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DESIGN INDUSTRIAL E DIVERSIDADE CULTURAL:  
A MATERIALIZAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 
A diversidade cultural tem se manifestado na materialização dos requisitos técnicos de 

produtos industrializados, conforme demonstram os estudos de casos realizados nos setores 
automobilístico, moveleiro e de eletrodomésticos, em aspectos tais como, por exemplo: 

 

• materiais 

• acabamentos 

• estrutura 

• sistemas de funcionamento 

• outros 
 
As empresas em geral têm desenvolvido diferentes modelos de produtos, voltados a 

diferentes segmentos de mercado.  
No setor automobilístico, as corporações têm desenvolvido, inclusive, diferentes 

versões, a partir de um mesmo modelo básico.  
A Volkswagen, por exemplo, comercializa versões do automóvel Polo com diferenças em 

especificações técnicas (por exemplo: tipos de motor, combustível, etc.) no Brasil e na 
Alemanha. Há seis versões do Volkswagen Polo a diesel e onze a gasolina, com motor 1.4 FSI, 
na Alemanha, enquanto que, no Brasil, há um total de cinco versões, todas a gasolina, com 
motores 1.6 e 2.0.1

As versões do Ford Escort, comercializadas nos Estados Unidos e no Brasil, 
diferenciavam-se em vários aspectos técnicos, tais como, por exemplo: tipo de câmbio, 
capacidade do tanque de combustível, peso, diferencial, cilindrada, taxa de compressão, 
potência máxima, torque máximo e carroceria, dentre outros (ver Tabela 20). 

 
 
 
 
 
 

 
1 Informações disponíveis em: <http://www.volkwagen.de>; <http://www.volkwagen.com.br>. Acesso em: 02 mar. 2004.
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TABELA 20 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AUTOMÓVEL FORD ESCORT PARA O MERCADO 
NORTE-AMERICANO E BRASILEIRO (1990) 

 
Especificações técnicas Ford Escort (EUA)* Ford Escort (BRASIL)

Capacidade do tanque de 
combustível (litros)

50 65

Peso (Kg) 1.053 950

Câmbio Manual ou automático Manual

Diferencial 3,62 : 1 3,67 : 1

Cilindrada (litros) 1,9 1,8

Taxa de compressão 9,0 : 1 8,5 : 1

Potência máxima (cv/rpm) 88/4 400 87/5 400

Torque máximo (Nm/rpm) 146/3 800 149/3 000

Carroceria Versões de duas e quatro 
portas

Versões de duas portas

 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: Revista QUATRO 

RODAS, ano 30, n. 06, São Paulo, 1990, p. 100 
NOTA: * Modelos Poly e LX 
 
O Ford Escort comercializado na Europa, por sua vez, diferenciava-se também das 

versões dos Estados Unidos e do Brasil, em termos de funções técnicas. 
As corporações, de um modo geral, têm buscado incorporar inovações tecnológicas nos 

veículos, em grande parte pelo fator de competitividade no contexto da globalização de 
mercados e da concorrência internacional. 

Os automóveis Volkswagen, por exemplo, cuja mecânica era, outrora, de simples 
manutenção, podendo esta ser realizada por inúmeras oficinas existentes no país, tiveram que 
adotar recursos tecnológicos mais avançados e complexos, cuja manutenção, por sua vez, tem 
exigido uma maior especialização de mão-de-obra. 

Há, atualmente, uma maior equalização no emprego de recursos tecnológicos nos 
veículos. 

