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DESIGN INDUSTRIAL E DIVERSIDADE CULTURAL 

 
As pessoas têm participado da construção do mundo material, por meio de sua capacidade 

de criar, reproduzir e transformar artefatos e sistemas tangíveis e intangíveis. Estes, por sua vez, 
têm influenciado seu desenvolvimento físico e espiritual, suas práticas e relações sociais. 
O design representa um papel relevante no desenvolvimento da cultura material, na medida em que 
abrange atividades de planejamento, decisões e práticas, que afetam direta e indiretamente a vida 
das pessoas, inclusive a do próprio designer, que é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da dinâmica 
cultural, conforme sustenta Bonsiepe (1988). 

Ao longo de sua história, a área de design tem abrigado vários movimentos, na teoria e na 
prática, alguns mais e outros menos voltados a abordagens universalistas e particularistas, os quais 
têm influenciado o desenvolvimento de artefatos para a sociedade. 

No início do século 21, presenciamos uma multiplicidade e velocidade cada vez maior no 
desenvolvimento e lançamento de artefatos nos vários mercados do mundo, no seio do processo de 
globalização, que se acentuou notavelmente a partir da última década do século XX e tem 
promovido a homogeneização dos meios de produção, a expansão de grandes corporações 
multinacionais em mercados nacionais e regionais, trazendo implicações significativas à cultura e à 
vida das pessoas.  

Há divergências quanto aos significados, tendências e conseqüências da globalização, que 
compreendem, inclusive, a visão de que este processo constitui um agente de integração e 
homogeneização do mundo, convergindo com o pensamento de alguns teóricos, a exemplo de Levitt 
(1990), que crêem que, no futuro, somente as empresas globais sobreviverão, estando as empresas 
nacionais e multinacionais com seus dias contados. 

Entretanto, a globalização não significa, necessariamente, como sustenta Lorenz (1992), 
dentre outros, a padronização das necessidades e anseios das pessoas do mundo todo. E, embora 
promova a padronização e a homogeneização, tem certos limites. 

A busca do monitoramento e controle dos desejos dos indivíduos e grupos sociais constitui 
uma das estratégias adotadas para a ampliação e domínio de mercados. No entanto, a 
industrialização e a globalização de mercados não devem conduzir à padronização global do design, 
em vista de barreiras impostas pela diversidade cultural e, como argumenta Beck (1991), pela 
resistência das pessoas ao processo de massificação dos produtos.  
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O processo de globalização reflete a natureza essencialmente paradoxal do ser humano e 
da sociedade, que desenvolvem forças contraditórias: umas tendendo à divergência e à 
particularização, e outras à convergência e à afinidade, conforme o entendimento de Lévi-Strauss 
(1970). 

Realidade emergente ou utopia, o processo de globalização tem modificado 
significativamente a composição de objetos e referências de tempo e espaço, como observa Milton 
Santos (1997), redimensionando a percepção do presente e passado, do local e global, do concreto 
e virtual, da velocidade e duração dos eventos, dentre tantos outros aspectos que norteiam a 
existência das pessoas no mundo. E a possibilidade de conformação de um mercado global exige a 
compreensão das profundas implicações decorrentes de tal política econômica na cultura material e 
no desenvolvimento da sociedade, e um melhor entendimento sobre o papel do designer, diante da 
questão da diversidade cultural, no desenvolvimento de artefatos. 

A questão de identidade, no âmbito do design, independentemente de sua origem, não cabe 
em conceitos herméticos e absolutos, fronteiras, legitimidades e parâmetros fixos, em vista de sua 
natureza complexa e dinâmica.  

A coexistência de diretrizes gerais e específicas no design industrial reflete o caráter 
ambíguo desta atividade e geram pressões constantes junto aos designers, que necessitam 
desenvolver propostas industrialmente factíveis e economicamente viáveis, e, ao mesmo tempo, 
cumprir o papel fundamental de desenvolver produtos que atendam os requisitos simbólicos, de uso 
e técnicos das pessoas, contribuindo para o seu desenvolvimento, bem-estar e para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade em geral. 

