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RESUMO

Este estudo buscou analisar os aspectos envolvidos na absorção de
conhecimento em design derivados da relação entre equipes de design externas e
empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos. A partir de uma
pesquisa qualitativa e entrevistas em profundidade com designers e empresas
desenvolvedoras de produtos, esta dissertação apresenta como se dá a absorção de
conhecimento em design nas empresas. Para melhor exploração sobre o conteúdo
desta dissertação, a fundamentação teórica abordou conceitos relacionados a
gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, conhecimento em design,
absorção de conhecimento, e absorção de conhecimento em design e gestão de
design. Os resultados referentes ao objetivo geral indicam que a absorção de
conhecimento em design está conectado, principalmente, ao relacionamento entre o
designer e a empresa, na habilidade do designer em transmitir o conhecimento e
também da empresa estar disponível para adquirir, assimilar, transformar e explotar
o conhecimento. Além disso, foi possível também observar que ainda existe uma
dificuldade das empresas em absorverem o conhecimento em design, fator que
pode estar relacionado à sua disposição para adquirir e assimilar o conhecimento,
para então transformá-lo e explotá-lo.

Palavras-chave: Absorção de conhecimento em design, Conhecimento em Design,
Gestão de Design, Gestão do conhecimento.

ABSTRACT

This study aimed at analyzing the aspects involved in design knowledge
absorption derived from the relationship between external design teams and
companies that work with product development. Based on a qualitative research and
in-depth interviews with designers and product-developing companies, this
dissertation presents how the absorption of design knowledge occurs in companies.
For a better assessment of the content of this dissertation, the theoretical framework
included concepts related to knowledge management, organizational learning, design
knowledge, knowledge absorption, design knowledge absorption and design
management. The results that stem from the main objective indicate that knowledge
absorption capacities in design are related, mainly, to the relationship between the
designer and the company, the designer’s ability to transmit knowledge and the
availability of the company to acquire, assimilate, transform and exploit knowledge.
Furthermore, we observed that companies still face difficulties in absorbing design
knowledge, which could be related to their availability to acquire and assimilate
knowledge, so that they can later transform and exploit it.

Keywords: Design knowledge absorption, Design Knowledge, Design management,
Knowledge management.
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1 INTRODUÇÃO

A evolução do papel do design no contexto empresarial, comercial e
até mesmo de capacidade tecnológica de projeto alavancou o design para
fator estratégico de vantagem competitiva, fazendo desse processo um ativo
intangível das empresas e, como consequência, passando a fazer parte de
seu capital intelectual. Essa expansão provocou a discussão sobre como o
design deveria ser gerenciado,destacando, então, a importância da gestão de
design, ampliando o campo de conhecimento sobre o tema e a atuação do
profissional da área (WOLFF, 2012).
A gestão de design está relacionada ao processo de mudança de um
modelo

de

administração

taylorista

e

hierárquico

para

um

modelo

organizacional plano e flexível, que promove a iniciativa individual, a
independência e a tomada de riscos (BORJA DE MOZOTA, 2011). O design é
visto como uma ferramenta de gestão que cria diferenciação nas capacidades
internas da empresa, não sendo, portanto, visto apenas como um resultado
relacionado à estética, mas também como um processo criativo, que pode ser
integrado com outros processos da organização, como gestão de ideias,
inovação e pesquisa e desenvolvimento, modificando a estrutura tradicional
do gerenciamento de processos em uma empresa (BORJA DE MOZOTA,
2011).
Borja de Mozota (2002) apresenta um modelo de quatro pilares de
gestão de design, que identifica as empresas quanto à sua estratégia e à
inovação. O primeiro pilar é o design como diferenciador, quando a sua
estratégia proporciona a criação de uma marca melhor ou a melhoria de um
produto, uma embalagem ou um serviço. Essa estratégia aumenta o valor
financeiro do item em si e o valor percebido pelo cliente. O segundo pilar, por
sua vez, é o design como coordenador, quando a sua estratégia administra
uma mudança no processo de inovação, coordena funções, motiva equipes e
melhora a comunicação entre os responsáveis pelo design e a equipe de
projeto. O terceiro pilar é o design como transformador, quando a sua
estratégia cria valor, melhora o relacionamento entre a empresa e seu
ambiente e visualiza claramente a concorrência e futuros mercados, além de
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prever tendências. O quarto e último pilar coloca o design como bom negócio,
uma vez que colabora para o aumento de vendas e melhores margens de
lucro, além de aumentar o valor da marca e o retorno sobre o investimento
(ROI).
Cada modo de inserir o design nas empresas acarreta uma série de
mudanças. As capacidades internas das empresas em relação ao design e à
gestão de design influenciam na forma como as empresas lidam com ele e a
estratégia de inovação que utilizam (BORJA DE MOZOTA, 2011). O design
pode contribuir, desse modo, para a gestão da mudança e para o processo de
aprendizagem das organizações, o qual se inicia a partir dos conhecimentos
que são passados para outras pessoas. Assim, o caminho para a inovação se
dá pelo modo como esses conhecimentos são absorvidos pela empresa e
pelas pessoas envolvidas com ela (BORJA DE MOZOTA, 2002).
Acklin (2011) defende que a habilidade de absorção em design é um
conceito recente e ainda sob investigação. Com base nos resultados sobre o
tema encontrados por Acklin (2011; 2013; 2014), pode-se afirmar que a
maneira com que as empresas utilizam o design e trabalham os prováveis
conhecimentos que os designers podem transmitir para futura aplicação nos
processos de trabalho é o principal questionamento deste trabalho. Por meio
da leitura dos estudos de Acklin, deu-se o interesse de continuar a exploração
sobre o tema. O problema de pesquisa desta dissertação, portanto, é: quais
são os aspectos envolvidos na absorção de conhecimento em design na
relação

entre equipes de

design

e

empresas que

trabalham com

desenvolvimento de produtos?
Para melhor esclarecimento sobre o tema, é importante compreender
os conceitos de gestão do conhecimento, conhecimento em design e
aprendizagem organizacional. Takeuchi e Nonaka (2008) partem da dimensão
epistemológica da criação do conhecimento, apresentando a visão de Michael
Polanyi, que diferencia o conhecimento tácito do explícito. Para eles, o
conhecimento tácito é pessoal, vinculado ao contexto, o que dificulta a sua
formalização e comunicação. Já o conhecimento explícito refere-se ao
conhecimento que é emitido por meio da linguagem formal e sistemática. A
gestão estratégica do conhecimento é um pensamento gerencial que permite
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organizar esse conhecimento de modo a transformá-lo em vantagem
estratégica e competitiva para as empresas (TAKEUCHI; NONAKA, 2008;
LONGO et al., 2014).
A era do conhecimento demanda, das empresas, novas capacidades
para possibilitar o sucesso competitivo em um cenário complexo. É por isso
que o investimento, a exploração e o gerenciamento do conhecimento, que é
um ativo intangível, tornaram-se mais importantes do que investimentos em
ativos tangíveis (LONGO et al., 2014). A gestão do conhecimento também
está relacionada à aprendizagem organizacional, a qual se refere à “aquisição
de compreensão, experiência, técnicas e práticas que são, em algum grau,
novas para a organização” (LONGO et al., 2014, p. 23).
As

teorias

sobre

gestão

do

conhecimento

e

aprendizagem

organizacional, as quais apresentam de que maneira o conhecimento e a
aprendizagem estão inseridos nas organizações, contribuem para a
construção deste estudo sobre habilidade de absorção. A habilidade de
absorção é conceituada por Cohen e Levinthal (1989; 1990), para quem o
foco da pesquisa estava relacionado a estratégias e à inovação nas
empresas. Já Zahra e George (2002) identificaram a habilidade de absorção
como uma potencialidade dinâmica das empresas. Aprofundando os estudos
sobre o tema, Lane, Koka e Pathak (2006) discutem os principais estudos
relacionados ao assunto, complementando os pensamentos sobre habilidade
de absorção. Os posicionamentos de Cohen e Levinthal (1989; 1990) e Zahra
e George (2002) contribuem para a construção da teoria de Acklin (2011;
2013; 2014), que apresenta a habilidade de absorção no campo do design e
da gestão de design. A autora define que o conhecimento em design é um
processo de aprendizagem ativo, pois as empresas devem absorver e
explorar os novos conhecimentos para alcançarem a melhoria externa e
interna.
Manzini (2009), por seu turno, aborda o conhecimento em design como
um conjunto de propostas, visões, ferramentas e reflexões que estimulam e
dirigem discussões estratégicas para serem aplicadas em diferentes projetos
e que ajudam a entender o que está sendo feito ou o que poderia ser feito.
Para Manzini (2009), o conhecimento deve ser explícito, para ser claramente
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expresso por quem o produz; discutível, permitindo a troca de opiniões entre
interlocutores interessados; transferível, para poder ser aplicado por outros
designers; e possível de acumular, permitindo arquivar uma série de
conhecimentos de design que podem ser o ponto de partida para produzir
mais conhecimento.
Tendo em vista o aqui exposto, foi definida como metodologia para a
construção deste estudo uma pesquisa qualitativa com designers e empresas.
A fundamentação teórica foi construída a partir de assuntos que delimitam o
tema principal e foi dividida em capítulos e subcapítulos. O primeiro capítulo
apresenta os antecedentes conceituais, referente à gestão do conhecimento e
à aprendizagem organizacional. A habilidade de absorção é apresentada logo
em seguida, no segundo capítulo, com base nos principais autores e modelos
sobre o assunto. O capítulo subsequente aborda os temas principais que são
a habilidade de absorção em design e a gestão de design. Por fim, na última
etapa da fundamentação teórica, são apresentados os estudos relacionados
ao assunto principal da dissertação. Os capítulos seguintes trazem a descrição
do método utilizado para a pesquisa de campo, assim como os resultados, a
discussão e a conclusão.

1.1. Objetivos
Esse item apresenta o objetivo geral da pesquisa e os objetivos
específicos que norteiam o estudo.

1.1.1. Objetivo geral
Analisar os aspectos envolvidos na absorção de conhecimento em
design derivados da relação entre equipes de design externas e empresas que
trabalham com desenvolvimento de produtos.

1.1.2. Objetivos específicos
a) Identificar as teorias sobre absorção de conhecimento e absorção
de conhecimento em design;
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b) Verificar

os

antecedentes

conceituais

de

absorção

de

conhecimento;
c) Delinear os processos de trabalho entre o designer e a empresa –
interação entre a equipe de design externa e a empresa;
d) Investigar, junto às empresas, a absorção do conhecimento em
design durante o processo de trabalho com o designer.

1.2. Justificativa
Este estudo analisou os aspectos envolvidos na absorção de
conhecimento em design derivados da relação entre equipes de design
externas e empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos. Tratase de um projeto decorrente do trabalho do Grupo de Pesquisa em Gestão de
Design do Mestrado em Design do Centro Universitário Ritter dos Reis
(UniRitter). Considerando o modelo teórico para a inserção da gestão de
design nas empresas (WOLFF et al., 2016) desenvolvido pelo grupo a presente
dissertação enquadra-se nos estudos relacionados à absorção de design.
Para Wolff (2010), nos ambientes de design, a aprendizagem pode
surgir a partir da experiência acumulada ao longo dos anos, assim como a
capacidade de gerar conhecimento, aperfeiçoando e inovando, que o design
tem. Os processos de aprendizagem em design e o modo como este é
gerenciado promovem a diferenciação e o desempenho do design como capital
intelectual e ativo intangível. Além disso, a gestão de design como uma
competência essencial e como aprendizagem organizacional permite que os
processos de design, como o pensamento estratégico, mudem a maneira de as
empresas pensarem (WOLFF et al., 2016).
Wolff et al. (2016) propõem um modelo de ciclo duplo, que pretende ir
além do ciclo simples de um processo, apresentado na Figura 1.O modelo
apresenta os pressupostos de design, que representam o pensamento do
design, bem como as políticas e os modelos mentais de uma empresa. O lado
direito do modelo representa os resultados obtidos pela implementação e pelo
gerenciamento do design na empresa. Nesse contexto, entende-se que,
quando o design é apropriadamente gerenciado, os resultados obtidos
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reforçam o processo numa aprendizagem de ciclo simples, representado pela
flecha rosa.
A primeira parte do modelo reflete o que já é estudado no campo da
gestão de design. À esquerda do modelo, as questões de design representam
o pensamento, as políticas e o modelo mental da empresa, fatores que
direcionam a forma como o design é realizado. Quanto ao ciclo duplo de
aprendizagem, a flecha azul indica como o design pode ser mediado e
fortalecido pela absorção e pela maturidade. Os autores explicam que, quando
a empresa entende seu resultado e aprende a partir disso, ela absorve novas
habilidades e potencialidades. Portanto, o ciclo duplo de aprendizagem é
caracterizado pelo looping, em que uma ação reforça a outra e vice-versa
(WOLFF et al., 2016).

Figura 1 - Modelo de inserção de gestão de design.

Fonte: Wolff et al. (p. 1960, 2016, tradução nossa).

