas, da humanidade e, por 

último, da economia. 

Desta forma, procura-se sob este título abordar a forma como a ‘Gestão do 

Design’ poderá ser uma ferramenta na consolidação do ‘Novo Paradigma’ 

utilizando para isso a exposição realizada no capítulo anterior dedicado à 

Sustentabilidade. 

A ‘fusão’ dos dois conceitos servirá o propósito de redefinir a função da 

‘Gestão do Design’ articulada com a Sustentabilidade através de uma estrutura 

vinculada aos seus três níveis de actuação, tal como foram apresentados 

anteriormente.  

A compreensão da relação entre os dois temas e o contexto de transição 

para este ‘Novo Paradigma’, em conjunto com a apresentação dos dados 

recolhidos através de inquéritos e entrevistas a profissionais especialistas na área 

investigada, serão apresentadas neste capítulo constituindo, desta forma, um 

contributo central neste trabalho. 

 

Relação entre ‘Gestão do Design’ e Sustentabilidade 

A exposição feita anteriormente no tópico ‘O processo de 

desenvolvimento de novos produtos e serviços’ aborda essencialmente o papel do 

Design num contexto em que se exigem soluções social e ambientalmente 
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responsáveis. As estratégias e princípios apresentados nesse tópico formalizam o 

enquadramento da disciplina de Design neste ‘Novo Paradigma’. Assim, esta 

adaptação do Design às exigências impostas pela Sustentabilidade está, de 

alguma forma, desenvolvida. O mesmo não acontece com a ‘Gestão do Design’. 

O contributo do Design para a alteração dos padrões de consumo e 

produção actuais é claro e como tal são impostas fortes exigências no sentido de 

se obter uma reacção dos agentes responsáveis por novos projectos. 

 

“There is an increasing economic demand for sustainable 

design, driven by both social and governmental change” 72 

Chapman, Gant, 2007, p. 10 

 

A forte influência do Design nos padrões de produção e consumo está 

patente nas soluções desenvolvidas para novos projectos. A importância dada às 

decisões relativas à responsabilidade ambiental e social deverá ganhar especial 

notoriedade nas considerações do responsável pelo projecto. Acreditamos, desta 

forma, que o ‘Gestor do Design’ poderá desempenhar um papel essencial na 

condução de processos de Design e desenvolvimento de soluções projectuais 

mais sustentáveis. 

Por definição a ‘Gestão do Design’ jamais se poderá dissociar das 

transformações e evoluções do acto de projectar na disciplina de Design, logo, a 

questão essencial aqui é como poderão os recursos ou as competências de Design 

numa organização ser utilizadas com todo o seu potencial de forma sustentável e, 

como podem os resultados dessa actividade ser também eles sustentáveis? 

Havendo já um extenso trabalho desenvolvido no campo do Design relativamente 

a métodos, técnicas e processos consentâneos com a Sustentabilidade como 

poderá a ‘Gestão do Design’ implementá-los, potenciá-los, promovê-los e avaliá-

los, num contexto organizacional? 

Como foi referido (páginas 53 a 56) a função essencial da ‘Gestão do 

Design’ baseia-se na articulação dos recursos de Design numa organização com 

as suas estratégias e objectivos. O que deverá então fazer um gestor do Design 

quando a sua empresa apresenta uma estratégia com vista a melhorar a 

                                                
72 TL: “Existe uma crescente exigência económica por Design Sustentável, conduzida tanto 
por mudanças sociais e como governamentais” 
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performance de Sustentabilidade? É com a consciencialização destas questões que 

nos deparamos com a falta de articulação da Gestão do Design e a 

Sustentabilidade. 

A revisão bibliográfica feita para a apresentação do Estado da Arte desta 

dissertação não contempla nenhuma obra em que seja desenvolvido o tema da 

relação entre a Gestão do Design e a Sustentabilidade. Foi estudada, no entanto, a 

problemática da Sustentabilidade procurando-se encontrar pontos de 

convergência entre os elementos catalisadores e impulsionadores de práticas 

sustentáveis (e a teoria de desenvolvimento sustentável) e as funções 

desempenhadas pela Gestão do Design. 

Assim, nesta transição para o ‘Novo Paradigma’ delinear-se-ão os pilares 

estruturantes daquilo que nomeamos como ‘Gestão Sustentável do Design’. 

 

O processo de mudança para o ‘Novo Paradigma’ 

 A problemática da Sustentabilidade confronta os actuais modelos de 

governo, de actividade das empresas, de princípios e valores culturais, e de estilos 

de vida pessoais. 

 Exige-se destes intervenientes na sociedade uma alteração e adaptação na 

forma como desenvolvem as suas actividades. A transição para um ‘Novo 

Paradigma’ regido pela Sustentabilidade formula então um contexto no qual se 

estabelecem tensões entre a necessidade de mudar e a estabilidade resistente. 

 Estas tensões são condicionadas pelo reconhecimento ou não da 

necessidade de mudança dos agentes mencionados. Nas organizações a reflexão 

necessária que possibilite a avaliação da envolvente em que os agentes 

mencionados se encontram consiste na aferição dos impactes desta na empresa, 

na definição de objectivos ou no delinear de estratégias e visões de futuro. Assim, 

dependente da percepção das forças que guiam, condicionam e afectam uma 

organização são activadas essas tensões e posteriormente reconhecida ou não a 

exigência de mudança. 

 No âmbito de uma empresa a integração da Sustentabilidade implica, 

como referido no capítulo anterior, uma readaptação estrutural na qual o papel 

dos seus colaboradores é de suma importância. Todavia, num cenário de 
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discussão da necessidade de realizar esta adaptação a competência de gestão da 

mudança obtém expressão significativa.  

 Neste sentido, o que é posto em causa quando se instalam as tensões entre 

promover a mudança ou a estabilidade, é, num primeiro momento, a capacidade 

interna de compreensão do contexto da empresa e, posteriormente, a 

competência de gerir uma acção de mudança. 

Através da exposição realizada até este ponto assumiu-se a premissa de 

ser urgente a reacção à problemática da Sustentabilidade no contexto empresarial. 

Assim, a mudança é uma acção implícita nesta reacção. 

Considerando a condução do processo de mudança que permita abordar a 

Sustentabilidade constata-se a necessidade de existir uma competência de gestão 

da mudança que descreva as suas implicações, os seus objectivos, as suas 

métricas, o seu espaço e/ou os seus intervenientes. 

De forma geral o processo de mudança assenta num progresso entre 

diversas etapas e é reconhecido que o seu sucesso está relacionado com a 

percepção destas etapas por quem se responsabiliza por esta acção. Como tal, o 

promotor e/ou responsável da mesma deverá fazer convergir uma série de 

competências, que no global, definem o estereótipo de um cargo de liderança. 

Compreende-se então, que numa abordagem à Sustentabilidade, a gestão 

do processo de mudança deverá assentar numa relação encadeada de processos e 

passos, sendo o envolvimento de líderes crucial para o sucesso de todo o 

processo. 

Estabelecendo a relação entre as considerações referentes ao processo de 

mudança já descritas com o papel influente do Design na performance sustentável 

de uma empresa e respectivos produtos/serviços, afirma-se o enorme potencial da 

‘Gestão do Design’ na promoção da mudança, enquanto elemento activo no 

processo de orientação e coordenação dos recursos de Design. 
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 Recolha de dados – Inquérito e Entrevistas 

 

A revisão bibliográfica realizada e respectiva interpretação em paralelo 

com a exposição tanto das raízes, contextos e problemáticas principais desta 

investigação servem acima de tudo o propósito de enquadrar e compreender o 

actual ‘estado da arte’ do tema. 

Como tal, o percurso até agora feito ao longo deste trabalho desenvolveu-

se no sentido, em primeiro lugar, da compreensão holística e global do tema e, 

posteriormente, no enfoque no problema em questão. Assim, de forma a ser 

possível estruturar e suportar os objectivos desta investigação recorreu-se, tal 

como indicado no capítulo ‘Breve Nota Metodológica’, a uma metodologia que 

integrou também a recolha de dados e informações através de métodos como o 

inquérito e a realização de entrevistas, ambos envolvendo profissionais cuja 

actividade estava de alguma forma relacionada com o tema em investigação. 

Esta recolha de dados é importante na medida em que nos permite aferir 

de que forma são percepcionadas e assumidas, no contexto actual português, as 

questões relativas à acção do Design, da gestão do Design, da Sustentabilidade e 

do potencial de uso da gestão do Design como catalisador da Sustentabilidade. 

 

Inquérito 

Um dos métodos de recolha de dados utilizados para suporte da 

investigação realizada foi o do inquérito, proposto por via electrónica. 

O questionário preparado para o inquérito (ver Anexo A) foi desenvolvido 

tendo como principal base um outro inquérito (dirigido a cerca de 1500 

executivos) realizado para um relatório de autoria partilhada do ‘Boston 

Consulting Group’ e do ‘MIT Sloan’, cujo objectivo era o de obter uma melhor 

compreensão da intersecção da Sustentabilidade com a formulação das estratégias 

de negócio. Esta opção de basear o inquérito noutro já existente possibilita a 

comparação das respostas dadas ampliando a solidez da pesquisa proposta. 

No entanto o questionário foi parcialmente adaptado e orientado com o 

intuito de captar informação imprescindível à prossecução da investigação. Foi 
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realizado a partir de um serviço em linha que consiste numa ferramenta para 

criação de inquéritos e posterior difusão aos contactos pretendidos. Desta forma 

pretendeu-se tornar a recolha de informação mais cómoda e acessível às pessoas 

contactadas bem como facilitar o processo de tratamento da informação 

proveniente das respostas. 

O questionário elaborado integrava um total de vinte e nove questões das 

quais: quatro destinavam-se à caracterização do perfil do inquirido; três 

dedicavam-se à aferição da compreensão dos conceitos estudados (‘Design’, 

‘Sustentabilidade’ e ‘Gestão do Design’) por parte dos inquiridos; catorze estavam 

relacionadas com o envolvimento das empresas com a problemática da 

Sustentabilidade; três abordavam a relação entre Design e Sustentabilidade; duas 

eram relativas à influência da Cultura na transição para um novo paradigma; e 

uma destinava-se à compreensão do papel da Gestão do Design no contexto do 

novo paradigma. 

O inquérito foi enviado por correio electrónico a mais de 350 contactos 

cuja área de actividade se relacionava com o Design, a Academia, a Engenharia, 

a Gestão e Gestão de Projectos e o Marketing. No total foram contabilizados trinta 

e nove questionários completos e válidos (pouco mais de 10%) passíveis de serem 

tratados e podendo as conclusões sobre os mesmos ser consideradas nesta 

dissertação. 

 

Perfil dos inquiridos 

 

Como referido anteriormente a problemática da Sustentabilidade deve ser 

abordada de uma forma interdisciplinar. Por esta razão os contactos realizados 

visavam abranger as áreas de Gestão, Design, Engenharia e Marketing, 

essencialmente por estas serem as principais intervenientes no processo de 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Assim, das 39 respostas obtidas, quatro provêm de profissionais cujo cargo 

se relaciona com uma função executiva pública, privada ou de organização 

governamental; quatro são provenientes de outros cargos de gestão superior; dez 

dizem respeito à visão de profissionais académicos; seis relativas a designers; oito 

facultadas por engenheiros; duas por marketeers; e uma por um gestor de 

projectos; as restantes são indefinidas. 
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Figura 11 - Gráfico de representação do cargo ocupado pelos inquiridos 

 

Quando questionados acerca da sua experiência em Sustentabilidade, 

mais de metade (20) consideram ter alguma experiência, ainda que básica. Ainda 

assim, onze dos inquiridos revelaram ter uma experiência avançada no que toca a 

questões ligadas à Sustentabilidade, dois dos respondentes assumiram-se como 

especialistas e, quatro identificaram-se como inexperientes. O facto de nesta 

amostra haver um elevado número de intervenientes que dominam, de alguma 

forma, o tema em estudo contribuiu também para um maior rigor e validade das 

respostas submetidas. 

No perfil dos inquiridos constatou-se que em relação à sua área de 

actividade houve uma especial incidência na área académica (13 respostas, que 

são um dado importante para o facto de se procurar estabelecer também uma 

ligação com os intervenientes na educação e formação de novos profissionais). 

Nos restantes casos as áreas são variadas sendo porém relevante que cinco 

sujeitos integrem áreas relacionadas com as energias e quatro com os serviços 



 Faculdade de Arquitectura – UTL 
 Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira 95 

financeiros. Aparte estes obteve-se o contributo de profissionais das áreas da 

agricultura, construção, produtos de consumo, retalho, media e entretenimento, 

projecto (Design, Engenharia, Arquitectura), água, tecnologias e comunicação, 

entre outras. 

 

 

 

Figura 12 - Gráfico representativo da área de actividade profissional dos inquiridos 

 

Torna-se também útil referir que quinze inquiridos pertenciam a empresas 

com mais de 250 colaboradores e nove a empresas com um número total de 

colaboradores entre 10 e 50. As categorias de 50 a 250 e de menos de dez 

colaboradores recolheram ainda cinco respostas cada, sendo os restantes 

independentes (2) e indefinidos. De notar que esta amostra não é representativa, 

do ponto de vista da constituição do tecido empresarial português, uma vez que 

em Portugal o predomínio das pequenas e médias empresas é esmagador. 

Por este facto foi feita uma comparação com os resultados do inquérito 

realizado pelo Boston Consulting Group e pelo MIT Sloan, com o intuito de ser 

possível encontrar pontos de divergência e confluência entre os dois contextos. 
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Compreensão dos conceitos 

De forma geral os inquiridos demonstraram estar bastante à vontade 

quando lhes foram apresentadas as questões relativas à definição dos conceitos de 

‘Design’, de ‘Sustentabilidade’ e de ‘Gestão do Design’.  

Para a maioria (64%) a opção seleccionada para definir ‘Design’ foi a que 

se referia a: “Design é uma disciplina assente num processo coordenado e 

planeado encarregue de tornar um produto ou serviço economicamente, 

ambientalmente, socialmente e funcionalmente viável” demonstrando-se assim 

que existiu uma concordância geral relativamente à definição da função do 

‘Design’ cuja descrição é a que melhor define na realidade o ‘Design’. 

No caso do conceito de ‘Sustentabilidade’ este gerou alguma discordância 

quanto à melhor expressão para o definir. A definição mais escolhida (48%) foi a 

de Brundtland73, eventualmente por ser a que expressa uma visão mais abrangente 

do conceito e por ser sobejamente conhecida. A associação do conceito de 

‘Sustentabilidade’ à sua perspectiva apenas ambiental foi considerada em nove 

respostas e, em seis casos, a definição do conceito relaciona-se com ‘um 

pensamento a longo prazo’. De realçar que em três respostas foi seleccionada a 

opção que se referia à manutenção e viabilidade financeira de um negócio, 

excluindo claramente a noção das componentes ambientais e sociais do conceito.  

Relativamente ao conceito de ‘Gestão do Design’ em vinte e seis casos a 

escolha foi a que melhor definia na realidade o conceito: “É a área de 

competências encarregue de implementar o Design numa organização 

articulando-o com as estratégias e objectivos da mesma”. Por esta razão unânime 

cabe afirmar-se que existe uma boa compreensão do papel da ‘Gestão do Design’. 

 

A integração da Sustentabilidade na empresa 

As respostas ao inquérito demonstraram que os principais impactes da 

Sustentabilidade nas empresas se faziam sentir pelo crescente interesse e 

exigência por parte dos colaboradores e clientes, por questões relacionadas com a 

Sustentabilidade, relegando para segundo plano, embora com alguma relevância, 

as influências governamentais ou a escassez de recursos naturais. 

                                                
73 Definição de Brundtland: “A Sustentabilidade refere-se à satisfação das necessidades da 
actual geração sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas 
próprias necessidades”. 
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No seguimento desses impactes, as estratégias que as empresas poderiam 

desenvolver de forma a abordar a problemática da Sustentabilidade que reuniram 

uma maior aprovação (46%) foram as que envolviam uma ‘melhoria da eficiência 

pela redução dos desperdícios’, ou a ‘melhoria da eficiência energética’ (38%), 

demonstrando haver uma preocupação acrescida na economia e redução do 

consumo da empresa na sua actividade. A estratégia de desenvolver produtos ou 

serviços recicláveis também teve uma boa adesão por parte dos inquiridos, bem 

como a inclusão de considerações ligadas à Sustentabilidade na formulação de 

estratégias para o futuro da actividade da empresa. 

 

 

Figura 13 - Gráfico referente às estratégias de Sustentabilidade utilizadas pelos inquiridos 
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O inquérito revelou também que nas suas organizações os profissionais 

contactados assumiram, em mais de metade dos casos, que não está definido 

quem tem a responsabilidade pelo estudo de questões relacionadas com a 

Sustentabilidade (51%). Todavia, nos restantes casos, a segunda opção mais 

escolhida (com 18%) foi a que se referia à divisão de responsabilidades nesta área 

por todos os colaboradores. 

 

 

Figura 14 - Gráfico referente à atribuição da responsabilidade acerca de questões ligadas à 

Sustentabilidade 

Duas das questões centrais do inquérito visavam compreender quais 

seriam os principais entraves ou condicionantes na integração da Sustentabilidade 

numa organização. Uma fazia referência às condicionantes externas à empresa e 

outra às internas. 

Quando confrontados com as condicionantes mais relevantes a nível 

interno, a opção que reuniu maior adesão foi a que dizia respeito ao facto de não 

se saber o que significa ser-se ‘sustentável’ (59%), seguida pela opção que referia 

o desconhecimento do valor em se ser ‘sustentável’ (48%). Como tal, estes dados 
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apontam claramente para a necessidade urgente de ser feita uma exposição dos 

métodos de implementação de práticas sustentáveis e respectivos benefícios que, 

segundo os resultados do inquérito, são tangíveis essencialmente na melhoria da 

imagem corporativa, mas também na redução de custos, na vantagem competitiva 

que se adquire ou na inovação do modelo de negócios. Contudo, ainda a nível 

interno, foi atribuída especial responsabilidade aos colaboradores, e em particular 

aos líderes, pelo facto de estes não manifestarem interesse na problemática da 

Sustentabilidade (43%). Com esta afirmação constata-se que, convergindo dados 

já acima expostos, este deverá ser um importante factor na transição para práticas 

mais sustentáveis.  

