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DESIGN INDUSTRIAL E DIVERSIDADE CULTURAL: 
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE USO 
 
No setor de eletrodomésticos, variam os requisitos de uso para usuários com culturas 

distintas, em aspectos tais como: componentes, dimensionamento, dispositivos e acessórios, 
divisão de compartimentos, durabilidade, ergonomia (conforto, conveniência, segurança, etc.), 
gestão ambiental, recursos tecnológicos, resistência, dentre outros. 

Os eletrodomésticos da Whirlpool, por exemplo, para diferentes mercados, “são bem 
específicos, porque os hábitos são muito distintos”, afirma o Entrevistado “K” (1998). 

No caso de refrigeradores, por exemplo, “... a gente é muito parecido com o europeu, 
mas, na Europa, os refrigeradores que mais vendem são os ‘combinados’, que têm o refrigerador 
em cima e o freezer embaixo”. A Multibrás comercializa este tipo de produto no Brasil, mas o 
mesmo representa somente “2% do segmento de mercado”, enquanto que, na Europa, ”são os 
produtos comuns de linha”, relata o mesmo (ENTREVISTADO “K”, 1998) (ver Figuras 484 e 
486). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 484 - COMBINADO REFRIGERADOR / FREEZER (BOTTOM FREEZER) WHIRLPOOL “ARC” 

(INGLATERRA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 486 - REFRIGERADORES BRASTEMP “DUPLEX FROST-FREE 440 ELETRÔNICO” E 

ELECTROLUX “DFF44” (BRASIL, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os requisitos de uso dos produtos diferem mesmo entre mercados vizinhos, como os da 

Argentina e do Brasil, por exemplo. Bertola relata que, na Argentina, para quem a empresa 
fabrica vários produtos, tem-se uma preferência quase que total pelas lavadoras do tipo Front-
Load254 (ver Figura 487), assim como na Europa, ao contrário do Brasil, onde a maioria das 
pessoas prefere as Top-Load255 (ver Figuras 488 e 489), chegando até mesmo a rejeitar as 
Front-Load. 

 

                                                      
254 Termo inglês que se refere ao tipo de abertura localizada na face frontal de lavadoras e secadoras de roupa. 
255 Termo inglês que se refere ao tipo de abertura localizada na face superior de lavadoras e secadoras de roupa. 
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_______________________________________________________________________
______________ 

 

   
 
FIGURA 487 - LAVADORA DE ROUPA FRONT-LOAD ELECTROLUX “EW757”, COMERCIALIZADA NA 

ARGENTINA (2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 488 - LAVADORAS DE ROUPA TOP-LOAD ELECTROLUX “TOP8S” E “LM08A” (2003) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

   
 
FIGURA 489 - LAVADORAS DE ROUPA TOP-LOAD BRASTEMP “8KG TIRA MANCHAS ADVANTECH 

WASH” E “INTELLIGENT 7 KG TIRA MANCHAS” (BRASIL, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 



 4

 
 

                                                     

  
Uma discussão curiosa que surgiu, há alguns anos atrás, foi sobre lavadoras de roupa para as quais nós 
estávamos definindo plataformas para o Brasil e Argentina (nós temos fábrica na Argentina também). E foi 
difícil, em uma discussão com o pessoal dos Estados Unidos, para eles entenderem que o Brasil e 
Argentina são completamente diferentes. Para a percepção deles, é tudo a mesma coisa; que aqui é 
tudo pertinho, somos todos parecidos e falamos igual. E para explicar para eles que, no Brasil, só se 
vende lavadora Top Load, com tampa por cima, e que na Argentina só se vende Front Load... O gringo 
olhava e dizia: "Vocês estão loucos! Para que nós vamos ter duas diferentes? Vamos fazer uma só.". E, 
então, eu dizia: "Você quer vender aonde? Lá na Argentina? Então está bem, vamos lançar a Front Load, 
mas no Brasil não vai vender. No Brasil, 6% do mercado é Front Load, e lá é o contrário" (GAMA JÚNIOR, 
2001). 
 
Em um certo momento, a Enxuta, a Continental, dentre outras empresas, introduziram a 

Front-Load, tendo em vista que este tipo de lavadora é, tecnicamente, melhor que a Top-Load. 
Entretanto, a lavadora Front-Load faz parte de uma cultura européia, e, especificamente no caso 
de lavadoras de roupa, o público consumidor brasileiro possui uma cultura mais próxima à norte-
americana. “... no Brasil ficou-se com aquela idéia de que lavadora tem que ser grande, robusta, 
pesada, de aço e de colocar a roupa por cima”, do tipo das americanas. “... Elas têm que encher 
de água, possibilitar olhar a roupa girando lá dentro, e têm que ter aquele agitador no meio (que, 
em vez de melhorar a lavagem, piora, pois acaba estragando as roupas mais delicadas)”. “... o 
mercado exige que se tenha esse tipo de máquina”, afirma o Entrevistado “I” (1998).  