Wolff et al. (2016) propõem uma discussão sobre como as empresas e
os designers aprendem e amadurecem seus processos e absorvem novas
formas de fazer design, que são fatores fundamentais para a aprendizagem de
ciclo duplo.Para discutir e ampliar os conceitos sobre gestão de design, deve-
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se entender como os antecedentes, a aprendizagem organizacional, a gestão
do conhecimento, a maturidade e a absorção de conhecimento influenciam na
forma de gerenciamento e no modo como esses conceitos levaram à inovação,
à aprendizagem criativa e ao bom desempenho da empresa (WOLFF et al.,
2016).
Acklin (2011; 2013; 2014), mostra que os conceitos de habilidade de
absorção de conhecimento podem contribuir para a construção de um modelo
para a absorção de conhecimento especificamente em design. As empresas
devem explorar e absorver novos conhecimentos para a melhoria externa e
interna. Nesse sentido, Schön (1983) defende que os insights são obtidos por
meio de esforços práticos e de como as soluções são verificadas. Schön (1983)
diz que dialogar com o projeto é uma maneira necessária de trabalhar,
diferentemente de aplicar conhecimento cientificamente fundamentado. Ele usa
os termos reflection-in-action e knowing-in-action para a abordagem do
conhecimento criado pela situação.
Para verificar pesquisas sobre os assuntos relacionados ao conteúdo
abordado nesta dissertação, foram realizadas buscas pelas palavras-chave:
absorption, capacity, capabilities, design e design knowledge nas bases de
dados Periódicos Capes, Science Direct e Google Scholar,nos meses de maio,
julho, setembro e dezembro de 2016. Apesar de existirem artigos relacionados
a conhecimento em design, não foram encontrados estudos que abordem um
modelo ou conceitos sobre a habilidade de absorção em design e gestão de
design.
Este estudo não pretende medir ou definir quais os conhecimentos que
são adquiridos pela empresa após a inserção do design, mas sim compreender
os aspectos envolvidos na absorção de conhecimento em design. Nesta
dissertação, o foco é entender a absorção de conhecimento de design entre
equipes de design externas e empresas desenvolvedoras de produtos e, para
isso, é preciso também entender as motivações das empresas para utilizarem o
design. Para que se possa entender o que motiva as decisões relacionadas ao
design, é necessário compreender como os designers, a equipe de design e a
empresa como um todo realmente aprendem e absorvem conhecimento. Para
compreender os aspectos envolvidos na absorção em design, este estudo
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realizou uma pesquisa de caráter qualitativo, por meio da aplicação de
entrevistas em profundidade com designers e representantes de empresas de
desenvolvimento de produtos que contratam designers externos.No processo
em que a informação é transformada em produtos ou serviços, a capacidade
de aprendizagem e de absorção de conhecimento do designer e da equipe de
design pode ter influência direta no resultado final e no sucesso do produto
(TIDD; BESSANT, 2013).
Fundamentada na compreensão do modelo apresentado por Wolff et al.
(2016), esta dissertação pretende contribuir para o melhor entendimento sobre
habilidade de absorção a partir dos conceitos de Acklin (2011; 2013; 2014).
Afinal, a “aprendizagem, maturidade e absorção do conhecimento em design
são maneiras de entender o impacto do design na inovação, marca, inteligência
criativa e no desenvolvimento de indicadores de design como negócio”
(WOLFF et al., 2016, p.1, tradução nossa).
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2 METODOLOGIA

A escolha do método de pesquisa se deu a partir da elaboração dos
objetivos propostos para este estudo. Para desenvolver a proposta desta
dissertação, definiu-se que o método exploratório de caráter qualitativo
(MALHOTRA, 2012; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013) seria o mais
adequado.
A pesquisa exploratória tem como principal objetivo ajudar a
compreender a situação-problema enfrentada pelo pesquisador e analisar
determinado problema ou situação a fim de obter informações que auxiliem na
sua compreensão (MALHOTRA, 2012). A pesquisa qualitativa visa fornecer
melhor visão e compreensão do problema abordado. As pesquisas qualitativas
são baseadas em uma lógica e em um processo indutivo, que implica explorar
e descrever, para então gerar perspectivas teóricas (SAMPIERI; COLLADO;
LUCIO, 2013).
A estrutura do estudo desenvolvido nesta dissertação está apresentada
na Figura 2. Essa estrutura apresenta quais objetivos são contemplados em
cada uma das etapas propostas.

Figura 2 – Desenho do método de pesquisa.

Fonte: Elaborada pela autora (2016).
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No primeiro momento, para conhecimento mais amplo sobre o assunto,
foi realizada uma revisão de literatura sobre o assunto. A revisão de literatura,
de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), é necessária para: (i) detectar
os conceitos-chave que não haviam sido pensados; (ii) gerar ideias em relação
a métodos de coleta de dados e análise, para conhecer o método de outros
pesquisadores; e (iii) conhecer diferentes maneiras de pensar e abordar a
formulação.
O estudo de campo foi realizado em duas etapas, apresentadas na
Figura 3, com o intuito de atender aos objetivos da pesquisa. A primeira etapa
contempla as entrevistas em profundidade com os designers externos,
responsáveis por projetos em empresas que não possuem equipe de design
interna. Foram eles quem indicaram as empresas a serem pesquisadas. Essa
entrevista pretendeu observar qual é a forma de inserção do design na
indústria. A segunda etapa do estudo foram entrevistar em profundidade os
responsáveis pela contratação dos designers nas empresas indicadas. Essa
etapa buscou compreender os processos de trabalho com os designers para
identificar os conhecimentos de design adquiridos na indústria. Após, foram
criadas as duplas (designers e empresas), para relacionar as informações
obtidas por meio das entrevistas em profundidade.
Figura 3 – Desenho das etapas da pesquisa.

Fonte: Elaborada pela autora (2016).
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Para melhor visualização dos entrevistados neste estudo, o quadro 1
apresenta a relação e as informações sobre cada participante.
Quadro 1: Informações sobre os participantes da pesquisa.
Designer

Empresa

Designer 1

Empresa A

- Graduada em design de superfícies;
- 40 anos na área;
- Especialista em projetos para superfícies de
qualquer natureza;
- Presta consultoria sobre cores para indústrias
ou construção civil;
- Escritório com duas pessoas.

- Presidente da empresa;
- Formada em arquitetura;
- Responsável pela programação financeira,
pelo planejamento estratégico e por desenhar
a maioria dos produtos.

Designer 2

Empresa B

- Mestrado em design;
- Especialista em desenvolvimento de projetos
para produtos industriais;
- Escritório em Bento Gonçalves - RS há 6
anos;
- Trabalha com o setor moveleiro, metalúrgico
e vinícolas;
- Escritório com cinco pessoas, quatro
designers e um administrador.

- Gestor de operações;
- Formado em engenharia civil, engenharia
ambiental e especialista em gestão da
qualidade;
- Responsável por todas as operações da
empresa: comercial, produtiva, engenharia,
RH, compras e financeiro.

Designer 3

Empresa C

- Formada em arquitetura, especialista em
marketing, pedagogia e engenharia de
segurança do trabalho;
- Atua na área de arquitetura e design;
- Escritório localizado em Bento Gonçalves RS, há 10 anos no mercado;
- Trabalhos de design são focados na indústria
moveleira;
- Escritório com quatro pessoas: uma arquiteta,
um designer e duas estagiárias de design.

- Gerente comercial;
- Formado em geologia, e MBA em marketing;
- Faz tudo na empresa, principalmente a
comercialização e venda do produto.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

De acordo com Malhotra (2012), as entrevistas em profundidade
constituem uma forma não estruturada, direta e pessoal de obter informações,
na qual o respondente é sondado por um entrevistador que visa descobrir
motivações, crenças, atitudes e sentimentos ocultos sobre determinado tópico.
O entrevistador possui uma abordagem direta, não disfarçada, que é revelada
aos respondentes ou fica evidente pela própria natureza da entrevista
(MALHOTRA, 2012).
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Para este estudo, a pesquisa foi desenvolvida em dois momentos
distintos, mediante estratégia de amostragem mista, que, para Sampieri,
Collado e Lucio (2013), é quando o estudo combina mais de um tipo de
amostra. Portanto, na primeira etapa, em que ocorreram as entrevistas com os
designers, a amostra é estruturada por conveniência, tipo de amostragem não
probabilística, que procura obter uma amostra de elementos convenientes ao
pesquisador (MALHOTRA, 2012). Na segunda etapa, em que ocorreram as
entrevistas com as empresas desenvolvedoras de produto, a amostra foi
selecionada por julgamento, que, para Malhotra (2012), é uma amostragem por
conveniência em que os entrevistados são selecionados com base no
julgamento do pesquisador, o qual exerce o seu julgamento e define os
elementos a serem incluídos na amostra por considera-los representativos. O
julgamento foi feito em conjunto pela pesquisadora e pela empresa de design
entrevistada na primeira etapa e considerada representativa da experiência em
projeto de produto. A amostra foi acessada uma única vez, caracterizando este
estudo como transversal, que envolve a coleta de informações de dada
amostra de elementos da população somente uma vez (MALHOTRA, 2012).
Os roteiros das entrevistas, apresentados nos Apêndices A e B, são
semiestruturados, isto é, o entrevistador baseou-se em um roteiro de assuntos
ou perguntas, mas teve a liberdade de fazer outras perguntas para precisar
conceitos ou obter mais informações sobre os temas desejados. Nesse tipo de
roteiro nem todas as perguntas estão predeterminadas (SAMPIERI; COLLADO;
LUCIO, 2013).
Na etapa de análise dos dados, a proposta da pesquisa qualitativa é
decifrar, examinar e interpretar padrões ou temas significativos que emergem
dos dados (MALHOTRA, 2012). De acordo com Malhotra (2012), são três
passos que devem ser seguidos quando se analisam dados qualitativos: (i) a
redução dos dados, etapa em que o pesquisador escolhe quais aspectos serão
enfatizados, minimizados ou ignorados para o projeto considerado; (ii) a
exibição dos dados, etapa em que o pesquisador desenvolve uma
interpretação visual dos dados por meio de ferramentas como diagramas,
gráficos ou matrizes, uma vez que a exibição ajuda a esclarecer os padrões e
as inter-relações nos dados; e (iii) a conclusão e a verificação, etapa em que se
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considera o significado dos dados analisados e avalia suas implicações para a
questão de pesquisa.
A análise dos dados é comparativa, sendo, portanto, necessário que as
condições sejam padronizadas, ou seja, que haja as mesmas condições
situacionais (BARDIN, 1977). Além disso, faz-se necessária a categorização,
que para Bardin (1977, p.117), “é uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente
definidos”. A categorização tem como objetivo principal fornecer uma
representação simplificada dos dados coletados (BARDIN, 1977). Assim, os
dados foram categorizados de acordo com cada grupo entrevistado, designers
e empresas, e são apresentados no capítulo quatro e discutidos frente à teoria
no capítulo cinco.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente capítulo configura o desenvolvimento do referencial teórico
pesquisado

para

o

embasamento

deste

estudo.

Primeiramente,

são

apresentadas as teorias que antecedem conceitualmente o assunto principal
desta dissertação, necessárias ao entendimento da habilidade de absorção.
Observou-se que os conceitos que antecedem o tema são relacionados à
gestão do conhecimento e à aprendizagem organizacional, conceitos aqui
trabalhados.
Após os antecedentes conceituais, foram apresentadas as teorias
sobre habilidade de absorção, e então sobre habilidade de absorção de
conhecimento em design e em gestão de design, os temas centrais deste
estudo.

3.1. Antecedentes: gestão do conhecimento
Um novo conhecimento começa sempre com o indivíduo e é
considerado uma vantagem competitiva, pois é um recurso garantido. No caso
de uma empresa, o conhecimento pessoal de um indivíduo é transformado em
conhecimento organizacional para o empreendimento como um todo e, ao
tornar o conhecimento pessoal disponível para os outros, a criação de
conhecimento transforma-se em atividade central deste (TAKEUCHI; NONAKA,
2008). A empresa deve ser baseada no conhecimento, possuindo uma
organização chamada de organização baseada em informações, a qual é
composta de especialistas, que dirijam e disciplinem seu próprio desempenho,
por meio de feedbacks sistemático dos colegas, dos clientes e da alta
administração (DRUCKER, 2000). A informação é investimento de relevância e
propósito. Por conseguinte, a conversão de dados em informação requer
conhecimento (DRUCKER, 2000).
O conhecimento, de acordo com Spender (2001), pode ser considerado
de duas formas: objetivo e objeto. A primeira maneira compreende o
conhecimento como objetivo, que dedica pouca atenção às pessoas, individual
ou coletivamente. A segunda maneira, por sua vez, compreende o
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conhecimento como objeto, procurando abstrair o conhecimento das pessoas
que o criam e o implementam. Para complementar o conhecimento como
objeto e processo, é necessária a conversão do conhecimento individual em
recurso disponível para outras pessoas, para que se torne a atividade central
da empresa criadora de conhecimento. O conhecimento como processo, então,
envolve os processos individuais e sociais de criatividade, inovação, motivação
e comunicação, e tem relação com as pessoas (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento acumulado
externamente à empresa é compartilhado de forma ampla na organização,
armazenado como parte da base de conhecimento da empresa e utilizado
pelos indivíduos no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. A dupla
atividade, externa e interna, que abastece a inovação contínua nas empresas
japonesas, por exemplo, leva às vantagens competitivas.
"A passagem para a Sociedade do conhecimento elevou o paradoxo,
de algo a ser eliminado e evitado, para algo a ser aceito e cultivado.
As contradições, as inconsistências, os dilemas, as dualidades, as
polaridades, as dicotomias e as oposições não são alheios ao
conhecimento, pois o conhecimento em si é formado por dois
componentes dicotômicos e aparentemente opostos - isto é, o
conhecimento explícito e o conhecimento tácito" (TAKEUCHI;
NONAKA, 2008, p.19).

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento apresenta-se de
duas formas: tácito e explícito. O conhecimento tácito é difícil de explicar, pois
é pessoal e difícil de formalizar. A dimensão do conhecimento tácito dá forma
ao modo como é percebido o mundo em torno do indivíduo (TAKEUCHI;
NONAKA, 2008). O conhecimento explícito pode ser rapidamente transmitido
aos indivíduos, formal e sistematicamente, e é facilmente comunicado e
compartilhado por meio de especificações de produtos, fórmulas científicas ou
programas de computador. A partir do entendimento sobre conhecimento tácito
e explícito, Takeuchi e Nonaka (2008, p.20) apontam que “o conhecimento não
é explícito ou tácito. O conhecimento é tanto explícito quanto tácito. O
conhecimento é inerentemente paradoxal, pois é formado do que aparenta ser
dois opostos”.
Uma

organização

cria

e

utiliza

conhecimento

convertendo

o

conhecimento tácito em explícito e vice-versa. Os quatro modos de conversão
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de conhecimento são: (i) socialização: compartilhamento e criação de
conhecimento tácito por meio de experiência direta (conversão de tácito para
tácito); (ii) externalização: articulação do conhecimento tácito por meio do
diálogo e da reflexão (conversão de tácito para explícito); (iii) combinação:
sistematização e aplicação do conhecimento explícito e da informação
(conversão de explícito para explícito); e (iv) internalização: aprendizagem e
aquisição de novo conhecimento tácito na prática (conversão de explícito para
tácito). Este ciclo é um espiral, conhecido como modelo SECI, e está no núcleo
do processo de criação do conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
O modelo apresentado na Figura 4 é amplificado à medida que passa
para os níveis ontológicos, do indivíduo para o grupo e, então, para a
organização. Cada maneira do modelo SECI envolve uma combinação
diferente das entidades de criação do conhecimento: (i) socialização: indivíduo
para indivíduo; (ii) externalização: indivíduo para grupo; (iii) combinação: grupo
para organização; e (iv) internalização: organização para indivíduo.