 

 

Figura 15 - Gráfico referente às condicionantes internas mencionadas pelos inquiridos 
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Quanto ao nível externo, a necessidade de alterar hábitos, valores e 

princípios pessoais demonstra ser, segundo a maioria dos profissionais inquiridos 

(61%), um grande obstáculo na abordagem à Sustentabilidade, o que juntamente 

com a segunda opção mais votada (48%), que referia a cultura de cada país, 

mercado ou público, consolida a ideia de que a transição para um paradigma 

regido pela Sustentabilidade exige, acima de tudo, uma transformação 

comunitária ou social. 

No mesmo sentido, e em relação à influência da cultura na adopção de 

práticas mais sustentáveis, 93% dos inquiridos afirma que este é um factor 

influenciador sendo que mais de um terço dos respondentes refere ser este um 

factor essencial.. 

 

 

Figura 16 - Gráfico referente à importância dada à cultura enquanto influenciadora da sensibilidade 

à Sustentabilidade 

A necessidade de se obterem resultados a curto prazo, a falta de 

incentivos económicos ou a falta de procura por parte dos clientes foram também 

bastante votados, justificando, na opinião dos inquiridos, a actual inércia por 

parte das organizações em adoptar práticas mais sustentáveis. 

Os dados do inquérito mostraram também que o envolvimento dos 

fornecedores é essencialmente inexistente ou limitado (30%). Contudo, em 31% 
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dos casos este envolvimento existia e destes, 8%, exigiam que os seus parceiros 

de negócio respondessem a alguns critérios específicos de Sustentabilidade. 

Esta questão é particularmente interessante porque da relação com os 

fornecedores pode resultar uma estratégia eficaz na forma de abordar a 

Sustentabilidade, por se assumirem como um recurso externo de uma empresa, 

que tem as suas próprias políticas de abordagem à Sustentabilidade, e que caso 

estas não existam ou, pelo contrário, se encontrem bastante desenvolvidas, o 

serviço ou produto que fornecem influenciará posteriormente a performance 

sustentável dos seus clientes. 

Quando questionados acerca de empresas exemplares na sua performance 

de Sustentabilidade, as razões apresentadas como sendo as que distinguiam essas 

empresas de outras menos eficientes a esse nível, foram o pensamento a longo 

prazo juntamente com o papel importante que a liderança sensível a esta causa 

tinha. Desta forma, o factor da liderança assume uma posição primordial na 

abordagem que uma empresa faz às questões ligadas à Sustentabilidade. O 

mesmo foi referido numa questão posterior relativamente ao papel da liderança, 

em que a visão estratégica e capacidade de coordenação são consideradas 

essenciais na integração de práticas consentâneas com o paradigma da 

Sustentabilidade numa empresa. 

Para que tais práticas sejam assimiladas numa organização, o inquérito 

revela que, para além da função da liderança (que se revela fundamental, 

indicada como a mais influente), a ‘inovação do modelo de negócios’, a 

‘inovação de produtos ou serviços’, o ‘envolvimento da cadeia de fornecimento’, 

ou a ‘utilização de ferramentas de aferição da performance sustentável’ deverão 

ser competências organizacionais ou acções que exigem especial atenção. 

No mesmo sentido, ‘parcerias estratégicas entre empresas com vista o 

desenvolvimento de estratégias comuns de Sustentabilidade’, o ‘reforço em 

formações associadas à Sustentabilidade’ e o reforço do investimento em 

unidades de investigação e desenvolvimento, em áreas como o Design são 

apontadas como algumas das mais influentes soluções ou estratégias a adoptar 

pelas organizações. 

Como referido anteriormente, o Design poderá fazer parte da solução, mas 

os dados recolhidos pelo inquérito demonstram que este apenas pode ter efeito se 

houver um apoio manifesto dos quadros superiores da empresa, o que estabelece 
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alguma coerência com uma das soluções acima expostas que referia a inovação 

de produtos ou serviços como resposta à necessidade de tornar uma empresa mais 

sustentável. 

No final do inquérito foi colocada uma questão acerca da forma como a 

Gestão do Design poderia contribuir para a obtenção de práticas mais 

sustentáveis. Como resposta, no geral, foi considerado que a Gestão do Design 

pode na realidade contribuir - a opção que afirmava que esta não revelaria 

nenhum contributo não foi seleccionada por nenhum dos respondentes. Pelo 

contrário, mais de metade dos inquiridos acreditam que a Gestão do Design 

deverá encarregar-se de promover o desenvolvimento de produtos e serviços com 

atenção a considerações relacionadas com os impactes sociais e ambientais dos 

mesmos.  

Acoplada a esta ideia a função de avaliação dos impactes financeiros, 

sociais e ambientais de um projecto foi também apresentada como uma forma de 

a Gestão do Design intervir e contribuir para uma abordagem mais sustentável por 

parte das empresas e as suas ofertas. 

Uma hipótese menos considerada mas que reuniu a votação 25% dos 

inquiridos foi a do estabelecimento de parcerias com fornecedores com melhores 

performances a nível de Sustentabilidade. Constata-se assim que este tipo de 

abordagem poderá também auxiliar a integração da Sustentabilidade numa 

empresa. 

 

Conclusões 

 

Com este método de recolha de dados foi possível obter de forma 

aprofundada a visão actual de alguns dos intervenientes mais importantes na 

educação e negócios em Portugal sobre práticas correntes (paradigma actual), 

perspectivando-se ainda contextos de introdução e vigência da Sustentabilidade 

(novo paradigma). 

As principais conclusões do inquérito realizado revelam a importância da 

transformação e evolução dos princípios e valores que sustentam as práticas dos 

agentes intervenientes, não só nos processos de desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, como também, daqueles que de uma forma mais abrangente 

coordenam, gerem e mobilizam uma organização. 
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Assim, a necessidade desta evolução assenta em grande parte nas 

estruturas sociais e nos padrões ou modos de comportamento em sociedade que 

são geralmente determinados ou caracterizados pelo perfil cultural. Este assunto, 

(abordado neste trabalho num primeiro momento de forma teórica) de acordo 

com a percepção e opinião dos inquiridos revela ter uma importância crucial na 

transição entre paradigmas. Resumindo, a sensibilização dos indivíduos para a 

problemática da Sustentabilidade é facilitada se houver culturalmente uma 

predisposição para a reflexão acerca destes temas. 

Vital é também o papel da liderança numa organização enquanto 

principal promotor de transformações na cultura empresarial e dos princípios que 

regem as actividades da mesma, assumindo o papel central na procura de uma 

performance mais sustentável. 

Segundo o inquérito esta procura de uma performance mais sustentável é, 

em grande parte, motivada pelo crescente interesse dos seus clientes em questões 

ligadas à Sustentabilidade, embora as exigências governamentais também criem 

alguma pressão. Todavia, a reacção das organizações é dificultada pela falta de 

interesse nesta problemática por parte dos colaboradores e líderes. Consequência 

deste desinteresse é o assinalado desconhecimento do que ‘significa ser 

sustentável’ e de ‘qual o valor ou vantagem em o ser’ por parte da maioria dos 

agentes nas empresas e instituições. 

Quanto a possíveis soluções para a obtenção de uma prática mais 

sustentável, são referidas estratégias como a ‘eficiência no consumo de recursos’, 

a ‘utilização de ferramentas de aferição e auxílio ao pensamento estratégico da 

performance sustentável’, o ‘envolvimento da cadeia de fornecedores’, a 

‘inovação dos modelos de negócio’, bem como a ‘inovação de produtos e 

serviços oferecidos’ sendo importante mencionar neste contexto que estas acções 

deverão subsistir pela articulação com a visão sistémica característica da 

problemática da Sustentabilidade. 

Em consonância com a última estratégia referida constata-se o valor do 

Design como meio de resposta ao desafio da Sustentabilidade, afirmando-se que 

este poderá desempenhar um papel essencial, caso haja uma articulação e apoio 

dos quadros superiores. Na opinião dos profissionais contactados a Gestão do 

Design deverá assumir uma função de garantia de que a intervenção de Design é 
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feita com a consideração da performance sustentável da empresa, recorrendo para 

isso à orientação, avaliação e monitorização dos projectos. 

Como foi referido o inquérito realizado para recolha de dados foi 

concebido com base num outro desenvolvido pela consultora BCG e pelo MIT. O 

cruzamento da informação recolhida nos dois inquéritos é de grande interesse e 

relevância para esta investigação. 

Em primeiro lugar, constata-se concordância dos dois no que se refere aos 

principais motivos da abordagem de uma empresa à Sustentabilidade: o interesse 

dos seus clientes e colaboradores e a legislação relativa à Sustentabilidade. 

Quanto às informações referentes à atribuição de responsabilidades pela 

performance sustentável de uma empresa, a pergunta colocada foi exactamente 

igual à do inquérito realizado internacionalmente, e os resultados foram distintos: 

no caso desta investigação a opção mais votada foi a que se referia ao 

‘desconhecimento de quem é o responsável por questões de Sustentabilidade’, 

enquanto que no outro inquérito a opção mais votada foi a que se referia a ‘todos 

os colaboradores da organização’. 

De mencionar também que o papel da liderança foi apresentado nos dois 

inquéritos como principal dinamizador na implementação de condutas mais 

sustentáveis havendo também consonância na questão relacionada com o 

envolvimento dos fornecedores na obtenção de práticas mais sustentáveis, em que 

este envolvimento é reconhecido como sendo limitado. 

De uma forma geral podemos afirmar que os resultados obtidos no 

inquérito no âmbito desta investigação estão enquadrados com a perspectiva 

transmitida no relatório efectuado pela consultora BCG e pelo MIT convergindo 

na maioria das suas conclusões. 
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Entrevistas 

 Um segundo método de recolha de dados consistiu na realização de 

entrevistas a profissionais cuja actividade estivesse de alguma forma relacionada 

com o âmbito desta investigação. 

 Para tal, foram contactados seis profissionais com o propósito de expor a 

questão de investigação bem como as questões adjacentes à problemática da 

Sustentabilidade, e abordar possíveis estratégias que possibilitem a transição mais 

célere para o ‘Novo Paradigma’. O guião destas entrevistas semi-estruturadas é 

apresentado no Anexo B. 

 

Entrevista com José Rui Marcelino 

Fundador e gestor de Design na empresa de Design ‘Alma Design’ 

Presidente do Conselho Administrativo do ‘PEMAS’74 

Docente na Faculdade de Arquitectura de Lisboa 

Formação profissional em Engenharia e Design 

 

A importância do contributo de um profissional cuja actividade se 

centrasse na função de gestão do Design era essencial. Por esta razão, o contacto 

realizado com José Rui Marcelino serviu o propósito de obter a sua opinião e a 

perspectiva acerca do tema da integração de práticas mais sustentáveis no 

processo de Design, das relações com os seus clientes (que comissionam o 

serviço de Design), e da definição de estratégias que permitissem a integração de 

valores e princípios consentâneos com a Sustentabilidade, por parte de quem 

desempenha na prática o cargo de ‘Gestor do Design’. 

Na entrevista concedida, José Rui Marcelino revelou que no acto de 

projectar as considerações associadas ao desenvolvimento de um produto ou 

serviço sustentável (vulgo ‘Design Sustentável’) devem ser intrínsecas ao processo 

de pensamento do projecto. 

Utilizando o exemplo da disciplina de Ergonomia refere que no acto de 

pensar o projecto (a título de exemplo mencionou um banco) considerações 

ergonómicas terão de ser estudadas, sendo este tipo de abordagem resultante 

                                                
74 Nota do autor: o ‘PEMAS’ é uma associação de empresas portuguesas dedicadas à 
promoção do desenvolvimento da industria aeroespacial em Portugal.  
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sobretudo da formação em Design. É reconhecido que a não consideração 

ergonómica pode determinar o sucesso ou insucesso de um produto, e no 

entanto, este tipo de consideração no acto de projectar poderá reflectir também 

preocupações relacionadas com a Sustentabilidade, uma vez que a reflexão 

acerca da performance ergonómica de um banco pode ser também vista como 

uma abordagem à área social da teoria do ‘Triple Bottom Line’.  

Em suma, a reflexão acerca de outros temas relacionados com a 

Sustentabilidade deverá ser assegurada na formação de um designer. Estes temas 

devem constituir também o património de competências no acto de projectar 

novos produtos e serviços. Contudo, na opinião de José Rui Marcelino, não se 

pretende discutir o que é ‘Bom Design’ mas sim atrair a atenção de designers e 

responsáveis no desenvolvimento de novos produtos e serviços para práticas de 

‘Design Sustentável’, e que estas sejam valorizadas, tal como aconteceu com a 

Ergonomia. 

Esta opinião pessoal afirma que os valores, práticas e considerações 

relacionadas com a Sustentabilidade devem integrar o código deontológico da 

profissão dos designers. 

Ainda assim, o auxílio ao desenvolvimento de novos produtos e serviços 

deve ser acompanhado de meios que possibilitem garantir a qualidade da sua 

performance a nível de Sustentabilidade. Desta forma, na opinião do entrevistado, 

a utilização de ferramentas que facilitem essa avaliação será um ponto-chave na 

adaptação do processo de Design ao paradigma da Sustentabilidade. 

Considerando mesmo a hipótese de que a utilização de tais ferramentas não seja 

valorizada pelos clientes comissionadores do projecto, José Rui Marcelino remete 

mais uma vez para o campo da ética e sensibilidade pessoal por parte do 

responsável por uma equipa ou empresa de Design que deverá garantir o recurso 

a esses meios. 

 Quanto à persuasão dos órgãos decisores de uma empresa com o 

objectivo destes adoptarem práticas mais sustentáveis, segundo a percepção de 

José Rui Marcelino, esta é facilitada se houver à partida uma sensibilização dos 

mesmos para o valor acrescentado das soluções propostas. Por outro lado, a 

necessidade de haver métricas que quantifiquem ou exponham esse mesmo valor 

acrescentado torna-se imperativa para aqueles que não estão familiarizados com a 

problemática da Sustentabilidade. 
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 Este tipo de quantificação pode ser realizado de variadas formas, desde a 

redução dos desperdícios, à poupança de consumo de recursos (energia, 

materiais, etc.), o que remete para o ‘pensamento económico’ que os projectistas 

deverão desenvolver, e que, por consequência, tem também impactos financeiros 

na empresa. Com isto pretende-se concluir que o recurso a métricas monetárias 

não é a única forma de estabelecer um mecanismo de avaliação do valor 

acrescentado da performance de Sustentabilidade. Todavia, qualquer que seja o 

método é vital que este seja compreendido e aceite por qualquer executivo ou 

gestor empresarial. 

 Quando confrontado com questões relativas ao traçar de novas estratégias 

de abordagem à Sustentabilidade, José Rui Marcelino atribui especial importância 

ao papel que a implementação de legislação referente a práticas e actividades 

sustentáveis pode ter. Sobre este tema afirma que enquanto não houver uma 

imposição legislativa que obrigue as empresas a adaptarem-se e a transformarem-

se para dar resposta a essas mesmas exigências, poucos motivos, para além da 

sensibilidade para a Sustentabilidade ou senso comum dos órgãos decisores de 

uma organização, as farão reagir a esta problemática. Como tal, para que haja 

uma evolução a este respeito, estratégias de aliança e parceria entre empresas 

como forma de criar escala para influenciar agentes governamentais podem ser 

acções que possibilitem a criação de novas leis. 

 A mesma estratégia servirá também, na opinião do fundador da Alma 

Design, para o desenvolvimento de novas soluções, neste caso relacionadas com 

a Sustentabilidade, em que o investimento envolvido possa ser partilhado e seja 

desta forma mais suportável pelas empresas intervenientes. Daí que pode ser 

extremamente importante estabelecer uma boa rede de parceiros, sejam estes 

outras organizações, faculdades, centros tecnológicos ou mesmo instituições 

governamentais de apoio as empresas. 

 Concluindo, da entrevista realizada com José Rui Marcelino é possível 

encontrar quatro ideias-chave que são consideradas relevantes para este trabalho. 

 A primeira prende-se com a consciencialização ética dos designers, ou 

projectistas, no que se refere à consideração de estratégias de ‘Design Sustentável’ 

que devem estar presentes na formação de qualquer designer e que devem ser 

promovidas como parte integrante das suas funções. 
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 A segunda relaciona-se com as ferramentas de apoio ao ‘Design 

Sustentável’ que sirvam de garantia da qualidade do processo e decisões relativas 

à Sustentabilidade de um produto. Estas não deverão encontrar qualquer 

condicionante na sua integração no processo de Design, e pessoalmente, José Rui 

Marcelino admitiria que as utilizaria mesmo sem haver uma clara percepção do 

valor das mesmas por parte dos seus clientes, por uma questão, mais uma vez, 

essencialmente ética. 

 Vinculada com a ideia acima referida, a terceira ideia-chave encontra-se 

também ligada à utilização de ferramentas ‘sustentáveis’. A criação de 

metodologias de quantificação do valor acrescentado que o envolvimento de 

práticas sustentáveis acarreta será um passo fulcral para uma maior facilidade na 

penetração da ‘Sustentabilidade’ na cultura de uma empresa. 

 Por último, de forma a haver uma resposta em tempo útil à problemática 

da Sustentabilidade, destaca-se a função central dos agentes governamentais 

como intervenientes na moderação de práticas sustentáveis, através da 

implementação de legislação que obrigue a adopção por parte das empresas de 

condutas sustentáveis e penalize as que não respondam aos critérios mínimos 

exigidos. Para que tal acção exista, estratégias de parcerias e alianças poderão 

facilitar esta adaptação, podendo também servir o propósito de criar um núcleo 

de competitividade empresarial mais dinâmico. 

