
 

TRADUÇÃO DOS REQUISITOS SIMBÓLICOS 

 

No setor moveleiro, a diversidade cultural tem se manifestado no design industrial, no que 

tange aos requisitos simbólicos dos produtos, em aspectos tais como, por exemplo: preferência por 

determinados tipos de composições formais, cores e acabamentos, dentre outros. 

Verifica-se, de um modo geral, a coexistência de uma pluralidade de tendências de design de 

móveis nas sociedades em geral, refletindo a multiplicidade de culturas que as compõem, inclusive 

entre pessoas pertencentes a determinados grupos e classes sociais, e territórios politicamente 

delimitados.  

É possível, porém, identificar-se, conforme relatam os designers entrevistados das empresas 

Bertolini, Carraro, Escriba e Rudnick, certas características predominantes no design de produtos dos 

vários mercados.  

Na Europa, por exemplo, com exceção da Itália, onde se costuma ter um design mais arrojado, 

os móveis “são mais tradicionalistas; têm desenhos mais clássicos [...], com linhas mais sóbrias. [...] A 

Alemanha está começando com uma linha um pouquinho mais arrojada, mas ainda com restrições”, 

segundo Torresan (2001). De acordo com a Entrevistada “AD” (2001), “... os italianos têm um design 

mais suave, mais humano, enquanto que, os Alemanha são mais racionalistas, mais pragmáticos”.  

Predominam as configurações retilíneas e racionais no design de móveis da Alemanha, 

refletindo a cultura de sua sociedade e princípios do Funcionalismo, embora as mesmas coexistam 

outras mais tradicionais e rebuscadas (Figuras 291 a 296). 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

 

FIGURA 1 - DORMITÓRIOS DE CASAL DA HÜLSTA (ALEMANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 2 - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DA HÜLSTA (ALEMANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
 

  
 
FIGURA 3 - MÓVEIS DE COZINHA DA NOBILIA INTERNATIONAL (ALEMANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

Na Itália, móveis com configurações mais arrojadas coexistem com outras tradicionais (Figuras 

299 a 301). 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 4 - COZINHAS DA LINHA “MODERNE” DA ASTER CUCINE (ITÁLIA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
 
FIGURA 5 - COZINHAS DA LINHA “TRADIZIONALI” DA ASTER CUCINE (ITÁLIA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
 
FIGURA 6 - ESTANTE E MÓDULOS COMPONÍVEIS DE SALA DE ESTAR DA LEMA (ITÁLIA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Na Espanha, há uma forte demanda por móveis com linhas mais tradicionais, apesar de 

existirem também móveis com linhas modernas. A empresa espanhola Puchades Mobiliario, por 
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exemplo, desenvolve três linhas de móveis, assim denominadas: Mobiliario Clássico, Mobiliario 

Neoclássico e Mobiliario Moderno (Figuras 303 e 309). 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  

‘ 
FIGURA 7 - DORMITÓRIOS DE CASAL DA LINHA “MOBILIARIO CLÁSSICO”, DA PUCHADES MOBILIARIO 

(ESPANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
 
FIGURA 8 - DORMITÓRIOS DE CASAL DA LINHA “MOBILIARIO MODERNO” DA PUCHADES MOBILIARIO 

(ESPANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

Nos Estados Unidos, encontram-se, desde móveis com configurações “Kitsch” até as 

contemporâneas, predominando aquelas que se enquadram no chamado “Traditional American Style”, 

caracterizado por influências do estilo tradicional inglês, em tons sóbrios, escuros, e com detalhes e 

acabamentos rebuscados e envelhecidos (Figuras 313 a 323). 