Figura 4 – Modelo SECI.

Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008 p.24).

A produção de novos conhecimentos envolve um processo na
organização que aumenta o conhecimento criado pelos indivíduos e o
transforma em parte da rede de conhecimentos da organização. O que qualifica
o processo de amplificação do conhecimento é a interação contínua, dinâmica
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e simultânea entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
O conhecimento é criado pelos indivíduos, a organização não pode criar
conhecimento por si mesma. Por isso, a organização deve apoiar e estimular
as atividades criadoras de conhecimento dos indivíduos, bem como
proporcionar os contextos apropriados para elas. A partir disso, cria-se o
processo de conhecimento organizacional, entendido como aquele que
amplifica, na organização, o conhecimento criado pelo indivíduo. Por meio
desse processo, converte-se o conhecimento para o nível do grupo, mediante
diálogo, discussão e compartilhamento de experiências (TAKEUCHI; NONAKA,
2008). As equipes que já trabalham com um processo de criação de
conhecimento proporcionam um contexto compartilhado, no qual os indivíduos
podem desenvolver diálogos, que, por sua vez, podem acarretar considerável
conflito e discordância. É esse contexto que leva os indivíduos a questionarem
as premissas existentes e a buscarem novos sentidos em suas experiências.
Esse tipo de interação dinâmica no nível do grupo facilita a transformação do
conhecimento

pessoal

em

conhecimento

organizacional

(TAKEUCHI;

NONAKA, 2008). Com base nessa observação, entende-se que o indivíduo é o
“criador” do

conhecimento

e a organização

é

a “amplificadora” do

conhecimento. Porém, no contexto real de grande parte das organizações,
essa conversão ocorre no nível do grupo ou da equipe. O grupo funciona como
o “sintetizador” do conhecimento. Quanto mais autônoma e diversa for a
equipe, melhor funcionará a síntese do conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA,
2008).
Entender a criação do conhecimento como a transformação do
conhecimento tácito em explícito tem relação direta com o modo como a
empresa limita sua organização e define os papéis e as responsabilidades
administrativas. Em suma, as estruturas e práticas que traduzem a visão da
empresa quanto às tecnologias e aos produtos inovadores contribuem para a
forma de a empresa criar conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). O
processo de inovação envolve a exploração ou a execução de ideias, ou seja, a
aplicação ou o uso real do conhecimento. Uma vez que o conhecimento pode
ser criado em cada projeto de inovação, ele se torna um potencial para a
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aprendizagem. A quantidade e a qualidade da aprendizagem que ocorrem
nessa inovação determinam se o conhecimento adquirido é potencialmente útil
(ANTONELLO, 2005).
Do ponto de vista oriental, o princípio fundamental da estrutura
organizacional é a redundância, a sobreposição consciente de informação
empresarial, as atividades de negócios e as responsabilidades administrativas.
Construir uma organização redundante é o primeiro passo na administração de
uma empresa criadora de conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). A
redundância encoraja o diálogo e a comunicação frequentes. Por conta disso,
consolida-se o conhecimento comum entre os empregados e é facilitada a
transferência de conhecimento tácito. A redundância também dissemina o novo
conhecimento explícito pela organização para que possa ser internalizado
pelos empregados. Outra maneira de construir redundância é por meio da
rotação estratégica, especialmente entre diferentes áreas de tecnologia e entre
funções como pesquisa e desenvolvimento (P&D) e marketing. Isso torna o
conhecimento mais fluído e facilita colocá-lo em prática (TAKEUCHI; NONAKA,
2008).
Contudo, o contexto faz com que as situações mudem. O que, em um
contexto, pode fazer sentido, em outro, pode não fazer, mudar ou até mesmo
mudar o seu significado. Devido a isso, como consequência, há uma mudança
constante no significado à medida que o novo conhecimento é difundido em
uma organização. A chave para a criação do conhecimento reside na
mobilização e na conversão do conhecimento tácito em explícito (TAKEUCHI;
NONAKA, 2008).
A criação do conhecimento organizacional é um processo que se dá em
espiral, iniciando no nível individual, subindo pelas comunidades expandidas de
interação e atravessando os limites seccionais, departamentais, divisionais e
organizacionais (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Criar novos conhecimentos
significa recriar a organização e todos os indivíduos que a compõem, em um
processo ininterrupto de autorrenovação pessoal e organizacional. Na empresa
criadora de conhecimento, a invenção de novos conhecimentos não é atividade
especializada, é advinda das áreas de P&D, marketing ou planejamento
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estratégico. A essência da inovação é a recriação do mundo de acordo com
determinada visão ou ideal (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).
A gestão do conhecimento é um dos conceitos envolvidos em
aprendizagem

organizacional.

Para compreender

do

que se

trata

a

aprendizagem organizacional e quais outros conceitos estão relacionados, a
seção a seguir discute a aprendizagem organizacional e de que forma ela se
relaciona com o assunto estudado neste capítulo.

3.2. Antecedentes: aprendizagem organizacional
Para entender os conceitos de aprendizagem organizacional, primeiro
é preciso entender o que é a aprendizagem e o que são os processos. O
processo de aprendizagem, em uma organização, envolve a elaboração de
novos mapas cognitivos, para possibilitar a compreensão do que está
ocorrendo no ambiente externo e interno à organização, e a definição de novos
comportamentos que comprovam a efetividade do aprendizado (FLEURY;
FLEURY, 2001). As organizações não têm cérebros, mas possuem sistemas
cognitivos, memórias e desenvolvem rotinas, que são procedimentos
padronizados para lidar com os problemas internos e externos. Essas rotinas
são incorporadas aos poucos na memória organizacional, de forma explícita ou
implícita. Os indicadores que mostram que a aprendizagem aconteceu são a
mudança em processos, estruturas ou comportamentos, além da possibilidade
de esse conhecimento ser recuperado pelos membros da organização
(FLEURY; FLEURY, 2001).
Para Argyris (1977), a aprendizagem organizacional é um processo de
constatação e correção de erros. Segundo o autor, a definição de erro é
qualquer característica do conhecimento que inibe a aprendizagem. A
aprendizagem organizacional ocorre quando a organização tem a habilidade de
criar, adquirir e transferir o conhecimento e de modificar o seu comportamento
para refletir novos conhecimentos e insights (GARVIN, 1993). Nas palavras de
Antonello (2005, p.27), a aprendizagem organizacional é um processo contínuo
de apropriação e geração de novos conhecimentos nos níveis individual, grupal
e organizacional, envolvendo todas as formas de aprendizagem – formais e
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informais – no contexto organizacional, alicerçado em uma dinâmica de
reflexão e ação sobre as situações-problema e voltado para o desenvolvimento
de competências gerenciais.
Antonello (2005), a partir de uma revisão teórica dos autores sobre
aprendizagem organizacional, identificou seis focos, ou ênfases, que abordam
o tema: socialização da aprendizagem individual, processo-sistema, cultura,
gestão do conhecimento, melhoria contínua e inovação, que estão envolvidos
por uma perspectiva mais ampla da noção de mudança. A gestão do
conhecimento está entrelaçada nos processos de aprendizagem nas
organizações juntamente com três processos: aquisição e desenvolvimento de
conhecimentos, disseminação e construção de memórias e um processo
coletivo de elaboração das competências necessárias à organização (FLEURY;
FLEURY, 2001). A organização que aprende é a que se apodera de
habilidades para criar, adquirir e transferir conhecimentos, sendo capaz de
modificar seu comportamento, de modo a refletir os novos conhecimentos em
ideias (GARVIN, 1993).
As empresas serão mais eficazes na gestão do aprendizado mediante
a criação de sistemas e processos que respaldem essas atividades e as
integrem na trama das operações cotidianas (GARVIN, 2000). De acordo com
Garvin (2000), são cinco as etapas que contribuem para esse processo:
1.

Solução de problemas de maneira sistemática: envolve o uso de

métodos científicos, inserção de dados e ferramentas estatísticas;
2.

Experimentação: envolve busca sistemática e teste de novos

conhecimentos.

Porém

ao

contrário

da

solução

de

problemas,

a

experimentação geralmente almeja o aproveitamento de oportunidades e a
ampliação de horizontes, e não a solução das dificuldades vigentes;
3.

Aprendizado com as próprias experiências: implica a análise dos

sucessos e fracassos da empresa, avaliando-os de maneira sistemática e
registrando os ensinamentos de modo aberto e acessível para os empregados.
4.

Aprendizado com outros: nem sempre o aprendizado deriva de

reflexões e autoanálise, os insights podem ser decorrentes da observação do
ambiente externo para o desenvolvimento de novas perspectivas;
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5.

Transferência de conhecimentos: para que o aprendizado seja

maior, o conhecimento deve ser disseminado com rapidez e eficiência por toda
a organização. As ideias causam maior impacto quando são amplamente
compartilhadas, e não quando mantidas em poucas mentes.
Cada uma dessas áreas é complementada por suas próprias atitudes
mentais, conjunto de ferramentas e padrões de comportamento (GARVIN,
2000).
Lei, Hitt e Bettis (2001) apresentam uma outra visão da aprendizagem
organizacional, que está associada à criação de competências essenciais e
orienta as rotinas dinâmicas na organização que promove a geração de novas
habilidades. As rotinas dinâmicas relacionam-se aos mapas cognitivos da
organização e a uma abordagem particular para modelagem, que fornece a
base para o entendimento e a criação de novas habilidades e tecnologias.
A competência implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos,
recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor
social ao indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2001). As competências dinâmicas
promovem crescimento, e isso representa oportunidades para alavancar as
habilidades obtidas por meio do trabalho com um conjunto de tecnologias,
produtos ou processos em outras aplicações comerciais. O acúmulo de
habilidades resulta em alternativas potenciais de crescimento, que reduzem os
custos de investimento da empresa para entrar em novos mercados ou
desenvolver produtos relacionados (LEI; HITT; BETTIS, 2001). Para Ruas
(2005, p. 40), “as competências são entendidas como a ação que combina e
mobiliza as capacidades e os recursos tangíveis”.
A competência, de acordo com Ruas (2005), pode ser da dimensão
coletiva ou individual. Assim, a noção de competência, quando adotada nas
empresas de maneira formal, transitará nas três instâncias da empresa: no
nível organizacional, funcional e individual. A competência organizacional é
referente aos elementos da estratégia competitiva da empresa, incluindo a
visão, a missão e a intenção estratégica. Leite e Porsse (2005, p.62), com base
na abordagem teórica de Heene e Sanchez, mostram que o conceito de
competência é relacionado à “capacidade que uma organização tem para
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sustentar alocações coordenadas de recursos a fim de ajudar a empresa a
atingir os seus objetivos”.
Lei, Hitt e Bettis (2001), a partir da constatação de Barney (1997), Reed
e DeFillippi (1990) e Teece et al. (1997), defendem que o conjunto de rotinas
da organização influencia no tipo de habilidade que pode ser absorvida por
seus membros e neles inserida. A aprendizagem mais complexa, que promove
o desenvolvimento de várias rotinas dinâmicas, simultaneamente, pode ajudar
a empresa a identificar e a desenvolver novas habilidades. Entretanto, a
aprendizagem de ciclo simples, que limita a empresa a uma ou a poucas
rotinas, pode reduzir a extensão e a profundidade das habilidades
desenvolvidas (LEI; HITT; BETTIS, 2001).
Para Oliveira Júnior (2001), o sucesso de uma empresa está baseado
na sua capacidade de criar e transferir conhecimento de forma mais eficaz que
seus competidores. Entender os mecanismos pelos quais o conhecimento pode
ser criado e transferido em uma empresa é ponto de partida para um resultado
superior. As empresas possuem conhecimento disseminado e compartilhado
por todos, entretanto, existem também diversos estoques ou conjuntos de
conhecimento pertencentes a indivíduos, pequenos grupos ou áreas funcionais.
Desse modo, as empresas devem buscar codificar e simplificar o conhecimento
de indivíduos e grupos para torná-lo acessível a toda a organização (OLIVEIRA
JÚNIOR, 2001).
A informação deve ser codificada e explicitada de forma compreensível
e socialmente acessível na empresa. Uma vez que o know-how é uma
habilidade armazenada na empresa, significa que nem sempre essa habilidade
de “como fazer” é facilmente explicável, o que estabelece vínculo com a noção
de conhecimento tácito. As relações que podem ser estabelecidas são entre
informação e conhecimento explícito, por um lado, e entre know-how e
conhecimento tácito, por outro lado (OLIVEIRA JÚNIOR, 2001).
A partir do esclarecimento dos conceitos que são considerados
antecedentes à habilidade de absorção, que são a gestão do conhecimento, a
aprendizagem organizacional e as competências, a próxima seção apresenta
os conceitos e modelos sobre habilidade de absorção do conhecimento.
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3.3. Habilidade de absorção
Para iniciar esta seção, julgou-se necessário esclarecer alguns termos
encontrados nas bibliografias utilizadas. Partindo dos estudos de Acklin (2011),
percebeu-se a necessidade de definir os termos capabilities, capacities e
resources, utilizados nos estudos sobre habilidade de absorção e diferenciados
entre si pelo autor, com o auxílio dos conceitos de outros autores. Neste
estudo, os termos em questão foram traduzidos da seguinte forma: (i)
capabilities como potencialidades ou capacidades; (ii) capacities como
habilidades; e (iii) resources como recursos1.
Helfat (1997) aponta que a potencialidade dinâmica permite que uma
empresa faça algo diferente, mas não necessariamente melhor do que como
fazia antes. As potencialidades não são consideradas sorte ou talento inato.
Uma

empresa

precisa

ser

capaz

de

aplicar

as

potencialidades

“propositalmente”, o que inclui algum grau de intenção e habilidade de reagir a
fluxos emergentes de atividade. Barney (1991 apud LEI; HITT; BETTIS, 2001)
define recursos da empresa como todos os ativos, as potencialidades, os
processos organizacionais, os atributos da empresa, a informação e o
conhecimento. Os recursos são construídos mediante o intercâmbio de
informações por meio de capital humano da empresa ou são até mesmo
reconhecidos pela base de clientes da empresa. Amit e Schoenmaker (1993)
definem potencialidades como as habilidades da empresa para implantar
recursos, são “bens intermédios”, capazes de aumentar a produtividade dos
recursos de uma empresa.
Realizado o esclarecimento dos termos utilizados neste estudo, é
necessário compreender, então, do que se trata a habilidade de absorção. O
conceito de habilidade de absorção surgiu com os estudos de Cohen e
Levinthal (1989), os quais identificam que os núcleos de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa, além de contribuírem para a inovação,
também apresentam conhecimentos que podem ser aplicados em etapas do
processo, não somente na geração de inovação. O núcleo de pesquisa e
desenvolvimento trabalha com a habilidade de identificar, assimilar e explorar o
1

