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DESIGN INDUSTRIAL E DIVERSIDADE CULTURAL:  
TRADUÇÃO DOS REQUISITOS SIMBÓLICOS 
 
Os produtos da Electrolux do Brasil e Whirpool/América Latina, empresas que trazem 

experiências da época em que eram empresas nacionais e do contexto presente, como 
subsidiárias de multinacionais, expressam tanto influências estrangeiras, quanto 
particularidades, que foram sendo incorporadas ao longo da história.  
 Na década de 1950, os refrigeradores em geral, no Brasil, incorporaram fortes 
influências do design norte-americano, apresentando gabinetes robustos, com cantos 
arredondados. Nos anos de 1960 e 1970, predominaram as linhas retas e os cantos vivos nos 
produtos das empresas em geral. E na década de 1980, houve uma diferenciação mais 
significativa, sobretudo nos produtos da Brastemp, com relação às marcas Consul e Prosdócimo, 
em vista do desenvolvimento de uma linha de refrigeradores, a partir de uma consultoria norte-
americana, que apresentou um acabamento mais rebuscado, comparativamente ao das outras 
duas marcas. A partir da década de 1990, os eletrodomésticos passaram a incorporar, assim 
como os automóveis, princípios do Biodesign, com a introdução de formas mais orgânicas e 
ergonômicas e um tratamento visual mais “limpo”. E, no início do século XXI, os 
eletrodomésticos têm incorporado certas tendências de configuração também presentes no 
design automobilístico, com linhas mais demarcadas definindo formas, anteriormente mais 
arredondadas. 

Apesar de apresentarem certas convergências, em termos de tendências de design, os 
produtos de marcas distintas têm apresentado diferenças significativas entre si. 
 Identificam-se, no setor de eletrodomésticos, a exemplo da Electrolux do Brasil e da 
Whirpool/América Latina, vários exemplos de diferenciação de produtos, em relação aos 
requisitos simbólicos, entre mercados com culturas distintas. Tal diversidade tem se 
manifestado, em termos da composição de formas, cores, tipos de acabamentos, dentre outras 
características. 

Segundo Bertola (1998; 2001), o Grupo Electrolux estabelece, como diretriz corporativa, 
fazer “um design com elegância em estética”, e as linhas de produtos definidas pelo mesmo 
apresentam diferenças em termos de aparência, em função “do poder aquisitivo e do desejo de 
compra”. Pesquisam-se os perfis dos consumidores, e os produtos direcionados aos vários 

mercados têm revelado diferenças significativas entre si.  
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Na Alemanha, por exemplo, o produto é “quadradinho”, e a razão disto, de acordo com o 
mesmo, é que o perfil do público consumidor é “tradicional”, “conservador”. Além disto, o alemão 
é experiente e racional no ato da compra, e exige um produto “robusto”, “sem ostentação”, 
“racional”, “sem nada sobrando, nem faltando”. O produto tem que ter “ergonomia, elegância e 
qualidade” e “tem que ser super bem feito em cada detalhe”. Os produtos da marca AEG, por 
exemplo, são “assim como um bloco; não têm nada de sentimental, algo onde a forma queira 
transmitir algo. É bem tipo Escola de Ulm”, relata Bertola (1998; 2001) (ver Figuras 369, 371 e 
373). 

________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 369 –  REFRIGERADOR AEG E DETALHE MOSTRANDO PUXADORES (ALEMANHA, 2004 / 

1997) 
NOTA: A marca AEG pertence à corporação Electrolux 
_____________________________________________________________________________________ 
 

       
  
FIGURA 371 - LAVADORAS DE ROUPA AEG (ALEMANHA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 373 - FOGÃO AEG E DETALHE DE PAINEL DE COMANDOS (ALEMANHA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Na Itália, o Grupo Electrolux atua com as marcas REX, que tem uma qualidade similar à 

da AEG, e com a Zanussi, cujos produtos caracterizam-se por serem mais “aconchegantes”, com 
mais detalhes de “humor” e cores, segundo Bertola (1998; 2001). Os produtos italianos “são 
mais alegres, mais descontraídos [...], e expressam mais afetividade, mais delicadeza”, em 
relação aos produtos alemães, que “têm linhas mais retas e são mais funcionais, mais frios”, 
acrescenta o Entrevistado “F” (1998) (ver Figura 374 e 375). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
  

FIGURA 374 - DETALHES DE UMA LAVADORA DE ROUPA ZANUSSI (ITÁLIA, 2003) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 375 -  DETALHE DE COZINHA, COM ELETRODOMÉSTICOS DA ZANUSSI: COIFA, FOGÃO, 

FORNO, LAVADORA DE LOUÇA E FORNO DE MICROONDAS (ITÁLIA, 1998) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Já os produtos suecos “são, como os alemães, mais frios também, só que eles têm uma 

preocupação muito grande com o uso de materiais mais naturais, como a madeira, por exemplo”, 
demonstrando um aspecto da tradição da cultura nórdica, segundo Bertola (1998-2001) (ver 
Figuras 376 e 377). 