 

... Nos Estados Unidos, tem-se ainda aquela tradição da Inglaterra, de sistemas ingleses de móveis 
grandes e bem trabalhados. ...Os tecidos nos Estados Unidos são muito bons, mas são mais tradicionais. 
Eles vão aumentando mais a qualidade do produto do que propriamente desenvolvendo o design, que muda muito 
pouco (TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

   
  

FIGURA 9 - DORMITÓRIOS E DETALHE DA CABECEIRA DA CAMA, DA BROYHILL FURNITURE 
INDUSTRIES INC. (EUA, 2004) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

  
  
FIGURA 10 - MÓVEIS DE SALAS DE ESTAR DA KIMBALL HOME (EUA, 2004) 
NOTA: As fotos dos móveis, apresentadas nesta figura, não se encontram em escala proporcional entre si 
___________________________________________________________________________________________ 
 



design industrial e diversidade cultural: sintonia essencial  

 

 

Design industrial e diversidade cultural: a tradução dos requisitos simbólicos 

672 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
  
FIGURA 11 - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO RESIDENCIAL (HOME OFFICE) DA KIMBALL HOME (EUA, 2004) 
NOTA: As fotos dos móveis, apresentadas nesta figura, não se encontram em escala proporcional entre si 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

  
 
FIGURA 12 - MÓVEIS DE COZINHA DA MASCO CORP., CABINET GROUP (EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

No Japão, o design de móveis tem apresentado formas de expressão particulares e plurais, 

caracterizando-se, por um lado, pelas influências de sua arquitetura de interior tradicional e pelos 

hábitos culturais de seu povo, e, por outro lado, pela dinâmica das transformações econômicas e 

sociais, e incorporação de certas influências ocidentais, sobretudo a partir da segunda Guerra Mundial.  

Os produtos japoneses, de um modo geral, identificam-se com a “simplicidade”, “compacidade” 

e “precisão nos detalhes”, como observam Dietz e Mönninger (1994, p. 15-17), convergindo com 

princípios do Funcionalismo. Apresentam um “caráter modular”, emergente das raízes culturais da 

sociedade, que valoriza muito a estética visual e possui uma necessidade vital de maximizar o uso dos 

espaços (Figuras 324 a 332). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 13 - ARMÁRIO DE COZINHA DO GREENTEA DESIGN E BALCÃO LATERAL DA TANSU (JAPÃO, 

2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
 
FIGURA 14 - MÓVEIS DE SALAS DE JANTAR DA ISAMIYA CO., LTD. E DETALHES DE MESA E ESTANTES 

(JAPÃO, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
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O caráter minimalista encontra-se muito presente nos móveis da empresa japonesa Muji227 -  

cujos princípios básicos de desenvolvimento de produtos compreendem o uso de linhas e formas 

“limpas” (clean) e a eliminação de elementos supérfluos – e de outras empresas (Figuras 327 a 332). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

   
 
FIGURA 15 - MESA RETANGULAR E ESCRIVANINHA DA MUJI (JAPÃO, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

                                                        
227 Dados disponíveis em: <http://www.mujionline.com/know.html>. Acesso em: 08 mar. 2004. 



 

 
  
FIGURA 16 - SALA DE JANTAR E COZINHA COM MÓVEIS DA ISAMIYA CO., LTD. (JAPÃO, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
  

  
 
FIGURA 17 - MÓVEIS DE DORMITÓRIO DA ISAMIYA CO., LTD. (JAPÃO, 2004) 
NOTAS: As fotos apresentadas nesta figura não se encontram em escala proporcional entre si 
___________________________________________________________________________________________ 
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O design de móveis do Brasil, por sua vez, tem expressado fortes influências estrangeiras, 

sobretudo européias, ao longo de sua história, fato que se revela até os dias atuais, conforme 

demonstram os produtos e os relatos dos designers entrevistados nos estudos de casos. 

Verificam-se certas similaridades entre modelos de móveis de empresas diversas (Figuras 333 

a 337), em parte devido à permeabilidade a influências estrangeiras, e, por outro lado, pelo problema 

de cópias. 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 18 - DORMITÓRIO DA PUCHADES E ROUPEIRO DA HERMANOS VAQUER (ESPANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 19 - DORMITÓRIO DA TODESCHINI (BRASIL, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 20 - DORMITÓRIO DA BERTOLINI (BRASIL, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 21 - DORMITÓRIO DA CELMAR (BRASIL, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 22 - DORMITÓRIO MAREL “CORPO NOGAL 02 / FRONTAIS CIELO BRANCA 15”(BRASIL, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
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O design de móveis norte-americano “é bastante atípico”, e, em relação ao mesmo, o design 

de móveis do Brasil “estaria mais próximo do europeu”, segundo Rodrigues (2001) (Figuras 341 a 344). 

