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DESIGN INDUSTRIAL E DIVERSIDADE CULTURAL: 
MATERIALIZAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 
No setor de eletrodomésticos, os requisitos técnicos dos produtos variam entre 

mercados culturalmente distintos, em aspectos tais como materiais, acabamentos, recursos 

tecnológicos, dentre outros, apesar da promoção do desenvolvimento de “commodities”, através 
da intensificação de parcerias entre empresas e fornecedores de matérias-primas, componentes 
e recursos tecnológicos, que estão se tornando cada vez mais comuns, reduzindo as diferenças 
de especificações técnicas entre produtos concorrentes. 

Hoje, apesar do design ser regional, as tecnologias são globais, e normalmente temos que 
trabalhar com grupos internacionais. Nós aqui temos uma área de tecnologia, mas ela é 
internacional. Faz projetos para o Brasil, México, Índia, China, Estados Unidos, Europa,... E às vezes, 
alguns dos nossos projetos são feitos nos Estados Unidos ou na Europa. Então, nós sempre temos que 
negociar, e acontece muito da gente ir a reuniões, e do pessoal, principalmente de engenharia, que está 
sempre buscando a racionalização das peças, das plataformas, etc (GAMA JÚNIOR, 2001). 
 
Ratifica-se, assim, o entendimento de Borges (1999), dentre outros, acerca da tendência 

a um maior alinhamento tecnológico entre produtos similares de diferentes empresas. 
Uma tecnologia conhecida é, muitas vezes, mais barata e mais simples de se usar do 

que outra inovadora, que, além de exigir um investimento para o seu desenvolvimento e ter que 
ser factível, precisa ser compreendida pelos consumidores, como observa a Entrevistada “A” 
(1998). 

Deste modo, é fundamental considerar-se as relações entre a diversidade cultural e a 
tecnologia, e a adequação desta, no desenvolvimento de produtos para a sociedade, pois nem 
sempre uma inovação tecnológica é realmente útil e bem assimilada pelas pessoas. 

Os materiais são, em grande parte, “commodities globais”, no caso do setor de 
eletrodomésticos. Há, no entanto, certas particularidades, em termos de requisitos técnicos, que 
demandam a diferenciação dos mesmos entre determinados mercados.  

Os materiais dos produtos da Electrolux, por exemplo, diferenciam-se, dependendo dos 
mercados aos quais se destinam. A Entrevistada “H” (1998) relata que o produto da marca alemã 
AEG “[...] é o mais sofisticado que tem a Electrolux”, porque, na Alemanha, exige-se que os 
materiais utilizados nos produtos sejam “nobres”, pois os mesmos têm que ser duráveis. Já na 
Itália e na França, por exemplo, as pessoas “já são mais flexíveis”, acrescenta. No caso da linha 
Alpha, comercializada na Escandinávia, a qualidade dos materiais é um pouco mais baixa, e, no 
resto da Europa, “tem [produto da linha] Deltha, que é o mais ‘popularzão’, que vai para a Índia, 
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para a China, para algumas regiões da Itália, França, para a Espanha, Portugal...” (ver Figuras 
552 e 553). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 552 –  DETALHES DE INTERIOR DE UM REFRIGERADOR AEG (ALEMANHA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 
FIGURA 553 –  DETALHES DE INTERIOR DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX (SUÉCIA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O gosto dos suecos pelos materiais naturais tem se refletido nas especificações técnicas 

de eletrodomésticos da Electrolux para o mercado sueco, a exemplo dos puxadores em madeira 
de alguns modelos de refrigeradores e fogões (ver Figura 377, Capítulo 8). Os designers do 
centro de design da Suécia chegaram a desenvolver, inclusive, estudos de gavetas de verduras 
e frutas e manteigueira de refrigeradores em vime.  

Verifica-se que as funções técnicas dos eletrodomésticos também constituem elementos 

de diferenciação entre as diferentes classes e grupos sociais, ressaltando a questão da distinção 

social, salientada por Bourdieu (1979; 1983). A Entrevistada “A” (1998) observa que, no Brasil, 



 

 

3

existem vários grupos de poder aquisitivo e culturas diferentes, e a chamada “classe A”, por 
exemplo, procura mais características técnicas e tecnologia do que a “classe D”.  

A Multibrás, seguindo uma estratégia de segmentação de mercados no Brasil, trabalha 
basicamente com duas marcas: a Consul e a Brastemp. E, por ser o público consumidor alvo da 
Brastemp mais exigente, em relação aos requisitos técnicos dos produtos, a política de atuação 
desta marca encontra-se mais voltada à alta tecnologia, diferentemente da Consul, que prioriza 
outros aspectos, tais como a performance, a relação custo-benefício, a operação simples, etc. 
(ENTREVISTADO “L”, 1998). 