_____________________________________________________________________________________ 
   

    
 
FIGURA 376 - FOGÕES ELECTROLUX (SUÉCIA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Figura 377 – combinado freezer/refrigerador e fogão ELECTROLUX, com puxadores  
de madeira (suécia, 1998-2004) 
NOTA: Os produtos apresentados nesta figura não se encontram em escala proporcional entre si 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os países do norte da Europa, tais como a Alemanha e a Suécia, por exemplo, “são 

mais conservadores” em relação ao design, e, por isso, “têm produtos mais frios, mais duros, no 
sentido de acabamento, de grafismo [...]; eles são bastante objetivos e simplistas”, relata o 
Entrevistado “D” (1998) (ver Figura 380). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 380 - DETALHE DO PAINEL DE LAVADORA DE ROUPA AEG (ALEMANHA, 1997) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os produtos franceses, por sua vez, exploram “formas mais femininas”, mais delicadas, 

segundo a Entrevistada “H”1. E o grafismo dos eletrodomésticos é geralmente menos rígido e 
mais colorido que o alemão e o sueco (ver Figura 381). 

                                                      
1 A Entrevistada “H” (1998) relata que o Centro de Design da Suécia estava, na ocasião do seu estágio, 

desenvolvendo um fogão denominado “Femail” para o mercado francês. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
FIGURA 381 –  DETALHES DE PAINÉIS DE LAVADORAS DE ROUPA ARTHUR MARTIN E 

WHIRLPOOL (FRANÇA, 1998) 
NOTA: A marca Arthur Martin pertence à corporação Electrolux 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os eletrodomésticos turcos apresentam uma composição formal menos rígida, 

comparativamente aos alemães e suecos (ver Figura 382). 
_____________________________________________________________________________________ 
 

      
   
FIGURA 382 –  LAVADORAS DE ROUPA DA ARÇELIK (TURQUIA, 1998 / 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Através do design de carros, pode-se ter uma idéia do perfil do mercado no qual os 

mesmos se inserem. Nos Estados Unidos, por exemplo, “até hoje eles usam aquelas banheiras 
enormes, cheias de cromados”, e estas características refletem-se também no design de 
eletrodomésticos, observa o Entrevistado “I” (1998). 

As marcas norte-americanas Frigidaire e Eureka não se enquadram em nenhuma das 
quatro linhas da Electrolux, sendo bastante distintas. “Se você pega qualquer americano, eles 
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não querem saber: para eles, o bonito é coisa grande, ‘massa’!”, gostam de “coisa bruta e 
rebuscada, [...] daqueles filetes de cromado”, afirma a Entrevistada “H” (1998) (ver Figuras 383 e 
384). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 383 - DETALHE DE COZINHA COM FOGÃO VIKING (EUA, 1999) 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 
FIGURA 384 – FOGÕES WHIRPOOL E FRIGIDAIRE ( EUA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________
 

Os eletrodomésticos japoneses têm apresentado também características distintas, em 
termos de composição formal e gráfica, cores e acabamentos, comparativamente aos brasileiros, 
norte-americanos e europeus, dentre outros. Coexistem produtos, por um lado, com 
configurações mais suaves, orgânicas e “limpas”, com atenção aos detalhes, eliminando-se, 
porém, os supérfluos, e, por outro lado, outros mais tradicionalistas e rebuscados (ver Figuras 
385 a 388). 
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__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 385 - LAVADORAS DE ROUPA NATIONAL (JAPÃO, 2004) 
NOTA: A marca National pertencente à Matsushita Electric Industrial Co. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 

   
 
FIGURA 386 - LAVADORAS DE ROUPA TOSHIBA (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
  
FIGURA 387 - REFRIGERADORES NATIONAL (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
   
FIGURA 388 - AMBIENTE COM REFRIGERADORES SHARP (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Verifica-se, de acordo com Iida (1990), dentre outros, que a percepção de cores varia 

entre culturas distintas, quanto aos seus significados e associações. Bertola (1998; 2001) 
observa que os asiáticos, por exemplo, preferem as cores “mais saturadas, mais fortes”, como o 
vermelho, dentre outras. Os japoneses costumam utilizar mais cores nos produtos, inclusive na 
parte gráfica, embora tenham incorporado cores mais suaves, e acabamentos menos 
rebuscados, a partir da década de 1990 (ver Figuras 390, 391 e 392). 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
   