  

Entrevista com José Andrade Vicente 

Formação profissional em Design em 2001 

Investigador no projecto DE:SID na FAUTL 

Investigador no curso de doutoramento em Design na FAUTL 

Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Designers 

 

A razão do contacto realizado com José Andrade Vicente prende-se com o 

facto de no momento do desenvolvimento deste trabalho este se encontrar 

também a desenvolver um trabalho de investigação no curso de doutoramento em 

Design na FAUTL, cujo tema se centrava no estudo e criação de ferramentas, 

passíveis de ser utilizadas pelos designers, que possibilitassem o desenvolvimento 

de soluções mais sustentáveis no âmbito da indústria de mobiliário portuguesa. 
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Pela razão acima avançada o contributo de um profissional que se 

encontra dedicado ao estudo da mesma problemática do envolvimento da 

disciplina de Design com a Sustentabilidade, tem um enorme valor. 

Na entrevista realizada procurou-se abordar a forma como o Design 

poderia contribuir para a transição para um paradigma regido pela 

Sustentabilidade. Neste sentido, o tema referente à formação académica e 

profissional de designers foi discutido e, na opinião de José Vicente, a formação 

deve atribuir maior importância às considerações tanto ambientais como sociais 

no acto de projectar, embora reconheça começar a existir esta preocupação nos 

planos curriculares nos cursos de Design. Contudo, deixa claramente expresso 

que essas considerações devem fazer parte do código deontológico da profissão 

de designer. 

Quando questionado acerca das tomadas de decisão no processo de 

Design relativas à performance sustentável de novas soluções, José Vicente faz 

referência à necessidade de essas tomadas de decisão serem fundamentadas sob 

pena do reconhecimento do verdadeiro valor em se ser sustentável se tornar 

menos tangível, e por consequência, a assunção de práticas mais sustentáveis ser 

comprometida. 

Desta forma, a necessidade de estabelecer métricas que possibilitem 

avaliar os impactes financeiros, ambientais ou sociais de um determinado 

projecto revela ser importante. Contudo, o entrevistado revela que nas áreas 

financeira e ambiental tais métricas existem e em muitos casos podem ser 

utilizadas, ao contrário da área social, em que indicadores da performance social 

carecem de uma avaliação quantitativa (por serem baseados numa avaliação 

qualitativa). 

Como referido por José Vicente a integração da Sustentabilidade numa 

empresa pode ser dificultada pela falta de meios de quantificação, mas em 

acréscimo, a falta de sensibilização dos gestores de uma empresa em relação à 

problemática da Sustentabilidade cria ainda uma maior resistência à necessária 

transformação dos processos da empresa. Como principais razões para esta 

resistência o entrevistado aponta o património cultural dos órgãos decisores de 

uma empresa e a falta de visão do contexto social e ambiental em que as 

empresas se encontram, acreditando também que será uma questão de tempo 

para que se observe uma reacção. 
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Assim, na sua opinião, a adopção de um sistema que realize uma 

avaliação da performance sustentável de uma empresa, como por exemplo o 

‘Global Reporting Initiative’, poderá ser uma solução viável podendo os 

resultados provenientes dessa avaliação ser posteriormente utilizados para 

formular uma estratégia de acção em que se viabilize também a intervenção do 

Design no sentido de melhorar a performance sustentável da organização. 

Outra solução discutida na entrevista consistia na criação de parcerias 

entre empresas e outras instituições como forma de promover a disseminação de 

práticas mais sustentáveis bem como de permitir uma maior agilidade e 

disponibilidade de recursos para o desenvolvimento de novos projectos ou 

soluções. José Vicente não se opôs a esta estratégia e reforçou que o 

envolvimento das empresas com as partes interessadas poderá trazer benefícios 

mas, mostrou-se um pouco reticente quanto à exequibilidade deste tipo de 

estratégias, por acreditar que tal apenas aconteceria se houvesse a segurança e 

garantia de que haveria na realidade um retorno do investimento feito. 

Em resumo, como principais pontos de interesse retirados desta entrevista 

destacam-se três tópicos: a formação do designer, as tomadas de decisão no 

processo de Design, e as estratégias de abordagem à Sustentabilidade, tanto por 

parte dos órgãos decisores de uma empresa como por parte de designers. 

Na formação em Design, José Vicente constata que ainda existe muito 

trabalho a realizar acima de tudo na forma de desenvolver um projecto tendo em 

conta questões ligadas à Sustentabilidade referentes aos três vectores, financeiro, 

ambiental e social, referindo que existe alguma desadequação da formação 

profissional. 

Em relação às tomadas de decisão relacionadas com a performance 

sustentável de um produto acredita que apenas com meios de quantificação se 

poderão fundamentar as escolhas realizadas e que desta forma se demonstre o 

valor acrescido que tais decisões comportam. 

Quanto a estratégias de abordagem empresarial à Sustentabilidade 

acredita que a implementação de um sistema de aferição da performance 

sustentável de uma empresa poderá servir de base para acções de reacção e que 

na actualidade já existem meios de a realizar. 
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Entrevista com Rui Frazão 

Formação em Engenharia Ambiental 

Colaborador e investigado sénior do LNEG 

Colaborador em projectos nacionais e internacionais nas áreas de Eco-

eficiência e Sustentabilidade, Ecodesign e análise de ciclo de vida de 

produtos 

 

A entrevista realizada a Rui Frazão procurou fazer convergir a visão de um 

investigador especialista na área da Sustentabilidade com a função de um gestor 

do Design. 

 Na opinião de Rui Frazão é necessário compreender a problemática da 

Sustentabilidade como uma disciplina que requer uma abordagem 

multidisciplinar. A percepção das relações sistémicas inerentes a esta 

problemática torna-se essencial para se poderem formular planos de acção (que 

até agora têm sido retardados por haver alguma resistência na mudança nas 

práticas empresariais) reforça o investigador do LNEG. 

 Fruto da sua experiência profissional, Rui Frazão constata que esta forma 

interdisciplinar de intervir na área da Sustentabilidade gera por vezes novos 

modelos de negócio. Isto porque o diálogo não deverá ser apenas realizado 

internamente numa organização mas também externamente, envolvendo as partes 

interessadas de uma empresa. Assim, o estabelecimento de parcerias entre 

instituições governamentais, centros tecnológicos, comunidades investigadoras 

académicas ou mesmo outras empresas, será, no seu ponto de vista, proveitoso no 

sentido de se desenvolverem novas soluções mais sustentáveis. 

 Contudo, para que se verifique o passo de integrar condutas empresariais 

sustentáveis o especialista alerta para duas principais forças mobilizadoras do 

tecido empresarial: a legislação e a necessidade de inovação nos mercados. Com 

isto declara que, se por um lado a imposição de novas políticas impulsionadoras 

do ‘pensamento sustentável’ obrigaria as empresas a se adaptarem, por outro, a 

compreensão de que a Sustentabilidade poderá ser uma nova fonte de 

competitividade empresarial, ou até mesmo o pioneirismo de uma organização na 

acção de se tornar mais sustentável poderá também desencadear uma vaga de 

interesse da concorrência à volta do tema da Sustentabilidade. 
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 Mas em relação à implementação legislativa Rui Frazão foca um ponto 

essencial nesta acção: a discussão com as partes interessadas. Sem esta discussão 

a polémica pública que poderá surgir por essas leis exigirem uma profunda 

adaptação dos hábitos da sociedade poderá também comprometer a 

implementação das mesmas. 

 Quando questionado sobre a necessária adaptação do processo de 

Design, afirma que a utilização de ferramentas que possibilitem compreender os 

impactes financeiros, ambientais e sociais servirá acima de tudo o propósito de 

fundamentar escolhas e decisões essenciais ao longo do processo.  

 Como tal, na sua opinião, considerando os três níveis de intervenção da 

‘Gestão do Design’, em primeiro lugar afirma que a alocação e promoção do uso 

de ferramentas acima descritas poderá ser uma acção que integre a função de um 

gestor do Design no nível operacional enquanto relega para o patamar estratégico 

a função de aferição dos impactes, propriedades e características sustentáveis de 

um produto, procurando situá-lo e enquadrá-lo o mais possível num perfil de um 

produto sustentável. Em relação ao papel táctico da ‘Gestão do Design’ realça o 

papel de principal promotor de diálogo interdisciplinar acerca da Sustentabilidade 

com todas as competências internas de uma organização, procurando obter uma 

visão holística de todo o processo de desenvolvimento do produto ou serviço. 

 Concluindo, o contributo de Rui Frazão demonstrou ser de extrema 

importância para a compreensão do enquadramento da ‘Gestão do Design’ dentro 

da problemática da Sustentabilidade. Assim, destaca-se como ponto-chave nesta 

entrevista a necessidade de envolvimento das partes interessadas como forma de 

abordagem à Sustentabilidade. E, neste sentido, o papel da ‘Gestão do Design’ é 

também evocado, propondo Rui Frazão que esta fosse um elemento importante 

no estabelecimento de relações e discussões em torno da Sustentabilidade de um 

produto ou serviço, bem como o principal promotor da utilização de ferramentas 

de apoio ao projecto sustentável. 

 



 Faculdade de Arquitectura – UTL 
 Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira 113 

 
Entrevista com Leonel de Jesus 

Director da Simultaneous Engineering Technology SA – Grupo 

Iberomoldes 

 

Na entrevista com o director da empresa SET do grupo Iberomoldes, foi possível 

conhecer como esta empresa ‘business to business’ de serviços de engenharia 

funciona. A SET opera com variadas empresas internacionais de renome 

dedicando cerca de 98% da sua actividade à indústria automóvel. 

 A visita proporcionada por Leonel de Jesus às instalações da empresa 

facilitou a compreensão de quais os processos praticados no desenvolvimento de 

projectos e como são estabelecidas e geridas as relações com os seus clientes e 

respectivas encomendas. 

Segundo Leonel de Jesus no arranque de um novo projecto, sendo a SET 

uma empresa que opera em resposta a outra empresa, as suas equipas estão 

condicionadas a uma lista de critérios e acordos técnicos relativos ao projecto a 

desenvolver que é previamente discutida com os seus clientes. É feito um acordo 

onde estão explícitos os objectivos e características do projecto e é com base 

neste ‘briefing’ que os seus projectistas desenvolvem o projecto. Desta forma, este 

acordo de especificações apresentado pode atribuir maior ou menor liberdade aos 

projectistas.  

Assim, constata-se alguma dependência destes acordos quanto ao 

desenvolvimento de soluções mais ou menos sustentáveis. Todavia, o director da 

SET afirma que se nota uma evolução muito marcante e positiva na inclusão de 

critérios associados à procura de uma melhor performance sustentável do 

projecto. Embora os seus engenheiros procurem no desenvolvimento de cada 

projecto aplicar conceitos e estratégias de ‘Design Sustentável’, como a redução 

da quantidade de material, o desenvolvimento de materiais com menor impacte 

ambiental, a redução do peso e do número de peças entre outros métodos, a 

procura deste tipo de abordagem projectual está de alguma forma condicionada 

pelo interesse e procura por parte dos seus clientes. 

Ainda assim, nada impede que internamente os processos que a SET 

desenvolve não sejam também alvo de adaptações com vista à melhoria da 

performance sustentável da sua actividade. Exemplo disto é a muito valorizada 

iniciativa de procura de alteração do material utilizado para o processo de 
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prototipagem rápida, sendo considerado para tal a cortiça. Com esta adaptação o 

desperdício causado pela prototipagem causaria um impacte ambiental muito 

menor ao mesmo tempo que permitiria haver também uma poupança económica, 

sem prejuízo dos critérios de qualidade que foram estabelecidos para avaliação 

dos materiais em questão. 

Durante a entrevista o director da SET apresentou diversas iniciativas 

realizadas pela sua empresa que traçavam o perfil dinâmico e pró-activo desta na 

busca de diferentes soluções que se reflectiam positivamente na sua performance 

sustentável, que como referido também podem resultar em benefícios e 

poupanças económicas. Todavia há também um reconhecimento de que a 

progressão e aprendizagem se faz com alguns percalços e insucessos. 

Como afirmado, apesar de haver algumas restrições por parte das relações 

com os clientes, a possibilidade de serem realizadas algumas adaptações internas 

em prol de uma postura mais sustentável é possível, ficando também clara a 

importância de haver uma liderança atenta a questões associadas à 

Sustentabilidade. 

Leonel de Jesus referiu igualmente a essencial importância dos seus 

colaboradores e do ‘know how’ que cada um possui. Por esta razão, a satisfação e 

retenção do capital intelectual existente na empresa constitui uma das suas mais-

valias. Em exemplo desta, distinguem-se as relações com alguns clientes que 

duram há cerca de 20 anos, garantindo-se assim alguma segurança e estabilidade 

na actividade da empresa, por se ter estabelecido uma importante plataforma de 

confiança entre as duas empresas.  

Em relação ao perfil dos clientes, o director da ‘SET’ refere que este “se 

tornou mais economista e menos técnico”, querendo com isto dizer que por via 

dos largos anos de trabalho em conjunto, este delega cada vez mais 

responsabilidade técnica no desenvolvimento de novos produtos na sua empresa 

e nos respectivos colaboradores. 

Em conclusão, desta entrevista é possível destacar três pontos-chave: as 

relações com clientes comissionadores de novos projectos, pois o 

estabelecimento de acordos extremamente rigorosos relativos às características e 

especificações dos projectos a desenvolver, revelam ser por vezes condicionantes 

e entraves de iniciativas em prol da Sustentabilidade; a capacidade de adaptação 

dos processos internos da empresa, que se manifesta através da identificação de 
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pontos estratégicos onde podem ser realizadas pequenas alterações que 

beneficiem a performance sustentável; e o papel da liderança pró activa em 

relação a questões ligadas à Sustentabilidade, que surge como principal promotor 

e impulsionador de iniciativas sustentáveis. 

 

Entrevista com Luís Vargas 

Designer Sénior na empresa YDreams 

Formação em Design no IADE 

Pós graduação em ‘Engineering Design’ no IST 

 

 O contacto realizado com Luís Vargas, designer sénior da empresa 

tecnológica portuguesa YDreams, justifica-se pelo propósito de compreender a 

forma como opera um departamento de Design numa empresa cuja actividade 

está relacionada com a área de tecnologias de vanguarda. 

 Nesta entrevista foi possível conhecer a empresa e como esta desenvolve a 

sua actividade, o que se revelou uma enorme mais-valia pelo facto de ser possível 

compreender quais são competências internas da empresa, as relações entre os 

diversos departamentos e as infra-estruturas que sustentam a produção da 

empresa. 

 Na entrevista concedida, Luís Vargas revelou, de forma geral, qual o 

processo utilizado para dar seguimento a um novo projecto. Do que importa 

referir este é caracterizado pelo trabalho conceptual da equipa de Design sendo 

este desenvolvido em estreita colaboração com outros departamentos internos, e 

posteriormente, apresentada uma proposta ao cliente que está sujeita ou não a 

aprovação. Caso seja aprovada é então realizado o projecto final do produto. 

 Assim, quando questionado acerca da procura de inclusão de princípios 

de ‘Design Sustentável’ nas propostas e projectos que realizam o designer refere 

que esta existe. No entanto, constata que mesmo não sendo expressa essa vontade 

por parte dos clientes, algumas considerações, acima de tudo as relacionadas com 

a economia de custos, materiais, processos, tempo, condicionantes dos projectos 

que realizam, podem também ser compreendidas como estratégias ligadas à 

Sustentabilidade. 

 Como tal, embora essas condicionantes influenciem os projectos que 

desenvolvem, segundo a sua experiência profissional na YDreams, Luís Vargas 

assinala que em alguns casos foi colocado especial enfoque nas características de 
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Sustentabilidade de um produto e seu desenvolvimento sem que houvesse 

requisito prévio dos seus clientes, e que estas características foram posteriormente 

apresentadas como mais-valias ou pontos fortes desse mesmo projecto. 

Importante ainda referir que acerca destas iniciativas, na opinião do colaborador 

da YDreams, a percepção desse valor acrescentado por parte dos clientes assenta 

principalmente na sensibilidade que estes revelam para a causa, sendo na maioria 

reconhecido e aceite. 

 Durante a entrevista o designer fez também referência à forma como pode 

ser abordada a Sustentabilidade numa empresa de desenvolvimento de novos 

projectos. No caso da YDreams a existência de uma biblioteca de recursos de 

apoio à realização de projectos, que contempla informações sobre materiais, 

componentes, projectos realizados anteriormente ou outros produtos, a serem 

considerados num projecto pode representar uma estratégia eficaz a adoptar 

como forma de abordagem à Sustentabilidade. Pretende-se através desta rede 

interna estabelecer fluxos de informação e dados que permitam compreender e 

sustentar as escolhas e decisões necessárias no decorrer de cada projecto. 

 Na estrutura da YDreams o departamento de controlo de qualidade 

interno, nas palavras do entrevistado, contribui também de forma decisiva para a 

certificação e aprovação dos produtos e projectos desenvolvidos pela empresa. 

Desta forma, esta competência poderá também ser um ponto-chave no delinear 

de estratégias de abordagem à Sustentabilidade, através da avaliação e 

certificação dos projectos realizados segundo a sua performance sustentável. 

 Resumindo as ideias-chave desta entrevista, na visão e experiência de Luís 

Vargas, temos o recurso ao ‘Design Sustentável’ na YDreams, ora requisitado 

pelos clientes, ora por iniciativa própria dos designers na tentativa de criar algum 

acréscimo de valor. No entanto, o reconhecimento do valor do ‘Design 

Sustentável’ por quem comissiona o projecto é sustentado na sensibilização dos 

clientes para esta causa. 

Uma outra ideia-chave é a proposição de formas de abordagem à 

Sustentabilidade de uma empresa, no espaço interno, ao nível das suas infra-

estruturas e competências, fazendo referência à criação da base de dados da 

YDreams e do seu departamento de controlo de qualidade. 

 



 Faculdade de Arquitectura – UTL 
 Dissertação de Mestrado em Design de Produto 

Manuel Damião Ferreira 117 

 
Entrevista com David Cutcliffe 

Formação em Design em Coventry e Londres 

‘Design Site Leader’ da Alstom Transportation em Barcelona 

 

 A experiência profissional de David Cutcliffe na disciplina de Design está 

em grande parte associada à vasta indústria dos transportes numa escala 

internacional. Por esta razão, acreditamos que o seu contributo para esta 

investigação vem introduzir uma opinião proveniente de um contexto distinto do 

até agora apresentado.. 