Houve, nos últimos anos, um grande avanço tecnológico, e, atualmente, a Volvo do Brasil Veículos 
Ltda exporta um caminhão para a Europa, “no mesmo nível tecnológico e de qualidade. [...] nós 
temos um produto globalizado. Demos um salto enorme! E o mercado, de uma maneira geral, está 
fazendo a mesma coisa. A Scania lançou a Série 4, que é um produto global.... (HOLZMANN, 2001). 
[sem grifo no original] 
 
Verifica-se uma tendência à adoção de plataformas globais e modularização de 

componentes nos produtos, confirmando a perspectiva apontada por Bartlett e Ghoshal (1992). 
O Ford EcoSport, por exemplo, foi montado a partir do chassi monobloco do novo Ford Fiesta, e 
o Volkswagen Fox, a partir da plataforma do Volkswagen Polo. 
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Têm-se intensificado as parcerias entre empresas, convergindo com tal tendência, 
visando principalmente aportes tecnológicos, a racionalização da produção e a ampliação da 
lucratividade das empresas. 

Neste cenário de internacionalização de plataformas e componentes, o designer depara-

se o grande desafio de desenvolver conceitos e soluções de produtos que sejam adequados aos 

diversos contextos locais, às características, necessidades e anseios das pessoas, e, ao mesmo 

tempo, tecnicamente e economicamente viáveis. 
... às vezes, aquele primeiro rabisco do carro, o primeiro conceito do carro que se faz, não tem nada a ver 
com o carro que foi feito. Pegam-se os conceitos e começa-se a montar o que é possível se fazer. Então, 
a imaginação do designer hoje na indústria automotiva não é apenas conceber um novo carro, 
como uma pintura. Não é só desenhar um novo carro. Ele vai ter a idéia inicial, mas o mais 
importante é que ele desenvolva conceitos e soluções (KRAEMER, 2002). [sem grifo no original] 
 
O emprego de commodities globais tem promovido certas similaridades técnicas entre 

veículos de empresas diversas, atuantes em um mesmo segmento de mercado.  
Entretanto, a diversidade cultural tem se manifestado no design de produtos, em 

aspectos como, por exemplo: tipos de materiais, acabamentos, fontes de energia, sistemas de 

funcionamento (exemplos: transmissão, freios, motor, suspensão, abertura e fechamento de 
vidros e portas, etc.), controle de emissão de poluentes, controle de temperatura, dentre outros. 

Há tipos de materiais que são utilizados em determinados mercados e que não podem 

sê-lo em outros. Barone menciona que, “se analisarmos os carros alemães, na questão dos 
materiais eles usam, por exemplo: fibras. [...] não se pode usar o mesmo tipo de fibra aqui no 
Brasil, onde temos temperatura de 40o, e chegamos a ter temperaturas do painel de acima de 
100o. Se a pessoa joga água ali, ela ferve!” (2001). 

Apesar de se observar um maior alinhamento tecnológico entre os produtos das 

empresas em geral, a motorização, estrutura e componentes utilizados nos veículos variam entre 

determinados mercados, em função de fatores diversos, tais como: condições geográficas, tipos 

de combustível utilizados, potência de motor requerida, dentre outros. 
... as suspensões que são vendidas no Brasil são muito mais robustas do que as vendidas lá fora. 
[...] eles nunca vão usar a robustez que a gente tem. Há casos, por exemplo, como do Golf, que tem um 
pneu grande, porque, se pusessem um pneu normal, ele ficaria muito baixo e bateria em lombadas... 
Lombada é outra coisa que só tem na América do Sul. Nos Estados Unidos e na Europa não há 
lombada, e, então, simplesmente, eles não usam isso e o carro não foi projetado para ter isso. 
Então, ele vem para cá e isso faz parte da “tropicalização”, porque o carro vai ter que passar pela 
lombada. 
Era um problema que a gente enfrentava muito na Volvo, porque o Volvo, por natureza, já é mais baixo 
que os outros carros e não tinha muito o que se pudesse fazer para o Brasil. Ele raspava direto embaixo. 
Há também o problema dos buracos. Onde mais tem buracos é aqui nas Américas. Então, roda muito 
grande, para um perfil de pneu muito pequeno, bate e quebra. Por isso, roda de liga leve para carro é 
de, no máximo, aro 14, enquanto que é muito comum, na Europa e nos Estados Unidos, achar-se 
roda de liga leve com aro 15, 16. O Volvo veio até com aro 17, porque lá não tem o problema de 
buraco. No Brasil, se alguém está em uma estrada a 120 km/hora, passa em um buraco e quebra 
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uma roda dessas, perde o controle do carro. Isso chega a ser perigoso e tem que se mudar a 
concepção, e muda totalmente o sistema da suspensão.  
O brasileiro acha que entende de carro e que é só encaixar ali e está bom, mas não é só isso. Na hora em 
que se está mudando o perfil do pneu do carro, está se mudando todo o sistema de amortecimento do 
carro. E quando se rebaixa o carro, se está mudando novamente todos os parâmetros. E é muito difícil de 
se projetar tudo isso (KRAEMER, 2002). [sem grifo no original] 
 
