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Capítulo III 

A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 

1. Introdução 

 

O segundo grande conflito que envolveu o mundo em mais uma guerra, cujas proporções ultrapassaram 

qualquer previsibilidade, alterara profundamente a realidade numa Europa que ainda mal havia 

recuperado dos efeitos devastadores do primeiro conflito. A profunda mudança ocorrida traduziu-se 

essencialmente por um acelerar do progresso técnico ao qual os principais envolvidos dedicaram toda sua 

capacidade económica, industrial e científica para o esforço de guerra, procurando alcançar uma potência 

militar dominante. A recuperação após a guerra deu lugar a um período de grande prosperidade, ao qual 

não são indiferentes as conquistas alcançadas com o progresso técnico ao serviço da guerra plenamente 

aproveitadas para tempo de paz. Depois da segunda grande guerra emergiu nos primeiros anos uma 

cultura na qual o consumo se tornava um factor predominante nas sociedades, assumido pelos Estados 

Unidos e que se espalhou pela Europa e por outros países desenvolvidos. O capitalismo de mercado 

estava amadurecido e propunha-se como o melhor modelo de organização económica e social em 

democracia.  

 

2. Os anos sessenta 

 

Os anos de fortíssimo crescimento económico fazem desembocar nos anos sessenta uma consciência 

crítica relativamente ao desenvolvimento das nações mais industrializadas, deixando como marca forte 

da década o activismo social. O impacto ambiental da actividade da indústria começava a revelar 

inequivocamente os seus efeitos ao nível do consumo de determinados recursos, no desperdício, no 

volume de emissões poluentes para a atmosfera, etc.  

Inaugurava-se uma era de pós-industrialização com o incremento da internet reforçando-se a parceria 

entre design e tecnologia. Mas os anos sessenta continuam a assistir ao desenvolvimento industrial com 

propostas de novas áreas de produtos de consumo a que os novos materiais e tecnologias davam  
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oportunidade como é o caso dos equipamentos desportivos, entre outros. Estas novas áreas de consumo 

revelam alguma dificuldade em compreender a efectiva natureza da actividade de design uma vez que se  

tornava difícil distinguir entre progresso, performance, comercialização e, mais simplesmente, entre 

melhoramento nos produtos e efectivas inovações. Nesta época assiste-se à convivência de diversas 

perspectivas, algumas delas até antagónicas, com as decisões das empresas a revelam-se por vezes algo 

desconexas e mesmo desfasadas da realidade. No que respeita à obsolescência, que se tornou princípio 

guia para o design industrial, elevava-se uma consciência crítica de vozes reclamando a reforma da lógica 

vigente como imperativo de consumo. Preconizou-se uma aposta na preservação e desenvolvimento da 

tradição do artesanato, vista como um meio de humanizar o design e as produções da indústria pelo uso 

de materiais naturais. No entanto, paralelamente assistiu-se à tentação pelos novos materiais como o 

plástico, de grandes potencialidades em termos formais e como tal muito atractivos do ponto de vista da 

inovação, tornando-se uma grande aposta da década em vastas áreas de produtos. Mas não só os 

materiais e as tecnologias fazem parte da actividade de concepção, os processos indústrias começam a 

constituir um factor de atenção pela sua crescente complexidade e exigência em investimento, tornando-

se cada vez mais críticos para a gestão.  

 

Um dos acontecimentos da época e que a marca decisivamente pela sua intervenção em níveis tão 

distintos é o despoletar da cultura Pop, nos Estados Unidos e na Europa. De encontro aos seus objectivos 

a cultura pop estimula o aparecimento de numerosos produtos de grande estandardização e 

conformidade, sobretudo em materiais sintéticos como os plásticos. São essencialmente artigos 

decorativos, consumidos e rapidamente substituídos após o impacto da novidade uma vez que servem 

um fenómeno de moda associado a dimensões de uma cultura mediática emergente e a fenómenos 

colectivos ligados a outros consumos de carácter intangível.  