No entanto, apesar desta maior proximidade do design do móvel brasileiro com aquele desenvolvido na 

Europa, percebem-se diferenças significativas. O móvel espanhol, por exemplo, costuma ser “mais 

trabalhado” do que o brasileiro, como observa Torresan (2001). 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 23 - ESTANTES / TV-SETS DA RUDNICK (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
 
FIGURA 24 - DORMITÓRIOS DE SOLTEIRO E CASAL DA RUDNICK (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 



 

  
 
FIGURA 25 - MÓVEIS DE COZINHA DA RUDNICK (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
 

  
 
FIGURA 26 - SALAS DE JANTAR DA RUDNICK (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Os requisitos simbólicos dos móveis variam também entre culturas diversas quanto às cores.  

Verifica-se, atualmente, uma preferência maior por móveis com cores claras no Brasil (Figura 

346). 
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... aqui [no Brasil] os móveis não podem ser tão escuros, tão pesados. [...] De repente, a Itália decidiu que a 
madeira escura era a tendência, e, então, aqui, no Brasil, todo mundo tem que fazer móvel tabaco. E isso é 
horrível, porque muitas vezes não funciona. E a gente percebeu que as pessoas não engolem tanto isso 
assim, porque a gente fez, por exemplo, móveis [na cor] Tabaco, que na pesquisa não foram aceitos. As pessoas 
falaram: "Eu não quero um dormitório escuro desses, porque eu acho que é pesado" (Entrevistada AD, 2001). 
[sem grifo no original] 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 27 - DORMITÓRIO DE CASAL E MÓVEIS DE COZINHA DA BERTOLINI (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 “Para os Estados Unidos e Alemanha, os móveis são mais escuros, e, inclusive, as cores são 

mais tradicionais e não vendem no mercado brasileiro de jeito nenhum. Aqui temos o Tabaco, que não 

vende lá, e eles têm o Maple, que não vende aqui”, segundo Torresan (2001) (Figura 348). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 28 - DORMITÓRIOS DE CASAL, SALA DE JANTAR E BALCÃO LATERAL DA KIMBALL HOME (EUA, 

2004) 
___________________________________________________________________________________________ 



 

Móveis com aparência envelhecida e deteriorada costumam agradar os norte-americanos e 

são por estes valorizados (Figura 350). 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
FIGURA 29 - DETALHES DE MÓVEIS DE DORMITÓRIOS DA BROYHILL FURNITURE INDUSTRIES INC. 

(EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

A linha de móveis Cocktail & Table (Figuras 351 e 352), exportada pela Carraro para os 

Estados Unidos, apresenta características que ilustram este fato. 

 

Cocktail & Table - é um móvel que está muito em moda nos Estados Unidos, tem um acabamento chamado 
Santa Fé, onde o pinus tem todo um trabalho que faz como que o móvel pareça recuperado, e o ferro 
apresenta a característica de enferrujado. Isso a gente tenta buscar em desenvolvimento de tintas, 
imitando a cor ferrugem, fazendo furos de cupim (TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
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___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 30 - DETALHE DE MÓVEL DA CARRARO, FABRICADO PARA EXPORTAÇÃO PARA OS ESTADOS 

UNIDOS (2001) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 31 - DETALHE DE MESA DA LINHA COCKTAIL & TABLE DA CARRARO, FABRICADA PARA 

EXPORTAÇÃO PARA OS ESTADOS UNIDOS (2001) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

“O brasileiro não é tão tradicionalista na decoração, quanto o espanhol e o norte-americano. 