Dentro desta estratégia, os materiais utilizados pela Multibrás variam entre os produtos 
das marcas Consul e Brastemp. Enquanto a Consul, direcionada aos segmentos médios do 
mercado, “volta-se mais ao plástico, ao arame”, no caso de refrigeradores e freezers, por 
exemplo, a Brastemp, direcionada a uma classe social mais elevada, “procura usar vidro, 
plásticos mais nobres, com algumas outras coisas para dar mais reflexo...”, relata o Entrevistado 
“L” (1998) (ver Figuras 554, 555 e 556). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
  

 
  
FIGURA 554 - REFRIGERADOR CONSUL “DEGELO SECO 320” E DETALHES EXTERNO 

(MOSTRANDO PUXADOR) E INTERNO (MOSTRANDO PRATELEIRA E GAVETA DE 
FRUTAS E LEGUMES) (BRASIL, 2002) 

NOTA: Prateleiras em arames de metal 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 

  

  
FIGURA 555 - REFRIGERADOR BRASTEMP “INSIDE FREEZER 350” E DETALHES EXTERNO 

(MOSTRANDO PUXADOR) E INTERNO (MOSTRANDO PRATELEIRA E GAVETA DE 
CARNES) (BRASIL, 2001)  

NOTA: Uma prateleira em vidro temperado com bordas laterais e duas em arames de metal 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 556 - PUXADORES DE REFRIGERADOR BRASTEMP “TWIN SYSTEM FROST-FREE” E 

“DUPLEX FROST-FREE INOX 430 ELETRÔNICO” (BRASIL, 2002)  
_____________________________________________________________________________________ 
 
De um modo geral, varia também a qualidade dos materiais e acabamentos utilizados 

em produtos de uma mesma marca, entre modelos direcionados a segmentos distintos de 
mercado (ver Figura 557). 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 557 –  DETALHES DE INTERIOR DOS REFRIGERADORES ELECTROLUX “RE37” E “DFF44” 

(BRASIL, 2002)  
NOTA:  Refrigerador “RE37”: com prateleiras em arames de metal; “DFF44”: com prateleiras em 

vidro temperado com bordas laterais 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Há diferenças, em termos de exigências normativas e legais, de um país para outro, por 

exemplo, quanto ao “tipo de material que pode ser usado na fiação elétrica, ou o tipo de proteção 

a essa fiação elétrica”, ao tipo de testes a que devem ser submetidos os produtos, dentre outros 
aspectos, observa o Entrevistado “L” (1998). 

Os produtos da Multibrás têm se diferenciado, em termos de especificações técnicas, no 

caso de exportações para países que, mediante auditoria das normas técnicas, exijam 

especificações diferentes das adotadas na América Latina. O que normalmente acontece é que 
os produtos da empresa “são desenvolvidos para atender duas ou três entidades”. As variações 
que ocorrem são normalmente decorrentes de “de fatores de segurança”, e, em alguns casos, de 
desempenho elétrico (em virtude de diferenças de voltagem, por exemplo), de acordo com o 
Entrevistado “L” (1998). 

Existem várias formas de tecnologia. [...] Muitas vezes, essa tecnologia é mostrada através de sinais 
claros de performance de modernidade, que são controles eletrônicos, o tipo de interface, as luzes, painéis 
digitais, que comunicam essa tecnologia de uam forma surpreendente. Por outro lado, tem a tecnologia da 
simplicidade, que é o produto que tem uma altíssima tecnologia, mas que as interfaces são adequadas 
para aquele consumidor que busca uma relação com o produto com um feed-back diferente, que é o 
controle eletromecânico, a ausência de luzes, painéis. Ele quer a tecnologia da simplicidade, saber que o 
produto funciona bem, não dá problema, mas a interface dele é a mínima possível para ele não se 
preocupar. [...] O que é feito geralmente é adequá-los às normas e características de energia. Por 
exemplo, o sistema de gás que abastece os fogões e fornos na Itália é diferente do Brasil, em termos de 
pressão, características do gás, etc (FIORETTI, 2006). 
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Verifica-se uma tendência a uma maior equalização, em termos de especificações 

técnicas dos produtos, também “porque, de maneira geral, os donos das normas são as próprias 
indústrias”, justifica o Entrevistado “L” (1998). No entanto, varia a percepção do consumidor 

quanto à qualidade dos materiais, o que acaba por afetar a especificação dos produtos. Com o 
plástico, por exemplo, o nível de percepção varia muito. Seu uso em prateleiras é muito bem 
aceito em alguns mercados, enquanto que em outros não, por considerarem-no ruim. Para 
alguns, as prateleiras têm que ser de arame, por associarem-no à qualidade e à resistência. 
Existem mercados que aceitam o vidro como material nobre, porque já conhecem o vidro 
temperado e sabem que ele é resistente, enquanto em outros o mesmo não é aceito. E isso 
ocorre também comumente no mercado brasileiro, segundo o mesmo. 