 

Com as propostas da Pop Art assiste-se à renovação da crise do funcionalismo, estimulando uma nova 

era de criação que pretende ser essencialmente de ruptura com o status quo. Os materiais sintéticos são 

eleitos para traduzir o espírito da época, inundando o mercado com formas arredondadas e cores fortes, 

assumindo-se como veículos de expressão de uma geração formada essencialmente por um público 

consumidor jovem. O que importa não são produtos para servir necessidades mas produtos que valem 

pelo seu valor simbólico, reflectindo uma geração que contesta valores tradicionais, valores com que se 
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havia estruturado a sociedade. Pretendia-se expressar uma ideia de anti tecnologia na linha de uma ideia 

de anti belicismo, mensagens a que a indústria estava atenta reformulando as suas propostas em 

produtos susceptíveis de serem adoptados como símbolos dessas posições, avidamente consumidos 

fazendo explodir de novo o consumo. 

A Pop Art, expressão estética através da qual os artistas retratavam a sociedade em que viviam, assumia 

uma rebelião contra as normas estéticas vigentes e o próprio consumismo, os objectos banais da vida 

quotidiana tais como as embalagens, os hambúrgueres, a banda desenhada e os anúncios publicitários 

eram utilizados como arte, como meio de expressão. A sociedade de consumo e a cultura de massas 

eram parodiadas mas consumia-se intensamente produtos com os quais o consumidor se identificava, 

produtos de massas que inundavam o mercado com propostas efémeras, de moda e carregadas de 

referências estilística com significado para a jovem geração. 

O crescimento económico e tecnológico, a explosão de consumo e um optimismo sem precedentes 

revelavam-se no volume enorme de produtos em plástico moldado e colorido. O plástico injectado 

permitia com rapidez o desenvolvimento de novas formas de rápida obsolescência, material privilegiado 

para representar as novas aspirações e a conquista de liberdades numa nova realidade social com uma 

juventude inconformista - o espírito flower power – promovendo a ruptura de padrões tradicionais. 

Com a Pop Art os valores estéticos da arte conquistam de novo o design, não aos valores do “bom 

design” (onde a forma segue a função). Um design simbólico, traduzido pela irreverência, pelo lúdico e 

pelo efémero. O sonho espacial que dominava a década gerou também uma iconografia “futurista”, no 

mobiliário por exemplo as formas reflectiam esse imaginário. O Design Pop utiliza o conceito Kitsch de 

forma consciente com o objectivo de divertimento e crítica através da ironia, abrindo caminho a um novo 

segmento do mercado de consumo dirigido a um público jovem urbano. É um período de experimentação 

e considerado por muitos de “anti-design” onde o objectivo consumo dominou a sua prática, destrói-se a 

oposição relativa entre objecto artístico e bem de consumo. 

 

Mas para o final da década a grande empresa capitalista começa sentir os efeitos de um novo período de 

estagnação e recessão, direccionando as suas práticas, nas quais se incluem as suas equipas de design, 

no sentido de uma responsabilidade pública e ambiental.  
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As empresas adoptam uma perspectiva  mais global sobre a realidade económica e social que revela a 

urgência por uma efectiva reforma (Raizman:2003). Começa também a estar em causa a segurança do 

consumidor e a importância de colocar a tecnologia ao serviço das necessidades efectivas das pessoas e 

dos países menos desenvolvidos, passando por visões que pugnavam pela atenção ao uso dos limitados 

recursos naturais.  

 

É neste ambiente, onde pululam antagonismos e alguma incongruência, que o design reconhece para si a 

possibilidade de assumir um papel na construção de uma realidade artificial de maior equilíbrio entre 

tecnologia e necessidades humanas. Os produtos da cultura pop passaram a ser vistos sobretudo como 

frivolidades irresponsáveis, sobretudo pelo seu impacto ambiental. Os designers reconhecem o seu 

envolvimento nas estratégias das empresas capitalistas na manipulação do individualismo de um público 

consumista, satisfazendo os interesses comerciais das empresas. Procuram-se novos princípios ou 

standards de design, questionando por vezes a crença na tecnologia para a resolução de problemas.  

 

Mas as vozes que vinham proclamando reforma não eram todas harmoniosas, muitas delas foram 

coniventes com o hedonismo que enformavam muitas das expressões de contracultura. Coexistiam 

perspectivas, umas pugnando por respostas com participação da tecnologia outras rejeitando-a, no 

entanto, considerava-se que ambas partilhavam um forte sentido de missão e idealismo para uma nova 

era (Raizman:2003). 