As condições das estradas do Brasil exigem que os veículos sejam estruturalmente mais 

resistentes ao desgaste e que tenha rodas com aros de diâmetro menor, comparativamente à 
Europa, Japão e Estados Unidos, dentre outros, em função das estradas do país apresentarem 
irregularidades, sendo delas, inclusive, sem asfalto. 

O Fiat Marea sofreu uma “tropicalização”2 para o mercado brasileiro, com as seguintes 
alterações, em relação ao modelo comercializado na Europa: a injeção e a ignição do motor, 
bem como os componentes que possuem contato com o combustível, sofreram uma adaptação 
para suportar o teor de álcool misturado à gasolina no Brasil; houve queda de potência de cerca 
de 7cv, em vista do menor poder de explosão da gasolina brasileira; a suspensão, os pneus, as 
peças do painel e os revestimentos internos foram alterados para adaptação dos mesmos às 
estradas brasileiras, mais irregulares; a suspensão foi reforçada; os pneus têm perfil mais alto no 
Brasil; as peças do painel e os revestimentos receberam reforços nas fixações; as relações de 
marcha foram reduzidas, para possibilitar ganho de velocidade com maior rapidez, condição 
necessária no Brasil, sobretudo em ladeiras, que são comuns nas cidades deste país; dentre 
outros aspectos. 

A Colombia e a Bolívia exigem veículos com rodas maiores, em relação ao Brasil. E a 
Argentina demanda caminhões “um pouco mais leves [que os do Brasil], porque a geografia 
deles praticamente não tem montanhas [...], e, com isso, a motorização deles é bem mais leve”, 
relata Jahnke (2001). 

Os requisitos técnicos também variam entre os mercados, em vista das diferenças de 
condições ambientais e climáticas de cada lugar.  

No Brasil, por exemplo, que possui uma extensa faixa territorial litorânea, os veículos 
têm que ser resistentes à corrosão pela maresia.  

Na Europa e outras regiões onde costuma nevar, os veículos necessitam ter sistema 
antiderrapagem nas rodas. 

A Arábia Saudita demanda características específicas, em termos de resistência à 
corrosão dos veículos. As estruturas dos chassis de ônibus O-500, por exemplo, exportados pela 

 
2 “Tropicalização” é um termo que designa a adaptação parcial de produtos estrangeiros, em aspectos considerados 

essenciais para a sua comercialização e uso no Brasil. 
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DaimlerChrysler do Brasil para as empresas de transportes sauditas Saudi Arabia Public 

Transport Company (SAPTCO) (ver Figura 538) e Tamini & Saihati Transport Corporation 
(TASECO), recebem um tratamento de zincagem a fogo, “especialmente desenvolvido para 
proteger os veículos contra a corrosão”, e uma pintura especial, para resistirem às altas 
temperaturas do deserto. O clima e a topografia irregular da região demandam veículos de 
qualidade e durabilidade.3

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 538 - ÔNIBUS COM CHASSI MERCEDES-BENZ “O-500” E CARROÇARIA DA MARCOPOLLO, 

EXPORTADO PARA A EMPRESA SAUDITA SAPTCO – SAUDI ARABIA PUBLIC 
TRANSPORT COMPANY (2003) 

NOTA: O chassi O-500 possui garantia de 5 anos contra trincas e 10 anos contra corrosão. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

As diferenças de condições climáticas entre as várias regiões constituem barreiras ao 
desenvolvimento de um veículo “global” ou mesmo “nacional”, salienta BARONE. 