 Actual responsável pelo departamento de Design em Barcelona da 

empresa ‘Alstom Transportation’, David Cutcliffe desenvolve variados projectos 

para a indústria ferroviária a uma escala global. Como tal, a empresa ‘Alstom 

Transportation’ apresenta uma extensa organização de recursos humanos, e na 

área do Design, existem vários cargos de Gestão do Design em actividade. 

 Com a colaboração de David Cutcliffe foi possível compreender com 

maior rigor a função que um Gestor do Design desempenha numa empresa 

multinacional. 

 Inicialmente, pretendeu-se obter a opinião do entrevistado acerca do 

papel da disciplina de Design nesta transição de paradigmas. David Cutcliffe 

acredita que o Design tem uma enorme importância na tarefa de desenvolver 

produtos mais sustentáveis. Afirma que, acima de tudo, um designer deverá estar 

consciente das consequências a nível de Sustentabilidade das soluções projectuais 

que desenvolve, assumindo este, por isso, uma posição de grande 

responsabilidade no estabelecer de compromissos entre os diferentes requisitos 

definidos para o seu projecto. 

 Embora reconhecendo que o Design possa fazer parte da solução, David 

Cutcliffe, alerta ainda para o facto de esta disciplina estar intrinsecamente 

associada a tendências, à necessidade constante de inovar ou substituir, 

pretendendo demonstrar que este faz também parte do problema. Contudo, sem a 

querer associar a uma tendência, o designer assume que a Sustentabilidade é 

agora um assunto que suscita grande interesse, mas poderá futuramente deixar se 

ser tão debatido ou popular, sendo nessa altura assumidas condutas ou práticas de 

Sustentabilidade como sendo normais ou vulgares.  



Faculdade de Arquitectura – UTL 
Dissertação de Mestrado em Design de Produto 
 

Manuel Damião Ferreira 118 

E neste sentido, David Cutcliffe afirma que a mais valia criada neste 

momento por se ser mais sustentável, deixará de ser uma mais valia, mas sim um 

nível estandardizado. 

Relativamente ao papel que um Gestor do Design deverá desempenhar 

por forma a promover projectos mais sustentáveis o entrevistado declara que esse 

deverá assumir uma posição de supervisão de todo o processo de 

desenvolvimento de produtos ou serviços desenvolvidos pelo departamento de 

Design. Dessa forma deverá também exercer alguma influência sobre o 

desempenho do seu grupo de trabalho, procurando encaminhar os projectos em 

curso na direcção estipulada nos objectivos dos mesmos. 

Uma vez nesta posição de supervisão, quando questionado acerca da 

hipótese de um Gestor do Design funcionar como elo de ligação entre as mais 

variadas áreas vinculadas ao projecto em curso, David Cutcliffe acredita que esta 

é uma função-chave na forma como se pode promover a interdisciplinaridade, e 

com esta beneficiar a performance sustentável de um produto. 

Em acréscimo, como acima mencionado, para traduzir estratégias e 

objectivos no campo da Sustentabilidade em produtos ou serviços sustentáveis, 

segundo David Cutcliffe, deverá ser também da responsabilidade da Gestão do 

Design a definição dos pontos críticos de intervenção do Design como forma de 

resposta à problemática da Sustentabilidade, podendo esta tarefa ser realizada 

através do documento de enunciado do projecto a desenvolver – o ‘Briefing’. 

No entanto, na sua opinião, o recurso a um método de cálculo da 

performance sustentável de um produto é essencial para a função de comparação 

e avaliação do mesmo. Reconhecendo que tal processo não se encontra ainda 

disponível para utilização, por enquanto, atribui mais uma vez a responsabilidade 

à consciencialização por parte do designer das consequências dos seus projectos, 

e à capacidade de supervisão e avaliação da Gestão do Design. Mas, assume 

abertamente que tais ferramentas de cálculo são de extrema importância na 

criação de critérios de avaliação de projectos a nível de Sustentabilidade. 

Ainda assim, a Gestão do Design não é percepcionada por David Cutcliffe 

como o elemento capaz de mobilizar um empresa na integra em torno das 

questões ligadas à Sustentabilidade. Contudo, o entrevistado afirma que esta tem 

um importante contributo a fazer caso a empresa em questão seja mais pequena e 

nela seja dada grande importância ao Design em termos de prática corrente. 
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Em relação à transição para o Novo Paradigma, no término da entrevista, 

David Cutcliffe afirmou ainda que tal exigirá bastante tempo, sendo para tal 

importante o factor de educação para a Sustentabilidade das próximas gerações. 

Como tal, menciona que “a sustentabilidade da Sustentabilidade estará 

dependente do quão profundamente as novas gerações conseguirão assimilar 

práticas sustentáveis”. 

Resumindo, da entrevista com David Cutcliffe foi possível reforçar 

algumas das ideias-chave já mencionadas nas entrevistas anteriores, 

nomeadamente no que se refere à importância dada à consciencialização da 

responsabilidade que um designer tem, na importância dada à Gestão do Design 

enquanto elemento de ligação interdisciplinar, e à necessidade de se desenvolver 

métodos, processos e ferramentas de avaliação a nível de Sustentabilidade de 

novos projectos. 
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 A Gestão Sustentável do Design 

 A redefinição dos pilares estruturantes da ‘Gestão do Design’ com vista à 

sua adaptação ao ‘Novo Paradigma’ regido pela Sustentabilidade é baseada na 

convergência de três momentos centrais nesta investigação. 

 O primeiro momento é constituído pela exposição do ‘estado da arte’ do 

tema, que foi realizada com recurso à revisão bibliográfica e respectiva crítica dos 

temas e áreas implicadas nesta investigação. 

 A partir desta revisão procurou-se então fazer convergir as informações 

recolhidas com as dos dois seguintes momentos ,que são constituídos pela 

apresentação das conclusões dos métodos de recolha de dados realizados. Esta 

triangulação metodológica (ver ponto relativo à metodologia) visa a validação das 

conclusões apresentadas. 

 Neste ponto é então descrita a convergência das conclusões destes três 

campos procurando-se desta forma responder à questão de investigação 

inicialmente formulada e testando a validade, parcial ou integral da hipótese 

avançada. 

  

Resumo das principais conclusões 

 Principais Conclusões da Revisão Bibliográfica 

 

 No primeiro capítulo desta dissertação foi apresentado um enquadramento 

histórico global, uma descrição das implicações do processo de desenvolvimento 

sustentável e ainda a exposição da influência cultural em relação à adopção de 

práticas mais sustentáveis, associando a este tema também a influência do Design 

enquanto agente interveniente na formação da cultura. 

 O segundo capítulo é constituído pela definição de ‘Gestão do Design’ e a 

sua função, e ainda pela exposição do conceito de Sustentabilidade, através do 

qual se poderão compreender as influências da Sustentabilidade, tanto num nível 

social, como empresarial, ou ainda no processo de desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. 
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 Assim, nas exposições feitas nestes espaços, é possível destacar alguns 

aspectos importantes para a definição da ‘Gestão Sustentável do Design’ e que 

corroboram a hipótese de investigação:  

 

“A Gestão do Design assume-se como a área central na operação de 

traduzir a estratégia e visão de Sustentabilidade de uma empresa em 

produtos/serviços sustentáveis” 

 

 Em primeiro lugar, observa-se que a problemática da Sustentabilidade é 

uma questão global que requer uma compreensão, à mesma escala, de princípios 

económicos, sociais e ambientais para servir posteriormente de referência a 

estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável. Assim, a integração desta 

problemática nos planos de acção nacionais requer uma visão das relações entre 

os diversos agentes que podem intervir neste âmbito. Constata-se assim, a 

necessidade de compreensão da ‘Relação Sistémica’ que caracteriza as questões 

relacionadas com a Sustentabilidade. 

 Em segundo lugar, destaca-se o papel central que a acção individual tem 

no sentido em que as consequências dessa acção promovem ou resistem à 

transição do Paradigma Actual para o Novo Paradigma. Acresce ainda o facto de 

termos a cultura como principal influência destas acções. Desta forma, assumem-

se as pessoas como principal alvo da reformulação de práticas, valores e 

princípios. Como tal, a Gestão do Design, enquanto elemento coordenador de um 

departamento de recursos de Design assumirá uma importante função no 

incentivo e promoção da alteração de hábitos, práticas e valores de cada 

elemento pertencente ao departamento de Design. 

 Nesta revisão bibliográfica constatou-se também a importância do papel 

da liderança como meio privilegiado de promoção e impulso da transição para o 

‘Novo Paradigma’. E neste sentido, reforça-se ainda mais o que foi referido no 

último parágrafo, uma vez que a Gestão do Design assume uma elevada 

responsabilidade de liderança e coordenação dos recursos de Design numa 

empresa. 

 A afirmação de que a abordagem à Sustentabilidade pode constituir uma 

fonte de vantagem competitiva ficou explícita, sendo claro que a Sustentabilidade 

estará nesta matéria mais vinculada à noção de oportunidade do que à de ameaça 
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à actividade das empresas. Neste campo a função da Gestão do Design assume 

então a posição de elemento de ligação entre as estratégias e objectivos 

delineados pelos quadros de decisão superiores e os recursos de projecto, sendo 

uma peça-chave na correcta tradução de objectivos em operações. 

Relacionada com a conclusão acima descrita, a reestruturação empresarial 

é um requisito na abordagem à problemática da Sustentabilidade. A forma de uma 

empresa operar será influenciada pela Sustentabilidade, o que fará despoletar a 

necessidade de haver uma reestruturação da mesma. 

Por último, constata-se também a importância que o Design terá na 

obtenção de uma performance mais sustentável, através da consciencialização e 

percepção dos impactes que os projectos desenvolvidos terão durante o seu ciclo 

de vida. E aqui sobressai mais uma vez o papel da Gestão do Design como 

responsável pela avaliação da performance sustentável de um projecto, por forma 

a certificar se esse corresponde aos objectivos e estratégias definidas pela 

direcção da organização. 

Resumindo, listam-se então as principais conclusões retiradas da revisão 

bibliográfica, que promovem a transição para uma ‘Gestão Sustentável do Design’ 

no ‘Novo Paradigma’: 

 Compreensão da relação sistémica 

 Papel central das pessoas 

 A função de liderança 

 A Sustentabilidade como oportunidade de negócio 

 Necessidade de reestruturação empresarial 

 O papel essencial do Design 

 

Principais Conclusões do Inquérito 

 

Apesar de já terem sido apresentadas neste capítulo algumas conclusões 

referentes ao inquérito realizado, uma síntese mais rigorosa acerca dos dados 

recolhidos é necessária de forma a poder integrá-los no âmbito da reflexão da 

estrutura da ‘Gestão Sustentável do Design’. 

Assim, com base no inquérito realizado destacam-se em primeiro lugar a 

necessidade de readaptar valores, práticas e princípios individuais ao ‘Novo 
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Paradigma’. Em consonância com a conclusão referente à revisão bibliográfica 

reforça-se a importância que a acção individual tem neste processo. 

Também em conformidade com as conclusões referentes à revisão 

bibliográfica, se distinguem a função de liderança e a importância do Design. 

Ainda assim, através do inquérito foi possível compreender que a 

avaliação e controlo do processo de projectar novos produtos e serviços é de 

extrema importância. Através desta avaliação pretende-se que o desenvolvimento 

de projectos seja confrontado com a sua performance sustentável e que assim seja 

possível integrar considerações ligadas à Sustentabilidade nos critérios de tomadas 

de decisão ao longo do processo de Design.  

Aqui destaca-se de novo o importante papel da Gestão do Design, por ser 

um agente que poderá fazer convergir os fluxos de informação das variadas áreas 

envolvidas no processo de desenvolvimento de produtos e serviços, e através 

destes, ser capaz de sintetizar toda essa informação e identificar prioridades, que 

possibilitem a fundamentação de importantes decisões a tomar. 

É também possível incluir nestas conclusões o envolvimento das partes 

interessadas, de instituições académicas, de centros tecnológicos e outras 

organizações como estratégia de abordagem à Sustentabilidade. O destaque deste 

critério nos resultados do inquérito assume particular importância pelo facto de 

promover o desenvolvimento de soluções com a colaboração de variadas áreas e 

competências. A aproximação dos variados pólos de conhecimento promoverá o 

aumento dos fluxos de informação acerca de questões ligadas à Sustentabilidade, 

o que fará desta estratégia extremamente eficaz e valiosa, um importante motor 

para a criação de ‘know how’ cada vez mais requisitado nas economias mundiais. 

E neste sentido, como foi mencionado no parágrafo anterior, a Gestão do Design 

terá um papel bastante importante na promoção da interdisciplinaridade e na 

convergência de informação. 

Por último, outra conclusão principal obtida pelo inquérito foi a de que 

um diagnóstico da performance sustentável, tanto da empresa como do seu 

portefólio de produtos e serviços, poderá servir de plataforma para a identificação 

de oportunidades de intervenção do Design. Mais uma vez, a Gestão do Design, 

ocupa uma posição bastante favorável para traçar orientações e encaminhar os 

projectos a desenvolver, por poder funcionar como pólo central de informação 
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referente a toda a actividade de uma organização e desta forma poder elaborar 

pontos-chave de intervenção do Design. 

Resumindo, apresentam-se então as principais conclusões obtidas pela 

recolha de dados através do inquérito realizado a profissionais da área estudada: 

 Papel central das pessoas 

 A função de liderança 

 O papel essencial do Design 

 A avaliação do projecto segundo critérios de Sustentabilidade 

 O envolvimento dos ‘Stakeholders’ e estabelecimento de 

parcerias 

 O diagnóstico da performance sustentável 

 

 

Principais Conclusões das Entrevistas 

 

 A partir do contributo essencial dos seis profissionais especialistas na área 

estudada foi possível delinear nove conclusões principais que permitirão auxiliar 

a definição das competências e funções de uma ‘Gestão Sustentável do Design’. 

 À partida constata-se que os princípios, métodos e estratégias de ‘Design 

Sustentável’ devem ser potenciados no código deontológico da profissão de 

designer. Este foi um ponto em que houve consenso de opiniões dos 

entrevistados, e como tal, a formação em disciplinas de projecto deverá 

contemplar um maior enfoque nestas estratégias como meio de promover o 

pensamento sustentável dos futuros designers ou projectistas. 

 Ainda no âmbito de projecto foi também apresentada como essencial a 

inclusão de ferramentas de apoio ao ‘Design Sustentável’. Esta referência feita às 

ferramentas visa sobretudo alertar para a carência de meios de avaliação da 

performance sustentável de um produto ou serviço. Estas ferramentas ganham 

particular importância na forma como podem facilitar as tomadas de decisão ao 

longo de um processo de Design, e também servir de apoio à apresentação das 

mais valias a nível de Sustentabilidade obtidas na integração do conceito de 

‘Design Sustentável’. Neste sentido, a Gestão do Design encontra mais uma vez o 

seu espaço enquanto elemento promotor de práticas e meios mais sustentáveis no 
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desenvolvimento de novos projectos, que facilitem a abordagem à problemática 

da Sustentabilidade. 

 O reconhecimento de amplitude da problemática da Sustentabilidade e os 

seus impactes nas empresas fez com que o conjunto de profissionais entrevistados 

revelasse a necessidade de haver uma mobilização de todas as competências de 

uma organização em torno da forma como deverá ser feita a abordagem à 

Sustentabilidade. Desta forma, a interdisciplinaridade é apresentada como um 

método eficaz na implementação de práticas sustentáveis na empresa. E como já 

foi referido anteriormente noutras conclusões mencionadas, a Gestão do Design 

encontra-se numa excelente posição para poder estabelecer esta via de dialogo. 

A convergência de conhecimentos das mais variadas áreas é crucial para a 

obtenção de uma visão holística dos processos internos que sustentam a 

actividade das organizações. É referido pelos entrevistados que através desta 

perspectiva a integração da Sustentabilidade será mais profunda e eficiente, o que 

terá consequências no desenvolvimento dos projectos de novos produtos e 

serviços da organização.  

 A necessidade de implementação de uma legislação mais rigorosa e 

extensa em matéria de Sustentabilidade obteve grande adesão por parte dos 

entrevistados. Com esta iniciativa pretende-se tornar a reacção do tecido 

empresarial mais célere e promover a adopção de práticas consentâneas com o 

paradigma da Sustentabilidade. No entanto, importa referir que esta acção deverá 

ser desenvolvida com uma estreita relação entre as partes interessadas, 

promovendo a discussão acerca destas iniciativas legislativas. 

 Nas entrevistas realizadas grande atenção foi dedicada às tomadas de 

decisão ao longo do processo de Design de desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Estes são momentos de extrema importância para o desempenho do 

produto/serviço ao longo do seu ciclo de vida. Por esta razão, os critérios que 

influenciam estas decisões são pontos-chave para a inclusão de considerações ao 

nível da Sustentabilidade. Também relativamente à capacidade de tomar decisões 

durante o desenvolvimento de projectos, foi já referida a capacidade de a Gestão 

do Design poder actuar enquanto agente central na convergência de informação e 

desta forma poder realizar uma avaliação dos projectos considerando questões 

associadas à Sustentabilidade. 
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 No mesmo sentido das conclusões retiradas da revisão bibliográfica e do 

inquérito realizado, também nas entrevistas foi reforçada a importância do 

envolvimento das empresas com as suas partes interessadas e com outras 

instituições como meio de abordagem à Sustentabilidade. O mesmo aconteceu 

com os tópicos referentes à necessidade de reestruturação empresarial, à 

avaliação do projecto, ao diagnóstico da performance sustentável empresarial. 