A tradução dos termos utilizados nesta dissertação foi orientada pela professora e mestre
Renata Santos de Morales.
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conhecimento da empresa, o que é chamado de habilidade de absorção
(COHEN; LEVINTHAL, 1989). Em 1990, os autores expandiram a definição de
habilidade de absorção para a habilidade da empresa de reconhecer o valor de
uma nova informação, advinda de fontes externas, de assimilá-la e aplicá-la
com fins comerciais, de forma estratégica e com foco na inovação (COHEN;
LEVINTHAL, 1990).
A habilidade de explorar conhecimentos externos é um componente
fundamental de potencialidades inovadoras. A habilidade de avaliar e utilizar
conhecimento externo faz parte da função de utilizar conhecimentos prévios,
que incluem habilidades básicas e linguagens comuns entre as equipes, mas
também podem incluir conhecimentos científicos e tecnológicos mais recentes
(COHEN; LEVINTHAL, 1990). A experiência de produção traz à empresa o
conhecimento necessário, tanto para reconhecer o valor de implementar
métodos como para reorganizar ou automatizar determinados processos de
fabricação. As empresas também investem em habilidade de absorção
diretamente, assim como em formação técnica avançada. O conceito de
habilidade de absorção pode ser melhor desenvolvido por meio de uma
verificação das estruturas cognitivas que são os fundamentos da aprendizagem
(COHEN; LEVINTHAL, 1990).
A premissa do conceito de habilidade de absorção é que a empresa
precisa de conhecimentos anteriores, antes de assimilar e utilizar novos
conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Pesquisas relacionadas ao
desenvolvimento da memória sugerem que o conhecimento prévio acumulado
aumenta a capacidade de adquirir novos conhecimentos, bem como a
capacidade de recordá-los e usá-los. Com relação à aquisição de
conhecimentos, Bower e Hilgard (1981 apud COHEN; LEVINTHAL, 1990)
sugerem que o desenvolvimento da memória é autorreforçado, ou seja, que
quanto mais objetos, padrões e conceitos são armazenados na memória, mais
rápido uma informação é adquirida e mais facilmente é utilizada.
A habilidade de avaliar e utilizar os conhecimentos externos é, em
grande parte, uma função do nível de conhecimento prévio. Esse conhecimento
inclui habilidades básicas ou até mesmo uma linguagem coletiva, mas pode
incluir igualmente o conhecimento dos mais recentes dados científicos ou
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tecnológicos em determinado campo. Assim, o conhecimento prévio leva a uma
capacidade de reconhecer o valor dessas novas informações e, assim, de as
assimilar e aplicar. Essas habilidades coletivas constituem a habilidade de
absorção. Os conhecimentos e as habilidades prévios relevantes são a origem
da criatividade, permitindo tipos de associações e conexões que podem nunca
terem sido considerados antes (COHEN; LEVINTHAL, 1990).
O desenvolvimento da habilidade de absorção em uma empresa pode
ser construído a partir da habilidade de absorção dos indivíduos, mas não é
apenas uma soma delas e, por isso,deve-se considerar quais aspectos da
habilidade de absorção são claramente organizacionais. A habilidade de
absorção não se refere apenas à aquisição ou à assimilação de informações
por uma organização, mas também à capacidade da empresa de explorá-la. A
habilidade de absorção de uma empresa não depende só da interação com o
ambiente externo, depende também da transferência de conhecimentos entre
as equipes internas da empresa (COHEN; LEVINTHAL, 1990).
Para Cohen e Levinthal (1990), a aprendizagem é cumulativa e o
desempenho de aprendizagem é melhor quando o objeto de aprendizagem
está relacionado com o que já é conhecido. Isso significa dizer que aprender
em novas áreas é mais difícil. A resolução de problemas e a capacidade de
aprendizagem são semelhantes entre si e não há motivo para diferenciar os
seus modos de desenvolvimento, embora o que exatamente é aprendido possa
ser diferente: as habilidades de resolução de problemas representam a
capacidade de criar novos conhecimentos, enquanto as capacidades de
aprendizagem envolvem o desenvolvimento da capacidade para assimilar o
conhecimento existente. Outra questão pertinente nos estudos de Cohen e
Levinthal (1990) é o questionamento sobre a habilidade de absorção precisar
ser desenvolvida internamente ou poder ser comprada pela empresa por meio
da contratação de novos funcionários, serviços ou consultoria ou mesmo
aquisições corporativas.
O conhecimento prévio permite a assimilação e a exploração de novos
conhecimentos, o que se aplica tanto no nível individual quanto no
organizacional. A conscientização do conhecimento prévio absorvido tem
implicações importantes para o desenvolvimento de habilidade de absorção ao
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longo do tempo,fator que melhora o desempenho inovador das organizações.
Quando a empresa já desenvolveu essa habilidade em uma área específica, é
mais fácil o acúmulo posterior de conhecimento e a exploração de qualquer
conhecimento externo que possa se tornar disponível. Além disso, a posse de
conhecimentos relacionados à área em que se desenvolveu essa habilidade
permite que a empresa entenda melhor e, assim, avalie a necessidade de
importação de avanços tecnológicos (COHEN; LEVINTHAL, 1990). A
habilidade de absorção e o seu efeito na formação de expectativas são forças
que assinalam uma extrema dependência, por parte da empresa, de
investimento em novos conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990).
O esquema de Cohen e Levinthal (1990) apresentado na Figura 5,
mostra que os incentivos de aprendizagem têm um efeito direto sobre os
gastos com P&D. Os autores também sugerem que o efeito de outros
determinantes, como as oportunidades tecnológicas e a apropriabilidade,
depende da assimilação de conhecimento por parte dos concorrentes da
empresa e da sua habilidade de absorver conhecimento. Os incentivos de
aprendizagem são os mediadores desses efeitos. Por fim, os autores sugerem
que os efeitos das condições de apropriabilidade são condicionados pela
interdependência competitiva. Nesse contexto, define-se interdependência
como a medida dos avanços técnicos para diminuir os lucros da empresa. A
Figura 5, a seguir, mostra que os incentivos para aprendizagem possuem
relação direta com os gastos em P&D.
Desde Cohen e Levinthal (1989; 1990), os conceitos de habilidade de
absorção passaram por mudanças. Zahra e George (2002) propuseram uma
reconceituação

dessa

habilidade

como

uma

potencialidade

dinâmica

pertencente à criação e à utilização de conhecimento, aumentando a
capacidade de uma empresa para ganhar e sustentar uma vantagem
competitiva. Os autores defendem que a habilidade de absorção (ACAP) de
conhecimento está dividida entre habilidade de absorção potencial (PACAP) e
realizada (RACAP). A potencial habilidade refere-se à aquisição e à
assimilação do conhecimento, já a realizada refere-se à transformação e ao
aproveitamento da habilidade de absorção de conhecimento.
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Figura 5 – Modelo de capacidade de absorção e incentivos em P&D.

Fonte: Cohen e Levinthal (1990, p.140, tradução nossa).

Os estudos de Zahra e George (2002) contribuíram para a evolução do
tema em três aspectos: (i) o reconhecimento da habilidade de absorção como
uma potencialidade dinâmica que influencia na natureza e na viabilidade da
vantagem competitiva de uma empresa; (ii) a identificação dos papéis e da
importância de diferentes componentes das habilidades de absorção de uma
empresa, preparando a fase de futuras pesquisas sobre as relações entre
esses componentes e a sua influência sobre as escolhas estratégicas de uma
empresa; (iii) a identificação das condições sob as quais os componentes da
ACAP criam valor, propõem novas ideias sobre o que impulsiona as diferenças
de desempenho dentro da mesma indústria e como as empresas sustentam
tais diferenças ao longo do tempo.
Zahra e George (2002) definem habilidade de absorção como um
conjunto de rotinas e processos organizacionais, por meio do qual as empresas
adquirem, assimilam, transformam e exploram o conhecimento para produzir
uma habilidade organizacional dinâmica. Considera-se que essas quatro ações
representam quatro dimensões da habilidade de absorção e desempenham
papéis diferentes, mas complementares, para explicar como a ACAP pode
influenciar nos resultados organizacionais (ZAHRA; GEORGE, 2002).
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Os autores (2002) passam por um processo de compreensão de
conceitos anteriores, apresentados no Quadro 2, para verificar as diferenças e,
assim, apresentar a evolução do conceito de habilidade de absorção.

Quadro 2 – Reconceituação de habilidade de absorção.
Questão

Visão tradicional de ACAP

Reconceituação de ACAP

Definição

Habilidade de uma empresa de
valorizar, assimilar e aplicar
informações para fins comerciais.
Ênfase na aquisição e exploração
de conhecimentos gerados
externamente.

A ACAP é um conjunto de rotinas
organizacionais e processos
estratégicos pelos quais as empresas
adquirem, assimilam, transformam e
exploram conhecimento com a proposta
de criar valor.
Ênfase nas potencialidades dinâmicas
voltadas para a mudança estratégica e
flexibilidade, em que as empresas criam
e exploram novos conhecimentos,
transformando-os em conhecimento
adquirido.

Componentes e
dimensões

Definição multidimensional com três
dimensões.
Operacionalizada como um
componente único.

Definição multidimensional com quatro
dimensões.
Quatro dimensões formam duas partes
(habilidades potenciais e realizadas).

Evolução e
desenvolvimento

Dependente da base de
conhecimentos e habilidades
prévias de uma empresa.
Caminho de desenvolvimento
unidirecional e padronizado
(conhecimento prévio define a
capacidade da empresa de
valorizar, assimilar e aplicar
informações).

Dependente de múltiplos fatores,
incluindo as experiências anteriores da
empresa, complementaridade de
conhecimentos e variedade de fontes
de conhecimento.
Caminho de desenvolvimento
multidirecional e não padronizado
(fluído), o local da pesquisa é
constantemente redefinido.

Fatores
contingentes e
papéis gerenciais

Exógenos (condições e influência
da empresa investir em P&D).
Funções gerenciais restritas à
varredura ambiental e ao
investimento em P&D.

Múltiplas eventualidades exógenas e
endógenas:
- Eventualidades exógenas
(apropriação, estímulos externos).
- Eventualidades endógenas (estímulos
internos, mecanismos de integração
social).
- Amplas funções gerenciais para
influenciar nos padrões de busca de
conhecimento, ativação de estímulos
organizacionais e transformação do
conhecimento organizacional.

Criação de valor

Criação de valor por meio da
inovação.

Criação de valor diferenciada derivada
das dimensões que compreendem as
duas partes; a habilidade realizada
permite a criação de uma vantagem
competitiva; a habilidade potencial
proporciona uma flexibilidade
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estratégica para alterar e reconfigurar
as operações da empresa,
proporcionando meios para sustentar
tais diferenças de desempenho;
presença do fator de eficiência entre a
habilidade potencial e realizada.
Fonte: Zahra e George (2002, p.198, tradução nossa).

Como pode ser visto nas teorias apresentadas no Quadro 1, Zahra e
George (2002) sugerem um novo modelo de habilidade de absorção. O
modelo, apresentado na Figura 6, evidencia fontes externas de conhecimento e
experiências anteriores como peças-chave para a construção do modelo.

Figura 6 – Modelo de habilidade de absorção.

Fonte: Zahra e George (2002, p.192, tradução nossa).

O modelo apresentado por Zahra e George (2002) mostra que os
recursos externos de conhecimento são antecedentes importantes para a
construção da habilidade de absorção. As empresas adquirem conhecimento
de diferentes fontes no ambiente e a diversidade dessas fontes influencia, de
forma significativa,na aquisição e na assimilação das potencialidades que
constituem a habilidade em questão. As experiências irão influenciar no
desenvolvimento da habilidade de absorção de uma empresa, mais
especificamente, a experiência irá influenciar no local da pesquisa e do
desenvolvimento das potencialidades dependentes do caminho de aquisição e
assimilação do conhecimento gerado no exterior. Sobre os gatilhos de
ativação, a expectativa é que sirvam para moderar o impacto das fontes de
conhecimento e das experiências no desenvolvimento da habilidade de
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absorção. No modelo, a integração social apresentada na habilidade de
absorção contribui para a assimilação do conhecimento, tanto formal como
informalmente. Para Zahra e George (2002), os mecanismos de integração
social reduzem a lacuna entre a habilidade de absorção potencial e realizada e
melhoram o fator de eficiência entre as etapas.
A habilidade de absorção pode ser a fonte de vantagem competitiva de
uma empresa. As empresas com as potencialidades de transformar e explotar
o conhecimento são mais propensas a alcançar uma vantagem competitiva
mediante a inovação e o desenvolvimento de produtos. As empresas com
potencialidades de aquisição e assimilação de conhecimento, por sua vez, são
mais propensas a sustentar uma vantagem competitiva, devido à maior
flexibilidade no formato das bases de recursos e na implantação efetiva das
potencialidades (ZAHRA; GEORGE, 2002).
Jones (2006) argumenta que, ao mesmo tempo que o setor de P&D
gera inovação, ele também desenvolve a capacidade de uma empresa de
identificar, assimilar e explotar conhecimento, chamada de aprendizagem da
empresa ou habilidade de absorção. Embora a empresa tenha a habilidade de
imitar novos processos ou novos produtos inovadores, a habilidade de
absorção também inclui a capacidade da empresa para explorar outras formas
de conhecimento, como os resultados de pesquisas prévias que fornecem a
base para a investigação aplicada e o desenvolvimento. Além disso, tendo em
vista a dependência da inovação industrial no conhecimento externo, a
habilidade de absorção representa uma parte importante da capacidade de
uma empresa de criar novos conhecimentos.
Seguindo a linha de tempo da conceituação, Lane, Koka e Pathak
(2006) apresentam um esclarecimento sobre os conceitos de habilidade de
absorção em uma análise temática realizada com 289 artigos sobre o assunto.
O objetivo do estudo foi investigar quais são as teorias utilizadas pelos artigos
e de que forma eles abordam o tema. Para os autores, habilidade de absorção
é um dos conceitos mais importantes relacionados à pesquisa organizacional
que surgiu nos últimos tempos, pois pode reforçar e complementar a base de
conhecimentos de uma empresa.
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O estudo elegeu para análise os artigos que citaram Cohen e Levinthal
(1989; 1990; 1994). A primeira análise visou identificar como a construção
teórica foi utilizada pelos autores e a segunda visou examinar a coerência entre
os estudos sobre habilidade de absorção (LANE; KOKA; PATHAK, 2006).
A partir das análises das temáticas principais dos artigos citados por
Lane, Koka e Pathak (2006), os autores elaboraram um esquema, mostrado na
Figura 7, que apresenta os antecedentes conceituais da habilidade de
absorção,

como

conhecimento,

estrutura

organizacional

e

escopo

organizacional, além das características dinâmicas dele, como a aprendizagem
organizacional, aprendizagem interorganizacional e inovação.