Para os europeus, “a Front-Load é perfeita”, porque estão habituados a se organizar, a 
se programar para por as roupas dentro da máquina, e a colocá-la para funcionar, observa o 
Entrevistado “J” (1998). (ver Figura 492) 

De um total de vinte e sete modelos de lavadoras de roupa Electrolux comercializadas 
na Suécia, somente duas são do tipo Top-Load. As demais são Front-Load.256

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
256 Informação disponível em: <http://www.electrolux.se>. Acesso em: 22 mar. 2004. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

   
 
FIGURA 492 - LAVADORAS DE ROUPA FRONT-LOAD ELECTROLUX “EWF1235” E “EWF1445” 

(SUÉCIA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Na opinião da Entrevistada “A” (1998), a lavadora do tipo oriental, que funciona por 

tombamento, mas tem abertura superior, “seria o ideal para o mercado brasileiro” (ver Figura 
493). Uma das vantagens apresentadas por este modelo é que seu dimensionamento é menor, 
porém possui uma grande capacidade. Entretanto, até o momento, não se tem observado, no 
Brasil, um investimento no sentido de se criar um desejo de compra para este tipo de lavadora, 
já bastante consumido também pelos europeus. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

    
 
FIGURA 493 - LAVADORA DE ROUPA TOP-LOAD TOSHIBA “TW80TA”, DO TIPO, E ILUSTRAÇÃO 

MOSTRANDO SISTEMA DE LAVAGEM POR TOMBAMENTO (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os requisitos de uso, quanto ao tipo de comunicação gráfica dos eletrodomésticos, 

também variam em função da diversidade cultural dos usuários.  
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Os brasileiros geralmente têm dificuldades para interpretar “pictogramas”, como os 
utilizados em produtos suecos (ver Figura 498), por exemplo, em virtude de possuírem um 
repertório de signos distinto e, principalmente, pela falta de hábito de leitura de manuais de 
instrução de uso. Por este motivo, utiliza-se, preferencialmente, o máximo de “textos” na 
comunicação gráfica de produtos comercializados no Brasil (ver Figura 500).   

_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 498 - PAINEL DE COMANDOS DO FORNO DE MICROONDAS ELECTROLUX “HEATWAVE 

AUTOCOOK & GRILL”(SUÉCIA, 1996)  
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 500 - PAINEL DE COMANDO DOS FORNOS DE MICROONDAS BRASTEMP “27 LITROS JET 

DEFROST” (BRASIL, 2002) E CONSUL (BRASIL, 2004) 
FONTE: Fotos de Maristela M. ONO, 2004 
_____________________________________________________________________________________ 
 
No caso do [forno de] microondas, têm-se certas diferenças de tempo entre receitas brasileiras, 
americanas e européias. Então, há possibilidade de se ajustar tempos em função dessas características. 
Os americanos, por exemplo, consomem chicken wings, que são asinhas de frango que são preparadas 
de certa forma que é muito popular lá. Então, muitos microondas que vêm dos EUA vêm com essas 
características. Então, o trabalho da indústria daqui é reproduzir uma outra receita em que aquele tempo 
possa adequar-se, ou que se possa ajustar para uma coisa mais prática. No caso do Brasil, os produtos da 
Multibrás, Brastemp e Consul são produzidos aqui e eles já têm todas as receitas adequadas para o tempo 
de preparo ideal.[...] A Whirlpool / América Latina tem procurado seguir o padrão internacional de 
pictogramas, embora haja requisitos particulares como no caso do público brasileiro, que prefere aqueles 
mais lúdicos, segundo relata Fioretti (2006).[...] Nós procuramos respeitar o padrão internacional [de 
pictogramas]. No entanto, muitas vezes, um pictograma é importante no Brasil, porque nós temos um 
grande número de assistentes domésticas que não sabem ler. No entanto é difícil para a empregada dizer: 
“Hoje, você lava essas roupas e usa tal programa”, porque ela não vai conseguir ler. Então, os 
pictogramas ajudam, você aperta o botão que tem essa camisa e depois você pode apertar o botão que 
tem essa minhoquinha que é para centrifugação, no caso de você querer mudar o programa. A pessoa vai 
pegando essas referências e vai utilizando. É uma forma mais rápida de entender, assim como o 
microondas também tem aquecimento, descongelamento...Os pictogramas não são tão lúdicos quanto o 
brasileiro gosta, mas são normas internacionais que a gente deve seguir, inclusive muitas da própria ABNT 
que importa normas internacionais que a gente respeita (FIORETTI, 2006). 
 
O norte-americano “gosta de coisa grande, exagerada; às vezes, joga comida fora”, 

enquanto que o “europeu, não”, afirma a Entrevistada “H” (1998). 
No caso de refrigeradores japoneses, por exemplo, “o layout interno é muito diferente, 

porque o hábito alimentar é muito diferente”, observa o Entrevistado “K” (1998).  
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Dependendo dos hábitos culturais das pessoas, pode surgir a necessidade de 
compartimentos específicos para determinados tipos de alimentos e bebidas nos 
eletrodomésticos.  

Os refrigeradores europeus “costumam ter uma prateleira só para vinhos”, devido ao 
hábito de consumo mais acentuado deste tipo de bebida, relata o Entrevistado “F” (1998) (ver 
Figura 501). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 501 - REFRIGERADOR HUSQVARNA “OPAL PLUS” E FREEZER HUSQVARNA “SAFIR 

PLUS”, E DETALHE, MOSTRANDO PORTA-VINHOS DO REFRIGERADOR (SUÉCIA, 
1998) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Tanto no caso da Electrolux do Brasil, quanto da Multibrás, as diferenciações dos 

produtos para os vários mercados da América do Sul e Latina têm sido relativamente poucas.  
Ainda assim, identificam-se exemplos de diversidade significativas, como no caso dos 

fogões da Argentina, que necessitam de um tipo de chama e compartimento específicos para o 
preparo da “Parrilla”, um alimento típico consumido no país. “... o fogão, na Argentina, tem que 
ter a ‘parrillera’257 [...]. Se não tiver, pode botar lá no mercado, pode ser lindo, que eles vão olhar 
[e dizer:] ‘Ah, que lindo!’, e não vão comprar”, afirma o Entrevistado “L” (1998). 