No seio desta problemática, insere-se esta pesquisa, que salienta a importância essencial da 
sintonia entre o design industrial e a diversidade cultural. 
Estudos de casos, tais como os desenvolvidos por Ono (1999; 2004), nos setores industriais: 
automobilístico e eletrodoméstico, contribuem na identificação de requisitos simbólicos, de uso e 
técnicos que variam entre culturas distintas e precisam ser considerados no desenvolvimento de 
produtos para a sociedade, bem como na discussão acerca de como tem se desenvolvido a prática 
do design industrial, diante da questão da diversidade cultural. 

Os estudos de casos focalizam o Brasil, país pertencente aos denominados “de Terceiro 
Mundo”, “em desenvolvimento” e “periféricos”, e onde o processo de globalização tem ocorrido de 
modo complexo, desigual e contraditório, coexistindo com a dinâmica de diversidade e hibridismo 
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cultural. Em tal cenário, a questão das dimensões “local” e “global” é determinante na prática do 
design industrial, no que tange ao atendimento das necessidades da sociedade. 

Os setores industriais apresentados nesta mídia digital têm exercido um papel social e 
econômico relevante, e representam referências importantes no ensino, na implantação e na prática 
do design no Brasil.  

Muitas das empresas atuantes no país encontram-se vinculadas a grandes corporações 
multinacionais, como ocorre nos setores automobilístico e de eletrodomésticos. Neste contexto, a 
questão da diversidade cultural tem sido crucial no design de produtos, que se encontra, por um 
lado, atrelado a determinadas diretrizes corporativas que buscam a racionalização da produção, 
mediante a padronização e intercâmbio de produtos e componentes globais, e que, por outro lado, 
se depara com a necessidade de diferenciação dos produtos para o atendimento de requisitos 
específicos dos indivíduos e grupos sociais.  

O povo brasileiro vem sendo amalgamado desde o período de colonização, e sofrido 
influências de diversas etnias que adentraram no país, resultando em um contexto de diversidade e 
hibridismo cultural. 
Percebe-se uma supervalorização do estrangeiro – de países centrais - por parte deste povo, como 
salienta Caldas (1997), dentre outros, e a mania que as pessoas têm de acreditar que as coisas que 
vêm de fora são melhores, conceito que se manifesta mesmo dentro do próprio país, entre regiões 
consideradas mais e menos desenvolvidas.  

A incorporação de princípios advindos do exterior, tais como os difundidos pelo movimento 
Moderno, além de outros, bem como certas políticas governamentais – a exemplo do plano de 
desenvolvimento econômico acelerado do governo de Juscelino Kubitschek, que, inspirado em uma 
imagem idealizada dos países capitalistas considerados desenvolvidos, fez das empresas 
multinacionais o carro-chefe do desenvolvimento industrial do Brasil - têm contribuído para a 
valorização das coisas que vêm de fora.  

Tais políticas têm sido determinantes na questão da internacionalização e dependência 
econômica do Brasil a países centrais industrializados. Diferentemente de alguns países como o 
Japão e a Coréia, por exemplo, cujas estratégias econômicas fundamentaram-se no 
desenvolvimento de suas próprias empresas, incentivou-se, no Brasil, a instalação de empresas 
multinacionais, sobretudo nos setores de bens duráveis, e especialmente no automobilístico. 
Esperava-se, com isso, incorporar conhecimentos gerenciais e tecnológicos das corporações 
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multinacionais ao parque industrial brasileiro. No entanto, segundo Afonso e Maria Tereza Leme 
Fleury (1997; 2001), não se promoveu o desenvolvimento de produtos específicos para o Brasil, na 
medida em que os produtos fabricados neste país eram desenvolvidos pelas matrizes das 
multinacionais, e as instalações fabris daqui eram similares àquelas dos países de origem. 