 A discussão com os entrevistados acerca de todas as conclusões acima 

apresentadas foi crucial para a validação das informações recolhidas pelo 

inquérito e revisão bibliográfica. Mais uma vez listamos os pontos-chave obtidos a 

partir deste método de recolha de dados. São eles as seguintes: 

 A ética profissional dos designers 

 A importância das ferramentas 

 O papel da legislação 

 A interdisciplinaridade 

 O envolvimento com os ‘Stakeholders’ e estabelecimento de 

parcerias 

 A necessidade de uma reestruturação empresarial 

 A avaliação do projecto segundo critérios de Sustentabilidade 

 O diagnóstico da performance sustentável 

 As tomadas de decisão 

Convergência de conclusões – Ideias-chave 

Uma vez apresentadas as principais conclusões referentes ao trabalho 

realizado na revisão bibliográfica, no inquérito e nas entrevistas procurou-se 

definir quais seriam as ideias-chave estruturantes de uma ‘Gestão Sustentável do 

Design’. 

O tratamento das principais conclusões do trabalho até aqui apresentado 

foi feito com a consideração do conjunto geral das mesmas, a que se seguiu o 

estabelecimento de relações entre estas que deu azo à síntese em ideias-chave 

sobre o tipo/natureza de adaptação que a Gestão do Design no actual paradigma 

deverá considerar com o fim de se contextualizar em termos do ‘Novo 

Paradigma’. 
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Assim, foram encontrados quatro princípios reguladores das funções da 

‘Gestão Sustentável do Design’. São eles os seguintes: 

 Liderança 

 Diagnóstico 

 Diálogo 

 Avaliação 

 O processo de identificação destas directrizes da função da ‘Gestão 

Sustentável do Design’ foi baseado na compreensão das convergências das 

conclusões e na forma como estas podem ser operacionalizadas no âmbito da 

Gestão do Design actual. 

 O quadro seguinte demonstra o estabelecimento de relações e 

convergência das conclusões delineadas que possibilitaram a síntese das mesmas 

em ideias-chave: 

 

 

  

Liderança 

Relação sistémica 

Papel central das 
pessoas 

Necessidade de 
reestruturação 
empresarial 

Função da liderança 

Ética profissional 
dos designers 

Diagnóstico 

Relação sistémica 

Sustentabilidade 
como oportunidade 

Diagnóstico da 
performance 
sustentável 

Papel essencial do 
Design 

Diálogo 

Necessidade de 
reestruturação 
empresarial 

Papel da legislação 

Interdisciplinar 

Envolvimento com 
os 'Stakeholders' e 

parcerias 

Avaliação 

Papel essencial do 
Design 

Avaliação do 
projecto a nível de 
Sustentabilidade 

Importância das 
ferramentas 

Ética profissional 
dos designers 

Tomadas de decisão 

Figura 17 - Principais ideias-chave retiradas das pré-conclusões 
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Assim, conforme apresentado na Figura 17, para cada uma das ideias-chave são 

referidos os tópicos que emergiram das conclusões atrás referenciadas. 

 Segue-se uma descrição mais detalhada destes quatro princípios assente 

nas associações e relações estabelecidas entre estes e as temáticas abordadas 

neste estudo. 

 

 

 I – Liderança 

  

Ao longo dos temas estudados nestas investigação foi sendo feita 

referência por variadas vezes ao papel da liderança. 

 Inicialmente é mencionada a influência do papel de liderança na 

evolução e transformação cultural como factor ‘facilitador’ do processo de 

integração de valores e princípios nucleares do desenvolvimento sustentável. 

 Posteriormente, é no contexto de formulação de políticas consentâneas 

com a problemática da Sustentabilidade que de novo se mencionam as 

responsabilidades da liderança. De seguida, é 

também no âmbito da caracterização do 

perfil do gestor do Design que se descreve o 

papel de líder que este pode desempenhar no 

delinear de momentos de intervenção dos 

recursos de Design na actividade de uma 

empresa. 

 No contexto da integração de 

reestruturação empresarial com o fim de esta 

se adaptar ao ‘Novo Paradigma’, volta-se a 

referir o papel essencial dos líderes neste 

processo. O mesmo acontece nos resultados 

do inquérito e nas entrevistas realizadas. 

 Assim, este é um ponto incontornável 

na descrição da ‘Gestão Sustentável do 

Design’. 

 Contudo, sendo rigoroso na exposição das 

Liderança 

Relação sistémica 

Papel central das 
pessoas 

Necessidade de 
reestruturação 
empresarial 

Função da liderança 

Ética profissional dos 
designers 

Figura 18 - Ideia-chave Liderança 
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razões que fazem da liderança uma ideia-chave, é necessário compreender onde 

esta é determinante na abordagem da ‘Gestão do Design’ à Sustentabilidade. 

 Em primeiro lugar, as exigências impostas pelos desafios da 

Sustentabilidade remetem, como foi referido no tópico que aborda o conceito de 

Sustentabilidade, para a necessidade de compreender a relação sistémica que 

envolve os agentes influenciadores da transição para um paradigma sustentável. 

 O papel da liderança neste contexto é expresso pela forma como esta 

deve compreender as relações entre os diversos agentes, articulá-las com os 

objectivos e estratégias da sua organização, e estimular a reacção destes mesmos 

agentes. 

As acções e iniciativas de abordagem à Sustentabilidade de cariz 

independente encontram dificuldades de implementação se os restantes agentes 

não forem estimulados e persuadidos a reagir. Apenas assim se poderão criar 

bases de suporte às iniciativas de abordagem à Sustentabilidade (como por 

exemplo a implementação de legislação que promova a abordagem à 

Sustentabilidade; a sensibilização social para questões associadas à 

Sustentabilidade, procurando criar maior procura de produtos e serviços 

sustentáveis; a promoção do interesse do colaboradores em relação à 

Sustentabilidade). 

Em segundo lugar, é apresentado o papel central das pessoas. A 

associação desta conclusão à liderança prende-se com o reconhecimento da 

necessidade de alterar hábitos, valores, práticas e estilos de vida dos indivíduos.  

A função da liderança neste campo centra-se na responsabilidade que esta 

terá como principal promotora da alteração da forma como as acções pessoais 

influenciam as abordagens à Sustentabilidade. A liderança deverá gerar o impulso 

que mobilize os indivíduos a procurar hábitos, valores, práticas e estilos de vida 

congruentes com a Sustentabilidade. Pois, sem esta mudança, a transição para o 

‘Novo Paradigma não será concretizada. 

Em terceiro lugar constata-se que num contexto empresarial a 

reestruturação é imperativa por forma a enquadrar os objectivos, os valores, a 

cultura e as competências de uma organização no contexto da Sustentabilidade. A 

liderança deverá então comprometer-se e assumir o controlo desta acção de 

transformação da empresa. 
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Por último, no âmbito da definição do código deontológico da actividade 

dos designers, a importância do papel de liderança é cabal porquanto lhe cabe o 

incentivo e exigência da inclusão de considerações e práticas associadas ao 

‘Design Sustentável’ no processo de desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. 

  

  

 II – Diagnóstico 

 

 A identificação deste princípio está relacionada com o desenvolvimento 

de estratégias de abordagem à Sustentabilidade. 

 A compreensão da performance sustentável de uma empresa demonstrou 

ser um importante ponto de partida para o traçar de estratégias com o objectivo 

de tornar uma organização mais sustentável. 

 Desta forma, as conclusões que demonstraram a importância desta ideia-

chave (que adiante serão descritas) foram a necessidade de compreensão da 

relação sistémica entre os diversos agentes influenciadores do desenvolvimento 

sustentável, a percepção da oportunidade que esta problemática da 

Sustentabilidade pode representar para as 

empresas, a necessidade de ser realizado 

um diagnóstico de performance 

sustentável de uma empresa, e o papel 

essencial que o Design poderá ter como 

elemento de operacionalização das 

estratégias de Sustentabilidade e de 

obtenção de uma melhor adequação da 

organização ao paradigma regido pela 

Sustentabilidade. 

 Em relação à primeira conclusão 

mencionada no parágrafo anterior 

constata-se que o estudo das relações 

sistémicas que envolvem os diversos agentes, 

caracterizadoras da problemática da 

Sustentabilidade, é importante para a 

Diagnóstico 

Relação sistémica 

Sustentabilidade como 
oportunidade 

Diagnóstico da 
performance 
sustentável 

Papel essencial do 
Design 

Figura 19 - Ideia-chave 

Diagnóstico 
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identificação de campos em que será possível ou necessário intervir, a nível 

externo à empresa, permitindo assim alocar estratégias de intervenção com o 

objectivo de melhorar a performance sustentável da organização. 

 Quanto à visão da Sustentabilidade como uma oportunidade, o recurso a 

uma função de diagnóstico garantirá em grande parte a identificação das 

estratégias necessárias para abordar as questões ligadas à Sustentabilidade que 

afectam a organização, fazendo destas iniciativas uma fonte de possível vantagem 

competitiva. 

 Num terceiro ponto, a importância dada ao diagnóstico da performance 

sustentável de uma organização no decorrer desta investigação prende-se com a 

visão de que as informações recolhidas a partir desta acção podem revelar áreas-

chave de intervenção. Na actividade e processos internos de uma empresa a 

identificação destes pontos-chave permitirá o traçar de estratégias de intervenção 

que venham influenciar a performance sustentável da empresa. 

 A importância dada ao papel do Design na transição para o ‘Novo 

Paradigma’ baseia-se na função determinante que este tem no desenvolvimento 

de novos projectos, logo, como meio de concretização de estratégias e 

cumprimento de objectivos. Como tal, o envolvimento deste recurso na função 

onde são identificados alvos de intervenção é de extrema importância. Esta 

função de diagnóstico servirá também o propósito de enquadrar e incluir o 

recurso de Design nas oportunidades de intervenção encontradas através de 

ferramentas como o relatório de Sustentabilidade ou com recurso a sistemas como 

o ‘GRI’ (ver lista de Acrónimos, p. xvii).  

 

 

 III – Diálogo 

 

A menção a esta ideia-chave é baseada nas conclusões que reportam a 

necessidade de uma forte componente de interacção com outras áreas e 

disciplinas, internas ou externas às empresas.  

Neste conjunto de conclusões deparamo-nos com a necessidade de 

reestruturação empresarial, com a importante influência que a legislação pode ter, 

com a necessidade de estabelecer relações interdisciplinares internas, e a 

importante estratégia de envolvimento das partes interessadas e estabelecimento 
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de parcerias estratégicas com o objectivo de facilitar e acelerar o processo de 

transição para o paradigma regido pela Sustentabilidade. 

Deste modo, na necessidade de reestruturação da organização procura-se 

a mudança da cultura organizacional. Na 

base desta mudança e também como 

consequência da mesma está o 

estabelecimento de uma plataforma de 

transferência de informações e 

conhecimento comum a toda a 

organização. Através da adaptação da 

nova cultura pretende-se implementar um 

recurso ao diálogo mais intenso e 

frequente, que promova a criação de 

fluxos de informação e conhecimento e, 

através destes, influenciar positivamente o 

desenvolvimento de novas soluções 

sustentáveis. 

No mesmo sentido é mencionado o 

desenvolvimento de relações interdisciplinares ao nível interno da empresa. A 

convergência desta importante conclusão com a acima mencionada é 

considerada como uma estratégia eficaz de mobilização da empresa no seu geral 

para questões que exigem resposta integrada de todas as áreas. Desta forma, 

pretende-se articular os diversos saberes e conhecimentos referentes a cada área 

como meio de se obterem resultados no processo de Design que concatenem 

todas as questões relacionadas com a Sustentabilidade que influenciam cada área. 

A conclusão de que a implementação de legislação referente à 

Sustentabilidade é um ponto essencial na promoção de práticas sustentáveis torna 

também o princípio de diálogo bastante pertinente. Através desta função procura-

se sublinhar que a participação dinâmica e influente neste processo por parte de 

uma ‘Gestão Sustentável do Design’ deverá ser promovida. 

Quanto à estratégia de envolvimento dos ‘Stakeholders’ e o 

estabelecimento de parcerias estratégicas esta sustenta também a proposição do 

princípio de diálogo como parte integrante das funções da ‘Gestão do Design’ 

adaptada ao contexto da Sustentabilidade. Esta deverá ser um agente capaz de 

Diálogo 
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Figura 20 - Ideia-chave Diálogo 
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dialogar com as variadas partes interessadas e procurar retirar o maior partido das 

relações estabelecidas. 

 

 

 IV – Avaliação 

 

 Como base de identificação deste princípio regulador da ‘Gestão 

Sustentável do Design’ foram consideradas as conclusões cujas influências são 

manifestadas no acto de projectar. 

 Assim, surge a ideia-chave de que na ‘Gestão Sustentável do Design’ 

deverá haver uma forte componente de avaliação do processo de Design e dos 

resultados obtidos, segundo critérios de 

Sustentabilidade. Desta forma será então 

possível garantir a adequação do projecto 

avaliado ao contexto da Sustentabilidade. 

 Por outro lado, a noção da 

importância do papel do Design, como 

processo que desencadeie uma reacção e 

apresente resultados influentes na 

performance a nível sustentável de uma 

empresa, apenas é possível se houver um 

estreito acompanhamento do processo de 

desenvolvimento de novos projectos, e 

houver uma orientação deste para a 

obtenção de um produto ou serviço 

sustentável. 

 De alguma forma relacionada com as 

duas conclusões acima mencionadas, a 

importância da inclusão de ferramentas de 

apoio ao ‘Design Sustentável’ num processo de Design, foi uma estratégia 

altamente apoiada por parte de todos os profissionais contactados. Esta referência 

às ferramentas destaca-se por se conseguir expressar as mais-valias e pontos fortes 

da inclusão do conceito de ‘Design Sustentável’. Assim, pretende-se obter através 

Avaliação 

Papel essencial do Design 

Avaliação do projecto a 
nível de Sustentabilidade 

Importância das 
ferramentas 

Ética profissional dos 
designers 

Tomadas de decisão 

Figura 21 - Ideia-chave Avaliação 
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dessas uma compreensão de como podem ser avaliados tecnicamente as soluções 

decorrentes dos processos de Design. 

 A conclusão referente às tomadas de decisão integra este conjunto de 

considerações de suporte à função de avaliação da ‘Gestão Sustentável do 

Design’. As tomadas de decisão são momentos condicionantes do decurso de 

todo o processo de projecto de novos produtos e serviços. Assim, estas reforçam a 

ideia de que a reflexão acerca dos impactes ao nível sustentável no 

desenvolvimento do projecto contribuirá decisivamente para a performance 

sustentável das soluções apresentadas provenientes do processo de Design. 

 

 Os quatro princípios acima descritos estruturam as funções de uma 

‘Gestão Sustentável do Design’. 

 A sua validade suporta-se na síntese das principais conclusões obtidas 

pela triangulação de métodos deste estudo, nomeadamente: revisão e crítica 

bibliográfica, inquérito e entrevistas. 

 A integração dos princípios ‘Liderança’, ‘Diagnóstico’, ‘Diálogo’ e 

‘Avaliação’, como funções-chave a serem desempenhadas pela ‘Gestão 

Sustentável do Design’, carece ainda, no entanto, de uma exposição relativa à 

compatibilização desta ‘visão’ com o modelo de intervenção e acção da ‘Gestão 

do Design’ caracterizada pelos três níveis: estratégico, funcional e operacional. 

Apenas assim se pode estabelecer a ponte entre a ‘Gestão do Design’ actual e a 

pretendida ‘Gestão Sustentável do Design’. 

 

Os três níveis da ‘Gestão Sustentável do Design’ 

Neste espaço pretende-se então compatibilizar as ideias-chave 

(‘Liderança’, Diagnóstico’, ‘Diálogo’ e ‘Avaliação’) apresentadas no tópico 

anterior com a descrição da ‘Gestão do Design’ actual. 

Para tal são relembradas as acções e funções que definem cada um dos 

contextos de intervenção e acção da ‘Gestão do Design’. No seguimento desta 

exposição é realizada então uma verificação da possibilidade de compatibilização 

das ideias-chave com as funções da mesma ‘Gestão do Design’.  
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Dependendo desta compatibilização será validada ou não a descrição dos 

princípios/pilares estruturantes de uma ‘Gestão Sustentável do Design’. 

 

 Nível Estratégico 

 

Neste nível os projectos de Design são concebidos e o foco é colocado na 

identificação e criação de condições a partir das quais estes podem ser propostos, 

comissionados, promovidos e implementados. É considerada a estratégia 

organizacional, a identificação de oportunidades de intervenção do Design e são 

interpretadas as necessidades da organização e dos seus clientes (Best, 2006, p. 

27). 

A ‘Gestão do Design’ no nível estratégico procura participar no processo 

de desenvolvimento de estratégias empresariais, podendo estar presente nas 

principais etapas desse processo (formulação, selecção e implementação). Para 

que sejam identificadas oportunidades de intervenção do Design recorrem-se a 

ferramentas e métodos de análise do contexto competitivo externo e das 

competências internas da organização como foi já explicado anteriormente nesta 

dissertação (Mozota, 2003, p.239; Best, 2006, p.30). 

Com a compreensão da acção estratégica da ‘Gestão do Design’, é-nos 

possível enquadrar duas das ideias-chave neste nível: a de ‘Liderança’ e de 

‘Diagnóstico’. 

Em relação à primeira, a função desempenhada pela ‘Gestão do Design’ 

no nível estratégico é marcada por uma forte componente de responsabilidade 

das acções que desenvolve. O posicionamento dessa função é caracterizado pela 

estreita colaboração que estabelece com os principais órgãos decisores de uma 

empresa com o propósito de delinear estratégias para a empresa. Como 

consequência desta proximidade de relações, num nível estratégico de ‘Gestão do 

Design’, são definidas as principais orientações da intervenção do Design, 

assumindo esta a coordenação e liderança do recurso de Design no âmbito da 

promoção da intervenção deste nas actividades e processos de uma empresa. 

Acreditamos, por esta razão, que o vínculo estabelecido entre a função de 

liderança e a integração da Sustentabilidade é de extrema importância. 

Um líder é considerado o agente central de qualquer mudança nas 

práticas e processos de acção de uma empresa como também na definição de 
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estratégias relativas às acções e iniciativas no contexto empresarial. Assim, será da 

responsabilidade deste incorporar na sua função a gestão integrada da 

Sustentabilidade. 