  

                                                      
257 Tipo de aquecedor de pratos, apropriado para o preparo da “Parrilla”. 
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Destacam-se, portanto, os hábitos alimentares, dentre as convenções culturais que 

estruturam o cotidiano e o comportamento de consumo, dentre as principais barreiras à 
homogeneização dos produtos, conforme o entendimento de Usunier (1992). 

Os requisitos de uso, quanto à divisão de compartimentos e componentes dos 
eletrodomésticos também varia entre determinados mercados, em vista de particularidades de 
hábitos culturais. 

[...] os compartimentos, como os hábitos estão mudando muito desde o fim da inflação, [quando] as 
pessoas recebiam o salário, corriam no supermercado para comprar tudo, estocar. Então tinham os 
freezers, tinha aqueles grandes freezers para estocar alimento pro mês inteiro para evitar a inflação. Os 
refrigeradores tinham compartimentações várias para adequar os produtos e tal. Hoje em dia, isso está 
mudando muito; os hábitos de compra de alimentos estão mudando muito. Hoje, você vai nos 
supermercados, você vê o seguinte: o consumidor faz compras de listas semanais, ao invés de mensais. 
Vai uma vez por semana, compra menos coisas para o consumo dos próximos dias. Portanto, as porções 
são menores, Para os consumos de frios, por exemplo, hoje você tem uma gôndola de frios gigantesca e 
super diversa, você pode comprar 100 gramas de cada frio e então, você diversifica a oferta para a sua 
família, diferentes tipos de queijo, enfim,e muitas delas já vem em certas bandejinhas ou invólcruos que 
muitas vezes vão da gôndola para dentro das geladeiras. Muitas vezes são porções pequenas que a 
consumidora tira da embalagem e coloca em tapewares. Então, ela faz o próprio layout da geladeira. A 
gente entende que o que precisa ter é um bom gavetão de frutas e verduras, porque isso é muito 
consumido no Brasil, tem que deixar espaço para a pessoa compor o produto da forma que ela deseja. 
Depois que ela compôs uma vez, ela não mexe, ela dificilmente fica rearranjando o produto uma vez por 
mês. [...]. Muitas vezes ela usa seus próprios utensílios para guardar; o tapeware, a embalagem que já 
vem pronta...As embalagens são menores, elas são descartadas.[...] De região para região, de país para 
país, existem algumas variações. Na índia, o armazenamento de água, de frutas e verduras ocupa um 
grande espaço na geladeira. Aqui no Brasil, ocupa bastante, mas é um pouco menos. Nos EUA, tem que 
ter espaço para os galões de leite, que são muito grandes e muito pesados; para as embalagens de 
refrigerantes, que são cada vez maiores, de 2, 3 litros. Então o produto tem adaptações para o mercado 
local de alimentos. Então existem, sim, variações significativas, mas totalmente em função daquilo que se 
encontra nos supermercados, nas embalagens de alimentos (FIORETTI, 2006). 
 
Na China e no Japão, por exemplo, “entram as coisas menores e mais 

compartimentadas”, enquanto que, na Europa, as pessoas “gostam de espaços maiores”, relata 
a Entrevistada “H” (1998)  (ver Figura 502). 

Há componentes diferenciados, a exemplo das bandejas rotatórias das prateleiras do 
refrigerador japonês Sanyo, apresentado na Figura 502, que facilitam o manejo dos alimentos 
acondicionados ao fundo das prateleiras. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 
FIGURA 502 - REFRIGERADOR SANYO “SR-41ZR” E DETALHE DA GAVETA INFERIOR (JAPÃO, 

DÉCADA DE 1990), E REFRIGERADOR SHARP “SJ-PV50H” (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Os requisitos de uso dos eletrodomésticos variam entre mercados diversos, quanto ao 

seu dimensionamento. Os eletrodomésticos de linha branca norte-americanos, por exemplo, 
possuem dimensões maiores, comparativamente aos europeus, asiáticos e sul-americanos em 
geral (ver Tabelas 17 e 18). 
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TABELA 17 - DIMENSÕES DE FOGÕES DAS MARCAS: BOSCH (ALEMANHA, 2004), BRASTEMP 

(BRASIL, 2004), ELECTROLUX (SUÉCIA, 2004) E FRIGIDAIRE (EUA, 2004) 
 

Dimensões 
(mm) 

Fogão         
AEG 

“Competence” 
4 bocas / 
elétrico / 

sem tampa 

(ALEMANHA) 

Fogão 
Brastemp 
“Quality” 
4 bocas /  
a gás / 

com tampa 

(BRASIL) 

Fogão 
Brastemp 
“Quality” 
6 bocas /  
a gás / 

com tampa 

(BRASIL) 

Fogão         
LG 

“G-809WP” 
4 bocas /  
a gás /  

sem tampa 

(CORÉIA) 

Fogão 
Frigidaire 

“PLCF489AC” 
6 bocas /  
a gás / 

sem tampa 

(EUA) 