No Brasil, o gabinete das lavadoras de roupa “tem que ser de aço” e “bem resistente”, 
observa o Entrevistado “I” (1998). 

Os tipos de fontes de energia empregados nos produtos variam entre determinados 

mercados. Os fogões desenvolvidos para o Brasil, por exemplo, são do tipo a gás, enquanto que, 
nos Estados Unidos, Japão e Europa, utilizam-se muitos fogões do tipo elétrico. Há modelos, 
inclusive, com sistema duplo a gás / elétrico, nos Estados Unidos e Europa (ver Figuras 558 e 
559). 

_____________________________________________________________________________________ 

    
 
FIGURA 558 - FOGÕES ELÉTRICOS FRIGIDAIRE “PLEF489A” E WHIRPOOL “GR445LXMS” (EUA, 

2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 559 - FOGÕES ELÉTRICOS AEG “COMPETENCE 61016” (ALEMANHA, 2004) E 

ELECTROLUX “EKC6188X” (SUÉCIA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os sistemas de funcionamento dos produtos variam entre determinados mercados, em 

decorrência da diversidade cultural.  
No Chile, onde nós também temos fábrica, só se vende fogão se, no forno, houver uma regulagem de 
chama direta e indireta. É uma alavanca que, na verdade, a pessoa inverte a posição do queimador. E, por 
mais que os nossos engenheiros fizessem testes no laboratório para perceber as diferenças no resultado 
do cozimento ou do assado, da chama direta e indireta, não viram quase que diferença nenhuma. Mas, no 
mercado chileno, se não tiver isso, a decisão de compra do produto vai pelo produto que tenha essa 
regulagem, o que é uma besteira. Mas, por algum motivo histórico do passado, algum concorrente forte, 
na época, que tinha isso, moldou o mercado de tal forma. Então, se alguém quer entrar lá e vender fogão, 
tem que fazer isso, senão não compete. Cada país tem as suas características (GAMA JÚNIOR, 2001). 
 
Algumas particularidades podem ser observadas nas soluções técnicas, em decorrência 

de inovações tecnológicas incorporadas aos processos produtivos. O Entrevistado “E” (1998) 
relata o caso dos refrigeradores da Electrolux do Brasil, que apresentam uma curvatura na porta, 
conseguida tecnicamente na época da Refripar, e que, até então, não estava sendo utilizada 
pelas outras marcas. Salienta que “cabe aos designers, principalmente, estar sempre propondo 

algo novo”. 
Varia a percepção do consumidor de diferentes mercados, em relação à tecnologia, o 

que também traz implicações ao design de produtos. No caso do Brasil, por exemplo, “a dona de 
casa daqui tem mais receio quanto à tecnologia”, em relação a países como os Estados Unidos 
e outros da Europa, “que são mercados bem distintos”. “Isso já muda o conceito de design para 
esses mercados”, como observa o Entrevistado “I” (1998). 
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Os sistemas de funcionamento variam entre os mercados. Há lavadoras de roupa 
japonesas, por exemplo, que possuem sistema de ventilação interna, que possibilita um ganho 
de potência1 significativo na lavagem das roupas (ver Figura 560). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 560 - ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA DE LAVAGEM COM VENTILAÇÃO INTERNA, “TWIN AIR”, 

DA LAVADORA DE ROUPA TOSHIBA “AW-504G” (JAPÃO, 2004) 
NOTA: Lavadora de roupa do tipo Top-Load 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Variam os requisitos técnicos dos produtos, em termos de durabilidade, entre mercados 

diversos. Enquanto os fogões alemães, por exemplo, “são projetados para durar 15 anos, 10 

anos...”, o fogão brasileiro “é projetado para durar 4, 5 anos, no máximo, e o consumidor já 

começa a se imaginar com um modelo novo”, segundo o Entrevistado “J” (1998). Por outro lado, 

exige-se que a lavadora de alta pressão, no Brasil, seja mais resistente que as européias, 

porque aqui ela é “pau para toda obra”. A lavadora de alta pressão vinda da Europa “pode ser 

linda e maravilhosa, tecnicamente perfeitamente adaptada para o uso, mas, quando chega no 

Brasil, ela não funciona, lava mal, ela quebra, ela se desgasta [...]. Pode-se pegar o melhor 

produto lá de fora; chega aqui dentro, ele vai estourar!”. Em virtude disto, “a lavadora de alta 

pressão pode até ter uma característica formal similar, mas tecnicamente não”, sustenta a 
Entrevistada “A” (1998). 