... No Brasil, não é preciso por aquecimento de banco, porque [...], em duas ou três semanas em um ano, 
faz um frio abaixo de 10 graus. Na maioria das vezes, é de 20 para 40. Então, por que vamos por 
aquecimento em um banco, que custa uma fortuna? Acontece esse tipo de coisa. É a questão do tal do 
carro globalizado: não é por um elemento global, não adianta se por um aquecimento muito 
violento para uma pessoa que mora no Nordeste. Vai se vender algum carro com aquecimento 
central lá? Não. Ninguém compra, ou, se compra, não vai usar. Então, para quê? Estaria se 
vendendo um carro mais caro, com um detalhe que é inútil. Então, esses aspectos é que são 
diferentes de um carro para outro. Esses inputs vêm das bases. [...] O gaúcho, por exemplo, precisa de 
aquecimento, enquanto que o nordestino precisa de ar-condicionado no carro (BARONE, 2001). [sem grifo 
no original] 
 
Há testes específicos para o mercado brasileiro, como, por exemplo, o de infiltração de 

poeira nos veículos. 
Em 1979, deu-se início à produção de automóveis a álcool no Brasil. Estes atingiram 

96% do total de vendas deste segmento no país, em 1985, mas esta condição não se sustentou, 

                                                      
3 Informações disponíveis em: 

<http://www.daimlerchrysler.com.br/noticias/Junho/Exportacao_Arabia_Saudita/popexpande.htm>. Acesso em: 27 nov. 2003. 
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baixando o seu consumo, sobretudo a partir de 1990, quando houve a retirada dos subsídios 
federais à produção do álcool. 

Em 2003, algumas empresas do setor automobilístico brasileiro voltaram a promover o 
uso do álcool, lançando veículos com sistema bi-combustível, a álcool e a gasolina, tais como o 
pioneiro Volkswagen “Gol Total Flex” e o Chevrolet “Corsa 1.8 Bi-Fuel”. Este sistema foi 
desenvolvido especificamente para o mercado brasileiro. 

O uso do álcool como combustível de veículos, bem como a sua mistura na gasolina, é 

algo típico do Brasil, e há carros estrangeiros que têm apresentado problemas técnicos de 

resistência ao mesmo, por não terem sido projetados para tal. 
O fato da gasolina do Brasil ser inferior à da Europa, em termos de octanagem, “sempre 

acaba influindo em algumas regulagens eletrônicas, que fazem a gestão do motor” dos veículos, 
observa Nakamura (2001).  

A variação nas proporções da mistura do álcool na gasolina, que se tem no Brasil, exige 

uma série de ajustes técnicos nos carros, para o bom funcionamento dos mesmos, o que, de 

fato, se torna impraticável para toda a frota de veículos. 
Há veículos com sistema híbrido de energia (que combinam duas ou mais fontes de 

energia), como o elétrico/a gasolina4, por exemplo. Utilizam este sistema os automóveis 
japoneses Honda Civic Hybrid, Honda Insight e Toyota Prius, dentre outros. 

Na Europa e Ásia, tem aumentado significativamente o consumo de carros a diesel.  
Os carros a diesel atingiram cerca de 40% de participação nas vendas de automóveis 

novos da Europa no ano de 2002, com previsão de aumento para 45% em 2005, com 
possibilidade de ultrapassar as vendas de carros a gasolina (BBC NEWS, 2003). 