 

Os designers nos anos sessenta participaram activamente na acção social levada a cabo no sentido da 

“mudança do sistema”. Os esforços foram para o estabelecimento de standards e práticas que 

equilibrassem interesses corporativos pelo lucro e a necessidade da expressão individual, com 

responsabilidade social e ambiental. Mas, apesar destas orientações no sentido de uma pressão para a 

reforma verificava-se um confronto entre uma ideologia de optimismo e de renovação e uma clara 

influência do modelo de “sonho americano” do pós-guerra e do milagre da recuperação económica 

europeia, convivendo com a persistência de desigualdades sociais e de promessas não satisfeitas. 

É a geração jovem quem encabeçam o debate e o apoio às ideologias por um mundo menos desigual, 

nos anos sessenta e setenta, avançando com propostas no sentido da concretização  da  sustentabilidade  
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ambiental. A contestação assumiu várias formas e marcou as décadas, na Europa e nos Estados Unidos 

com os movimentos estudantis associadas a comunidade artísticas procurando fazer passar uma 

mensagem de necessidade de renovação. A crítica à sociedade de consumo no final da década de 

sessenta coincidirá com a recessão do início dos anos setenta, com o decretar do aumento exponencial 

do preço do petróleo pelos países árabes produtores (OPEP), dos quais quer a Europa quer os Estados 

Unidos dependiam em larga medida. 

 

Procuraram-se respostas para superar a crise em exemplos de países de referência. A ordem e o 

racionalismo patenteado pelos alemães eram muito queridos para as empresas, ele já tinha provado ser 

capaz de tornar forte uma indústria e competitiva uma economia. Apostando na crença dos consumidores 

na qualidade e na fiabilidade dos produtos a Alemanha era uma referência incontestável, uma 

possibilidade de solucionar a crise pela reposição das propostas funcionalistas.  

 

Mas outros países eram também referências possíveis para a resposta a mais uma crise do capitalismo. A 

Itália surge como contraponto à visão funcionalista mais redutora proposta pela Alemanha. Revelando 

capacidade de debate e análise, numa contribuição ideológica oposta à visão alemã os italianos 

preconizavam uma abordagem ao design e à produção de forma integrada visando proteger os recursos e 

o ambiente. As suas propostas estão mais ligada a uma posição de maior proximidade à actividade 

artística com soluções de pendor menos técnico e mais balanceadas com a dimensão emocional e a 

subjectividade sem descurar, no entanto, a funcionalidade e a qualidade. 

 

 

3. Papanek e o design para o mundo real 

 

No final dos anos sessenta a comunidade dos designers envolve-se em debate crítico em torno destas 

ideias, dando lugar a um espaço de estudo teórico do qual o designer austríaco Victor Papanek (1927-

1999) é uma das figuras mais marcantes. Papanek foi o primeiro a questionar a relação do design com o 

meio ambiente nos anos setenta, um homem à frente do seu tempo, fortemente criticado pelas suas 

posturas consideradas, à época, radicais e exageradas. 
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Ao publicar em 1971 a sua obra “Design for the real world. Human Ecology and Social Change” Papanek 

revela o seu cepticismo para com a ideologia corporativa de ligar design, tecnologia e progresso. 

Promove a necessidade de uma responsabilidade social dos designers pela urgência de eliminar o custo 

ambiental da tecnologia ao serviço do consumo e do desperdício, colocando em causa os próprios 

designers industriais. Crítico da obsolescência, Papanek aponta o dedo ao Styling e advoga uma 

abordagem para o design que leve em conta os limitados recursos naturais e a satisfação de 

necessidades em vez dos desejos. As suas preocupações vão para a relação homem – natureza, podendo 

o design interferir nessa relação na medida em que é uma actividade de concepção de artefactos.  

Papanek considerava que quando o design era meramente técnico ou orientado por uma ideia de estilo 

perdia o contacto com aquilo que eram as verdadeiras necessidades das pessoas. Defendeu o uso de uma 

abordagem holística e moralmente responsável por parte do design, com a tecnologia adapta às 

necessidades do indivíduo. Claramente, Papanek estava tocar num ponto chave para a interpretação da 

função do design no território entre arte e técnica perante as condições da realidade do pós guerra. 