Altura 850 860* 860* 850 1187,45 

Largura 500** / 600*** 560 770 600 1019,175 

Profundidade 600 660 660 600 641,35 
 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: <http://www.aeg-

hausgeraete.de>; <http://www.brastemp.com.br>; <http://www2.lge.co.kr/>; 
<http://www.frigidaire.com>; <http://national.jp>. Acesso em: 21mar. 2004 

NOTA: * Altura com tampa fechada; ** Fogão AEG “Competence 41005 VD-mn”; ** Fogão AEG 
“Competence 61016 VI-an” 

 
 
TABELA 18 - DIMENSÕES DE COMBINADOS FREEZER/REFRIGERADOR DAS MARCAS: 

BRASTEMP (BRASIL, 2004) ELECTROLUX (BRASIL, 2004), ELECTROLUX (CHINA, 
2004), AEG (ALEMANHA, 2004) E FRIGIDAIRE (EUA, 2004) 

 
Dimensões 
(mm) 

Combinado 
Freezer/ 

Refrigerador 
Brastemp 

“Duplex Frost-
free 440 

Eletrônico”* 

(BRASIL) 

Combinado 
Freezer/ 

Refrigerador 
Electrolux 
“DFW45”* 

 
 

(BRASIL) 

Combinado 
Freezer/ 

Refrigerador    
Electrolux 

“BCD291El” 
 
 

(CHINA) 

Combinado 
Freezer/ 

Refrigerador  
AEG 

“SANTO 70 
398 DT” 

 

(ALEMANHA) 

Combinado 
Freezer/ 

Refrigerador 
Frigidaire 

“FRT21H8CS” 
 
 

(EUA) 

Altura 1869 1865 1880 1650 1752,6 

Largura 700 698 601 695 752,47 

Profundidade 720 710 659 706 863,60 
 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: 

<http://www.brastemp.com.br>; <http://www.electrolux.com.br>; 
<http://www.electrolux.co.cn>; <http://www.aeg-hausgeraete.de>; 
<http://www.frigidaire.com>. Acesso em: 21mar. 2004 

NOTA: * Modelos do tipo “duplex” de maiores dimensões das empresas em questão (em 21 mar. 
2004) 

 
A diversidade cultural manifesta-se, também, com relação aos modos de vida e tipos de 

locais em que são dispostos os produtos, o que afeta o design dos mesmos, em termos de 
configuração, dimensionamento, tipos de manejo, recursos tecnológicos, dentre outros aspectos. 
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No Brasil, por exemplo, os refrigeradores geralmente são dispostos na cozinha e 
somente os modelos mais sofisticados das marcas possuem sistema frost-free. Já nos países 
asiáticos em geral, quase todos os refrigeradores e freezers têm sistema frost-free, e não são 
utilizados somente na cozinha, mas também na sala.  

No Japão, há modelos de refrigeradores, cujas portas tanto podem ser abertas tanto por 
cima, quanto por baixo (para quando se está sentado124) e que podem ser utilizados como 
bancada (ver Figura 503). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 503 - AMBIENTE COM REFRIGERADOR SANYO “ARC CUBE” (JAPÃO, DÉCADA DE 1990) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Não se costumam ter áreas de serviço nas residências e apartamentos da Europa, e a 

lavadora de roupa normalmente fica no banheiro, na cozinha, ou em outros ambientes. E alguns 
de seus mercados demandam eletrodomésticos de dimensões reduzidas, pela necessidade de 
instalá-los em ambientes pequenos. Para estes casos, há opções de lavadoras de roupa, por 
exemplo, com 400 mm de largura (ver Figura 504).  

... máquina de lavar roupa, na Itália, vai dentro do banheiro, porque a maioria das construções de lá são 
de mil e setecentos e não têm áreas de serviço. Então, as máquinas de lavar roupa têm que ser 
estreitinhas, pequenas, e, antes de entrar no banho, a pessoa tira a roupa e põe na máquina de lavar. [No 
Brasil,] a maioria das casas têm área de serviço, onde ficam as máquinas de lavar roupa, ou ficam para 
fora. Às vezes ficam para fora do espaço e ficam apanhando chuva... e, então, a máquina tem capa ou 
coisa assim (ENTREVISTADO “K”).
 
No Brasil, por sua vez, a lavadora de roupa geralmente é instalada na área de serviço 

das casas e apartamentos (ver Figura 505), ou fora das casas, quando não há área de serviço 

                                                      
124 Devido ao hábito dos japoneses de sentarem-se ao chão. 
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interna. Neste mercado, não têm sido comercializados modelos tão estreitos. As lavadoras de 
roupa mais estreitas da Multibrás, por exemplo, possuem 560 mm, e as mais estreitas da 
Electrolux possuem 590 mm. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 504 - DETALHE DE BANHEIRO, COM LAVADORA DE ROUPA ZANUSSI (ITÁLIA, 1997), LAVADORA 

DE ROUPA REX “RT600”(ITÁLIA, 2004) E LAVADORA DE ROUPA ELECTROLUX 
“EWT1201” (SUÉCIA, 2004) 

NOTA: Largura = 400 mm; as marcas Zanussi e Rex pertencem à corporação Electrolux 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 505 - ÁREAS DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS DE CLASSES “A” E “B”, COM: 1) LAVADORA E 