Aos designers industriais cabe, fundamentalmente, o papel de desenvolver propostas 
viáveis, do ponto de vista produtivo e comercial, e que, ao mesmo tempo, promovam o 
desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. 
Identificam-se fatores determinantes para o desenvolvimento do design no Brasil, tais como a 
inserção de profissionais e o estabelecimento de áreas de design nas empresas.  

O contato entre as universidades e as empresas precisa ser renovado e ampliado, tanto no 
âmbito da pesquisa, quanto da prática em design, a fim de promover o aperfeiçoamento, a inovação 
e o desenvolvimento de produtos úteis e adequados à sociedade. 

Além disso, é importante conscientizar os empresários de que o design não é, como muitos 
leigos imaginam, algo fácil, superficial, que se desenvolve da noite para o dia, mas que, ao contrário, 
trata-se de uma atividade complexa que necessita de uma base de pesquisa aprofundada e de 
interação com outras áreas, ao longo de todo o processo de desenvolvimento de produtos. 

Por outro lado, é necessário que os próprios designers industriais compreendam que 
possuem um papel a cumprir junto à sociedade, e que a sua função se encontra muito além de 
exercícios de experimentação, do glamour oferecido pela mídia, participação em eventos e 
exposições efêmeras de suas criações.  

É necessário promover-se uma formação de designers conscientes de sua responsabilidade 
social e cultural, lembrando que, na prática profissional, conforme salienta Newton Gama Júnior 
(1997), o designer não pode se posicionar “como a estrela da empresa”, ou seja, o designer não 
pode se colocar em um pedestal ou em uma redoma de vidro, como um artista que cria isolado em 
seu atelier, e depois entrega à revelia a sua obra.  

É imprescindível que o designer desenvolva uma prática transdisciplinar, interagindo com 
profissionais de outras áreas envolvidas no desenvolvimento de produtos, e que a mesma esteja 
focada na qualidade de vida da sociedade, no cumprimento das funções requeridas pelos usuários. 

O designer precisa desenvolver produtos que sejam, como observa a Entrevistada “AD” 
(2001), ergonômicos e honestos, sem elementos inúteis. 
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As divergências, em termos de requisitos simbólicos, de uso e técnicos de produtos 
importados evidenciam a importância do desenvolvimento do design de produtos para as sociedades 
locais por designers locais, na medida em que estes se encontram mais diretamente vinculados a 
estas realidades, e a maior familiaridade com as mesmas contribui para a identificação e 
interpretação mais precisa dos requisitos simbólicos, de uso e técnicos. 

O desenvolvimento do design não pode estar à mercê de tendências homogêneas, 
nacionais, e muito menos internacionais, e tampouco da vontade egocêntrica do designer, mas deve 
priorizar as necessidades e anseios das pessoas a quem se destinam os produtos. 

O design, como mediador entre os artefatos e as pessoas, representa um papel importante 
no processo de desenvolvimento de artefatos para a sociedade e precisa ser tratado a partir de uma 
perspectiva da complexidade do mundo, considerando-se a pluralidade, a dinâmica, a incerteza, as 
inter-relações e a natureza multidimensional inerentes aos mesmos.  

Cada objeto é um signo cultural e pertence a contextos sociais, ambientais, econômicos e 
políticos, que variam no tempo e espaço. Entende-se, assim, que tanto o conhecimento, quanto a 
prática do design, não podem ser reduzidos a uma questão genérica, hermética e pré-determinista. 
Tal tipo de abordagem pode conduzir a um determinismo tecnológico e mesmo à sacralização da 
tecnologia, sem a consideração de outros fatores que também merecem atenção (ONO; SANTOS, 
M. C. L. dos, 2003). 

A adoção de uma abordagem interpretativa e holística da cultura e do design é, portanto, 
fundamental, levando-se em conta a complexidade que caracteriza a vida, em um mundo onde a 
diversidade cultural e os contextos sociais, econômicos e ambientais, além de outros fatores, 
precisam ser levados em conta, em prol do desenvolvimento da autonomia, identidade e sabedoria 
dos indivíduos, e da melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. 
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