FIGURA 390 - REFRIGERADORES SHARP (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 
FIGURA 397 - LAVADORAS DE ROUPA NATIONAL E SHARP (JAPÃO, DÉCADA DE 1980)  
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 392 - LAVADORAS DE ROUPA NATIONAL E TOSHIBA (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Diferentemente do Brasil, onde predominam os eletrodomésticos brancos, na Índia são 

bastante requisitados os coloridos (ver Figura 395). 
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No caso das cores, por exemplo, algumas pessoas [do Brasil] que olham esses produtos indianos no 
Show-Room, olham o lado mais "arte". Acham bonito, porque ficaram diferentes, mas se colocarmos na 
loja, no meio de tudo branco, um vermelho ali no meio… vai ser só um ou outro que vai ter interesse em 
comprá-los. Já lá na Índia, se chegarmos com um produto branco, não vai vender, porque não vai ter 
graça... (ENTREVISTADA “M”, 2001). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 395 - REFRIGERADORES WHIRPOOL E DETALHE MOSTRANDO GRAFISMO APLICADO 

EM COMPONENTES INTERNOS DE UM REFRIGERADOR (INDIA, 2001)  
NOTA: Design desenvolvido pelo Centro de Design da Multibrás 
_____________________________________________________________________________________ 
 
A gente sabe passar também uma noção de força, de qualidade, de robustez. Então, fizemos um desenho 
do puxador da porta que, simbolicamente, lembra a tromba de um elefante. Ele tem um desenho bastante 
característico, com aqueles “risquinhos” que tem na tromba do elefante, de uma forma muito elegante, 
muito bonita, e que o consumidor adorou, porque o elefante é um animal muito valorizado pela força, pelo 
trabalho e pela resistência. Ele [o consumidor indiano] viu ali projetado um detalhe, que a maioria não 
identifica imediatamente, mas, relaciona, dentro do seu repertório, com a força, qualidade, robustez. Esse 
produto foi um sucesso absurdo de vendas, porque foi feito respeitando os valores daquele consumidor 
em particular (FIORETTI, 2006). 
 

Verificam-se particularidades, em termos de acabamento superficial dos produtos, em 
mercados diversos. No Brasil, por exemplo, os eletrodomésticos em geral possuem acabamento 
superficial liso, enquanto que em outros mercados, como o egípcio e japonês, por exemplo, 
encontram-se também modelos com texturas (ver Figuras 396, 398 e 399). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 396 - REFRIGERADORES ELECTROLUX (BRASIL, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 398 - FREEZERS HORIZONTAIS ELECTROLUX (BRASIL, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 

    
 
FIGURA 399 - FREEZERS HORIZONTAIS KIRIAZI (EGITO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Identifica-se uma pluralidade de tendências na configuração de eletrodomésticos, 
inclusive dentro de um mesmo país. Na Itália, por exemplo, produtos com cores e acabamentos 

mais alegres e descontraídos coexistem com outros mais conservadores e simplistas (ver 
Figuras 403 e 404). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 403 - FORNOS DE MICROONDAS ZANUSSI (ITÁLIA, 1998 / 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 
 
FIGURA 404 - COMBINADOS REFRIGERADOR/FREEZER REX (ITÁLIA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

O mercado brasileiro apresenta uma característica peculiar quanto ao consumo de 

fogões, diverso de muitos lugares do mundo: o “tampo de vidro”. Segundo a Entrevistada “A” 
(1998), não há uma justificativa plausível, em termos de função de uso, para a existência de tal 
componente. Porém, apesar de agregar custo ao produto, trata-se de uma necessidade 

“emocional”, um requisito simbólico (ver Figura 406). 
_____________________________________________________________________________________ 
 

   
 
FIGURA 406 –  FOGÕES CONSUL E BRASTEMP (BRASIL, 2000 E 1993) 
NOTA: Os produtos apresentados nesta figura não se encontram em escala proporcional entre si 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a tampa de vidro [nos fogões], que faz parte do ritual 
de preparo dos alimentos. A dona-de-casa, quando está preparando o alimento, é muito valorizada. Os 
filhos vêm, perguntam o que está sendo preparado; o maridão, chega e cheira a comida e tal. Ela é a 
estrela do momento, porque está provendo a família de uma refeição saudável, gostosa. E ela volta para 
cozinha e deve ficar sozinha, porque todo mundo foi embora, foi ver televisão, ler o jornal, e ela fica na 
frente do fogão sujo e tem que limpar aquele fogão. E a tarefa que ela mais detesta é limpar o fogão. E daí 
a tampa do fogão funciona quando ela acaba de limpar o fogão. Ela gosta de fechar a tampa, pôr um 
crochezinho e o vaso. É o ritual de encerramento da tarefa aborrecida. Então, se a gente tira a tampa de 
vidro, dificilmente você vai vender um fogão, porque tem que ter um vasinho em cima, um elemento de 
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enfeite, de capricho, e é o sinal de que ela concluiu a tarefa, de que ela está livre. [...] Na Argentina e no 
Chile, não há a mesma relação com o fogão e com a tampa de vidro. Então, para aqueles países, diversos 
modelos vão sem a tampa de vidro, que é substituída por um painel traseiro de acabamento. Além de 
atender todas as legislações locais, ela atende algumas variações de tipos de prateleira, forno, tipo de 
queimadores, controles de acendimento. Então, o fogão é aquele que tem a maior variedade de 
adaptações para os mercados locais, diferente das lavadoras, refrigeradores, que são produtos bastante 
similares aos nossos. (FIORETTI, 2006) 
 