Reconhecendo ao design um papel entre a racionalidade da concretização técnica da função dos objectos 

e a emoção inerente à sua tangibilidade, na adopção de estilos ou opções meramente de ordem estética  

conotadas com uma subjectividade de gosto Papanek reconhecia a urgência de uma nova abordagem aos 

problemas. 

 

Papanek foi um dos primeiros designers industriais a analisar criticamente o design, vendo-o como uma 

força positiva e apontando o dedo ao projecto puramente comercial. Acreditava que os designers, 

profissionais criativos, tinham a responsabilidade de ser capazes de influenciar uma mudança real no 

mundo através de um bom design. Mas a sua principal crítica vai para a postura dos Estados Unidos 

relativamente ao desenvolvimento de produtos e ao “uso” que faz do design e dos designers, conotando 

os produtos americanos de inconvenientes, frívolos e até inseguros. 

 

Papanek apresentou as suas ideias por todo o mundo, ideias que ligam o design à ecologia, um design 

para servir os mais pobres, os deficientes, os mais velhos e todas as outras minorias da sociedade. 
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4. Anos setenta 

A crise petrolífera de setenta e três contribuiu para um novo período de estagnação, obrigando à 

reinvenção de muitas das actividades, nomeadamente as da indústria, procurando inverter uma lógica de 

dependência de fornecimento de petróleo.  

No final dos anos setenta, o termo pós-modernismo é utilizado para designar os objectos que rejeitam o 

funcionalismo defendido pelas escolas da Bauhaus e Ulm. Para os designers e arquitectos pós-

modernistas, o conceito da chamada “boa forma”, tinha-se tornado uma linguagem moribunda, como o 

latim ou o grego: sempre certo, mas afastado da vida real. Com o pós-modernismo, assiste-se a uma 

ruptura da estética funcionalista e à necessidade de se desenvolverem formas de expressão de carácter 

simbólico. Diferentemente dos objectos Pop, concebidos para usar e deitar fora, os objectos pós-

modernistas propõem-se ser mais duráveis.  

O design europeu procurou ser menos austero e rigoroso, tornando-se mais atraente para os americanos. 

A sobriedade dos produtos da empresa Braun alemã, parceira da Escola de Ulm, perdia influência na 

Europa, apelando-se ao desenvolvimento de produtos que exerçam um estímulo sensorial mais forte nos 

consumidores. O sucesso de empresas italianas como a Olivettti revelava produtos que já não podiam ser 

descritos como puramente funcionais, pelas suas formas e pelas suas cores fortemente apelativas que os 

tornavam objecto de desejo, para além de cumprirem eficientemente a sua função. Esta abordagem 

levou a que alguns designers fossem reconhecidos pelas empresas e contratados com consultores, 

intervindo em fases do desenvolvimento de produtos mas ainda muito raramente no processo no seu 

todo. Assistiu-se ao reconhecimento por parte de algumas empresas do uso do design como arma 

estratégica desde o fim dos anos setenta, sobretudo por parte daquelas em que dominava um modelo de 

gestão mais paternalista e que estava nas mãos dos seus proprietários.  

Mas não estava a ser fácil aos designers desde os anos cinquenta imporem-se gradualmente nas 

empresas como profissionais necessários aos seus processos de desenvolvimento de produtos.  

 

A credibilidade pessoal granjeada pelos designers, adquirida por meio de longos e persistentes esforços 

na relação com a empresa, era o factor determinante para que fosse levado a sério e reconhecido 

profissionalmente. Será apenas nos anos oitenta que as empresas reconhecerão o papel fulcral dos 
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designers para a concretização dos seus objectivos, promovendo-se ao nível da gestão de topo a função 

do design industrial dentro da empresa. Para esta situação muito contribuiu decididamente a habilidade 

particular dos designers, uma vez que nem todos conseguiam desempenhar um papel decisivo no 

desenvolvimento de produtos, simultaneamente nas áreas ligadas à engenharia e na dimensão comercial 

no marketing. Os que combinavam tais competências revelavam ter a perspicácia e a experiência 

comercial para dar uma contribuição efectiva, beneficiando incomensuravelmente as empresas em que 

trabalharam (Lorenz:1986).  