Figura 7 – Esquema de assuntos relacionados.

Fonte: Lane, Koka e Pathak, (2006, p.844, tradução nossa).

A Figura 7 representa os assuntos abordados nos artigos estudados
pelos autores, transformados por estes em tópicos: (i) definição de habilidade
de absorção, métricas e importância de um núcleo de P&D em uma empresa;
(ii) tipos de conhecimentos e habilidades de absorção; (iii) escopo
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organizacional e habilidade de absorção; (iv) aprendizagem organizacional e
habilidade de absorção; (v) aprendizagem interorganizacional e habilidade de
absorção; (vi) inovação e habilidade de absorção (LANE; KOKA; PATHAK,
2006).
A partir desse estudo, Lane, Koka e Pathak (2006, p.856, tradução
nossa) apresentam a transformação do conceito de habilidade de absorção.
"Habilidade de absorção é a competência de uma empresa para
utilizar conhecimentos realizados externamente, mediante três
processos sequenciais: (1) reconhecer e compreender novos
conhecimentos potencialmente valiosos fora da empresa por meio da
aprendizagem exploratória, (2) assimilar novos conhecimentos
relevantes por meio da aprendizagem transformadora, e (3) usar os
conhecimentos assimilados para criar novos conhecimentos e saídas
comerciais por meio da aprendizagem exploratória."

Com base na análise dos conceitos principais sobre a habilidade de
absorção, a influência da gestão do conhecimento e a aprendizagem
organizacional nas empresas, a próxima seção desenvolve o assunto principal
deste estudo, que é a habilidade de absorção de conhecimento em design e
em gestão de design.

3.4. Habilidade de absorção de conhecimento em design e gestão de
design
A seção anterior apresentou os conceitos gerais sobre habilidade de
absorção dos principais autores da área. Neste capítulo, com o auxílio dos
conceitos apresentados anteriormente, serão apresentados os conceitos de
habilidade de absorção de conhecimento relacionados ao design e à gestão de
design.
A gestão de design é a implementação do design como um programa
formal das atividades sem uma organização, que se dá por meio da
comunicação da importância do design para as metas da empresa a longo
prazo e da coordenação dos recursos de design em todos os níveis da
atividade corporativa para atingir os seus objetivos (BORJA DE MOZOTA,
2003).
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A adoção da gestão de design e do design em empresas com pouca ou
nenhuma experiência na área é um processo de aprendizagem ativa, pois
essas empresas não possuem conhecimentos suficientes para construir o
conhecimento prévio do valor desses aspectos. A habilidade de absorção em
gestão de design é dinâmica (ACKLIN, 2011). Acklin (2014) menciona que as
empresas devem absorver e explotar novos conhecimentos e recursos para a
melhoria interna e externa. Uma das maneiras de introdução de abordagens de
design e potencialidades em pequenas e médias empresas é a transferência
de conhecimentos em projetos de pesquisa aplicados entre universidades e
empresas. No entanto, a maneira como as potencialidades de design e gestão
de design são inseridas nas empresas ainda estaria sob investigação (ACKLIN,
2011).
Acklin (2014), a partir do modelo de Zahra e George (2002),
apresentado no capítulo anterior, definiu um processo de construção da
habilidade de absorção de conhecimento em design, apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Modelo de capacidade de absorção em design.

Fonte: Acklin (2014, p.8, tradução nossa) adaptado de Zahra e George (2002).

O processo apresentado no modelo mostra que a construção da
habilidade de absorção de conhecimento em design e em gestão de design
pode ser definida pelo uso de abordagens de ferramentas de design, bem
como pela colaboração de designers externos. Se o novo conhecimento em
design é adquirido e assimilado, ele tem uma potencial capacidade de
absorção (PACAP). No momento em que esse conhecimento potencial é
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transformado e explotado, passa a ser uma habilidade de absorção realizada.
Como vantagem externa, gera vantagem competitiva e estratégica e
flexibilidade (ACKLIN, 2014).
Chiva e Alegre (2009) propõem as seguintes habilidades de gestão de
design (ou potencialidades):
●

Habilidades básicas, que incluem atividades de gestão do

processo de design, como a concepção de produtos de alta qualidade e a
capacidade de fabricação ou concepção e lançamento de produtos mais
rapidamente;
●

Habilidades especializadas, que implicam habilidades para

gerenciar atividades específicas, como a estimativa de custos de novos
produtos, testes de fabricação de novos produtos durante o processo de
design; envolvendo clientes e fornecedores, no processo de design.
Conforme o modelo de habilidade de absorção elaborado por Acklin
(2014), a absorção da gestão de design é dividida em quatro capacidades
organizacionais: adquirir e assimilar (PACAP), e transformar e explotar
(RACAP) novos conhecimentos design. Apesar de esses passos serem
semelhantes para todos os processos de absorção, independentemente da
natureza do novo conhecimento, a expansão relacionada à gestão de design é
fator relevante para a exploração da habilidade de absorção de conhecimento
em design. Para Friedman, (2000), saber design envolve mais habilidade e
conhecimento do que um designer pode fornecer, as soluções de design bemsucedidas exigem vários tipos de experiência e é necessário usar expertise
sem ser especialista em cada campo. Design é processo e envolve tanto as
disciplinas teóricas quanto a prática. O conhecimento em design, na prática,
implica conhecimento explícito e tácito (FRIEDMAN, 2000).
Aprofundando-se na questão, Acklin (2014) explora os quatro momentos
da capacidade de absorção, a partir dos conhecimentos em design. A
aquisição consiste em reconhecer o valor do design e identificar uma
contribuição específica deste para o ponto de partida da empresa. As
atividades iniciais dessa etapa implicam aprender sobre o valor agregado do
projeto, bem como a reunião de diferentes fontes de conhecimento,
concentrando-as, analisando o uso atual do design na empresa e
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compreendendo onde o design se encaixa. A assimilação, por seu turno,
implica um compromisso mais profundo com os novos conhecimentos de
design, ligando-os a processos e projetos de engenharia ou marketing por meio
do reconhecimento da importância de trabalhar com fontes complementares de
conhecimento em design. Durante a transformação, o novo conhecimento em
design tem de ser implantado de forma eficaz para melhorar as ofertas, tais
como produtos, marcas, serviços, comunicação, experiências, ou de forma
eficiente, para processos de fabricação ou de inovação. Já a exploração
envolve a implementação dos conhecimentos de design em toda a empresa
mediante a integração destes em processos relevantes, como as funções de
coordenação, alinhando valores fundamentais, formação de pessoal, etc., e
mediante a entrega de uma experiência de cliente coerente em todos os pontos
de contato.
A complexidade maior ou menor dos projetos pode desencadear
processos de aprendizagem de ciclo simples ou duplos, gerando inovação,
além de permitir criar, guardar e reutilizar conhecimentos obtidos em projetos
para serem aplicados nos próximos.Essas informações levam ao entendimento
de design como capital intelectual e ativo intangível, ao ponto de ser possível
entender que, dependendo de como a gestão de design é desenvolvida ou do
quão melhor a empresa o faz, maior caráter de diferencial tem o design na
empresa (WOLFF, 2010).
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4 ANÁLISE
Este capítulo apresenta os resultados das entrevistas em profundidade
realizadas com os dois grupos analisados: o dos designers e o das empresas.
A primeira etapa contempla as entrevistas em profundidade com os designers
externos, responsáveis por projetos em empresas que não possuem equipe de
design interna. Foram eles quem indicaram as empresas a serem pesquisadas.
A segunda etapa do estudo foram entrevistar em profundidade os responsáveis
pela contratação dos designers nas empresas indicadas. Cada empresa
trabalha com um dos designers, conforme representado na Figura 9.
Figura 9 ─ Esquema da relação entre os pesquisados.

Fonte: Elaborada pela autora (2017).

As

entrevistas

foram

gravadas,

transcritas,

organizadas

e

categorizadas (BARDIN, 1977). A partir da primeira análise das entrevistas, foi
possível analisar e categorizar as respostas de acordo com a necessidade da
pesquisa. Para cada grupo pesquisado, designers e empresas, foram criadas
categorias distintas, apresentadas no Quadro 3, que agrupam as respostas dos
participantes.
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Quadro 3: Organização das categorias dos grupos pesquisados.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Partindo da organização e da categorização dos resultados, a análise
dos dados é apresentada a seguir.

4.1. Entrevistas com as designers
O início desta etapa deu-se com as entrevistas em profundidade
realizadas com os designers. Seis categorias foram identificadas, como
descrito no Quadro 3: demanda de projeto, briefing, processo de trabalho,
relacionamento entre designer e empresa, conhecimento em design e absorção
de conhecimento em design.
Figura 10 ─ Relação entre as categorias.

Fonte: Elaborada pela autora.
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A Figura 10 mostra a maneira com que as categorias determinadas
para a análise estão relacionadas. Foram agrupadas as duas primeiras
categorias, demanda de projeto e briefing, assumindo-se que elas se referem à
fase de pré-projeto. As categorias processo de trabalho e relacionamento entre
designer e empresa estão identificadas como categorias centrais desse grupo,
considerando-se que todas as outras estão associadas a elas. Neste caso, o
processo de trabalho diz respeito às etapas de trabalho do designer com a
empresa. Essas etapas e maneiras de trabalhar estão relacionadas, por sua
vez, à categoria de relacionamento entre o designer e a empresa, a qual
engloba todos os aspectos da relação entre a equipe de design e a empresa. O
conhecimento de projeto, que é prévio à entrada do designer na empresa, foi
classificado com conhecimento em design, e o processo de aprendizagem
após a interferência do designer externo na empresa, como absorção de
conhecimento em design. Para este trabalho, o conhecimento da empresa foi
dividido em antes e depois da interferência do designer, tudo o que é
conhecido consta como conhecimento em design, e o que é aprendido após
qualquer relação com o designer consta como absorção de conhecimento em
design.
Para iniciar as análises das seis categorias, é preciso identificar os três
designers, as áreas em que eles atuam e o escritório em que trabalham.
Designer 1: designer, graduada em design de superfícies, atua há mais
de 40 anos na área. Suas especialidades são projetos para superfícies de
qualquer natureza, além de consultoria de cores para indústrias ou construção
civil. Em seu pequeno escritório, trabalha junto à uma assistente. Quando
necessário, para projetos maiores, ambas contratam profissionais autônomos.
Designer 2: designer, possui mestrado em design, é especialista em
desenvolvimento de projetos para produtos industriais. Possui escritório há 6
anos em Bento Gonçalves/RS e trabalha com o setor moveleiro, metalúrgico e
vinícolas. O escritório conta com cinco pessoas, sendo quatro são designers e
um administrador. Trabalha principalmente com design de produtos.
Designer 3: arquiteta, atua na área de arquitetura e design. Formada
em arquitetura e urbanismo, com especialização em marketing, pedagogia e
engenharia de segurança do trabalho. Seu escritório, há 10 anos no mercado,
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possui como foco dos trabalhos de design a indústria moveleira e está
localizado em Bento Gonçalves/RS. Há quatro pessoas que trabalham no
escritório: uma arquiteta, um designer e duas estagiárias de design.
O início das entrevistas com os designers trata sobre questões que
antecedem o desenvolvimento do projeto. A primeira categoria está relacionada
à demanda de projeto. De acordo com as designers entrevistadas, a demanda
do projeto pode chegar de duas maneiras: elas podem encontrar uma empresa
que está interessada em fazer o trabalho ou a empresa pode procurá-las. A
Designer 1 entra em contato com uma empresa por dois motivos diferentes: ou
ela acredita na filosofia da empresa ou se aproxima de uma empresa com
potencial para investir em design e “vender a ideia de design”, garantindo o
retorno financeiro. Quando uma empresa procura uma equipe de design,
normalmente já sabe que precisa de um designer, por exemplo, quando o
concorrente está investindo em design, ou a empresa tem maquinário parado e
quer saber como usar, ou mesmo quando ela tem interesse no próprio estilo de
produto do designer. Nas vezes em que as empresas entram em contato com
os designers, já pesquisaram sobre os trabalhos destes em sites e portfólios, e
além de conhecer o designer, o empresário precisa ter uma garantia do
trabalho que irá receber.
A Designer 2 destaca que o contato das empresas pode ser para um
projeto específico ou para projetos recorrentes, mas, no caso dela,
normalmente as empresas entram em contato para o desenvolvimento de
projetos recorrentes. A apresentação da designer para as empresas que a
contratam se dá a partir de cases de projetos de sucesso. Desse modo, é
possível apresentar o processo de trabalho, que permeia várias etapas,
oferecendo soluções e estimando prazo, investimento, energia e retorno para o
cliente. Quando a Designer 2 pretende trabalhar em um segmento novo, ela
procura empresas do segmento e oferece o seu trabalho, tendo em vista,
nesse caso, não o retorno financeiro, mas sim gerar portfolio e conseguir
clientes de outros segmentos.
Já a Designer 3 apontou demandas de trabalhos diferentes nos últimos
anos. Foram casos de redesenhos de produto, como, por exemplo, uma
roupagem nova, redução de processos de fabricação e redução de custos de
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projeto. Além disso, a demanda por produtos de e-commerce, em que o
consumidor compra on-line e a montagem fica a cargo do comprador, foi bem
grande. Outro caso é a demanda para o desenvolvimento de um produto em
que as empresas solicitam mais de uma alternativa de produto. A partir da
escolha do produto, são definidos os custos e a produção. A Designer 3
também desenvolveu diversos trabalhos em 2016 na modalidade que chamou
de royalties. Segundo a entrevistada, ela, nesta modalidade, conhece e
entende a necessidade de um novo produto para a empresa, desenvolve o
projeto. Dependendo da aprovação da empresa, esta a produz e coloca no
mercado. O pagamento para a designer é uma porcentagem do valor de
acordo com as vendas do produto.
“Eles tão muito ansiosos pra vender, eles não tem muito tempo
e já querem ver o resultado final, já querem o produto. Então às
vezes a gente fica muito com a parte estética. [...] A gente sabe
que não é o ideal, tem que ter todo aquele processo,
apresentar pesquisa, da onde veio, o conceito, método e tal.
Porém nem todas as empresas estão abertas a ouvir toda essa
explicação” (DESIGNER 3).