Os fogões alemães são bastante distintos dos brasileiros, em termos de funções 

simbólicas. E quase todos aqueles que já foram testados para importação no Brasil foram 

reprovados pelos consumidores brasileiros, quando comparados a outros concorrentes 

nacionais, apesar daqueles apresentarem vantagens em termos de materiais (mais nobres) e 

recursos tecnológicos. Os fogões brasileiros apresentam apelos visuais “mais exagerados, para 

chamar a atenção” do consumidor e para levá-lo a procurar um modelo novo. Já os fogões 
alemães, que não apresentam tanta inovação na aparência, têm menor presença na loja e 
chamam menos a atenção, relata o Entrevistado “J” (1998) (ver Figura 407). 

____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 407 - FOGÕES WHIRLPOOL (EUROPA, 1997) E AEG (ALEMANHA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
O produto direcionado ao mercado brasileiro tem que ter um apelo afetivo, “tem que, 

pelo menos, prender a atenção do consumidor, num primeiro instante, por alguma coisa. [...] o 
consumidor precisa estar passando na frente, e, entre n produtos que ele está vendo, é preciso 
que o foco de sua atenção vá para aquele produto”, afirma a Entrevistada “A” (1998). 

No Brasil, em virtude de se ter um mercado mais acirrado, “tem que se estar sempre 
inovando com coisas que em outros países não existem”, como no caso do tampo de vidro curvo 
que recobre a área de botões de comando dos fogões, relata o Entrevistado “E” (1998) (ver 
Figura 408). 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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FIGURA 408 –  FOGÕES BRASTEMP DA LINHA “CLEAN” (BRASIL, 1997) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O brasileiro é “muito impulsivo” ao comprar um produto, característica que se acentua 

até mesmo pela falta de uma maior variedade de opções de modelos. Assim, o consumidor, “ou 
vai pelo preço, como a maioria faz, ou vai por alguma outra razão, que nem ele mesmo sabe. [...] 
Não tem racionalidade”. Em função disto, procura-se agregar nos produtos “alguns apelos” 
simbólicos, mas sempre agregando valor de uso também, segundo Bertola (1998; 2001). 
 Os produtos da Whirpool/América Latina têm um design diferenciado em suas duas 
marcas, Consul e Brastemp, sendo direcionadas a diferentes de perfis de consumidores do 
Brasil. A diferenciação entre as marcas fundamenta-se, segundo o Entrevistado “L” (1998), em 
uma “estratégia de marcas” que agrupa características de consumidores em alguns segmentos, 
denominados de clusters. Cada um destes traz a explicação de seu significado, “em termos de 
faixa etária, condição sócio-econômica, preferências, o que acham da vida, o que acham do 
trabalho doméstico, quais as suas aspirações...”. 

A aceitação de produtos varia entre os mercados, em função do “gostar” ou “não gostar”, 
vinculado aos requisitos simbólicos dos produtos, observa a Entrevistada “A” (1998). Esta cita o 
caso de um ferro elétrico de cor “rosa” da Electrolux, que vendeu “melhor que água” no 
Nordeste, enquanto que, na região Sul, causou espanto. O mesmo ocorre com a cor marrom 
barroco do freezer e refrigerador, que no Nordeste é mais aceita e vendável do que no Sul do 
Brasil. 

Tais exemplos ilustram a natureza heterogênea da cultura brasileira e convergem com a 
visão de Chaui (2000), dentre outros, acerca do caráter ideológico do conceito de “identidade 

nacional”, e com o entendimento de Ortiz (1994), dentre outros, quanto à natureza plural da 
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“memória coletiva”, vinculada à vivência de grupos sociais, e ao caráter ideológico da “memória 

nacional”, que não pode ser compreendida como uma extensão dos “valores populares”. 
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