SECADORA DE ROUPA GENERAL ELECTRIC (IMPORTADAS DOS ESTADOS 
UNIDOS), 2) LAVADORA DE ROUPA BRASTEMP (BRASIL, 1998) 

_____________________________________________________________________________________ 
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Na Europa, encontram-se também opções de fogões com larguras mais reduzidas (ver 
Figura 506). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 506 - FOGÕES AEG “41035 VD-WC” (ALEMANHA, 2004) E ELECTROLUX “EWT1201” 

(SUÉCIA, 2004) 
NOTA: Larguras = 50 mm (AEG) e 497 mm (Electrolux) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O freezer, como observa o Entrevistado “K” (1998), “a gente traz para dentro da cozinha 

no Brasil, e, nos Estados Unidos, vai na garagem”. 
As transformações vivenciadas pelas sociedades, em termos de perfil da população e 

modos de vida, têm trazido implicações significativas ao design de produtos, como se pode 
observar no desenvolvimento de linhas de eletrodomésticos mais compactos no Brasil, em vista 
da necessidade de adaptar os produtos à redução de espaços arquitetônicos, sobretudo de 
apartamentos, em decorrência de fatores diversos, culturais, econômicos e sociais, dentre 
outros. São exemplos os refrigeradores e freezers da linha “Slim”, da Consul, que são mais 
estreitos do que o padrão médio de produtos deste segmento no Brasil (ver Figura 507). 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 507 - FREEZERS CONSUL DA LINHA “SLIM” (BRASIL, DÉCADA DE 1990) 
NOTA: Largura = 476mm 
_____________________________________________________________________________________ 
 
“O produto americano é [...] grandão, ‘caixona’! Aqui já não comporta esse tipo de 

produto; não cabe na casa da pessoa. Então, tem que se atender a realidade local, porque 
senão não tem mercado”, salienta a Entrevistada “M” (2001). 

Exemplos disto são os Side by Sides (combinados refrigerador/freezer), importados pela 
Multibrás, Electrolux e outras empresas. De acordo com o Entrevistado “L” (1998), o Side by 
Side é “imenso”, e a Multibrás tem tido cuidado ao importar esses produtos, pois os mesmos 
“têm, normalmente, mais de 80 centímetros de profundidade”, e geralmente ”não entram na 
porta” (ver Tabela 19 e Figura 508). 
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TABELA 19 - DIMENSIONAMENTO DE REFRIGERADORES SIDE BY SIDE, IMPORTADOS DOS 

ESTADOS UNIDOS PELA ELECTROLUX DO BRASIL E MULTIBRÁS (2004)  
 

Dimensões (mm) Side by Side  

ELECTROLUX SS680 

(importado dos EUA) 

Side by Side  

BRASTEMP 700 

(importado dos EUA) 

Altura 1783 1782 

Largura 917 914 

Profundidade 864 904 
 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: 

<http://www.electrolux.com.br>; <http://www.brastemp.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2004 
NOTA: Dimensões sem embalagem 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 508 - REFRIGERADORES SIDE BY SIDE BRASTEMP “700 INOX” E ELECTROLUX “SS680”, 

COMERCIALIZADOS NO BRASIL (IMPORTADOS DOS ESTADOS UNIDOS, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O Side by Side da Frigidaire (importado pela Electrolux do Brasil), apesar dos 

consumidores da “classe A” terem a cozinha “super grande”, normalmente “não passa na porta, 
não cabe no elevador [...]. A embalagem258, quando se vai tirá-la para cima, já pega no teto... É 
difícil de ajustar...”, relata a Entrevistada “G” (1998). O Entrevistado “D” (1998) acrescenta que, 
para se ter condições de se instalar um produto desses em uma casa, ou em um apartamento, 

                                                      
258 As dimensões, com embalagem, do Side by Side 700, importado pela Multibrás dos Estados Unidos, são as 

seguintes: altura = 1869 mm, largura = 1024 mm e profundidade = 1004 mm (Informação disponível em: 
<http://www.brastemp.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2004). 
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tem que se derrubar paredes e se fazer um projeto apropriado para isso. Por esta razão, acredita 
que tais produtos não terão uma boa aceitação no mercado.  

Além da questão do dimensionamento, os Side by Side apresentam um “fabricador de 
gelo” (ice-maker) (ver Figura 509) que atende a uma especificidade cultural do norte-americano, 
distinta neste aspecto à do brasileiro. “Eles querem o gelo quebradinho no copo. A gente não os 
vê colocando ‘cubinhos’ de gelo como no Brasil”. No Brasil, costuma-se deixar as bebidas 
gelarem no refrigerador, e por isso não se acrescenta tanto gelo259. “Tanto é que brasileiro diz 
que se acrescentar gelo fica ‘aguado’”. Deste modo, “trazer um refrigerador que tem um moedor 
de gelo na porta” trata-se, culturalmente, de “uma imposição de um hábito que o brasileiro não 
tem”, afirma a entrevistada “A” (1998). 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 509 - DETALHE MOSTRANDO ICE-MAKER DO SIDE BY SIDE BRASTEMP “700” 

(IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS, 2002) E DETALHE MOSTRANDO FREEZER 
COM FORMAS DE GELO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX “DC47” (BRASIL, 2002) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Em relação ao ice-maker, os europeus também não têm o hábito de usá-lo, assim como 

os brasileiros também não, diferentemente do norte-americano, que o considera essencial, por 
consumir muita bebida com gelo, observa o Entrevistado “D” (1998).  