O designer a partir dos anos oitenta começa a desempenhar uma influência mais decisiva nas empresas, 

assistindo-se a um importante desenvolvimento na profissão do design com investimentos ao nível do 

ensino e com a proliferação da actividade em empresas de design. Verifica-se uma explosão de 

publicações sobre design, com organizações e instituições interessadas no seu estudo ao nível da gestão 

empresarial. 

 

 

5. Os anos oitenta 

A consolidação do design nas empresas decorre, quer na Europa quer nos Estados Unidos sobretudo, pela 

conversão destas ao marketing. O motor da empresa passou a ser a satisfação dos desejos e 

necessidades do consumidor, quer activos quer latentes, substituindo a tradicional política de vender o 

que quer que fosse que a empresa produzisse (Lorenz:1986). Esta inversão de perspectiva implicou a 

necessidade do design na empresa, inversão que foi feita muito lentamente. Das competências para 

vender exigia-se passar para uma capacidade de imaginar desejos e necessidades, susceptíveis de serem 

satisfeitas pela empresa numa perspectiva de longo prazo. Esta exigência tornava-se um imperativo de 

sobrevivência uma vez que os mercados já não eram um todo homogéneo, sendo formado por 

segmentos de consumo exigente e sofisticado, para os quais as empresas tinham de imaginar produtos 

potenciais.  

 
Será só no início dos anos oitenta que esta mudança começará a ocorrer na Europa,  nos  Estados Unidos 

e no Japão, onde as empresas, grandes ou pequenas, começaram a abraçar a “nova era do marketing”, 

na qual o design de produtos era usado como uma arma chave para a concorrência. A empresa  que se 
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tinha envolvido na competição à escala global reconhecia que o design estava a tornar-se  um  factor 

particularmente importante (Lorenz:1986). 

Os desafios das empresas produtoras de bens de consumo, sofrendo influência nas suas actividades de 

factores de índole económica, tecnológica, social e concorrencial, apresentavam-se bastante mais 

complexos a partir do fim da década de setenta. As condições da envolvente externa às empresas 

apresentavam novas condições que tornavam as suas actividades mais exigentes: 

1. Assistia-se a uma desaceleração do crescimento económico internacional, sobretudo na Europa; 

2. A maturidade de mercados de determinados produtos exigia mais criatividade (por exemplo no 

sector dos automóvel, televisores, equipamentos domésticos. etc.); 

3. Desagregação de mercados por tendências sociais que se iam verificando (por exemplo, a 

estrutura de novos agregados familiares, desemprego, etc.); 

4. Intensificação da concorrência a todos os níveis; 

5. Exportação por parte de países em desenvolvimento, novos países industrializados da Ásia; 

6. Maturidade da tecnologia que a torna disponível para uso generalizado de países e empresas. 

Perdia peso a posição competitiva com base apenas na tecnologia (para ser competitivo havia 

que considerar que os ciclos de vida das tecnologias eram cada vez mais curtos e que o período 

do seu desenvolvimento também tinha que ser mais curto); 

7. Globalização, concorrência à escala global (produtos globais, marcas globais). 

 

Citamos as palavras do conceituado especialista de Marketing Philip Kotler sobre a situação das empresas 

nos anos oitenta: “uma das poucas esperanças que as empresas têm para se demarcarem da multidão 

assenta na produção de produtos projectados especialmente para mercados alvos” 10 

 

Perante estas novas condições o design nas empresas deixa de ser um luxo, ou um exercício frívolo, para 

se tornar uma necessidade, desenvolvendo-se em duas formas distintas de trabalho. Para empresas que 

recentemente se haviam convertido ao design, como é o caso da relojoeira Suíça Swatch, o uso do 

                                                 
10 in, Lorenz, Cristopher (1986) A Dimensão do Design. Colecção “Design, Tecnologia e Gestão”, Ed. Centro Português de Design, 

Lisboa. pp.5 
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design era uma mera questão de estilo. Para empresas conhecedoras e com experiência de trabalho com 

designers tratava-se de incorporar o design ao nível do topo da gestão, participando da tomada de 

decisões sobre desenvolvimento de produtos numa lógica de design integral e não apenas confinada a 

uma intervenção pontual no processo. Nestas empresas existia o reconhecimento de que o que estava 

debaixo da pele dos objectos era muito importante para o sucesso dos seus produtos no mercado e que a 

empresa deveria saber combinar de modo criativo a performance, a qualidade, a durabilidade, a 

aparência e os custos, tudo elementos que compunham o design.  