A próxima categoria é briefing, que está atrelada à categoria anterior,
demanda de trabalho, uma vez que o briefing é o primeiro passo de um
trabalho contratado. De modo geral, as designers consideram que, embora as
empresas estejam cientes das suas necessidades de projeto, elas não
conseguem fornecer um briefing completo e totalmente compreensível. Assim,
as designers entrevistadas afirmam que o segundo projeto é mais fácil de ser
realizado e quanto mais a empresa conhece design, ou possui equipe interna
de design e engenharia, melhor é o briefing. As designers entendem que,
quando uma empresa é capaz de fazer um briefing mais completo, torna-se
mais fácil passar pela fase de pesquisa do projeto. A fase de briefing também
inclui estimativas de tempo e custos, por exemplo, um prazo muito longo não é
viável para as empresas, sendo, então, importante organizar essa fase e
ajustar-se ao tempo do mercado e da empresa.
As empresas creditam a construção do briefing ao designer, mas, para
a Designer 2, isso não é de sua responsabilidade. Porém, ela destaca que, ao
se estruturar melhor um briefing, percebe-se que o projeto não é exatamente o
que foi solicitado, então é preciso decidir com a empresa o que deve ser feito.
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Outro caso é quando a empresa deseja inovar e não sabe explicar no briefing
o que pretende com o projeto. Nessa situação, cabe ao designer construir o
briefing junto com a empresa.
O processo de trabalho é uma das categorias centrais nesta análise e
começa após a aprovação da proposta de trabalho. Após a aprovação, analisase o briefing e inicia-se uma pesquisa de acordo com a necessidade de
completar os tópicos apresentados nesse briefing. As empresas solicitam o
projeto para o designer de duas maneiras. Uma delas é por meio da
contratação do designer por um determinado tempo, em que o designer
participa de todos os projetos que forem realizados naquele tempo de
contratação. A outra é por projeto, em que a empresa solicita o trabalho, o
designer estuda o briefing e apresenta alternativas, e a empresa escolhe a
ideal para que o designer entregue o detalhamento técnico, com medidas,
material e acessórios. Por fim, a empresa desenvolve o produto.
A Designer 2 chama a contratação por tempo de trabalho de fee
2

mensal , é um processo no qual a equipe de design não está dentro da
empresa, mas todo o projeto dessa empresa é de responsabilidade dessa
equipe de design contratada, dando suporte a todo o processo de criação.
Apesar de não estar dentro da empresa o tempo todo, a Designer 2 destaca
que o processo de trabalho exige troca constante de ideias e de informações e
que não deve haver uma comunicação unilateral.
A Designer 3, no início de seu escritório, tinha um sócio focado na área
de engenharia. Eles davam suporte a empresas pequenas que não tinham
equipe de engenharia. Após um tempo, eles perceberam que cada empresa
tem um processo, tipos de maquinários, tipos de corte, tipo de aproveitamento
e uma política de custos diferentes, de modo que o escritório já não conseguia
mais acompanhar as demandas de todas as empresas. Hoje, o processo de
trabalho da Designer 3 começa a partir do recebimento da proposta do cliente,
quando ela visita a empresa e monta o briefing. Com base no estudo do
briefing e da compreensão do público-alvo, ela pesquisa os concorrentes e
gera alternativas. Ela apresenta todas as alternativas para a empresa, essa
2

Forma de pagamento na qual o cliente paga um valor fixo por mês que remunera todas as
atividades do escritório de design para o cliente.
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escolhe a ideia de que mais gostou e, então, a designer finaliza o processo que
envolve o detalhamento técnico, as medidas, os materiais e acessórios. Após,
a empresa desenvolve o protótipo e lança o produto.
O relacionamento entre designer e empresa engloba a maneira com
a qual as designers trabalham com as empresas. Quando a empresa possui
equipe interna de design, as reações das equipes são diversas. A equipe
interna pode facilitar o entendimento sobre design e isso encurta o processo de
trabalho com a designer externa. As empresas que tem equipe interna de
design são mais amadurecidas, já conseguem perceber os problemas e as
dificuldades dos projetos, envolvendo-se mais com este, obtendo, assim, um
resultado mais assertivo.
“Já trabalhei para várias empresas que tiveram equipes
internas e eles nos contrataram porque eles querem trazer
informações diferentes, conhecimentos diferentes, eles querem
que a gente estreite relações com outros fornecedores, eles
precisam que a gente oxigene a equipe interna deles, eles
entendem normalmente que a equipe interna está dentro de um
quadrado, dentro de um contexto, e como a gente atende em
vários segmentos e contextos, a gente tem uma outra visão da
coisa” (DESIGNER 2).

Outra forma de relacionamento é tratar diretamente com o dono da
empresa. A Designer 1 comentou que a comunicação flui bem nessa situação.
A Designer 3 destacou que trabalhar para uma empresa que tem equipe
interna de design pode ser um processo mais rápido de retorno e
apontamentos, mas que são várias pessoas opinando sobre o projeto e nem
sempre é fácil agradar a todos. É um trabalho muito enriquecedor, mas tem
mais apontamentos pela equipe.
“...não adianta tu querer fazer design se tu não conhece o chão
de fábrica, se tu não conhece o processo produtivo. Claro que
tu tem que sempre conhecer. Tu tem que ir lá aprender, não
adianta tu ficar só: 'ai vou desenhar', não é assim” (DESIGNER
1).

A Designer 2 comentou que trabalhar com empresas que não
conhecem design é dúbio. Por um lado, pode ser interessante porque o
designer aprende muito; por outro, muitas vezes, o designer perde tempo com
processos que não são de design. Quando o designer consegue uma relação
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de confiança e parceria com as empresas, elas passam a ver o designer como
um parceiro que pode ajudá-las.
Sobre o início do relacionamento com a empresa, a Designer 2 relatou
que as primeiras apresentações que o escritório montou eram para explicar
para as empresas sobre o que é design, mas estas não demonstram interesse.
Hoje, a designer apresenta para os clientes as vantagens de contratar um
designer, do retorno sobre o investimento e de se competir por meio do design.
A crise do ano de 2016 mudou a forma de relacionamento das
empresas com os designers. Em anos anteriores, a Designer 3 observou
trabalhar mais com consultoria e assessoria contínua. No ano de 2016, houve
mais foco em desenvolvimento de linha, pois as empresas passaram a
considerar que uma parceria fixa com um designer é um custo alto. Quando o
projeto é mais longo, existe uma aproximação maior do designer com a
empresa, já quando a empresa o contrata para o desenvolvimento de apenas
um produto, é mais difícil, pois o processo é mais rápido e a dedicação ao
projeto já não é a mesma.
O conhecimento em design está relacionado ao que é anterior, ao
que o designer considera que as empresas deveriam saber de design antes da
sua interferência. O principal desafio de trabalho das designers entrevistadas
com as empresas que não conhecem design é que estas acreditam que o
design está relacionado com o marketing, com a engenharia, e não entendem
que o design tem limites. É preciso esclarecer as fronteiras do design dentro do
processo de desenvolvimento de um produto. Segundo as entrevistadas, quem
entra em contato com elas, nas empresas de menor porte, é o proprietário, e
este normalmente não entende de design e é guiado pelo setor comercial e
pela demanda do público-alvo, além de compreender o design meramente
como um recurso estético. Nas empresas mais estruturadas, em que há equipe
de engenharia ou gerente comercial, as pessoas entendem de mercado,
sabem preços, sabem estimar custos e querem trabalhar junto com o designer
para construir um novo produto, tornando o processo mais rápido.
A Designer 2 acredita que as empresas deveriam conhecer mais
técnicas, metodologias e processos de design, para compreender que o
processo criativo não é rápido, nem o projeto de desenvolvimento de produto.
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A expectativa da designer ao trabalhar com as empresas novamente é que elas
saibam entregar briefings mais estruturados, ter pesquisas mais diretas, saber
o que querem com o projeto.
A diferença em tratar com empresas que não conhecem design é
brutal, segundo a Designer 1, que prefere oferecer um curso para fazer com
que estas entendam um pouco mais de design. As suas aulas, muitas vezes,
contam com empresários como alunos, buscando fazê-los olhar de outra forma
para a situação, mas sem a garantia de que vá adiantar.
“...não existe cultura do design. É raro o empresário que
realmente entenda o papel do design. Do design e do designer.
É muito raro. E isso é muito diferente na Europa e nos Estados
Unidos. [...] É por isso, também, que eu dou tanto curso,
porque eu acho que é uma missão, de cada vez disseminar
mais o que é o conceito do design, porque as pessoas não
sabem” (DESIGNER 1).

A Designer 3 considera que, quando acompanha o processo de
trabalho em uma empresa, é mais interessante, pois está diretamente em
contato com o setor comercial, com as compras, a engenharia, os donos da
empresa e os fornecedores, de modo que sabe o que será feito. Hoje algumas
empresas estão focadas nas questões estéticas e no design autoral. Porém, o
design vai além disso, ele pode ajudar as empresas em pesquisas, a melhorar
o método de trabalho, a se comunicarem diferente, a usarem isso como
estratégia, “e hoje a gente percebe que nem todas as empresas sabem do real
potencial do design, que ele pode realmente ajudar numa empresa”
(DESIGNER 3).
Após questionar as designers sobre os conhecimentos em design que
as empresas deveriam possuir, foram abordadas as questões de absorção de
design, relatadas na categoria a seguir, chamada absorção de conhecimento
em design. Relata-se, nessa categoria, os dados acerca do aprendizado das
empresas após a inserção do design. Existe um consenso entre as designers
sobre o fato de que as empresas apresentaram mudanças de pensamento
após o desenvolvimento de projeto com elas. Essas empresas percebem essa
mudança de diversas formas, como, por exemplo, por meio da obtenção de
vantagem com o portfólio, ou seja, com uma linha de produtos que foi
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desenvolvida e, desse modo, abriram novos mercados e venderam mais, ou se
sentiram mais seguras para lançar outro produto.
“Um exemplo bem simples é chegar na empresa, olhar o
portfólio dela, analisar e mostrar pra ela que os produtos dela
compete com ela mesma, que ela divide as coisas que ela tem,
um material muito igual, trabalha muito no mesmo contexto.
Que muitas vezes pequenos detalhes poderiam fazer ela
transitar por outros públicos, então muitas vezes só na primeira
conversa já dá para entender que o design não é só desenhar
um negócio mais bonitinho, é todo entendimento de ação do
mercado” (DESIGNER 2).

A absorção de conhecimento tem retorno interno para a empresa,
porque, na próxima vez em que a empresa contratar o trabalho do designer, ela
vai estar mais crítica para contratar profissionais habilitados e não amadores.
As empresas que já trabalham com a Designer 2 há mais tempo estão em um
patamar diferente. A Designer 2 garante que são empresas reconhecidas pela
inovação e pelo design, não somente por commodities, mas também por terem
optado por investir em design.
A Designer 1 considerou que todo o mundo aprende, a empresa e o
designer, não tem como um não aprender com o outro.
“Eu gostaria que as pessoas entendessem que o design é vital
e que ele tem que ser inteligente, tem que ser um projeto
inteligente, se não, não é design. E que se ele é vital e ele é
inteligente, ele é obviamente substancial para a empresa”
(DESIGNER 1).

Ela também destacou que depende do designer não reter as
informações e querer compartilhar tudo que sabe, e depende também da
própria direção da empresa disseminar a informação. Ao ser questionada se o
conhecimento tem retorno interno para a empresa, a designer disse que:
“Elas ficam menos provincianas, elas ficam mais abertas pro
mundo, ficam mais esclarecidas, elas olham mais pra fora. Elas
tem que saber cada vez mais o que acontece no mundo. O
mundo não é mais aquela coisa desconhecida. Agora todo
mundo sabe o que está acontecendo no mundo, é a tua casa.
[...] Então acho que sim, eles e todo mundo tem uma fome de
conhecimento, pelo menos empresas e mercado de trabalho”
(DESIGNER 1).

Para a Designer 3, o conhecimento em design precisa ser sistêmico e
contínuo, ou seja, o designer precisa atualizar-se. A empresa tem que perceber
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que o design não é só estética, é também um método, uma pesquisa, e ajuda
em muitas outras coisas, podendo, inclusive, o design ter um papel mais
relevante dentro da empresa. Ao trabalhar com a empresa de maneira mais
próxima, é possível se relacionar melhor com outros setores da empresa, como
vendas e engenharias. As pessoas da empresa ficam mais envolvidas com o
projeto e com isso entendem o produto e trabalham nas melhorias. A Designer
3 ainda completou que as indústrias devem comunicar os diferencias do
produto para as lojas, para que as informações sejam repassadas aos
consumidores finais.
Os designers entrevistados nesta etapa indicaram empresas que
contrataram eles para o desenvolvimento de um ou mais projetos. Foram
selecionadas três empresas para também realizar as entrevistas em
profundidade. A análise das entrevistas com os responsáveis por trabalhar com
o designer dentro da empresa, é apresentado a seguir.