No Brasil, o diesel tem sido bastante utilizado em caminhões e ônibus, mas não em 
automóveis. 

A Fiat tem oferecido versões do automóvel Palio com motor a gasolina e a diesel na 
Índia, enquanto que, no Brasil, não há nenhuma versão a diesel. Por outro lado, há, neste país, a 
versão bicombustível – a álcool e a gasolina, inexistente naquele país. 

Automóvel com motor 1.0 é também uma particularidade do Brasil. Em 2001, a 
participação de automóveis 1.0 nas vendas de automóveis nacionais foi de 74,6% (ANFAVEA, 
2002). 

 
4 Os carros híbridos, movidos a bateria recarregável e gasolina, utilizam a bateria para obter aceleração com potência 

extra, quando necessário. Quando o carro pára, o motor híbrido a gasolina pode ser desligado, sendo acionado o motor elétrico e 
a bateria. Os carros híbridos recuperam a energia da frenagem e utilizam-na para recarregar a bateria, sem necessitar de 
tomadas ou extensões de fios para tal. 
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O controle de emissão de poluentes dos veículos varia, tanto em função das normas 
vigentes em cada mercado, quanto pelo grau de conscientização e exigência de cada sociedade.  

A legislação brasileira, por exemplo, estabelece diferentes limites máximos de emissão 
de poluentes para veículos automotores, com relação à européia (ver Tabelas 21 a 23). 

Os carros híbridos elétrico / a gasolina, além de mais econômicos, são menos poluentes, 
comparativamente aos carros convencionais a gasolina (ver Tabela 24). 

Jahnke (2001) relata que o Chile “exige um controle bem mais acirrado” da emissão de 
poluentes, comparativamente ao Brasil, e, por isso “eles realmente precisam de motor eletrônico” 
nos caminhões. 

 
TABELA 21 - LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO DE POLUENTES PARA VEÍCULOS COMERCIAIS 

LEVES NO BRASIL E EUROPA 
 

LIMITE PARA 
VEÍCULOS 
COMERCIAIS 
LEVES NO 
BRASIL 
(A PARTIR DE 
JAN. 2000) 

LIMITE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES NA 
EUROPA 

a gasolina a diesel 

POLUENTES 

<1700 
kg 

>1700 
Kg 

Classe 
I 

<1305 
kg 

(jan. 
2000 a 
dez. 
2004) 

Classe 
II 

1305-
1760 
kg 

(jan. 
2002 a 
dez. 
2005) 

Classe 
III 

>1760 
kg 

(jan. 
2002 a 
dez. 
2005) 

Classe 
I 

<1305 
kg 

(jan. 
2000 a 
dez. 
2004) 

Classe 
II 

1305-
1760 
kg 

(jan. 
2002 a 
dez. 
2005) 

Classe 
III 

>1760 
kg 

(jan. 
2002 a 
dez. 
2005) 

Monóxido de Carbono 
(CO g/km) 

2,0 6,2 2,3 4,17 5,22 0,64 0,80 0,95 

Hidrocarbonetos (HC 
g/km) 

0,3 0,5 0,20 0,25 0,29 - - - 

Óxidos de Nitrogênio 
(NOx g/km) 

0,6 1,4 0,15 0,18 0,21 0,50 0,65 0,78 

Material Particulado 
(MP g/km) 

0,128* 0,16* - - - 0,05 0,07 0,10 

 
FONTES: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; 2) Euro 

III Standard (jan. 2000) e Euro IV Standard (jan. 2005) 
NOTA: * Aplicável somente para veículos com motores de ciclo Diesel 
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TABELA 22 - LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO DE POLUENTES PARA VEÍCULOS PESADOS NO 

BRASIL E EUROPA 
 

LIMITE PARA VEÍCULOS PESADOS NA EUROPA POLUENTES LIMITE PARA 
VEÍCULOS 
PESADOS NO 
BRASIL 

(desde 
01/01/2000*) 