Ele aceita bem mudanças, assim como o italiano”, segundo Torresan (2001). No entanto, conforme 

observa Calejo (2001), as cores prediletas dos brasileiros costumam ser as neutras e frias para os 



 

móveis de escritórios, assim como ocorre no caso dos automóveis, enquanto que, em países europeus, 

como a Alemanha, por exemplo, utilizam-se muito mais produtos coloridos (Figuras 353 e 354). 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 32 - DIVISÓRIAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, DA ESCRIBA (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 33 - ESTANTES COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO, DA ALUOFFICE (ALEMANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
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Os franceses também utilizam mais cores em móveis, comparativamente aos brasileiros, como 

se pode observar em móveis de cozinha (Figura 355). 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 
FIGURA 34 - MÓVEIS DE COZINHA DA SCHMIDT E OPÇÕES DE CORES DAS FACHADAS (FRANÇA, 2004) 
NOTA: As opções incluem o branco 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Mesmo em um mesmo país, com o Brasil, por exemplo, a diversidade cultural se manifesta em 

suas várias regiões, resultando em diferenças de requisitos simbólicos, a exemplo dos tipos de cores. 

“Tem situações bem típicas, como a de Minas Gerais, onde trabalham com o jacarandá e a sucupira. 

No Nordeste, eles já pedem cores mais claras. E, no Sul, pedem cores um pouco mais escuras, pelas 

características da região”, afirma Rodrigues (2001).  



 

 

As cores no Norte são mais claras. Pelo sol, pelo calor, a pessoa quer um móvel mais clarinho. No Sul, 
conforme se vai descendo, começam a se modificar algumas cores. No Sul, por exemplo, é normal a cor 
tabaco, enquanto que no Norte é a cor cerejeira, marfim. Apesar de, no Sul, também se usar alguma cor 
clara, isto acontece mais em cozinha. Em dormitórios é um pouquinho mais escura (TORRESAN, 2001). 
[sem grifo no original]  

 

Em termos de cores de móveis para escritórios, Calejo (2001) observa que, no Brasil, “o 

arquiteto tem uma tendência a usar muito mais cor no Nordeste do que no Sul”. 

Os requisitos simbólicos dos produtos variam, também, de acordo com as classes sociais, 

confirmando a visão de Bourdieu (1974; 1979), acerca da correspondência entre os “estilos de vida” de 

classes e grupos sociais e a “percepção estética”, e sobre o caráter de “distinção social” que se 

estabelece a partir do valor simbólico dos bens de consumo. 

Observam-se, por exemplo, preferências por determinados tipos de acabamento de móveis, de 

acordo com classes sociais distintas. As pessoas da classe C costumam preferir o tipo “brilhante”; as 

da classe B, o tipo “semi-brilho”; e as da classe A, o tipo “fosco”, relata Trevisan (2001) (Figuras 356 a 

358). 

“O móvel, quanto mais popular, mais brilho tem que ter, e quanto mais sofisticado, mais fosco”, 

observa Torresan (2001), que relata que há uma grande variação de acabamento, em termos de 

aparência, em função dos mercados, e que, na Carraro, trabalha-se “com móveis mais caros bem mais 

foscos”. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 35 - DORMITÓRIOS DA LINHA VERONA DA RUDNICK, COM ACABAMENTO NAS CORES MOGNO 

E MARFIM BRILHANTES (BRASIL, 2000) 
___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 36 - DORMITÓRIOS MASTER E DA LINHA VISION DA RUDNICK, COM ACABAMENTO NAS CORES 

TABACO E MARFIM ACETINADOS (BRASIL, 2000) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
 
FIGURA 37 - DORMITÓRIOS PROJETADOS DA RUDNICK, COM ACABAMENTO NAS CORES TABACO E 

MARFIM FOSCOS (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Móveis industrializados direcionados a classes sociais de menor poder aquisitivo têm 

apresentado, em geral, acabamentos mais rebuscados (com brilho, frisos decorativos, cromados, etc.), 

a exemplo dos móveis das linhas mais populares da empresa Carraro (Figuras 359 e 360). 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 38 - CAMAS (CASAL E SOLTEIRO) E CRIADOS-MUDOS DA CARRARO (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 39 - CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS “CARLA” DA CARRARO (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 

 

O design de produtos do setor moveleiro no Brasil tem acompanhado certas tendências 

cíclicas, sobretudo no que tange aos materiais e acabamentos superficiais dos mesmos. Assim, por 

exemplo, houve um período em que se usou muito a imbuia, na década de 1970, mais tarde a 

cerejeira, nos anos de 1980. Depois, surgiu o mogno, o marfim, o tabaco, o castanho... E, conforme 

observa Rodrigues (2001), os estilos dos móveis mantêm um vínculo estreito com as características 

dos materiais utilizados (Figuras 361 a 366). 