 

Estas noções implicavam envolver o design desde o primeiro momento, no entanto, muitas empresas 

persistiam em considerá-lo apenas para o fim. No entanto, estas condições permitem aos designers 

vencer as dúvidas de longa data das empresas relativamente ao papel do design. Levados a sério os 

designers integravam-se nas empresas na área do desenvolvimento de produtos com um perfil de 

formação de índole artística e arquitectural, lado a lado com o rigor e seriedade que era tradicionalmente 

atribuído à formação em engenharia e que vinha comandando as actividades de concepção na empresa. 

O design passa a ser reconhecido como membro de pleno direito da hierarquia da empresa, tal como já o 

vinham fazendo há décadas empresas que são hoje referência para o design como por exemplo a Olivetti, 

a Sony, a Philips e a IBM. Gradualmente o designer será reconhecido como catalisador no processo de 

desenvolvimento de produtos, capaz de fazer a tradução entre o marketing e o desenvolvimento e 

produção. Envolve-se na estratégia, não só dos produtos mas de toda a empresa no mercado. Esta nova 

situação revela que os designers já estão longe do estereótipo de “estilista” associado a egos artísticos e 

mais perto de um papel mais equilibrado, cooperante, prático e diversificado na coordenação e integração 

das actividades inerentes ao desenvolvimento de produtos nas empresas.  

 

Mas tal reconhecimento por parte das empresas implica que o designer seja capaz de desenvolver 

hábitos e disciplina de trabalho numa grande corporação, funcionando como elementos anónimos em 

equipas, o que para alguns designers parece não ser fácil.  
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Aproximando-se da compreensão da natureza efectiva do design as empresas identificam nos designers 

atributos, uns inatos outros adquiridos através de formação e experiência, considerados úteis para os 

seus desafios: 

 -    Imaginação; 

- Capacidade para visualizar formas e a relação entre objectos a três dimensões; 

- Criatividade; 

- Relutância natural em aceitar soluções óbvias; 

- Capacidade de comunicação por palavras e por desenhos; 

- Capacidade e versatilidade para sintetizar factores e influências multidisciplinares de todos os 

tipos num todo coerente. 

A gradual mudança de atitude das empresas em relação ao design faz parte de uma intenção de alterar a 

imagem dos seus produtos de consumo no mercado, associando-os a partir dos anos oitenta a uma ideia 

de bom design, onde o consumidor é colocado no centro das preocupações.  

Tudo isto se passa virtude da evolução natural do modo operar das empresas perante a complexidade da 

realidade, e da própria capacidade cognitiva humana para resolver problemas num contexto de 

transformações das condições em que são desempenhadas as actividades. Passando a operar a uma 

escala global a era pós-moderna, denominação do movimento iniciado no final dos anos setenta, vê 

profundamente alteradas as condições de consumo. A intensificação do uso do computador e da internet 

inauguraram a era da informação e das telecomunicações, numa era de pós-industrialização. As 

tecnologias de informação e comunicação desenvolvidas a partir de meados dos anos setenta 

promoveram a desmaterialização do consumo tornando mais complexa a tarefa das empresas num 

ambiente cada vez mais concorrencial e fortemente acelerado pelo digital. O comportamento do 

consumidor tornou-se mais complexo de interpretar, exigindo às empresas capacidade de segmentação 

de mercados para satisfação dos desejos e necessidades de grupos cada vez mais pequenos de 

indivíduos. A era da produção uniforme e em massa estava ultrapassada sendo necessário um sério 

investimento  em  criatividade  para  realizar  o  consumo.  As  vantagens  de  optar  pela  obsolescência  
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planeada estavam ser subvertida pelas possibilidades fornecidas pela tecnologia, numa grande variedade 

de processos e soluções que eliminava uma ideia de estética universal no design. O “saber” sobrepunha-

se à capacidade de “fazer”, ou seja, os produtos tinham que incorporar “saberes”, pensamento em 

detrimento de capacidades para operar. 

Mas um dos dados mais marcantes da dinâmica de mercados a partir dos anos oitenta é sem dúvida  

projeção da industria japonesa. Com maior dinâmica e rigor, encosta à parede muitas empresas 

complacentes no ocidente. Apresentando sistemas de integração do design e inovação na produção o 

Japão revela-se capaz de lançar no mercado produtos a um ritmo espantoso, apostando fortemente num 

acelerado ritmo de inovação tecnológica.  