No caso do nível estratégico da ‘Gestão Sustentável do Design’ constata-se 

que, em primeiro lugar, esta deverá promover a mudança na cultura e práticas 

correntes de uma organização e identificar oportunidades de implementação de 

estratégias de intervenção do Design alinhadas com o objectivo de abordar a 

temática da Sustentabilidade. 

Relativamente à ideia-chave de ‘Diagnóstico’ a razão desta ser referida no 

contexto da função estratégica da ‘Gestão do Design’ é fundamentada pela 

importância de se estabelecer uma plataforma de suporte às intervenções a 

realizar e a ser ‘alimentada’ por informações precisas da actual performance 

sustentável de uma empresa. 

A auditoria dos impactes e performances ao nível da Sustentabilidade é 

considerada um relevante passo na determinação e estabelecimento de 

prioridades e campos de intervenção. 

Assim, com o recurso a diversos métodos de aferição e diagnóstico desses 

impactes e performances, será estruturado conhecimento que possibilitará 

fundamentar a alocação dos esforços necessários para abordar a problemática da 

Sustentabilidade. 

A função de ‘Diagnóstico’ da ‘Gestão Sustentável do Design’ visa reunir as 

informações necessárias à definição de estratégias e abordagens à 

Sustentabilidade, e acreditamos que esta deverá complementar a função de 

‘Liderança’ acima referida. 

 

 

 Nível Funcional 

  

 No nível funcional de intervenção da ‘Gestão do Design’ as funções da 

responsabilidade de um gestor do Design centram-se no desenvolvimento dos 

projectos de Design e respectivas agendas. Procuram-se implementar as 

estratégias definidas no plano estratégico e estabelecer uma estrutura que sustente 

o funcionamento independente do departamento de Design (Mozota, 2003, 

p.214; Best, 2006, p.54). 
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 Neste campo de acção a ‘Gestão do Design’ encarrega-se de garantir o 

funcionamento do departamento de Design e, como competência independente 

de uma organização, promover a sua relação com as restantes competências 

internas e externas que constituem o universo da empresa em que se encontra. 

 A função de interligar o departamento de Design com as restantes áreas 

visa acima de tudo estabelecer fluxos de informação e conhecimento com outras 

áreas funcionais passíveis de serem tratados e integrados nas orientações e 

directrizes da acção do seu departamento. 

 Como tal, o princípio de ‘Diálogo’ apresentado é alicerçado na 

importância que as relações interdisciplinares ao nível interno, o envolvimento 

das partes interessadas, o estabelecimento de parcerias com outras instituições, e 

a articulação com os órgãos legislativos têm como estratégias de abordagem à 

problemática da Sustentabilidade. 

 A acção na área funcional da ‘Gestão Sustentável do Design’ deverá 

assumir-se como um elemento central na promoção destas estratégias que são 

caracterizadas pelo diálogo entre os variados agentes e intervenientes 

influenciadores da actividade de uma empresa, em particular, do processo de 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 A visão holística de todas as competências envolvidas no processo de 

desenvolvimento de novos projectos, que era já exigida à ‘Gestão do Design’ no 

paradigma actual, assume importância reforçada na adaptação das funções de um 

gestor do Design à Sustentabilidade. Esta perspectiva privilegiada deverá 

promover e fomentar um maior dinamismo em torno do diálogo acerca das 

implicações ligadas à Sustentabilidade, com o objectivo de mobilizar e 

impulsionar a reacção de outras áreas em relação a estas implicações, procurando 

assim obter a colaboração dessas na sua função principal, a de gerir e activar o 

departamento de Design. 

 Neste sentido, a intervenção da ‘Gestão Sustentável do Design’ ao nível 

funcional, encontra no ‘Diálogo’ um mecanismo de fomento à intervenção do 

universo global de competências que envolvem uma empresa. 
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 Nível Operacional 

 

 Como já foi referido anteriormente, a função da ‘Gestão do Design’ no 

nível operacional consiste na gestão da prática projectual segundo o processo de 

Design delineado.  

 Neste nível são realizados os projectos de Design que são condicionados 

por linhas condutoras e directrizes que foram estabelecidas com o intuito de 

traduzir as estratégias em resultados tangíveis e palpáveis. 

 Aqui procura-se controlar o processo de Design garantindo que este 

decorre sem percalços e, que se traduz em soluções de perfil adequado às 

expectativas e objectivos definidos (Best, 2006, p. 148). 

 Assim, constata-se que a função de controlo, orientação e avaliação do 

processo de Design é uma função central do cargo de um gestor do Design. 

 O princípio de ‘Avaliação’ apresentado enquadra-se então perfeitamente 

na actividade neste nível da ‘Gestão Sustentável do Design’. 

 Esta função de ‘Avaliação’ é baseada na acção de tornar visível e palpável 

o contributo assertivo que o Design poderá ter; na procura de inclusão de critérios 

de aferição da performance sustentável do projecto; na promoção da utilização de 

ferramentas de apoio ao ‘Design Sustentável’, com o fim de gerar informação que 

fundamente as tomadas de decisão ao longo do processo de Design; e na procura 

de uma consolidação ética dos designers que integram o departamento de Design. 

 Com a inclusão deste princípio procura-se adaptar a ‘Gestão do Design’ à 

importantíssima necessidade de haver um controlo e avaliação da performance 

sustentável frequente e eficiente no acompanhamento do processo de Design. 

 Esta função permitirá melhorar o desempenho do recurso ao Design como 

meio de reacção à problemática da Sustentabilidade. 

  Em suma, é então apresentado um diagrama síntese das funções da 
‘Gestão Sustentável do Design’: 
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Figura 22 - Diagrama síntese das funções da 'Gestão Sustentável do Design' 
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IV | Conclusões 

 

 

 

 

“Love it or loath it, design has a central role to play in 

achieving a sustainable future.” 

Chapman, Gant, 2007, p. 13 
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Confronto entre o Paradigma Actual e o Novo Paradigma 

 O tema da Sustentabilidade exige uma compreensão bastante rigorosa e 

minuciosa acerca dos fluxos e dinâmicas que articulam as mais variadas áreas 

cientificas. Isto porque, como se mencionou neste trabalho, todas estas têm um 

importante papel a desenvolver na promoção da transição para um ‘Novo 

Paradigma’. 

 A causa ‘Sustentabilidade’ é comum a qualquer cidadão, empresa, 

governo ou país, contudo, foi possível distinguir que a percepção sobre a mesma 

varia bastante consoante o nível de desenvolvimento das sociedades. Nos casos 

em que existe um maior avanço a nível social, político, científico, tecnológico e 

económico constata-se uma maior sensibilidade para a problemática da 

Sustentabilidade. 

 No entanto, isto não significa que exista correspondentemente uma maior 

mobilização e intervenção neste sentido. A acção tarda por haver ainda grandes 

debates e discordância relativamente ao esforço que cada nação terá de fazer, 

adiando a imperativa cooperação global, como aliás foi possível observar na 

cimeira da ONU em Copenhaga em 2010. 

 Como referido na introdução desta dissertação e através da comparação 

internacional realizada no primeiro 

capítulo, um sistema de relações que 

articule as escalas projectual e global 

suportou o desenvolvimento deste 

trabalho, e embora careça ainda de 

rigorosa comprovação e validação, de 

alguma forma serviu para enquadrar esta 

investigação e estabelecer um guião de 

desenvolvimento e estruturação desta 

investigação. 

 Fundamentado na ideia de que os 

dois conceitos em estudo nesta 

investigação remetem para duas 

diferentes escalas de operação, como foi Figura 23 - Paradigma Actual - 

Contextualização das duas escalas 
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já referido, e na compreensão da forma como estas se articulam, foi possível 

contextualizar o problema em causa. 

 Assim, enquadramos a Gestão do Design num contexto microeconómico, 

onde poderá exercer alguma influencia ao nível dos recursos de Design mas, 

estando dependente de direcções e estratégias tomadas pela empresa onde se 

encontra sediada ou para quem trabalha (embora possa ter participação na 

formulação dessas), que por sua vez está sujeita às condicionantes que são 

impostas pelas políticas e leis do espaço onde opera. 

 Quanto à Sustentabilidade, situamo-la num contexto global, num cenário 

mais exposto às relações macroeconómicas internacionais, pois os efeitos da 

produção e consumo insustentável têm impacte a nível global, sendo por esta 

razão impossível abordar este conceito de forma parcelar ou local. Assim, 

considerando estes dois espaços, foi-nos então possível identificar como poderiam 

as duas áreas relacionar-se.  

 Passando a referirmo-nos à primeira dimensão como o ‘Espaço Nacional’ 

e à segunda como o ‘Espaço Global’, perante esta visão, deparamo-nos com a 

múltipla variedade de Espaços Nacionais (países) existentes no Espaço Global, e 

que são completamente distintos. Neste momento é então importante definir o 

que os distingue.  

Se numa primeira observação se pode apresentar o estado de 

desenvolvimento (social, económico, tecnológico ou cientifico) como elemento 

diferenciador, a verdade é que há que procurar definir mais profundamente o que 

proporcionou estas diferenças, remetendo-nos então para a área da história do 

desenvolvimento humano, onde terá tido extrema importância a localização 

geográfica de cada espaço, que proporcionou a criação de núcleos e 

comunidades com valores e crenças comuns, que naturalmente se difundiram e 

proliferaram. 

Assim, o inevitável confronto entre estas distintas comunidades, define os 

contornos de um elemento variável que as identifica e diferencia: a cultura. 

A avaliação cultural realizada a três países no primeiro capítulo deste 

trabalho prende-se com o facto de ser essencial compreender o que faz os 

diferentes países adoptarem certas posições num Espaço Global comum.. Com 

esta análise não se procura julgar estas mesmas atitudes, mas sim apontar um 

elemento essencial que influencia as tomadas de decisão no Espaço Nacional. 
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Como tal, constata-se a presença de um filtro influenciador da ‘Visão’ 

obtida do Espaço Global, sendo esta ‘Visão’ posteriormente a base de uma 

‘Adaptação’ interna no Espaço Nacional, que originará um ‘Produto’ sob a forma 

de um valor ou bem, que será seguidamente exposto ao Espaço Global, com o 

intuito de servir um interesse 

desse Espaço Nacional, que 

pode ou não estar relacionado 

com o comércio. 

Com esta ideia, 

assume-se claramente, que as 

acções mesmo limitadas ao 

Espaço Nacional deixam de ter 

impactes exclusivamente 

internos, e influenciam de 

alguma forma o Espaço Global, 

comum a qualquer nação. 

Consegue-se então 

encontrar um sistema que não 

só articula as duas escalas mas 

incorpora também um elemento 

que possibilita uma distinção entre os diferentes Espaços Nacionais. Através deste 

enquadramento foi possível identificar a importância que tem a relação sistémica 

entre os variados intervenientes, fulcral para o estudo da questão em investigação. 

Uma vez estabelecido este sistema, as variáveis que caracterizam cada 

Espaço Nacional referem-se aos elementos que permitem mobilizar este mesmo 

circuito. Consideram-se então as teorias do ‘Capitalismo’, assumindo três 

diferentes tipos de capital: o capital financeiro, o capital intelectual e o capital 

natural, que tanto são consumidos como produzidos. Com estes três fluxos gera-se 

consequentemente a dinâmica que preenche o circuito, dando lugar a um 

organismo cuja subsistência assenta essencialmente na circulação destes capitais. 

Assim, como apresentado na comparação internacional realizada no 

primeiro capítulo entre Portugal, Holanda e Brasil, foi possível comprovar que 

estes fluxos têm diferentes intensidades e obedecem ao ciclo de ‘Visão’, 

‘Adaptação’ e ‘Produto’ acima apresentado. 

Figura 24 - Articulação do Espaço Nacional e do 

Espaço Global com o filtro cultural 
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Figura 25 - Fluxos de capitais entre o Espaço Nacional e o Espaço Global 

A caracterização feita dos três países é então apresentada em baixo, sendo 

possível visualizar os fluxos de consumo e produção relativos a cada tipo de 

capital. 

 

Figura 26 - Caracterização dos fluxos referentes aos três países avaliados 
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Conforme apresentado, observa-se que os fluxos relativos à produção do 

Brasil são caracterizados por alta intensidade de produção de capital natural, com 

o qual consegue absorver algum capital financeiro o que possibilita a aquisição 

de capital intelectual, e dessa forma obter uma fluente corrente de capital em seu 

torno. 

O caso de Portugal distingue-se pela elevada produção/uso de capital 

financeiro que serve essencialmente para adquirir capital natural, para de novo 

gerar capital financeiro. E neste caso, constata-se que o fluxo de capital intelectual 

tem pouca expressão enquanto meio de transacção no Espaço Global. 

Em relação à Holanda, embora se assuma como um Espaço Nacional que 

declara um intenso consumo de capital natural, consegue equilibrá-lo tanto com a 

produção de capital financeiro como intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 - Representação de cada um dos fluxos de capital individualmente 
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A avaliação apresentada carece ainda de maturação e aprofundamento, 

uma vez que não foi possível aprofundar esta matéria no tempo destinado à 

realização desta investigação. Contudo, acreditamos que tal sistema se encontra 

legitimamente fundamentado e enquadrado pela exposição realizada no primeiro 

capítulo. 

Com recurso a este sistema económico, conseguimos então reparar que no 

caso de Portugal, o consumo de capital natural está a ser compensado com 

capital financeiro. E neste caso é pertinente questionar se esta será a melhor forma 

de se conseguir garantir a subsistência dos ecossistemas naturais. O que acontece 

ao capital financeiro despendido por Portugal? De que forma será utilizado? E por 

outro lado, como poderá um pais subsistir através de um capital que se encontra 

em risco de extinção? Que alternativas podem ser apresentadas? 

Acreditamos que o caso Português é um caso em que o estado de 

desenvolvimento é avançado mas não de forma sustentável, uma vez que não 

existe a garantia de que não se está a reduzir a quantidade de capital natural 

finito. 

No caso da Holanda, constata-se uma tendência de incentivo à produção 

de capital intelectual. É claro que esta produção não exige a mesma quantidade 

de capital intelectual como a produção de capital financeiro. Assiste-se assim a 

uma poupança no gasto de capital financeiro, sendo por outro lado promovida a 

entrada no pais deste mesmo capital em troca pelo capital intelectual. 

Relativamente a este tipo de abordagem, acreditamos que possa ser uma 

estratégia que beneficie a transição para um Novo Paradigma. 

Quanto ao Brasil, constata-se que este faz movimentar em seu torno fluxos 

de capital muito intensos por se encontrar em desenvolvimento. Esta condição é 

em grande parte possível pela riqueza a nível de capital natural que este país 

detém, o que não só satisfaz a procura interna como também facilita a sua 

inserção no Espaço Global por oferecer um tipo de capital que é cada vez de mais 

difícil acesso. 

Acreditamos que uma gestão sustentável deste seu património é essencial 

não só para a sua própria sobrevivência como também para o equilíbrio do 

planeta. Para tal é necessário desenvolver capacidades que permitam manter esta 

condição e isto só será possível se houver uma transição para um Novo 
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Paradigma, onde o desenvolvimento de conhecimento no campo da 

Sustentabilidade assume uma importância central. 

Assim, no confronto entre os dois paradigmas é notória a evolução a nível 

do conhecimento acerca da Sustentabilidade que permita a manutenção não só 

do sistema económico como social e ambiental. 

A expansão e aproximação dos Espaços Nacionais será uma das 

modificações na transição do Paradigma Actual para o Novo Paradigma que já se 

começou a sentir, uma vez que existe uma maior sobreposição de culturas. 

Julgamos que maior proximidade deverá servir também o propósito de haver uma 

maior cooperação em relação às problemáticas que afectam o Espaço Global que 

se partilha.  

Assim, havendo um espaço de cultura que é partilhado, no momento de 

‘Visão’ mencionado, onde são definidas as políticas e estratégias destinadas a um 

Espaço Nacional, a consciencialização dos impactes e consequências a nível 

global das suas acções já deverão estar presentes nessa cultura que é partilhada e 

dessa forma proporcionar um ‘Produto’ sustentável. 

Em baixo é então apresentado uma comparação entre os dois paradigmas: 

  

 

Figura 28 - Confronto entre os dois paradigmas 
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Conclusões Finais e Contributo para o Conhecimento 

 A transição do Paradigma Actual para um Novo Paradigma implica uma 

exigente transformação da forma de projectar novos produtos e serviços. 

 A presente investigação demonstrou que o Design desempenha um 

importante papel na forma como gera novos produtos e serviços, e como tal a sua 

responsabilidade é alta. 

 A questão colocada nesta investigação – “Como poderá a Gestão do 

Design contribuir para a promoção e transição das empresas para o Novo 

Paradigma regido pela Sustentabilidade?” – procura acima de tudo compreender 

que competências devem ser desenvolvidas no sentido de coordenar e utilizar o 

Design com o fim de auxiliar uma empresa a abordar, consistentemente, a 

problemática da Sustentabilidade. 

 E neste sentido a hipótese - “A Gestão do Design assume-se como a área 

central na operação de traduzir a estratégia e visão de Sustentabilidade de uma 

empresa em produtos/serviços sustentáveis” – é alicerçada nas quatro funções 

avançadas no último capítulo: Liderança, Diagnóstico, Diálogo e Avaliação. 

 Através destas competências que a ‘Gestão do Design’ deverá procurar 

desenvolver, foi comprovado que esta terá um papel central na coordenação dos 

recursos de Design no sentido de uma produção mais sustentável. 

  O seu contributo é essencial para uma maior eficácia na abordagem à 

Sustentabilidade por parte de uma empresa, pois funcionará acima de tudo como 

um elemento que deverá conseguir mobilizar os seus recursos em torno de uma 

cultura organizacional favorável à produção sustentável. 