(de out. 2000 a 
set. 2005) 

(de out. 2005 a 
set. 2008) 

(a partir de out. 
2008) 

Monóxido de 
Carbono (CO g/km) 

4,0 5,45 4,0 4,0 

Óxidos de 
Nitrogênio (NOx 
g/km) 

7,0 5,0 3,5 2,0 

Material Particulado 
(MP g/km) 

0,25** 0,16 0,03 0,03 

 
FONTES: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; 2) Euro 

III Standard (jan. 2000) e Euro IV Standard (jan. 2005) 
NOTA: * Para ônibus urbano, estes limites se antecipam para 01/01/1998; ** aplicável somente 

para veículos com motores de ciclo Diesel 
 
 
TABELA 23 - LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO DE POLUENTES PARA VEÍCULOS LEVES DE 

PASSAGEIROS (AUTOMÓVEIS) NO BRASIL E EUROPA 
 

LIMITE PARA VEÍCULOS LEVES DE 
PASSAGEIROS NA EUROPA 

(de jan 2000 a dez. 
2004) 

(a partir de jan. 2005) 

POLUENTES LIMITE PARA 
VEÍCULOS LEVES 
DE 
PASSAGEIROS 
NO BRASIL 

(desde 01/01/97) a gasolina a diesel a gasolina a diesel 

Monóxido de 
Carbono (CO 
g/km) 

2,0 2,3 0,64 1,0 0,50 

Hidrocarbonetos 
(HC g/km) 

0,30 0,20 - 0,10 - 

Óxidos de 
Nitrogênio (NOx 
g/km) 

0,60 0,15 0,50 0,08 0,25 

Material 
Particulado (MP 
g/km) 

0,05* - 0,05 - 0,025 

 
FONTES: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; 2) Euro 

III Standard (jan. 2000) e Euro IV Standard (jan. 2005) 
NOTA: * Exceto para veículos com motores de ciclo Otto 
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TABELA 24 - COMPARAÇÃO ENTRE OS AUTOMÓVEIS HONDA CIVIC HÍBRIDO E CONVENCIONAL 
A GASOLINA, EM TERMOS DE CONSUMO DE GASOLINA E EMISSÃO DE 
POLUENTES 

 
GASOLINA 

(estimativa por 
ano) 

EMISSÃO DE POLUENTES 

(estimativa por ano, em libras) 

AUTOMÓVEL 

Consumo Dióxido 
de 
Carbono 

Monóxido 
de 
Carbono 

Óxidos de 
Nitrogênio 

Hidrocarbonetos 

Honda Civiv 
Hybrid (2003) 

12.500 
milhas/ano 

263 gal 5,089 lb 79,9 lb 0,8 lb 0,8 lb 

Honda Civic 
(2003) 

12.500 
milhas/ano 

370 gal 7,176 lb 135 lb 7,4 lb 3 lb 

 
FONTE: Disponível em: <http://www.hybridcars.com/environment.html>. Acesso em 13 fev. 2004 
 
Segundo Jahnke (2001), em questões técnicas, “o brasileiro é extremamente 

conservador”. 
Em mercados onde a população costuma ser mais exigente, em relação às 

características técnicas dos produtos, as empresas costumam prestar informações mais 
detalhadas sobre os produtos aos consumidores, através de suportes diversos, tais como 
catálogos impressos, Internet, etc.  

A interface gráfica de Internet da Volkswagen da Alemanha, por exemplo, informa sobre 
a emissão de poluentes de seus automóveis, enquanto que a da subsidiária do Brasil não. 

Salienta-se, pois, a necessidade de se considerar com atenção a questão da diversidade 
cultural dos indivíduos e grupos sociais, em relação aos requisitos técnicos dos produtos, a fim 
de se promover melhorias à qualidade de vida da sociedade e o desenvolvimento sustentável.  
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