O ciclo de vida dos produtos varia entre os vários mercados, constituindo-se, também, 
uma barreira relativa à homogeneização dos mesmos. A Entrevistada “A” (1998) relata que, 
atualmente, no Brasil, o ciclo de vida de um produto da Electrolux costuma durar “cinco anos”, 

enquanto que na Ásia dura “um ano”. 

                                                      
1 Na lavadora de roupa Toshiba “AW-704GP”, por exemplo, o sistema de ventilação praticamente dobra a potência de 

lavagem. 
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A Linha Professional Series, composta por produtos importados da Europa e Estados 

Unidos pela Electrolux do Brasil, possui materiais mais “nobres” (tais como o aço inox, dentre 

outros) e com uma tecnologia mais avançada que os produtos nacionais. Além disso, possuem 

um nível de qualidade de acabamento que a Electrolux do Brasil ainda não tem condições de 

fazer, de acordo com o Entrevistado “I” (1998) (ver Figura 561). 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 561 - AMBIENTE COM ELETRODOMÉSTICOS DA LINHA “PROFESSIONAL SERIES”, DA 

ELECTROLUX DO BRASIL (1998) 
NOTA: Eletrodomésticos importados dos Estados Unidos e Itália 
_____________________________________________________________________________________ 
 
No Brasil, não há, de um modo geral, produtos específicos para as diferentes regiões, o 

que tem gerado certos problemas técnicos. Em relação ao controle de temperatura, por exemplo, 
muitas vezes o refrigerados “é super dimensionado para o Sul e, às vezes, fica subdimensionado 
para o Norte”, relata a Entrevistada “A” (1998).  

A questão de clima é um problema que a gente tem. Por exemplo, no sul pode-se acabar congelando uma 
verdura que esteja na gaveta de refrigeração, e no nordeste, se não houver uma regulagem adequada do 
termostato, pode estragar a carne, por exemplo, que está na geladeira. Por isso é que existe a regulagem 
de temperatura. A questão climática influencia também as questões relacionadas ao consumo de água e 
de outros líquidos, a quantidade de aberturas de porta da geladeira, etc. (Entrevistado “F”, 1998). 
 
O Entrevistado “D” (1998) relata que, no Sul do país, “a gente não tem o costume de 

deixar os produtos muito expostos, por exemplo, a raios UV, às intempéries...”. Já no Rio de 
Janeiro, no Nordeste e Norte do país, “as pessoas põem um freezer, por exemplo, na área 
externa da casa e, às vezes, até exposto à chuva, a sol, ao calor, à intensidade de sol muito 
maior que a gente tem aqui”. Tal diversidade exige soluções apropriadas em termos de materiais 
e acabamentos, porque se pode ter um resultado “desastroso” com um produto que utilize, por 
exemplo, a cor amarela, “que tem uma concentração de cádmio altíssima”, se esta for exposta, 
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sem um aditivo especial, a raios ultra-violeta no Nordeste. O amarelo pode, de uma hora para 
outra, “ficar branco”. 

Um exemplo de produto, cuja especificação técnica foi direcionada a um mercado mais 
específico, é o refrigerador Consul “Pratice CQC 22A" (ver Figura 562), a gás, destinado à área 
rural e a localidades isoladas, onde não há energia elétrica. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 562 - REFRIGERADOR CONSUL “PRATICE CQC 22A" (BRASIL, 1998) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
A atenção dada às funções técnicas dos produtos, por usuários de culturas distintas, 

também varia. Os consumidores argentinos, por exemplo, são mais atentos às mesmas que os 
brasileiros, segundo os Entrevistados “A” e “I”. “... lá na Argentina, têm-se vários modelos [de 
lavadoras de roupa] com a mesma estrutura, porém mudando o painel, a rotação da máquina e 
algumas regulagens (umas têm features a mais, outras a menos), porque lá eles dão muito valor 
à variação da rotação da lavadora, coisa que aqui no Brasil o mercado ainda desconhece” 
(ENTREVISTADO “I”, 1998). No Brasil, se forem introduzidas lavadoras de roupa “com conceitos 
semelhantes, mas graficamente diferentes, tecnicamente passando de 500 rpms, para 750rpms, 
1000 rpms (isso tem muita diferença na aparência da roupa, no encharcado da roupa, na hora 
em que ela sai da máquina), a pessoa só vai descobrir isso depois que comprou” 
(ENTREVISTADA “A”, 1998). 