Exemplos como este destacam a necessidade, já mencionada por IIDA (1990), dentre 
outros, de se considerar as diferentes características de cada povo, quando se realiza a 
exportação e a importação de produtos, de modo a adequá-los aos contextos e usos específicos. 

No Japão, a grande necessidade de racionalização no aproveitamento dos espaços tem 
se refletido na redução do dimensionamento dos eletrodomésticos em geral, como se pode 
observar, por exemplo, no caso dos fogões (ver Figura 510). 

 
                                                      

259 No Brasil, costuma-se utilizar gelo conformado em formas geométricas. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 510 - FOGÕES ELÉTRICOS NATIONAL “KZ-SHSW32A” E “KZ-K221C” (JAPÃO, 2004) 
NOTA: Dimensõres: 1) largura = 749mm, profundidade = 563, altura = 230; 2) largura = 590mm, 

profundidade = 521, altura = 180 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Há necessidade de inserção de componentes específicos no design de produtos para 

determinados mercados, em vista da diversidade cultural, a exemplo do “porta-ovos” em 
refrigeradores do Brasil (ver Figuras 514 e 515). 

 
O Brasil, por exemplo, tem características muito próprias. Um exemplo é o hábito de consumir ovos. 
Nenhum país do mundo consome tantos ovos quanto o Brasil. Talvez pela herança cultural portuguesa, os 
brasileiros também gostem de ovos. Muitas pesquisas nossas mostraram que, a decisão no ponto de 
venda, na compra de refrigerador, muitas vezes é feita pelo tamanho do porta-ovos. Às vezes a gente fica 
pensando, "Ah, isso é besteira!", mas às vezes ganha-se uma venda, porque a dona de casa, na hora que 
vai comprar o refrigerador, ela chega e diz "Ah, adorei esse refrigerador, porque cabem 24 ovos!". Já na 
Argentina, por exemplo, a mulher não quer saber de porta-ovos, porque lá ela compra os ovos 
naquela embalagem de isopor ou de papelão, e guarda assim no refrigerador. E a brasileira, de um 
modo geral, não guarda na embalagem. Ela tira, ovinho por ovinho, e os coloca no porta-ovos 
GAMA JÚNIOR, 2001). [sem grifo no original] 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 514 - DETALHES DOS REFRIGERADORES ELECTROLUX “DC47” E “DFF44”, MOSTRANDO 

PORTA-OVOS E PORTA-LATA (BRASIL, 2002) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 515 - DETALHES DOS REFRIGERADORES CONSUL  “CRC 23 C” (BRASIL, 1997) E “330” 

(BRASIL, 2001) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
O desenvolvimento da tecnologia não ocorre de modo uniforme nas várias sociedades, 

variando também os requisitos de uso dos produtos, em termos de recursos tecnológicos, entre 

pessoas de culturas distintas. 

O Side by Side “GRD-267DTU” (ver Figura 522), por exemplo, da empresa coreana LG, 
possui sistema multimídia digital, que possibilita assistir TV, acessar Internet e ouvir música. Este 
produto já vem sendo comercializado na Inglaterra, dentre outros mercados, mas não há, ainda, 
nenhum modelo com sistema similar sendo comercializado no Brasil.260  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
260 Informações disponíveis em: <http://www.lge.co.uk>. Acesso em: 09 abr. 2004 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
FIGURA 522 - SIDE BY SIDE SAMSUNG “GDR-267DTU” (CORÉIA DO SUL, 2004) 
FONTE: Disponível em: <http://www.lge.co.uk>. Acesso em: 09 abr. 2004 
_____________________________________________________________________________________ 
 
No Japão, há modelos de lavadoras de roupa que possuem sistema de deodorização 

antibacteriana com Prata ionizada, para desinfecção de roupas. Há, também, refrigeradores com 
sistema para desinfecção do ar do ambiente, por meio de ionização germicida, e, ainda, painel 
de cristal líquido, com funções de timer, indicação de período de retenção de comida, mensagem 
de voz, agenda, calendário, dentre outras, ainda não incorporadas nos produtos desenvolvidos 
para o mercado brasileiro e outros (ver Figuras 523, 524 e 525). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 523 - ILUSTRAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE DEODORIZAÇÃO ANTIBACTERIANA COM 

PRATA IONIZADA DA LAVADORA DE ROUPA SHARP “ES-KG83V” (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 524 - ILUSTRAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DO AR EXTERNO POR 

IONIZAÇÃO GERMICIDA DO REFRIGERADOR SHARP “ES-PV50H” (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

   
 
FIGURA 525 - ILUSTRAÇÃO DO PAINEL DE CRISTAL LÍQUIDO DO REFRIGERADOR SHARP “ES-

PV50H”, COM TIMER, AGENDA, CALENDÁRIO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES (JAPÃO, 
2004) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Os requisitos de uso dos produtos também variam em questões de segurança, em vista 
da diversidade cultural e de legislação entre mercados. A Europa, por exemplo, é “muito mais 
cuidadosa” neste aspecto do que o Brasil. “Às vezes, em um país de lá, que é mais rigoroso em 
termos de segurança, principalmente no que se trata da criança, tem que ter lock261 [nos 
produtos], além de outros detalhes”, afirma a Entrevistada “H” (1998) (ver Figuras 528 e 529). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
261 [Lock é um termo em inglês que se refere, no texto, à “trava”.] 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 528  DETALHE DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (PROTEÇÃO DE BOTÕES DE COMANDO E 