 
Passou-se do ciclo do marfim para o tabaco, e deste para o castanho. É claro que cada cor destas exige um tipo 
de desenho. Antes do marfim nós tínhamos o mogno, e, na época deste, os nossos produtos eram bem 
arredondados. Na época da cerejeira, os produtos eram entalhados, o que também era uma característica. O 
marfim deu uma simplificada, porém não o suficiente, e foi com o tabaco que os produtos assumiram linhas retas, 
mais puras. Com o castanho, a tendência é continuarem as formas retas. 
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No caso da cerejeira, por exemplo, que é uma madeira fácil de entalhar e é boa e resistente, costumava-se 
entalhá-la. E, de repente, veio o pinus, no qual já é difícil de dar acabamento. Mas o pinus veio como uma vela, 
que veio e sumiu em um instante. Então, veio o mogno, que já é mais difícil de entalhar. Então, foi deixado o 
entalhe, e vieram mais as formas curvas, redondas... No caso do marfim, que veio agora, as formas são bem mais 
limpas. E agora o tabaco veio com a moda de uns 30 anos atrás, com formas retas, quadradas, com cromados, 
branco. Então, atrás de uma essência de madeira vem sempre um estilo (RODRIGUES, 2001). [sem grifo no 
original] 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 40 - DORMITÓRIO “RK 40” DA RUDNICK (1971) 
NOTA: Móveis em madeira de Imbuia 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 41 - DORMITÓRIO “ARTESANAL” DA RUDNICK (DÉCADA DE 1980) 
NOTA: Móveis em madeira de Cerejeira envelhecida 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 42 - ESTANTES RUDNICK “MARAJÓ” E “ALPES” (DÉCADA DE 1980) 
NOTA: Estante Marajó em madeira de Cerejeira envelhecida, entalhada a mão; Estante Alpes em madeira 

de Cerejeira 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 43 - CONJUNTO “PARATI PINUS” DA RUDNICK (DÉCADA DE 1980) 
NOTA: Móveis em madeira de Pinus 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 44 - DORMITÓRIO “IBIZA PLUS” DA RUDNICK (DÉCADA DE 1993) 
NOTA: Móveis em madeira de Mogno 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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FIGURA 45 - DORMITÓRIO “FLEX TEEN” DA RUDNICK (2003) 
NOTA: Móveis em madeira de Marfim 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Observa-se também uma tendência “cíclica” nos gostos das pessoas, sendo que as classes 

hierarquicamente “inferiores” vão incorporando certos gostos das “superiores”, que, por sua vez, vão 

adquirindo novos, mantendo o caráter de distinção social. 

 

... a história do acabamento das cores em móveis é bem peculiar, porque são ciclos que acontecem. 
Normalmente a cor que a classe A consome é a que amanhã a classe B vai estar consumindo, e depois vai 
chegar na classe C. O marfim, por exemplo, começou na classe A. O marceneiro fazia o produto em madeira de 
marfim, em lâmina de marfim, e depois isso partiu para a classe B. Os nossos produtos, há 4 anos atrás, entraram 
fortemente no marfim. E antes era a cor mogno. Hoje, no popular, na classe C, já se vende muito o marfim. E isso 
vai gerando um ciclo. Depois do marfim veio o tabaco, que passou depois para a classe B, e hoje já está 
começando a entrar na classe C. E, na classe A, já entrou o castanho, que nós já estamos começando a produzir 
na B, e, com certeza, amanhã ou depois vai entrar na C também. [...] A tendência é a de que amanhã, ou depois, 
volte o mogno, a cerejeira...; as cores que sempre vão se repetindo (RODRIGUES, 2001). [sem grifo no original] 
 

As tendências de design também tem sido influenciadas pelos recursos tecnológicos 

empregados. “O uso de papéis vai facilitar que se tenham mais cores. Hoje, no mercado, o uso de 

cores é limitado. A tendência é a de que se tenha uma abrangência muito maior de cores com a 

existência desses papéis”, observa Rodrigues (2001).  