 Não ficando apenas por aqui, a ‘Gestão do Design’ deverá assumir a 

importante função de centro de confluência de informação. Isto é, torna-se 

essencial a postura pró-activa e dinâmica na busca e recolha de informação 

interdisciplinar, de dentro e fora da empresa, o filtrar e sintetizar as largas 

quantidades de informação e, através desta acção, o conseguir enquadrar-se o 

projecto a ser desenvolvido pelos designers. Contudo, esta função não se restringe 

ao momento anterior ao inicio do projecto. Durante esse mesmo processo, a 

Gestão do Design servirá como elemento de apoio e orientação às decisões a 

serem tomadas. 
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 Isto remete-nos então para a última competência que deve ser considerada 

por um gestor do Design por forma a abordar a problemática da Sustentabilidade. 

Concluímos nesta investigação que uma avaliação e acompanhamento do 

projecto em desenvolvimento deve ser realizada com a inclusão de uma visão dos 

impactes e compromissos que o projecto terá a nível das três dimensões da 

Sustentabilidade. Esta avaliação é de extrema importância, pois será através desta 

que se garantirá a assertiva resposta dos designers que é esperada pelos órgãos 

superiores da empresa ou cliente. Assim, o papel da ‘Gestão do Design’ é 

essencial no processo de transição do Paradigma vigente para o Novo Paradigma 

em matéria de projecto de produtos ou serviços.  
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Recomendações para Futuras Investigações 

 Como forma de finalização desta investigação julgamos ser de elevada 

importância reservar um espaço para expor algumas recomendações para futuras 

investigações acerca desta área ou tema. 

 

 Começamos pela necessidade de no decorrer desta investigação ser 

abordado o tema da Cultura. Para além de ser de extrema importância, é 

sustentado num trabalho de elevada relevância como é o de Geert Hofstede sobre 

cultura organizacional a nível mundial. Contudo, o trabalho em causa conta já 

com algum tempo. É então importante conseguir futuramente uma visão mais 

rigorosa das evoluções e características culturais de determinada nação, acima de 

tudo pelo facto de actualmente se notar uma enorme volatilidade e transformação 

de valores e ideais, resultado do confronto cultural que se vive. 

Também no que concerne à função da ‘Gestão do Design’, esta é como 

mencionamos bastante variável, estando muito dependente da importância dada 

ao Design por parte da empresa ou cliente que comissiona um projecto. 

 A amplitude das suas funções constitui um ponto muito sensível no estudo 

desta área, pois a adequação de uma investigação ao meio prático pode estar 

comprometida se não houver um enquadramento bem definido dessa mesma 

investigação. 

 Neste caso procurou-se enquadradar a investigação num contexto cujo 

produto conseguisse ser transversal a qualquer meio de operacionalização do 

Design. Ainda assim, a conclusão referente ao papel de Liderança que a ‘Gestão 

do Design’ pode estar comprometida pela importância dada ao Design em 

determinada empresa. Contudo, acreditamos que tal situação esteja em mudança, 

e que brevemente não haja qualquer entrave à aplicação prática desta 

competência. 

 No que diz respeito às principais conclusões deste trabalho acreditamos 

ser importante haver um seguimento do trabalho desenvolvido. Aqui foram 

delineadas algumas ideias-chave, que embora estejam na nossa opinião 

devidamente fundamentadas, devem ser consolidadas através da elaboração de 

processos e métodos que permitam operacionalizá-las na prática, e assim, 

comprovar o que está sustentado na teoria. 
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Glossário 

Benchmarking – Avaliação da qualidade das políticas, dos produtos, dos 

programas, das estratégias, etc., de uma organização, e respectiva comparação 

com a avaliação de outra organização considerada a melhor na área. Os 

objectivos desta comparação são: o determinar onde e o que se pode melhorar, 

como se podem atingir níveis de alta performance e utilizar esta informação para 

melhorar a performance da própria empresa. 

 

Biocapacidade – Capacidade de uma certa área produtiva biologicamente gerar 

recursos naturais renováveis e absorver os seus desperdícios ou de outros. 

 

Análise PEST – a análise PEST descreve os factores políticos, económicos, sociais 

e tecnológicos que podem afectar um produto ou serviço de uma organização. Ao 

serem identificadas tendências emergentes e factores influenciadores em cada 

uma das quatro áreas, as organizações podem planear novas ofertas orientadas 

aos potenciais mercados em crescimento e procuras por parte dos clientes. Uma 

análise PEST pode também ser utilizada como um sistema de alerta que auxilie a 

identificação de questões futuras podem afectar a actividade de uma organização 

e quais as melhores acções podem ser tomadas. 

 

Análise SWOT – A análise SWOT é utilizada para identificar os pontos fortes 

(Strengths) e fracos (Weaknesses), as oportunidades (Opportunities) e ameaças 

(Threats) de uma organização em particular ou de uma oportunidade de mercado. 

Ao serem identificados factores que podem ter ou têm impacte na organização, 

sejam internos ou externos, uma resposta apropriada pode ser desenvolvida. 
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10.3%

10.3%

25.6%

15.4%

2.6%

0%

5.1%

20.5%

10.3%

Gestão do Design e Sustentabilidade
Qual é o seu cargo profissional?

Por favor seleccione apenas uma opção

Executivo privado, público, de organização governamental (4 em 39)

Outro cargo de gestão superior privado, público, de organização governamental (4
em 39)

Académico (10 em 39)

Designer (6 em 39)

Gestor do Design / Gestor de Projecto (1 em 39)

Gestor de Produto (0 em 39)

Marketeer (2 em 39)

Engenheiro (8 em 39)

outra (4 em 39)

Que afirmação melhor descreve a sua experiência em
Sustentabilidade?

Por favor seleccione apenas uma opção

Inexperiente (4 em 39)

Anexo A
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10.3%

51.3%

28.2%

5.1%

33.3%

2.6%

0%

5.1%

2.6%

0%

5.1%

12.8%

10.3%

Com noções e experiência básicas (20 em 39)

Com noção e experiência mais avançada, mas não um especialista (11 em 39)

Especialista (2 em 39)

Qual a sua área de actividade

Por favor seleccione apenas uma opção

Académica (13 em 39)

Agricultura (1 em 39)

Transportes (0 em 39)

Construção (2 em 39)

Produtos de consumo (1 em 39)

Química (0 em 39)

Retalho (2 em 39)

Energias (5 em 39)

Serviços financeiros (4 em 39)

Saúde (0 em 39)
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0%

0%

0%

2.6%

0%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

7.7%

7.7%

12.8%

23.1%

Bens industriais (0 em 39)

Serviços industriais (0 em 39)

Media entretenimento (1 em 39)

Exploração mineira (0 em 39)

Associação / organização sem fins lucrativos (1 em 39)

Sector público / governo (1 em 39)

Tecnologia e telecomunicações (1 em 39)

Água (1 em 39)

Projecto (3 em 39)

outra (3 em 39)

Quantos colaboradores tem a sua organização

Por favor seleccione apenas uma opção

Menos de 10 colaboradores (5 em 39)

Entre 10 e 50 colaboradores (9 em 39)
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12.8%

38.5%

5.1%

7.7%

2.6%

10.3%

10.3%

7.7%

64.1%

5.1%

Entre 50 e 250 colaboradores (5 em 39)

Mais de 250 colaboradores (15 em 39)

Independente (2 em 39)

outra (3 em 39)

Das seguintes afirmações qual delas descreve melhor a
forma como define Design?

Por favor seleccione apenas uma opção

A função de Design de criar novos produtos ou serviços (1 em 39)

A função de Design de trabalhar a componente estética de novos produtos ou
serviços (4 em 39)

Design é um processo coordenado e planeado por forma a obter uma solução para
um novo produto ou serviço (4 em 39)

Design é um processo que procura responder a estratégias de uma organização
com novos produtos ou serviços (3 em 39)

Design é uma disciplina assente num processo coordenado e planeado encarregue
de tornar um produto ou serviço economicamente, ambientalmente, socialmente e
funcionalmente viável. (25 em 39)

outra (2 em 39)

Das seguintes afirmações qual delas descreve melhor a
forma como define Sustentabilidade?
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15.4%

48.7%

0%

7.7%

23.1%

5.1%

5.1%

66.7%

7.7%

Por favor seleccione apenas uma opção

A Sustentabilidade refere-se à consideração de questões segundo uma perspectiva
de longo - prazo (6 em 39)

A Sustentabilidade refere-se à satisfação das necessidades da actual geração sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias
necessidades (19 em 39)

A Sustentabilidade refere-se a questões de responsabilidade social de uma
organização (0 em 39)

A Sustentabilidade refere-se à manutenção da viabilidade de um negócio (3 em 39)

A Sustentabilidade integra questões ligadas a alterações climáticas, ambientais e
sociais (9 em 39)

outra (2 em 39)

Das seguintes afirmações qual delas descreve melhor a
forma como define Gestão do Design?

Por favor seleccione apenas uma opção

É a área de competências encarregue realizar um projecto de Design (2 em 39)

É a área de competências encarregue de implementar o Design numa organização
articulando-o com as estratégias e objectivos da mesma (26 em 39)

É a área de competências encarregue de compreender onde o Design pode intervir
na actividade de uma organização (3 em 39)

É a área de competências encarregue de orientar e auxiliar um projecto de
Design (4 em 39)
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10.3%

0%

10.3%

É a área de competências encarregue da contratação de designers (0 em 39)

outra (4 em 39)

Qual o nível de impacte na sua actividade das seguintes
questões relacionadas com a Sustentabilidade?

Por favor classifique de 1 a 5 em que 1 é “Sem impacte” e 5 “Grande impacte”

A crescente preocupação dos consumidores acerca de questões ligadas à
Sustentabilidade

média 3.2 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

O crescente interesse dos colaboradores em questões ligadas à Sustentabilidade

média 3.3 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

As alterações climáticas

média 2.7 (em 5)

máximo 5 (em 5)
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mínimo 1 (em 5)

A escassez de recursos não renováveis (ex. Petróleo)

média 3.0 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

A poluição do ar, água ou outra componente natural

média 2.8 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

A desigualdade na saúde global

média 2.3 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

As questões de segurança ou fornecimento de alimentos

média 2.5 (em 5)

máximo 5 (em 5)
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mínimo 1 (em 5)

A legislação governamental referente à Sustentabilidade

média 3.0 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

A destruição dos habitats e redução de biodiversidade

média 2.7 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

O crescimento populacional

média 2.6 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

Com qual(is) das seguintes estratégias de
Sustentabilidade está comprometida a sua organização ou
as organizações com que trabalha?
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23.1%

28.2%

33.3%

28.2%

33.3%

46.2%

38.5%

23.1%

20.5%

20.5%

7.7%

Por favor seleccione as opções que considera relevantes

A criação de notoriedade para a Sustentabilidade na organização (9 em 39)

O fortalecimento da Sustentabilidade na imagem de uma empresa ou produto (11
em 39)

O desenvolvimento de produtos ou processos com vista à reutilização e à
reciclagem (13 em 39)

O fortalecimento ou promoção da Sustentabilidade nas relações com os clientes e
fornecedores (11 em 39)

A inclusão da Sustentabilidade na criação de cenários e análise de estratégias (13
em 39)

A melhoria da eficiência pela redução do desperdício (18 em 39)

A melhoria da eficiência energética (15 em 39)

O desenvolvimento de novas oportunidades relacionadas com a Sustentabilidade
(Ex. Soluções de Energia ‘Limpa’) (9 em 39)

A redução ou eliminação de químicos tóxicos e perigosos, e de emissões de gases
de efeito de estufa (8 em 39)

O envolvimento em acções de cariz social (8 em 39)

outra (3 em 39)

Na sua organização ou nas organizações com que
trabalha, quem é o responsável pelas questões de
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17.9%

15.4%

12.8%

51.3%

2.6%

0%

25.6%

59.0%

20.5%

Sustentabilidade?

Por favor seleccione apenas uma opção

Todos os colaboradores têm responsabilidades em matéria de Sustentabilidade (7
em 39)

Um grupo corporativo ou multi-funcional (6 em 39)

Um colaborador sénior ou de nível executivo tem toda a responsabilidade (5 em 39)

Não está definido quem tem a responsabilidade (20 em 39)

Não existe qualquer preocupação por questões de sustentabilidade na
organização (1 em 39)

Cada unidade tem um grupo que se encarrega de ser responsável pela
Sustentabilidade (0 em 39)

Quais são para si a nível interno de uma organização os
principais desafios que representam condicionantes na
abordagem de questões relacionadas com a
Sustentabilidade?

Por favor seleccione as opções que considera relevantes

Perspectivas e modelos mentais relacionados com a Sustentabilidade
desactualizados (10 em 39)

O desconhecimento do que significa ser sustentável (23 em 39)

Não se conhecem as formas mais eficazes de agir (8 em 39)

Não é reconhecido o valor ou a validade em ser-se Sustentável (19 em 39)
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48.7%

43.6%

17.9%

35.9%

10.3%

2.6%

33.3%

30.8%

38.5%

23.1%

15.4%

28.2%

A falta de interesse dos colaboradores e dos líderes (17 em 39)

Incapacidade de aferir os compromissos de curto e longo prazo (7 em 39)

Inexistência de recursos (financeiros e humanos) (14 em 39)

Estagnação das iniciativas devido às condições de recessão (4 em 39)

outra (1 em 39)

Quais são para si a nível externo de uma organização os
principais desafios que representam condicionantes na
abordagem de questões relacionadas com a
Sustentabilidade?

Por favor seleccione as opções que considera relevantes

Insuficiente procura por parte dos clientes (13 em 39)

Falta de políticas de regulação claras (ex. Taxa de emissões de carbono) (12 em 39)

Incentivos económicos insuficientes (15 em 39)

A falta de apoio governamental (9 em 39)

Disponibilidade de capital financeiro limitada (6 em 39)

Ausência de standards industriais claros (11 em 39)
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17.9%

48.7%

33.3%

20.5%

17.9%

38.5%

61.5%

0%

51.3%

25.6%

48.7%

51.3%

A falta de interesse dos fornecedores (7 em 39)

A cultura de cada país, mercado, público (19 em 39)

Potencial fonte de desvantagem competitiva (13 em 39)

Falta de apoio dos accionistas (8 em 39)

A exigência de uma reformulação estrutural de toda a organização (7 em 39)

A necessidade de se obterem resultados a curto prazo (15 em 39)

A necessidade de alterar de práticas profissionais, valores e hábitos pessoais (24
em 39)

outra (0 em 39)

Quais são para si ou para a sua a empresa os maiores
benefícios de se implicar em questões ligadas à
Sustentabilidade?

Por favor seleccione apenas as 3 mais importantes

Melhor imagem corporativa ou equidade da marca (20 em 39)

Potenciar as relações com os ‘Stakeholders’ (10 em 39)

Redução de custos (19 em 39)

Vantagem competitiva (20 em 39)
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48.7%

41.0%

30.8%

0%

7.7%

23.1%

20.5%

10.3%

28.2%

10.3%

Inovação do modelo de negócio ou de processos (19 em 39)

Inovação de produtos, serviços ou mercado (16 em 39)

Novas fontes de rendimento ou de fluxo de capital (12 em 39)

outra (0 em 39)

Como é que a sua actividade envolve os seus
fornecedores relativamente às questões de
Sustentabilidade?

Por favor seleccione apenas uma opção

Os Fornecedores devem cumprir critérios específicos de Sustentabilidade (3 em 39)

Encorajamento dos fornecedores a adoptarem práticas mais sustentáveis (9 em 39)

O Envolvimento é limitado – há falta de capacidade por parte da organização (8 em
39)

Não há envolvimento de todo com os seus fornecedores (4 em 39)

Desconhece (11 em 39)

outra (4 em 39)

Nomeie alguma(s) organização(ões) a nível nacional e
internacional que considere um exemplo na forma como
aborda(m) a Sustentabilidade.
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12 Apple Inc.
16 Steelcase; Herman Miller; Vitra; Amorim
11 bodyshop
54 BP, Packaging Companies, Oil Companies
21 não conheço
53 BES EDP -- BMW Mercedes
23 apple, corticeira amorim
24 philips
25 SUSDESIGN, e a Sustenta Design
26 não conheço
27 Puma
28 .
32 sonae, edp
34 vodafone; sonae; affinis
35 desconheço
36 GARVAL/SPGM
37 Arup Engineering
38 Biocoop bbb
39 Inapa Renova

41 WBCSD BCSD Portugal IKEA Largemind (Materiais Reciclados)
Fernandes&Terceiro (Gráfica)

43 - desconheço -

56

EDP e GALP, no entanto com alguma demagogia e hipocrisia, que servem
os interesses económicos das empresas e não numa perspectiva efectiva
de sustentabilidade. SONAE imobiliaria tem aplicado bons modelos de
sustentabilidade na construção dos seus centros comerciais. O questionário
seguinte quanto à resposta EDP e GALP prende-se essencialmente com
uma liderança forte e sensibilizada para esta causa. As seguintes respostas
referen-se à empresa SONAE

46 Body Shop

47 Self energy, EDP Inovação, Virgin, Procter&Gamble, Unilever, IKEA,
BodyShop, McDonalds...

48 Statoil.
49 desconheço
50 Boom festival
58 Vodafone
59 Bes Galp Carbono Zero Aple Microsoft Entre outras
60 EDP, GALP Energia

61
Nâo há, atualmente os projetos estão no caminho contrário, receber
empresas de países onde já há leis de controle, para cá onde as leis ainda
não existem.

62 Alpro

63 Grandes empresas como Metro, PT, ANA, os Bancos CGD, BES, Banif,
etc..

67 Bial
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64.1%

28.2%

43.6%

17.9%

41.0%

7.7%

23.1%

30.8%

28.2%

65 Sustentare
66 Glintt Energy
68 Galp, Sonae, EDP
69 Sociedade Ponto Verde

O que diferencia essas organizações na forma como
abordam a Sustentabilidade?

Por favor seleccione as opções que considera relevantes

Pensamento a longo - prazo (25 em 39)

Disponibilidade de recursos (11 em 39)

O planeamento da resposta às exigências de Sustentabilidade do mercado (17 em
39)

Liderança forte (7 em 39)

Liderança sensibilizada para esta causa (16 em 39)

outra (3 em 39)

O que faz distinguir os diferentes tipos de liderança numa
organização?