BARRA PROTETORA DA ÁREA DE PANELAS) DE UM FOGÃO DA AEG (EUROPA, 1997); 
DETALHE DE FOGÃO WHIRLPOOL, MOSTRANDO SISTEMA DE SEGURANÇA DE FORNO, 
CUJA TEMPERATURA MÁXIMA EXTERNA DO VIDRO É DE 55OC (EUROPA, 1997) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 529 - FOGÃO ELECTROLUX “EK 6173”, COM TRAVA DE SEGURANÇA NAS PORTAS (SUÉCIA, 1998) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Os produtos diferenciam-se significativamente, “de região para região, em função das 

diferenças de “hábitos de uso e de segurança”.  
O Entrevistado “E” (1998) relata que foi desenvolvido um liquidificador para o mercado 

brasileiro, que “tem um sistema de segurança que, quando a pessoa tira a tampa, ele desliga. 
Isso para evitar que a criança tire a tampa e enfie a mão dentro, por exemplo. Todas as 
lavadoras de roupa do Brasil têm esse sistema; quando a pessoa abre a tampa, ela desliga”. O 
problema é que as pessoas às vezes burlam o sistema de segurança; “... enfiam um negócio no 
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buraquinho, para acioná-la e vê-la funcionando, etc”. E “é por isso que estão sendo feitas com 
tampa de vidro” (ver Figuras 530 e 531). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

            
FIGURA 530 - DETALHES DAS LAVADORAS DE ROUPA CONSUL “AUTOMÁTICA 5KG” E BRASTEMP 

“ADVANTECH WASH 8KG”, MONSTRANDO OS TAMPOS COM JANELA (BRASIL, 2002) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

  
 
FIGURA 531 - DETALHES DAS LAVADORAS DE ROUPA ELECTROLUX “TURBO LIMPEZA 8KG” E 

“PREMIUM ELETRÔNICA AUTO-AQUECIMENTO 8KG”, MOSTRANDO OS TAMPOS 
COM JANELA (BRASIL, 2002) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

“... o povo brasileiro tem o hábito de não reclamar, de não ser tão exigente. Já o europeu 

é mais exigente, e o americano, principalmente, qualquer coisa, processa...”, afirma o 
Entrevistado “E” (1998). E a influência destes povos tem contribuído para que os brasileiros se 
conscientizem mais acerca da questão de segurança. 

A durabilidade dos produtos também varia entre os mercados. O Entrevistado “L” (1998) 
relata que produtos de marcas como a Bauknecht (marca de topo da Whirlpool na Europa), 
Siemens, Mielle, dentre outras européias, “custam caro uma barbaridade, mas têm garantia de 
vários anos. Duram quinze sem dar problemas, e tem gente que tem o produto há cinqüenta 
anos...”. 
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Em mercados como da Suécia, por exemplo, percebe-se uma maior atenção com 

relação a pessoas idosas e deficientes físicos. Isto tem se refletido no desenvolvimento de 
produtos mais “fáceis de manipular, de visualizar...”, como observa o Entrevistado “F” (1998). Um 
exemplo é o combinado freezer/refrigerador Electrolux Sensa Hand262, dentre outros produtos, 
cujos puxadores foram desenvolvidos com uma ergonomia adequada ao uso por esse tipo de 
pessoas (ver Figura 532). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

       
 
FIGURA 532 - COMBINADO REFRIGERADOR/FREEZER ELECTROLUX “SENSA HAND” E DETALHE DE 

PUXADOR DE REFRIGERADORES E FREEZERS VERTICAIS ELECTROLUX (SUÉCIA, 1998) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Existem produtos tipicamente utilizados por determinados mercados. Um exemplo é o 

liquidificador, que, segundo a Entrevistada “A” (1998), “quase só vende no Brasil”. Enquanto a 
maioria dos outros mercados “compra mixer e outras coisas”, “as brasileiras gostam de bater 
tudo no liquidificador; até massa de bolo!”. 

As pesquisas realizadas sobre o uso dos eletrodomésticos salientam a necessidade de 

uma maior atenção, por parte dos designers, em relação às características, necessidades e 

anseios particulares das pessoas de culturas diversas, no desenvolvimento de produtos. 
De vez em quando a gente faz, na área de design, estudos do comportamento da dona de casa comum. 
Uma pessoa nossa vai e entra na casa e pede para fotografar a geladeira, de porta aberta. E fotografa 
também alguns detalhes da casa, da cozinha, da lavanderia, e depois a gente analisa. E a gente vê que o 
que está dentro da geladeira da pessoa da Bahia é totalmente diferente do que a da pessoa de 
Manaus, de Belém... Em Belém, Manaus, naquela região, as pessoas comem muitas coisas da 
Amazônia; aqueles produtos que só existem lá. [...] têm sabores diferentes, são preparados de forma 
diferente. O açaí é um exemplo. O paraense comum é muito mais forte. Ele não vive sem o açaí. Ele usa 
aquilo para fazer suco, doce, o molho da carne... Ele usa tanto para o doce, quanto para o salgado. [...] Lá, 
quando se abre a geladeira, e os produtos são todos diferentes. É claro que sempre vai ter um ou outro 
produto que vai ser nacional, mas a base da alimentação é bem diferente. Então, será que nós não 