4.2. Entrevistas com as empresas
Três empresas foram selecionadas para a realização da pesquisa.
Essas empresas foram indicadas pelas designers, a partir do que foram
estruturados os pares, entre designer e empresa, para posterior discussão dos
resultados. A amostra das empresas, classifica-se, assim, por conveniência e
por julgamento (SAMPIERI et al., 2013). Foram realizadas entrevistas em
profundidade com os responsáveis de cada uma dessas empresas. O processo
de análise das entrevistas foi o mesmo utilizado na análise das entrevistas com
as designers, por meio da organização dos dados e de sua categorização
(BARDIN, 1977). Para as empresas, foram definidas cinco categorias. A
primeira é demanda de projeto, a qual contempla como e por qual motivo a
empresa solicita um projeto para a designer. A segunda categoria é
relacionamento entre a empresa e o designer, que dá conta de quais são os
fatores importantes e relevantes para a relação da empresa com o designer. A
próxima categoria diz respeito à aprendizagem, ou seja, ao que as empresas
consideram que aprenderam com as designers, o que elas consideram que
mudou com a inserção do design na empresa. A quarta categoria é referente à
experiência da empresa com o design, categoria totalmente relacionada à
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categoria anterior, mas que também aborda as relações de trabalho e
processos de trabalhos com designers. Por fim, há a categoria mercado, que
se refere a como está o mercado e à relação da situação do mercado com a
inserção do design nas empresas.
O primeiro item a ser apresentado então trata das informações sobre
as empresas.
Empresa A: Fábrica de revestimentos, pisos e parede. Produz também
cobogós e alguns mobiliários urbanos. Tem quatro fábricas no Brasil,
localizadas em Porto Alegre/RS, São Bernardo do Campo/SP, Brasília/DF e
Recife/PE, para facilitar a logística, uma vez que o produto desenvolvido é
pesado. A empresa tem 20 anos, possui em torno de 200 funcionários, mas
não se sabe ao certo, pois houve muitos cortes em 2016, e a presidente
garante que, em 2017, haverá mais. A empresa A não tem equipe interna por
questões de custos. A empresa tem um sistema que trabalha por processos:
processos de compras, produção, logística, venda e suporte, que é o RH e
todos os outros setores da empresa que não inseridos nos processos. Para
cada processo, há um dono: por exemplo, as vendas podem mandar em
compras, produção e logística. Os processos são integrados. Além disso, há
um comitê que tem uma reunião mensal da qual participam os chefes de cada
processo.
A pessoa entrevistada é presidente da empresa, formada em
arquitetura e fez um curso de um ano na área de desenho industrial. A
presidente é responsável pela programação financeira, pelo planejamento
estratégico e por desenhar a maioria dos produtos, além de intermediar todos
os outros processos. Do conselho, que se reúne três vezes por ano para traçar
metas de exportação, investimentos, etc., participam o gestor, o diretor
financeiro e o diretor de engenharia. A empresa lança quatro produtos por ano:
dois de criação interna, desenvolvidos pela presidente, e dois de designers
brasileiros.
Empresa B: Empresa com 35 anos de mercado, começou trabalhando
com telas de alambrado. Ao longo dos anos, a empresa passou a trabalhar
com outros produtos, sempre na área metalúrgica. Nos anos 90, a empresa
trabalhou com camas tubulares e, nos anos 2000, passou a desenvolver o
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produto atual, que são acessórios para toda a casa, incluindo cozinha,
banheiro, área de serviços e quartos. Para se chegar aos produtos que a
empresa produz atualmente, foi preciso muito exercício da diretoria, no sentido
de encontrar o melhor mercado e um posicionamento de mercado em que a
empresa se sentisse satisfeita com o produto que desenvolve e com a
rentabilidade necessária. A empresa possui duas filiais e 60 funcionários. No
ano de 2016, houve demissões por conta da crise. Os setores da empresa são:
estoque, processo de endireitamento, cortes, dobras, soldas e revisões. O
processo de acabamento é realizado fora da empresa, depois volta para
montagem, embalagem e expedição. O entrevistado é gestor de operações,
formado em engenharia civil, engenharia ambiental e especialista em gestão da
qualidade. Ele cuida de todas as operações da empresa (comercial, produtiva,
engenharia, RH, compras, financeiro) e trabalha diretamente com os
coordenadores e líderes, entre 10 e 12 pessoas. Em 2011, a empresa
direcionou-se para a inovação, com menores volumes e maior valor agregado.
A empresa trabalha com inovação e alta tecnologia, compra maquinários e
investe em processos e em treinamento de pessoas, justamente para atender a
uma gama mais seleta, com maior valor ao produto diferenciado.
Empresa C: Empresa de móveis convencionais que, por ser uma
empresa recente, tem apenas a linha de dormitórios. Essa empresa é um braço
de uma empresa de móveis planejados. Os sócios são os mesmos, a
participação societária é a mesma. A estrutura é toda igual à da empresa
principal, apenas o gerente comercial e mais uma pessoa da área
administrativa trabalham focados nessa empresa. A estrutura da empresa é:
diretor operacional, diretor financeiro, gerente comercial e o pessoal da fábrica.
O entrevistado é diretor operacional, trabalha há 18 anos na empresa, é
formado em geologia e possui MBA em marketing. Além dele, há 23
representantes comerciais em todo o Brasil, 12 pessoas na área administrativa
e mais as pessoas que trabalham na fábrica. O gerente comercial faz tudo na
empresa. A atividade principal é a comercialização e a venda do produto. A
equipe de representantes comerciais é de responsabilidade do gerente.
Após a identificação das empresas, segue-se para a análise por
categoria. A primeira categoria está relacionada à demanda de projeto, ou
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seja, ao modo como a empresa solicita um projeto para o designer. De uma
forma geral, os entrevistados relatam que a demanda pode surgir de uma
necessidade do mercado ou serem voltadas para o lançamento de novas
coleções em feiras nacionais e internacionais.
Na Empresa A, a demanda é apresentada para o designer pelo
gerente. Após, o projeto retorna para a engenharia, que avalia as
possibilidades do desenvolvimento do produto. No caso da Empresa B, a
solicitação de uma demanda pode partir do cliente da empresa, o qual pode
ser, por exemplo, uma indústria da área de móveis planejados e que precisa
incluir um produto novo no mobiliário. Este cliente solicita um produto para a
empresa e a empresa entrega o briefing para a designer.
O gerente da Empresa C considera que as demandas não são
organizadas. Ele aponta que a demanda pode vir do setor comercial da
empresa, que identifica as necessidades do mercado e solicita a demanda do
desenvolvimento de um novo produto ao designer. O outro caso é quando os
clientes, no caso arquitetos, designers ou empresas que não possuem
maquinário específico, desejam desenvolver um produto e já possuem
compradores, sendo assim solicitado apenas o desenvolvimento do produto
para a empresa.
A segunda categoria trata do relacionamento entre a empresa e o
designer e, assim como a categoria apresentada na análise das entrevistas
com as designers, aqui se pretende analisar a receptividade das empresas
para com as designers. As empresas percebem a necessidade e as vantagens
de se trabalhar com um designer, seja pela valorização do produto ou por ter
um produto diferenciado, que seja reconhecido pela qualidade e pelo design.
“Eu particularmente porque eu gosto, eu valorizo. E eu me
proponho em ter somente produtos que eu gosto, a ideia é ter
um produto diferenciado, um produto que seja reconhecido pela
qualidade e pelo design, então isso fez a gente apostar em
design” (PRESIDENTE DA EMPRESA A).

As três empresas destacam a importância de o designer conhecer a
empresa para a qual estão trabalhando e o processo fabril. A Empresa A tem
projetos que duram, em média, um ano. Então, ao iniciar o projeto, a empresa
apresenta a fábrica para o designer, explica o processo fabril e disponibiliza um
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tempo semanal para reuniões com os designers. No caso da Empresa B,
trabalha-se somente com a Designer 2, por meio de fee mensal. Nesse caso, a
relação é diferente, pois o relacionamento é longo e a empresa dá liberdade
para a designer trabalhar, permitindo que a designer conheça mais
profundamente a dinâmica da empresa. A equipe de design disponibiliza uma
tarde por semana para discutir projetos e estabelecer metas, projetos especiais
e demandas estratégicas. Além disso, a equipe de design oferece workshops
para o setor comercial da empresa, com a intenção de capacitar esse setor
sobre o que é design.
A Empresa C também disponibiliza o acesso do designer à empresa.
Esta reconhece que o designer precisa conhecer os equipamentos e as suas
funcionalidades. O gestor da Empresa C já conhecia a Designer 3 de outros
projetos, de modo que a relação foi mais natural, eles se reuniram para discutir
produtos, peças e alinhar resultados.
A próxima categoria está relacionada à aprendizagem, ou seja, ao que
as empresas aprendem e absorvem de conhecimento em design a partir do
relacionamento de trabalho com os designers. Nessa categoria, as percepções
das empresas sobre aprendizagem foram divergentes. A Empresa A já
trabalhou com designers de todo o Brasil e considera que os designers do Rio
Grande do Sul possuem uma lacuna na formação pois, ao trabalhar com os
designers gaúchos, a presidente percebeu que a entrega dos projetos nunca foi
adequada, uma vez que os designers não trabalhavam com protótipos e, por
isso, não era possível enxergar os pontos fracos do produto. Já a Empresa B
percebe que inserir o design na empresa é muito benéfico, pois constrói um
know-how com a empresa. Por fim, a Empresa C apresenta divergência de
pensamento entre os diretores da empresa. Há os que acreditam e sabem das
vantagens de se trabalhar com design e os que não acreditam e consideram
que copiar o que já tem no mercado é o caminho. Essa divergência foi relatada
pelo entrevistado, para o qual os responsáveis da empresa pensam que o
designer somente irá projetar um produto mais caro e que não está de acordo
com o público que pretendem atender.
A presidente da Empresa A afirma que não aprendeu com os
designers, pois já conhecia o processo e, por sua formação em arquitetura e
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seu trabalho com cerâmica, sempre soube como trabalhar com o produto que
produz. A presidente citou o exemplo de uma designer paulista, a qual
considera que foi a mais profissional, pois apresentou o projeto de forma muito
detalhada. Nesse projeto, ela, conforme sua narrativa, aprendeu sobre a
importância de dar atenção aos todos os detalhes para poder construir o
produto. Ela comentou o fato de certos designers não se preocuparem com a
dificuldade de produzir e com o preço final do produto para o cliente. Nessa
empresa, os engenheiros são os responsáveis pela parte tecnológica, eles
pensam na matéria-prima das formas e buscam sempre novas tecnologias. A
engenharia ajuda a conhecer outros fornecedores, outros tipos de formas que
facilitam a reprodução e não deformam o molde.
“Eu acho que o designer deveria aprender com a empresa,
porque a gente pode aprender com um designer sempre, é
uma troca de experiências. Mas eu noto que o designer está
muito encastelado na qualidade do Design, sem se preocupar
com a viabilidade do design dele” (PRESIDENTE DA
EMPRESA A).

Já a Empresa B considera que trabalhar com designer traz soluções
que atendem a determinadas demandas que os profissionais precisam e não
enxergam.
“...eu não vejo o design só como um desenho, eu vejo o design
como algo superior a isso e que pode inovar, não só na forma,
mas sim na solução, na função, na necessidade. Ir lá no
consumidor final e questionar o que ele precisa, de que forma
ele vive, de que forma ele, falando dos nossos projetos, lida
com o móvel e que necessidades ele tem” (GESTOR DA
EMPRESA B).

Além disso, o gestor da Empresa B destacou que o design iniciou todo
o processo de inovação dentro da empresa e, caso a parceria não existisse
mais, haveria ficado um entendimento da importância do design para a
empresa, pois a diretoria da empresa já compreende o quanto isso é
importante para o negócio. O gestor ainda destacou que eles trabalham com o
mesmo escritório de design, devido a este não ser um escritório acomodado, e
que sempre há um desafio, uma demanda, ou seja, já se tem um entendimento
pleno das necessidades. A cada 15 dias, a designer oferta um treinamento
para o setor comercial.
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“...então é uma gestão de design, não é simplesmente
desenhar produtos. Desde a criação até a venda do produto,
existe um acompanhamento, eles nos ajudam a capacitar a
nossa equipe interna a vender mais” (GESTOR DA EMPRESA
B, 2016).