A necessidade de reacção das empresas Europeias e Americanas numa tríade de concorrência à escala 

global, exigia-lhes que criassem algo que permitisse concorrer com eficácia à “ofensiva” japonesa. 

Emerge a ideia de um estilo, inovador, simbólico e metafórico, onde é fundamental combinar novos 

elementos para uma equação de sucesso: bom aspecto, qualidade e bom serviço pós-venda 

(Domer:1990). Esta ideia de estilo irá organizar-se em torno de funções como classe social, profissão, 

aspirações e nível etário do consumidor do grupo alvo (segmentos de mercado).  
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6. Os produtos pós-modernos 

 

Mas o contexto de mais e maior variedade, com respostas direccionadas a diferentes segmentos de 

mercado, esconde a existência de uma obsolescência de produtos a grande ritmo. Obscurecida a 

distinção entre progresso, tecnologia e consumo, os volumes de produção crescem pressionando o 

consumo.  

Os produtos pós-modernos revelam um design menos ligado à sua tangibilidade e mais direccionado para 

o significado, um design soft. Os factores humanos tratados pela Ergonomia estão agora na comunicação, 

na interacção do utilizador com os interfaces de comunicação quebrando barreiras ao seu uso e 

interpretação num consumo cada vez mais desmaterializado.  

 

As inovações tecnológicas nos anos noventa serão o denominador comum de competitividade das 

empresas no mercado. Além da tecnologia o fabrico em pequena série onde se valorizam materiais de 

qualidade e detalhes de construção sofisticados, adicionam valor. Os designers utilizam o “lowtech” 

(tecnologias ligadas ao trabalho artesanal) e o “hightech” (alta tecnologia) e recorrem ao minimalismo, o 

significado do objecto é mais importante do que a sua função prática. 

 

O desenvolvimento das TIC conduziu a uma segmentação radical dos mercados, que se exprime pela 

tendência dos consumidores em organizar a sua vida através de interesses de ordem familiar, política e 

cultural que só fazem sentido para pequenos grupos de indivíduos. O design responde a esta 

segmentação, convertendo-se em alguns segmentos num estilo de vida, num status, numa moda. 

Defendendo a ideia segundo a qual a ligação entre as pessoas e os objectos pode ser reforçada, 

permitindo aos objectos evocar significados particulares junto de cada consumidor, tornou-se os produtos 

altamente personalizados. Os objectos ditos pós-modernos surgem no mercado do fabrico em série com 

um consumidor mais sofisticado e exigente, que valoriza o simbólico rejeitando o Funcionalismo e o 

Modernismo.  O consumidor está on-line, e a comunicação de ideias é internacional, imediata e universal. 
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O alargado crescimento económico dos anos noventa, promovendo o acesso generalizado a novos 

patamares de bem-estar e conforto, contribuiu para a crença de que o consumo é um facto 

autojustificado, estimulando o crescimento de empresas e a pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e ferramentas de marketing à escala global. Na entrada do novo milénio o consumidor 

encontra-se libertado e ameaçado ao mesmo tempo pelo consumo, com algum reconhecimento de que o 

consumo pelo consumo possa não ser uma característica fundamental da liberdade. Afectando o exercício 

do design pelo paradoxo das suas estratégias determinadas empresas recorrem ao design como forma de 

fundamentar as suas opções e validar as suas propostas, tiram partido dessa estratégia para o seu 

reconhecimento como é o caso da nórdica IKEA. 

O desenvolvimento de uma consciência ambiental ligada ao consumo pressiona para princípios éticos a 

serem satisfeitos pela actividade comercial das empresas no que respeita ao consumo. Mas as tentativas 

para standards universais ou a imposição de orientações estéticas não ganham terreno perante o 

escalpelizar até aos limites por parte das empresas da diversidade e da diferença. 

 

Num mercado cada vez mais superlotado e cada vez mais globalizado as empresas necessitam ser 

capazes de concretizar todo o tipo de ligações para obterem uma distinção significativa perante a 

concorrência. A aposta mais forte vai para a relação com o consumidor, assente na integridade interna e 

externa dos seus produtos exigem compromissos, quer por razões decorrentes das características dos 

produtos quer por razões económicas. 