Os requisitos técnicos, em termos de gestão ambiental, variam, em função das 

diferenças de legislação ambiental vigente nos diversos países e da cultura dos usuários.  
Os países europeus, por exemplo, têm “normas muito mais rigorosas, em termos de 

reciclagem”, comparativamente ao Brasil, cujo consumidor não se preocupa tanto quanto o 

europeu com a gestão ambiental, segundo Bertola (1998; 2001).  
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De acordo com o mesmo, que a Electrolux do Brasil tem se preocupado mais, 

ultimamente, com as questões ecológicas e ambientais. Entretanto, sua condição “não chega 

nem aos pés do que se tem na Europa”, onde as lavadoras, por exemplo, têm “filtros na saída, 

para se despejar a água o mais limpa possível”. Isto ainda não se tem no Brasil, em parte pelo 

alto custo envolvido no processo e pela falta dos consumidores pagarem por isto, e, por outro 

lado, em decorrência da diversidade cultural, em termos de percepção das pessoas sobre a 

questão do impacto ambiental (BERTOLA, 1998; 2001).  
Segundo o Entrevistado “D” (1998), no Grupo Electrolux, a cobrança para que todas as 

empresas do Grupo desenvolvam “produtos bem resolvidos ecologicamente e com matérias-

primas que não agridam o consumidor e o meio ambiente é muito forte”. De acordo com Bertola 
(1998; 2001), a busca do desenvolvimento de produtos “inteligentes” na Electrolux compreende, 

além de elegância estética, ergonomia e respeito ao uso, soluções ecológicas. Deste modo, 

procura-se desenvolver produtos, “cujo processo produtivo use materiais recicláveis; cujo uso e 

descarte não agridam o ambiente; e que, também, no consumo de alimentos, se tenha cuidados 

para não haver o desperdício dos mesmos e de energia”. 
Ratifica-se, pois, a visão de Branzi (1987), Leon (1991) e Manzini (1993), dentre outros, 

acerca do investimento, por parte das indústrias, no uso de uma tecnologia mais adequada ao 
meio ambiente.  

Percebe-se que o esforço pela redução da obsolescência dos produtos tende a ser 
reforçada no contexto mundial, confirmando-se a perspectiva apontada por Dietz e Mönninger 
(1994).   

Conforme aponta o Entrevistado “K” (1998), “cada vez mais as empresas serão 

responsáveis por seus produtos, pelo ciclo de vida dos mesmos”. O mesmo vislumbra a 

possibilidade de, no futuro, o usuário comprar o “uso” do produto, e a empresa produtora ser a 

responsável pelos “materiais, gases, coisas” que colocar nas casas, bem como pela destinação 

do produto após o uso. 
“... o grande diferencial no futuro da linha branca será a ecologia; [...] a preservação e a 

reciclabilidade”, afirma o Bertola (1998; 2001). 
No caso dos plásticos, “também está se mudando a mentalidade quanto à reciclagem”, 

diante da visão de que “ser ecológico não é a pessoa pegar, moer e injetar novamente; é 
também reutilizar o produto”. No entanto, há vários problemas ainda não solucionados, tais como 
o das baterias de celular e câmeras, que estão gerando muito lixo, sem que as indústrias saibam 
como reciclá-lo. “É difícil... Desde que o homem começou a lascar a pedra, começou a interferir 
na natureza. E é uma coisa irreversível. Desde que começou a utilizar a sua inteligência, 
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começou a alterar as coisas a seu favor. E a nossa profissão de designer é, de certa forma, meio 
agressora mesmo, e é difícil perder isso”, pondera o Entrevistado “E” (1998). 

Destaca-se, assim, a relevância da gestão ambiental no desenvolvimento de produtos e 
a responsabilidade do designer industrial quanto às decisões relacionadas aos requisitos 

técnicos dos produtos, que podem comprometer tanto o destino das empresas, quanto a 
qualidade de vida da sociedade e o meio ambiente, já bastante transgredido pelos seres 
humanos. 

Ainda que se identifique uma tendência a um maior nivelamento dos produtos, no âmbito 
tecnológico, entre as empresas, percebe-se que a busca por inovações e as exigências de 

especificidades, em decorrência da diversidade cultural dos grupos sociais, assim como de 

fatores ambientais, dentre outros, constituem barreiras relativas à homogeneização dos 

requisitos técnicos dos produtos e de sua materialização.  