“Existe uma diferença muito grande no mercado brasileiro”. Entretanto, as empresas em geral 

têm tratado “nacionalmente” a questão do design de produtos e adotado estratégias de segmentação 

de mercado, trabalhando com determinadas linhas de produtos. “... no mercado do Mercosul, tem-se 

uma tendência mais do Sul do Brasil... Então, mais ou menos o que é feito para esse segmento de 

mercado, é feito para o Mercosul”, afirma Torresan (2001). 

A Escriba, que atua no segmento de móveis para escritório, não tem diferenciado o design de 

seus produtos, de acordo com os mercados regionais, assim como das empresas em geral que 

participam deste segmento. 



 

O design de móveis para escritório do Brasil traz fortes elos com princípios do Funcionalismo e 

tem convergido, sobretudo, com tendências européias. 

A seleção de móveis para escritório e o planejamento dos mesmos em ambientes de trabalho 

têm estado bastante vinculados à atuação profissional dos arquitetos. 

Na Escriba, a composição do espaço, o tratamento cromático, a racionalização da ocupação do 

espaço arquitetônico e o layout “reflete o que a empresa [cliente] é e o que a empresa faz”, 

acompanhando as suas transformações, em termos de organização do trabalho, segundo Calejo 

(2001). 

A Escriba tem trabalhado com modularização de componentes, que permite a composição de 

layouts variados, a partir da gama de produtos comercializados pela empresa. E a configuração de 

layouts tem caminhado em direção a composições mais orgânicas, tanto no mercado brasileiro, quanto 

no externo, observa Calejo (2001). 

Assim como a Escriba, a maioria das indústrias moveleiras, nacionais e estrangeiras, têm 

seguido estratégias de uso de plataformas básicas e modularização de componentes, o que tem 

limitado consideravelmente a diversificação do design de móveis, promovendo a padronização dos 

mesmos. Isto tem ocorrido, de praxe, com móveis de cozinha e dormitório industrializados. 

Soluções padronizadas de produtos, independentemente das mesmas estarem voltadas ao 

mercado global, regional ou nacional, têm deixado lacunas significativas, em termos do atendimento de 

requisitos mais específicos da sociedade. 

Pesquisas de mercado, realizadas no Brasil, demonstram que nem sempre os requisitos de 

produtos para as pessoas deste país convergem com tendências internacionais, salientando a 

necessidade se considerar a questão da diversidade cultural no design industrial. Trevisan (2001) e 

Rodrigues (2001) destacam a importância das pesquisas de mercado, a exemplo de experiências 

vivenciadas pela Rudnick. 

 

Apareceram coisas sobre as quais a gente não imaginava. Nós damos importância para o interior do móvel e 
sempre procuramos fazer o melhor possível, mas, de repente, a pessoa chegou e disse assim: "Eu não compraria, 
porque essa gaveta é de outra cor". Então, a divisão era boa e atendia à necessidade que ela tinha, em termos de 
praticidade, e a pessoa não gostou do simples tom da cor. Ela gostava de tudo uniforme. Disse também: "O 
puxador aqui é de alça, então porque lá não é de alça". Então, havia umas coisas assim que, para nós, para a 
nossa cabeça, deixava o móvel bonito, porque na Europa a gente vê muitos puxadores misturados (ponto 
com alça, etc), e os brasileiros, pelo jeito, gostam da coisa mais certinha. Aqui a gente fazia muito esse 
jogo, e não é isso que eles querem (TREVISAN, 2001). [sem grifo no original] 
 