                                                      
262 Este produto recebeu o Prêmio Handtaget de Design, da Rainha Silvia da Suécia, em 1998. 
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deveríamos fazer um fogão, uma geladeira, específicos para esse povo, que se identifique mais 
com os seus hábitos? Eu acredito que sim (GAMA JÚNIOR, 2001). [sem grifo no original] 
 
O reconhecimento da qualidade do trabalho dos designers brasileiros tem levado as 

corporações a delegarem aos mesmos o desenvolvimento de determinados produtos para outros 
mercados, além do brasileiro. A Multibrás, por exemplo, além de ser responsável pelo 
desenvolvimento de produtos para a América Latina, tem desenvolvido alguns para a Índia, 
China, Europa, e, inclusive, para os Estados Unidos, onde se encontra sediada a matriz da 
Whirlpool, que possui seu próprio centro de design. 

A Entrevistada “M”, Designer de ergonomia e usabilidade da Multibrás, relata a 
experiência de desenvolvimento, pela Multibrás, de um refrigerador para a Índia, com a 
participação de designers e outros profissionais brasileiros, e mais três indianos, das áreas de 
Engenharia e Marketing. 

Esse refrigerador que foi desenvolvido para a Índia, por exemplo, só é comercializado lá. Não tem 
mercado para cá, apesar de muitas pessoas terem-no achado interessante. Ele é todo focado nos 
hábitos alimentares de lá. Eles não consomem carne. O que vai lá dentro, no mínimo em 50%, é água. 
Eles quase não colocam nenhum tipo de carne. Frutas e água é praticamente o que vai lá dentro. Então, 
eles precisam de mais espaço para colocar garrafas. A prateleira que temos aqui é a mesma, só que 
aqui nós temos uma prateleira para água, e lá eles têm duas. É um produto global, porque é feito com a 
mesma plataforma, só que lá tem que se ter, por exemplo, chave na porta, para que os macacos 
não roubem alimentos, enquanto que aqui não é preciso ter. Lá se tem o costume de utilizar 
pezinhos altos nos refrigeradores, para facilitar a limpeza do chão. Aqui o refrigerador não tem pé. 
Então, são necessárias adaptações, porque senão não vende. Se fizermos um único produto, que 
mais ou menos atenda um pouquinho aqui e lá, não vai agradar nem um, nem outro, porque eles 
não vão ter a sua identidade no produto (Entrevistada “M”, 2001). [sem grifo no original] (ver Figura 
537) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

          
 
FIGURA 537 - DETALHES DE EXTERIOR E INTERIOR DE UM REFRIGERADOR DA WHIRPOOL 

(INDIA, 2001)  
NOTA: Design desenvolvido pelo Centro de Design da Multibrás, com a participação de indianos 

das áreas de engenharia e marketing; a prateleira superior possui uma parte removível, 
para o acondicionamento de vasilhas maiores com água. 

_____________________________________________________________________________________ 
 



 26

 
 

Nesta experiência, “os designers que trabalharam foram diversas vezes para a Índia, 
para fazer pesquisa, ir à casa de consumidores, para entender mais aquele mundo, que é muito 
diferente”, lembra Gama Júnior (2001). 

O fato de não existir, de um modo geral, uma diferenciação dos produtos para os 

diferentes mercados internos de cada país, como no caso do Brasil, por exemplo, “é um 

problema” para os designers e para a indústria, em função da “diferença cultural” que se tem 

entre as várias regiões, conforme salienta o Entrevistado “D” (1998). 
A abordagem genérica no design de produtos tem levado a certas adaptações informais 

realizadas pelos próprios usuários, a fim de melhor atender suas necessidades específicas. No 
Nordeste do Brasil, por exemplo, o freezer horizontal tem sido utilizado de uma forma distinta, 
em relação ao Sul do país, onde se costuma acondicionar sorvetes, bebidas e carnes, dentre 
outros produtos. De acordo com o Entrevistado “D” (1998), os nordestinos “utilizam-no para 
resfriar coco, para fazer barra de gelo”. Assim, há situações em que enchem o freezer de água 
para fazer barra de gelo, e outras em que enchem-no de água de coco “e fazem um furo no 
gabinete do produto, para servir esse côco gelado na praia”.  

Exemplos como este confirmam a visão de Certeau (1994), segundo a qual a 

criatividade popular consegue compor maneiras diversas de utilizar os produtos, ainda que estes 

sejam impostos de uma forma padronizada pela ordem econômica dominante.  
Da mesma forma, compreende-se que a “produção de massa” e o “consumo de massa” 

de produtos não resultam, necessariamente, em uma “cultura de massa”, ou seja, na absorção 
passiva dos bens de consumo e na homogeneização das culturas. Conforme o entendimento de 
Baudrillard (1993) e Braudel (1969), dentre outros, percebe-se o caráter ativo da relação dos 
indivíduos com os objetos, que ganham significados particulares, no processo cultural em que se 
inserem. 

Os requisitos de uso dos produtos fazem parte de um processo dinâmico, e a 
diversidade cultural precisa ser considerada com muita atenção no design industrial, a fim de se 
buscar atender os anseios e as necessidades fundamentais das pessoas, nos contextos plurais 
e no seio das transformações culturais, sociais, ambientais e econômicas, dentre outras, 
vivenciadas pelas mesmas na sociedade.  
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