No final do século XX a tecnologia estimula alterações culturais bem marcadas que promovem a sua 

integração no quotidiano das vivências individuais e colectivas:  

 

1. Passagem de uma infra-estrutura pesada para uma ligeira, por vezes até invisível; 

2. Aproximação entre o que se parece com a natureza e o que evidencia ter sido feito pelo homem; 

3. Abandono de recursos não renováveis. 

 

Estas alterações influenciam o design, promovendo o desenvolvimento de produtos mais complexos. 
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7. O Design no século XXI 

 

Hoje o design tem de ter consciência que determina não apenas a existência material, contribuindo para 

lhe atribuir sentido, mas também para definir o próprio “eu”, através de produtos que satisfazem as 

nossas necessidades psicológicas. Produtos com que comunicamos com as outras pessoas, que nos 

definem em grupos sociais e que marcam o nosso lugar individual na sociedade. Por outras palavras, o 

design é um sinal dos tempos (Burdek:2006). 

 

Mas esta consciencialização ocorre num território entre aceitar ou ignorar a relação entre publicidade e 

compromisso, entre consumo e entre insegurança e manipulação. O caminho que é apontado para a 

realização pessoal é assaltado por muitas dúvidas. Os objectos, muitos deles cada vez mais 

personalizados e pessoais servem a nossa era e participam, ao mesmo tempo, da construção de uma 

imagem daquilo que nós desejamos ser. Mas todas as possibilidades que nos são oferecidas para a 

construção do “eu” acabam por ser veículos de obsolescência, dando continuidade à cultura da 

conveniência. Esta cultura justifica-se a si própria ao colocar-se ao serviço do ritmo da dinâmica das 

interrelações dos diversos grupos sociais, para os quais as empresas atentas procuram criar 

incessantemente novas necessidades. As características destas dinâmicas sociais nos actuais contextos 

urbanos contribuem, claramente, para legitimar o “usar e deitar fora”. 

 

Voltamos a enfrentar o tópico da estandardização como uma necessidade, que no actual momento de 

proliferação de múltiplas proposta e possibilidades pode colocar em causa a segurança, a compatibilidade 

e outros tantos aspectos, no funcionamento pleno de uma sociedade de informação e comunicação. É 

fundamental preconizar um consumo que não seja visto como perigoso, porque obscura valores, mas que 

reserve lugar para alternativas dentro do sistema capitalista de livre empresa, que ofereça talvez menos 

escolhas mas por razões generalizadamente aceites (Raizman: 2003). 

 

A história do design ajuda-nos a unificar o que o design tem sido como o que pode ser, em contínua 

resposta responsável à produção, consumo,  sociedade e ambiente,  todos  estimulando, condicionando e  
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sustentando os seus esforços, preconizando para o século XXI uma  responsabilidade  social do design. 

Porque é possível ter uma sociedade de consumo responsável, segundo McDonough e Braungart (2002), 

quando o conceito de deitar fora coisas depois do seu fim útil for abandonado e onde tudo o que for 

produzido for continuamente reutilizado e reciclado.  

 

Talvez algures entre standards universais baseados no gosto, segurança, factores humanos e impactos 

ambientais, e a envolvente democrática do insaciável desejo de preenchimento individual através do 

consumo de bens, exista um território médio que sustente a esperança para o futuro do design. Um 

balancear entre o permanente e efémero e entre natureza e a cultura dominada pelo consumo, cultura 

que emergiu durante os últimos duzentos anos (Raizman:2003).  

 

Mas a forma do futuro do design depende de como conciliarmos as diferentes atitudes competitivas de 

uma vivência colectiva, democrática e socialmente responsável. Mas para a satisfação de tais desígnios 

terá que ser resolvida a constante crise de sentido do design, presente ao longo de toda a sua história.  

 

Ao dividir-se permanente num misto de afirmação de princípios e valores, por um lado, e de submissão a 

uma lógica puramente comercial das empresas, por outro, onde o design se limita à concepção 

puramente estética (fazendo uso de um dos seus domínio específicos de competências, a capacidade de 

visualização), esta situação de crise recorrente será uma expressão inequívoca da necessidade do design 

por teoria e reflexão.  

 