Às vezes, é claro, a gente segue até uma tendência internacional, ou mesmo nacional, só que, às vezes, 
não é isso que o consumidor está esperando do produto. Ou, às vezes, em alguns detalhes, aos quais se 
dá importância, mas não tanta importância como se deveria, como, por exemplo, na questão dessa gaveta ser 
exatamente da mesma cor que do restante do móvel, é um detalhe que nos levou a fazer um ajuste no projeto 
para chegar naquela cor exata (RODRIGUES, 2001). [sem grifo no original] 
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Experiências de insucessos comerciais, tais como o do armário Pratique, e de sucessos, como 

o do Verona Teen, vivenciadas pela Rudnick, demonstram como as pesquisas de mercado são 

fundamentais para o desenvolvimento de produtos. “O Pratique tinha tudo para dar certo, e não 

sabíamos porque a coisa não ia. E, de repente, dele surgiu o Verona Teen, que agora é sucesso”, 

relata Trevisan (2001) (Figura 368). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 46 - DORMITÓRIOS “PRATIQUE” E “VERONA TEEN”, DA RUDNICK (BRASIL, 1998; 2000) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

... todos os produtos que foram desenvolvidos com base nessas pesquisas foram produtos campeões [em 
vendas]. Então, a chance de acerto do produto é muito maior. É claro que uma pesquisa dessas tem um 
investimento que não é baixo, mas o retorno também é grande e justifica. Nós tínhamos o armário Pratique, 
e dele acabou surgindo um outro produto que é o Verona Teen, [...] a partir de uma pesquisa, que, no caso, foi 
qualitativa, onde se reúne um grupo de consumidores e se entrevista os mesmos, mostrando-se fotos de vários 
produtos. E aquele produto chamou a atenção. E tal produto fazia parte de um segmento ao qual não se dava 
tanta importância na empresa. E, a partir disso e de outros questionamentos que surgiram, foi desenvolvido um 
novo produto, que hoje é um dos campeões de venda da empresa (RODRIGUES, 2001). 
 

Há casos de rejeição a determinados produtos, cujo design não condiz com o repertório 

simbólico das pessoas, apesar de agradar o designer que os desenvolveu. A Entrevistada “AD” relata 

uma experiência pessoal, em design de mobiliário desenvolvido na Rudnick, que ilustra este problema: 

 

Em uma das minhas experiências aqui na Rudnick, eu fiz um produto que usava uma cor bem forte, um laranja, e 
esse móvel a gente levou para a pesquisa. E foi horrível! As pessoas odiaram, não sabiam aonde que era para por 
o móvel... Acharam que era um móvel infantil... Então, há muitas coisas em que a gente acredita sobre o que é 
trabalhar, tendo uma linguagem, uma boa composição de cores... E, na verdade, as pessoas não estão 
preparadas para isso. Elas querem uma coisa básica mesmo, que elas já viram antes. E isso que é um 
pouco duro para a gente que quer estar sempre criando, inventando... A realidade de estar em uma 
indústria grande é um pouco diferente. Ás vezes nem se coloca design (ENTREVISTADA “AD”, 2001). [sem 
grifo no original]  

 



 

É preciso, portanto, evitar-se a incorporação “cega” de tendências de design, bem como a 

priorização da visão do designer no desenvolvimento de produtos, em detrimento das necessidades e 

anseios dos usuários e consumidores, para que não se corra o risco de não se cumprirem os requisitos 

dos produtos para os mesmos e de sofrer insucessos comerciais. 

 

... o designer sempre tem que estar pensando em levar qualidade de vida para as pessoas. E, tudo bem, se 
não der para ser muito ousado, mas, que pelo menos se desenvolva algo com ergonomia, funcionalidade; 
pelo menos uma coisa verdadeira, sem ornamentações inúteis. Então, muitas vezes, é uma questão de 
aprender a se controlar em sua ansiedade, e não colocar todo o seu ser designer ali (ENTREVISTADA “AD”, 
2001). [sem grifo no original]  
 

Salienta-se, assim, a necessidade das empresas e profissionais, envolvidos no processo de 

desenvolvimento de produtos, realizarem pesquisas mais aprofundadas acerca das características e 

necessidades das pessoas a quem os mesmos se destinam, considerando, com maior atenção, a 

diversidade cultural no design industrial. 

 