Por favor seleccione as opções que considera relevantes

A formação profissional (9 em 39)

A raiz cultural do líder (12 em 39)

A experiência profissional (11 em 39)
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84.6%

38.5%

7.7%

30.8%

0%

0%

0%

28.2%

71.8%

0%

A visão estratégica (33 em 39)

A capacidade de coordenação (15 em 39)

A exposição ao risco (3 em 39)

A utilização eficiente da capacidade de comunicação (12 em 39)

outra (0 em 39)

Que importância pode ter a liderança para a
implementação de práticas mais sustentáveis nas
organizações

Por favor seleccione apenas uma opção

Nula (0 em 39)

Pouca importância, por não ser o principal agente ou responsável (0 em 39)

Muita por ser a principal responsável (11 em 39)

É essencial (28 em 39)

outra (0 em 39)

Quão importantes são para si as seguintes competências
organizacionais em relação à forma como se aborda a
Sustentabilidade?

Por favor classifique de 1 a 5 em que 1 é “Não importante” e 5 “Muito importante”
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Inovação de produto, serviço ou Mercado

média 3.8 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 2 (em 5)

Inovação do modelo de negócio ou de processos

média 3.9 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 2 (em 5)

Colaboração entre as unidades funcionais na organização

média 3.3 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

Mobilização da cadeia de fornecimento exterior em torno da Sustentabilidade

média 3.6 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)
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Capacidade de adaptação dinâmica a um ambiente de constante mudança

média 3.8 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 1 (em 5)

Reconhecimento e utilização de ferramentas de aferição da performance relativa a
questões de Sustentabilidade

média 3.8 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 2 (em 5)

Visão e liderança comprometida com a Sustentabilidade

média 4.3 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 2 (em 5)

Capacidade de lidar com a incerteza e o planeamento a longo prazo

média 3.6 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 2 (em 5)
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33.3%

30.8%

28.2%

48.7%

5.1%

28.2%

2.6%

Comunicação com os ‘Stakeholders’

média 3.5 (em 5)

máximo 5 (em 5)

mínimo 2 (em 5)

Que ferramentas considera serem mais importantes para a
sua organização ou para a sua actividade de forma a
melhor abordar a Sustentabilidade?

Por favor seleccione apenas as 3 mais importantes

Scorecard de Sustentabilidade com métricas quantitativas e claras (13 em 39)

Ferramentas de diagnóstico de Sustentabilidade de alta qualidade (12 em 39)

Especialidade em áreas específicas (ex. cleantech, redução de emissões,
políticas) (11 em 39)

Novas tecnologias e metodologias (ex. Aferição da pegada de carbono) (19 em 39)

Conceitos de produção Six Sigma e LEAN (2 em 39)

Serviços de auditoria ou de consultoria externa (11 em 39)

As ferramentas não são importantes (1 em 39)

Sem base para comentar (10 em 39)
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25.6%

0%

53.8%

43.6%

53.8%

48.7%

17.9%

41.0%

0%

outra (0 em 39)

Quais das seguintes acções acredita serem mais eficazes
ou facilitadoras de um desempenho mais sustentável?

Por favor seleccione apenas as 3 mais importantes

O estabelecimento de parcerias entre organizações no desenvolvimento de
estratégias comuns de Sustentabilidade (21 em 39)

A aproximação do tecido industrial a pólos tecnológicos e universitários com vista
a promover o desenvolvimento de novo conhecimento ou novas tecnologias (17 em
39)

O reforço de formações profissionais relacionadas com a Sustentabilidade (21 em
39)

O reforço de investimento em unidades de investigação e desenvolvimento, em
especial no Design (19 em 39)

A reformulação dos cânones de coordenação do desenvolvimento de novos
produtos ou serviços (7 em 39)

A campanha de sensibilização social para a exigência de produtos e serviços
sustentáveis (16 em 39)

outra (0 em 39)

A haver uma reestruturação de departamentos internos de
uma organização qual dos apresentados abaixo considera
ser importante para conseguir melhorar a sua
performance Sustentável?
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71.8%

28.2%

46.2%

64.1%

23.1%

28.2%

2.6%

38.5%

38.5%

35.9%

48.7%

30.8%

Por favor seleccione as opções que considera importantes

Gestão (28 em 39)

Marketing (11 em 39)

Engenharia (18 em 39)

Design (25 em 39)

Recrutamento de recursos humanos (9 em 39)

Financeiro (11 em 39)

outra (1 em 39)

Quais são para si os maiores benefícios da utilização do
Design?

Por favor seleccione as opções que considere relevantes

Melhor imagem corporativa ou equidade da marca (15 em 39)

Redução dos impactos ambientais (15 em 39)

Redução de custos (14 em 39)

Vantagem competitiva (19 em 39)

Inovação do modelo de negócio ou de processos (12 em 39)
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69.2%

17.9%

43.6%

17.9%

15.4%

2.6%

0%

20.5%

59.0%

15.4%

0%

Inovação de produtos, serviços ou mercado (27 em 39)

Integração de uma componente de investigação importante (7 em 39)

Melhor qualidade de produtos ou serviços (17 em 39)

Maior produtividade da organização (7 em 39)

Maior margem de lucro (6 em 39)

outra (1 em 39)

Qual a importância do Design como meio de obter
práticas mais sustentáveis?

Por favor seleccione apenas uma opção

Não será uma competência importante nesse processo (0 em 39)

Poderá contribuir mas recairá sobre os líderes de topo o papel principal nesta
mudança (8 em 39)

Poderá desenvolver um papel essencial mas apenas se houver um apoio dos
líderes de topo (23 em 39)

Terá um papel essencial mesmo não havendo apoio dos líderes de topo (6 em 39)

outra (0 em 39)

Como poderá a Gestão do Design contribuir para a
obtenção de uma prática mais sustentável?
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0%

7.7%

41.0%

51.3%

35.9%

25.6%

38.5%

0%

35.9%

Por favor seleccione as opções que considere relevantes

A Gestão do Design não trará nenhum contributo relevante (0 em 39)

A Gestão do Design terá um papel passivo neste processo e contribuirá apenas
com a execução de tarefas definidas pelos clientes ou líderes de topo da
organização em que se insere (3 em 39)

A Gestão do Design encarregar-se-á de comandar a equipa de designers da
organização promovendo a adopção de práticas de Eco-design (16 em 39)

A Gestão do Design encarregar-se-á de promover o desenvolvimento de produtos
ou serviços considerando o impacto social e ambiental destes (20 em 39)

A Gestão do Design deverá assumir um papel analítico do impacto financeiro,
ambiental e social relativamente aos processos praticados e produtos
desenvolvidos (14 em 39)

A Gestão do Design deverá procurar fornecedores que estejam comprometidos
com estratégias de sustentabilidade (10 em 39)

A Gestão do Design deverá promover a intervenção de especialistas em
sustentabilidade no desenvolvimento de novos produtos ou serviços (15 em 39)

outra (0 em 39)

A raiz cultural de um país ou nação pode influenciar a
sensibilidade dos indivíduos acerca do tema da
Sustentabilidade?

Por favor seleccione apenas uma opção

Sim é um factor essencial (14 em 39)
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56.4%

2.6%

0%

Sim influencia mas não depende apenas da cultura (22 em 39)

Não (1 em 39)

A relação entre Cultura e Sustentabilidade não é significante (0 em 39)

Em relação à questão anterior, justifique a sua resposta

12 Paises com uma maior inclinaçao para o logo-prazo tendem a adpotar
estrategias com maior grau de sustentabilidade

16 O contexto cultural pode ser alterado, apesar de tal implicar uma visão de
longo prazo.

9
A sensibilização do mercado, da população, pode ter de ser feita de raíz ou,
pelo contrário, estar já enraízada e, se o estiver, é uma vantagem que pode
ser determinante.

11 as lideranças e o comprometimento politico de longo prazo, a formação,
sensibilização e educação; os recursos disponíveis influenciam igualmente

54 Não há grande diferença entre países

21

A problemática da sustentabilidade não é tão antiga que tenha marca
importante na cultura de um país. Todas as culturas estão na sua história
relacionadas com o meio ambiente. Só nos últimos 50 anos estas
preocupações foram esquecidas.

53

23 Depende de um conjunto de factores, entre os quais os interesses pessoais
de cada um e o acesso à informação.

24 só os asnos não mudam...

25
Um país de gente sem civismo, sem princípios éticos e de responsabilidade
social, de pouca educação, de fracos valores morais, ficará pouco
preocupado com o tema da sustentabilidade.

26 A cultura e as atitudes alterar-se mediante factos e acontecimentos que
potenciam novos comportamentos.

27 A Cultura / Educação de um país influencia o modo como as práticas são
assimiladas.

28 .
32 depende tb da educação e das politicas ambientais

34
depende naturalmente da forma como culturalmente fomos educados,
contudo alertando e aplicando para políticas sustentáveis conseguem-se
alterar esses hábitos comportamentais.

35
A raiz cultural é um factor que influencia a sensibilidade dos indivíduos
sobre este temas mas factores sociológicos e o nível académico dos
indivíduos, na minha opinião, também são factores importantes.

36 É um factor essencial, quando outros não se revelam tão importantes.
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36 Somos pobres, queremos barato e sem preocupações...

37
Diferentes culturas têm diferentes preocupações decorrentes da sua história
e estilo de vida, que podem no entanto ser alteradas a longo prazo com
campanhas de sensibilização, etc.

38 factores económicos sociais também influenciam

39 os factores culturais de uma nação podem influenciar a apetência das
pessoas para determinadas questões

43 Sim a cultura é importante se as práticas sustentáveis não forem muito ao
fundo do bol$o de cada um

56 Têm que ser os impulsionadores e promotores.

46 è muito importante mas a nossa consciência pode e deve ser desenvolvida
sem depender de todos os outros.

47

A influência cultural é determinante para o modo com se olha o futuro e
planeia o amanhã. É com um pensamento de comunidade e intergeracional
que se conseguirá almejar a sustentabilidade. Esta não é um objectivo mas
sim um conjunto de restrições com que devemos actuar. A importancia
destes factores apenas será tido com formação e sensibilidade em
comunidade.

48
Basta pensar na enorme distância que separa os países nórdicos dos
paises do sul da Europa ou do médio oriente. Noruega vs Dubai, Finlândia
vs Portugal...

49 basta comparar.
50 Depende largamente de factores económicos também.
58 Condicionando a sua valorização

59
Os valores culturais, educacionais e sociais, associados ao natural
desenvolvimento económico de um país, ditam na integra a sua posição em
termos de responsabilidade sustentável

61
Te3nho experiência de Btasil, itália e Moçambique, e cláramente vejo que a
sociedade é que decide quando e como inicar uma cultura de
sustentabilidade, conforme suas necessidades.

62 Alemanha vs Portugal

63

A resposta em si é uma justificação. Se se remontar ao passado Portugal é
um país que nunca viveu em sintonia com as práticas da sustentabilidade
especialmente na sua esfera ambiental. Relativamente ás questões
económicas nem vale a pena referir. É uma questão ibérica, cultural. Tome-
se em oposição o exemplo de países da Escandinávia cuja finanças foram
sempre equilibradas e fortes acompanhadas por uma sintonia total com o
meio ambiente tirando os frutos dessa relação. Se se verificar, é essa
também a personalidade tipo dos suecos, dinamarques, noruegueses,
etc...puro equiliíbrio. A raiz cultural é vital. No nosso caso o caminho a
percorrer é muito mais longo, mas não impossível..

67 Senão não se apercebem da implicação positiva e essencial da
sustentabilidade

65

O caminho para promover a sustentabilidade não depende apenas da
cultura de um país. É necessário existir uma visão nos lideres que
impulsione politicas e projectos que tenham como objectivo intriseco a
garantia da sustentabilidade.

66 Depende também dos incentivos fiscais.
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2.6%

20.5%

5.1%

12.8%

46.2%

0%

7.7%

68 Ajuda, mas não é determinante.

69 A sustentabilidade é um problema global. Não pode estar escondida por
"detrás da cultura".

O que entende por ‘Design Sustentável’?

Por favor seleccione apenas uma opção

Projectos de Design que tenham o menor impacto ambiental possível (1 em 39)

Projectos de Design que sejam economicamente sustentáveis (8 em 39)

Desenvolvimento de sistemas que podem ser indefinidamente sustentáveis (2 em
39)

Desenvolvimento de produtos ou serviços que contribuirão para a sustentabilidade
dos sistemas nos quais operam (5 em 39)

Desenvolvimento de produtos ou serviços que utilizem a menor quantidade
possível de recursos para serem produzidos, bem como que sejam eficientes no
consumo destes durante o seu ciclo de vida (18 em 39)

Desenvolvimento de produtos ou serviços capazes de serem reutilizados,
reciclados ou revalorizados (0 em 39)

outra (3 em 39)

Que outros tópicos considera importantes estudar para
definir os impactos da Sustentabilidade na Gestão,
Estratégia ou Design?

12

16 É importante ter em atenção todo o âmbito do sistema de produção e
consumo.

9
11
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54 Primeiro, perceber de que se trata.

21 estudos dos materiais e das matérias primas, dos processos de fabrico,
dociclo de vida dos produtos, da reutilização dos produtos.

53
23
24
25
26
27
28 .
32
34
35 ---
36
37
38 Educação para a sustentabilidade
39
43
56
46
47 Inevitavelmente a dimensão social, economica e ambiental.
48
49
50 O comportamento e a alteração de comportamento dos seres humanos.
58
59
61 .
62

63 A lógica inerente é a integração de todas as áreas, tal como suscita a
definição de Sustentabilidade.

67
65 N/A
66
68
69



Anexo B 

 

Guião de temas e questões abordados nas entrevistas realizadas 

 
Temas: 
 

-‐ Papel dos órgãos governadores 
-‐ Legislação de promoção da Sustentabilidade 
-‐ A evolução da relação procura – oferta de práticas sustentáveis 
-‐ A adaptação e reestruturação empresarial 
-‐ A importância da liderança 
-‐ A formação de alianças e de ‘Clusters’ empresariais com o fim de 

promover e facilitar a abordagem à Sustentabilidade 
-‐ O envolvimento de parceiros e fornecedores (cadeia de valor) em 

práticas sustentáveis 
-‐ O desenvolvimento de capital intelectual ‘Sustentável’ 
-‐ Papel do Design 
-‐ A educação da Sustentabilidade na formação em Design 
-‐ A importância das ferramentas de apoio ao ‘Design Sustentável’ 
-‐ O cálculo dos impactes de um projecto a nível económico, ambiental e 

económico. 
-‐ A gestão de um processo de desenvolvimento de novos projectos 
-‐ A abordagem à Sustentabilidade pela ‘Analíse do Ciclo de Vida’ de um 

projecto 
 
Questões: 
 
- Quais acredita serem os principais desafios impostos pela Sustentabilidade ao 
processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços? 
 
- Que estratégias considera eficazes na resposta aos desafios referidos? 
 
- Qual o principal agente promotor do desenvolvimento de estratégias de 
abordagem à Sustentabilidade no caso da sua empresa? 

 
- Acredita que o contributo de outras áreas e 'stakeholders' possa ser útil para a 
obtenção de um projecto / produto ou serviço mais sustentável? Se sim refira 
quais, porquê, e quais os benefícios dessa abordagem. 
 
- Qual a importância do recurso à disciplina de Design como forma de abordar 
a problemática da Sustentabilidade 
 
- Acredita que a promoção de condutas e princípios mais sustentáveis, bem 
como de estratégias de Sustentabilidade está dependente de uma liderança 
sensibilizada para estas causas?  



 
- Quais são para si os principais entraves na implementação e desenvolvimento 
de projectos mais sustentáveis que envolvam em especial a área do Design? 
 
- Que métodos e ferramentas considera importantes serem integradas no 
processo de Design com o objectivo de melhorar a performance sustentável do 
seu projecto? 
 
- Como poderá o Design desempenhar um papel mais abrangente a nível 
interno de resposta às exigências impostas pela Sustentabilidade, do que apenas 
o desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis? 
 
- Como poderá um gestor do Design promover a utilização do Design como 
resposta as questões associadas à Sustentabilidade que afectam uma empresa?  
 
- De que forma pode a Gestão do Design envolver questões ligadas à 
Sustentabilidade na sua função? 

- Poderá a Gestão do Design assumir uma posição de liderança, funcionando 
assim como um promotor da Sustentabilidade no meio de uma empresa?  
 
- Acredita que a 'Avaliação' dos impactes económicos, ambientais e sociais do 
um projecto devem ser calculados e geridos nesta fase de desenvolvimento dos 
projectos e poderá a responsabilidade desta função ser atribuída a um 'Gestor 
do Design'? Justifique, por favor. 
 
- Acredita que a promoção da interdisciplinaridade entre as diferentes áreas de 
uma empresa será um importante passo para a abordagem à Sustentabilidade 
por parte das empresas e que esta função deverá ser atribuída à Gestão do 
Design? Justique, por favor. 
 
- Como poderá uma empresa diagnosticar ou definir como estratégias de acção 
de forma a abordar a questões ligadas à Sustentabilidade? Poderá a Gestão do 
Design fazer parte desse processo? 

 
 
 
 
David Cutcliffe 
 
 
Do you believe that Design may have an important role on a company’s 
approach to Sustainability issues? 
 
How do you perceive the role of a Design manager? What kind of 
responsabilities can you associate in such function? 
 



Do you think that it can be an important influence on promoting a more 
sustainable design? 
 
In my research I have noticed that a change in a organizational culture to 
approach Sustainability must be driven by some kind of leadership. Do you 
think a Design Manager may assume leading role throughout this process? 
 
Regarding the competencies that a design manager should develop. Do you 
think he should develop processes and methods to identify ways design can 
tackle sustainable issues affecting the company? 
 
Can he be a pro-active element within the company in the search for a 
interdisciplinary approach to sustainable issues regarding new projects 
development? 
 
Can he be the main responsible element for the Sustainability impact of design 
resources outcome? 
 
Should a design manager assume the role of major responsible on the 
evaluation of the design resources outcome in terms of sustainability? 
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