Na Empresa C, existem duas visões sobre design: a dos que acreditam
no design e a dos que não acreditam. O gerente da Empresa C mencionou que
os funcionários que cresceram na indústria não possuem a visão comercial e
consideram que produzir de acordo com o que já existe no mercado é a melhor
alternativa. Por outro lado, alguns funcionários consideram que alguém criativo
(o designer) pode melhorar o trabalho. O gestor afirma que trabalhar com um
designer agiliza o processo, principalmente por este cumprir o prazo. Ao se
contratar um designer, sabe-se que ele estará dedicado ao projeto e terá prazo
para cumprir e entregar o produto, o que não acontece quando alguém de
dentro da empresa e que não é designer desenvolve o projeto.
O gestor da Empresa C apontou, ainda, que a diferença de trabalhar
com um designer é a possibilidade de criar um produto novo, com diferenciais e
que agregue valor. Ele acredita que, se a empresa desenvolve um produto de
acordo com o que já há no mercado, a concorrência será por preço, ao invés
de em função dos diferenciais do produto. O gestor comentou que a empresa
compreende a importância do design quando ele dá retorno, além disso, o
designer precisa conhecer o processo fabril, pois não adianta criar um produto
que a empresa não poderá produzir ou que a faça ter de investir em novos
equipamentos.
A próxima categoria está relacionada à experiência da empresa com
o design e refere-se ao sentimento de se trabalhar com design, se existe
mudanças em trabalhar com designers diferentes e quais são os atributos
positivos que devem existir entre designer e empresas. As empresas tiveram
experiências muito diferentes ao trabalharem com designers. No caso da
Empresa A, as primeiras experiências foram difíceis, pois as primeiras
designers contratadas pela empresa não conheciam os processos e não
souberam como projetar o produto da melhor maneira. A Empresa B destaca
que é preciso estar bem alinhado com a equipe de design externa para se
realizar um bom trabalho. Segundo o gestor da Empresa C, há falta cultura de
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design na empresa e sua empresa ainda considera que o design é um custo, e
não um investimento.
A Empresa A trabalha com design autoral, ou seja, a empresa contrata
designers que representam o design e são reconhecidos pelo público. Essa
contratação de designers externos é tanto em função do interesse da
presidente da empresa, por reconhecer o trabalho dos designers, como em
função da buscar por incrementar as vendas dos produtos. Sobre a contratação
do designer, a presidente destacou que o processo de trabalho é importante e
que alguns designers com quem já trabalharam não pensaram no resultado e
no preço de venda do produto. Também já houve casos, de acordo com o
gestor, em que a designer procurou se adaptar ao processo da empresa.
Assim, buscou-se desenvolver mais de um projeto com ela.
No caso da Empresa B, o gestor comentou que, por meio do design, é
possível destacar-se no mercado e expandir negócios. Então, para essa
empresa, agregar o design aos seus processos permitiu comprar novas
máquinas e evoluir, o que foi muito positivo. Antes da contratação da Designer
2, a Empresa B tinha uma equipe interna de design, optando por terceirizar as
atividades. O gestor destacou que o lado positivo de se trabalhar com uma
equipe design externa é que os profissionais não estão limitados aos processos
da empresa, eles têm uma visão mais aberta. O ponto negativo é que a equipe
externa nem sempre está disponível para fazer um projeto na hora em que a
empresa precisa. A escolha da designer que trabalha com a Empresa B
atualmente se deu pelo envolvimento dela com a empresa. O entrevistado
considera que a profissional se envolve com custos e processos, e não
somente com a entrega de um desenho, considerando-a um elo na cadeia da
empresa.
O gestor da Empresa C destaca que alguns responsáveis da empresa
não entendem que o design é um investimento, eles consideram um custo e
não percebem que o produto agrega um diferencial e concorre somente por
preço no mercado. A empresa já teve um profissional focado em design, mas,
após a sua saída, nunca mais foi contratado ninguém. A visão da empresa é
que, no dia em que estiverem tranquilos financeiramente, pensarão em design,
mas, primeiro, é necessário desenvolver um produto que venda.
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Na entrevista com as empresas, foi possível identificar a relação entre
o mercado e a inserção do design. A última categoria está relacionada ao
mercado, que se refere à relação do design com a oferta de produtos para o
mercado. As empresas destacam quais são os pontos determinantes ao
desenvolver um produto para o mercado e o que influencia a compra desses
produtos.
A Empresa A, que atua na área de pisos, possui produtos em seu
portfólio que têm espaço por muito tempo no mercado, pois sempre haverá
compradores para esses produtos. Porém, a presidente destaca que o
mercado varia muito de acordo com o gosto do público, o qual ela considera
ser bem fraco, então, muitas vezes, é difícil conciliar os princípios da empresa
com a necessidade do mercado. A presidente ainda destaca que a venda do
produto também depende da preferência do vendedor, pois este não convence
alguém a comprar um produto de que ele mesmo não goste. É preciso que o
designer esteja afinado com o gosto do mercado.
Além do gosto do mercado, o gestor da Empresa B comentou que a
crise no Brasil obrigou muitos concorrentes indiretos a fecharem. Já o gestor da
Empresa C complementou dizendo que, nos últimos dois anos, o que tem
norteado as vendas é basicamente o preço. Por exemplo, no caso da classe
mais alta, se, no mercado, existir um produto similar com uma qualidade um
pouco inferior e este for mais barato, este é o produto escolhido. Até dois anos
atrás, o preço não era o mais importante, isto é, a classe emergente aceitava
pagar mais por um produto melhor, destaca o gestor da empresa C. Por conta
dessa mudança na maneira com que o consumidor compra, o gestor da
Empresa C afirma que os lojistas preferem produtos que vendam mais rápido,
então nem sempre o lojista escolhe um produto mais caro para colocar na loja.
Um exemplo claro da Empresa C é o fato de que a expectativa de vendas do
produto que foi desenvolvido pela Designer 3 era muito maior. As pessoas
estão optando por alternativas mais baratas. Hoje as empresas estão
pensando como os lojistas: precisam de um produto que mantenha as vendas,
mesmo que com uma margem de lucro menor.
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir da organização e da categorização das entrevistas realizadas
com as designers e com as empresas, foi possível identificar os pontos-chaves
para a discussão dos resultados obtidos. A proposta deste capítulo é, com
base no cruzamento dos dados das entrevistas com as designers e com as
empresas, discutir os resultados a respeito da absorção de conhecimento em
design e em gestão de design.
A análise da categoria de relacionamento entre designer e empresa,
nos dois grupos pesquisados, mostrou que as diferentes relações influenciam
na maneira que a empresa compreende o design. Nas três empresas
analisadas, a relação de trabalho das designers é diretamente com a diretoria
ou

com

a

presidência.

As

designers

comentaram

que,

quando

o

relacionamento é com gestores, diretores ou donos das empresas, existe um
interesse maior em inserir o design, ainda que, muitas vezes, esses gestores,
diretores ou donos não entendam especificamente do assunto, desconhecendo
as fronteiras do design e desejando que o profissional se envolva em outras
áreas que não fazem parte do escopo de trabalho de um designer projetista.
Nesse ponto, o designer precisa delimitar a sua área de trabalho e, a partir
disso, a empresa já começa a perceber o papel do designer dentro da
empresa. A Designer 2, ao comentar a sua experiência com empresas que
possuem equipe interna de design, mostrou que o seu objetivo é levar à equipe
interna novas informações e novos conhecimentos, oxigenando-a, além de
estreitar relações com fornecedores. Essa relação entre equipe interna e
externa de design, reflete o pensamento de Takeuchi e Nonaka (2008), os
quais indicam que a produção de novos conhecimentos envolve um processo
na organização que aumenta o conhecimento criado pelos indivíduos e o
transforma em parte da rede de conhecimentos da organização. Nesse
aspecto, vale resgatar também o pensamento da Designer 1, em que ela diz
que todos aprendem, as empresas e os designers, e que cabe ao designer não
reter as informações e compartilhar seus conhecimentos. Para ela, levar o
conhecimento para as empresas é contribuir para que as empresas fiquem
menos provincianas e mais esclarecidas sobre o que é design. A presidente da
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Empresa A, que trabalha com a Designer 1, também apresenta um
pensamento semelhante. Para ela, esse aprendizado é uma troca de
experiências e o designer está muito preso na qualidade do design, sem se
preocupar com a viabilidade deste, reforçando o desenvolvimento das espirais
de conhecimento de Takeuchi e Nonaka (2008) no relacionamento explorado
por este estudo.
Tanto as designers quanto as empresas destacaram a importância de
se conhecer o processo fabril da empresa. Para os designers, é importante
conhecer o processo para conseguir auxiliar as empresas a executar projetos
de design utilizando o maquinário disponível. Já as empresas consideram que
o conhecimento do processo fabril faz com que os designers desenvolvam um
projeto de acordo com as necessidades deles, sem precisar de alterações no
projeto. Conforme Cohen e Levinthal (1990), a experiência de produção traz à
empresa o conhecimento necessário, tanto para reconhecer o valor de
implementar métodos, como para reorganizar ou automatizar determinados
processos de fabricação. Neste estudo, percebe-se que as três designers
conhecem os processos de fabricação das empresas para as quais prestam
serviços e que tanto a Designer 2 como a Designer 3 têm condições de auxiliar
empresas na organização desses processos. Já a Designer 1 tem interesse em
compreender, sempre que possível, o processo fabril das empresas, porém,
como ela trabalha com design de superfícies, nem sempre esse conhecimento
é utilizado.
Em relação à categoria de conhecimento em design, foi interessante
perceber que o relacionamento entre o designer e a empresa está associado
ao conhecimento em design e à absorção de conhecimento em design. A
principal dificuldade ao trabalhar com empresas que não conhecem design, de
acordo com a Designer 2, é explicar as fronteiras do design. As empresas
acreditam que o designer vai se envolver em muitas outras áreas, como
marketing e engenharia, porém, como as designers destacaram, o processo de
design tem um limite. Para as designers terem a oportunidade de explicar para
a empresa os limites do design, é preciso, inicialmente, que as empresas
saibam quais são as vantagens de se competir por meio do design, e isso faz
parte da apresentação da designer para a empresa. As designers consideram
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que as empresas deveriam conhecer mais sobre metodologias e os processos
de design, a fim de entenderem que o processo criativo não é rápido e, por
isso, desenvolver um produto também não é.
As designers apontaram que é preciso esclarecer as fronteiras do
design dentro do processo de desenvolvimento de produto. Quando o contato é
direto com o proprietário da empresa, este normalmente não entende de design
e é guiado pelo setor comercial e pela demanda do público-alvo, além de
pensar no design apenas como um recurso estético. Nas empresas mais
estruturadas, que possuem equipe de engenharia ou gerente comercial, os
profissionais entendem de mercado, sabem preços, sabem estimar custos e
querem trabalhar junto com o designer para construir um novo produto, o que
também torna o processo mais rápido. Essas informações destacadas pelas
designers estão de acordo com Friedman (2000), o qual menciona que saber
design envolve mais habilidade e conhecimento do que um designer pode
fornecer e que as soluções de design bem-sucedidas exigem vários tipos de
experiência, sendo necessário usar expertise sem ser especialista em cada
campo. Design é processo e envolve tanto as disciplinas teóricas quanto a
prática. O conhecimento em design, na prática, implica conhecimento explícito
e tácito (FRIEDMAN, 2000), lembrando que o conhecimento tácito e explícito é
bem fundamentado por Takeuchi e Nonaka (2008).
Ainda de acordo com o pensamento de Friedman (2000), as designers
destacaram que atualmente algumas empresas ainda estão focadas nas
questões estéticas, e o design vai além disso, ele pode ajudar a empresa em
pesquisas, a levar para a empresa o método de trabalho, a se comunicar
diferente, a usar isso como estratégia. Contudo, algumas empresas ainda
desconhecem o real potencial do design. Tendo isso em vista, a Designer 2
apresenta para os clientes as vantagens de se contratar um designer, do
retorno sobre o investimento e de se competir por meio do design. Nesse
sentido, para Schön (1983), os insights são obtidos mediante esforços práticos
e dialogar com o projeto é uma maneira necessária de trabalhar,
diferentemente

de

aplicar

conhecimento

cientificamente

fundamentado.

Ademais, o design é visto como uma ferramenta de gestão que cria
diferenciação nas capacidades internas da empresa, não sendo, portanto,
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visto apenas como um resultado relacionado à estética, mas também como
um processo criativo, que pode ser integrado com outros processos da
organização, como gestão de ideias, inovação e pesquisa e desenvolvimento,
modificando a estrutura tradicional do gerenciamento de processos em uma
empresa (BORJA DE MOZOTA, 2011).
As análises sobre a relação entre designer e empresa e sobre
conhecimento em design, são as bases para a discussão sobre aprendizagem
e habilidade de absorção em design. Para a Designer 2, trabalhar com
empresas que não conhecem design é dúbio. Por um lado, pode ser
interessante porque o designer aprende muito, mas, por outro lado, perde-se
muito tempo com processos que não são de design. Quando o designer
consegue estabelecer uma relação de confiança e parceria com as empresas,
elas passam a ver o designer como um parceiro que pode ajudar nesse
contexto. Além disso, as designers destacaram o fato de que as empresas
apresentaram mudanças de pensamento após o desenvolvimento de projeto
com elas, e essas percebem a mudança de diversas formas. Wolff et al. (2016)
defendem que os processos de aprendizagem em design e o modo como este
é gerenciado promovem a diferenciação e o desempenho do design como
capital intelectual e ativo intangível. Acklin (2014), ao explorar os quatro
momentos da capacidade de absorção, mostra que o momento de aquisição
consiste em reconhecer o valor do design e identificar uma contribuição
específica deste para o ponto de partida da empresa. Esse momento implica
em aprender sobre o valor agregado do projeto, bem como a reunião de
diferentes fontes de conhecimento, concentrando-as, analisando o uso atual do
design na empresa e compreendendo onde o design se encaixa.
A Empresa B possui um longo relacionamento com a Designer 2, de
modo que esta tem liberdade para trabalhar dentro da empresa. A equipe de
design disponibiliza uma tarde por semana para discutir projetos, estabelecer
metas, projetos especiais e demandas estratégicas. Além disso, a equipe de
design oferece workshops para o setor comercial da empresa, com a intenção
de capacitá-lo sobre o que é design. A Designer 2 destaca que as empresas
que já trabalham com o design há mais tempo já estão em um patamar
diferente, são empresas reconhecidas pela inovação e pelo design, não
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somente por commodities. Esse relacionamento está de acordo com os
conceitos apresentados por Borja de Mozota (2002), segundo o qual o design
pode contribuir para a gestão da mudança e para o processo de
aprendizagem das organizações, que se inicia a partir dos conhecimentos que
são passados para outras pessoas.
Já a presidente da Empresa A considera que não aprendeu com os
designers, pois já conhecia o processo e, em função de sua formação em
arquitetura e seu trabalho com cerâmica, sempre soube como trabalhar com o
produto que produz. Porém, a presidente citou o exemplo de uma designer
paulista que ela considera que foi a mais profissional, pois apresentou o projeto
de forma muito detalhada. Quanto a esse projeto, ela afirma que aprendeu
sobre a importância de dar atenção aos todos os detalhes para poder construir
o produto. Com essa declaração, percebe-se que, por mais que a entrevistada
considere que não aprende com os designers contratados pela empresa, ela
aprendeu com a designer de São Paulo. O detalhamento do projeto, que foi o
conhecimento destacado pela presidente da Empresa A, é uma etapa
importante do processo de desenvolvimento de produto. Essa declaração da
entrevistada da Empresa A demonstra claramente o conhecimento tácito,
definido por Takeuchi e Nonaka (2008), o qual é difícil de explicar, pois é
pessoal e difícil de formalizar. A dimensão do conhecimento tácito dá forma ao
modo como é percebido o mundo em torno do indivíduo (TAKEUCHI;
NONAKA, 2008).
A premissa do conceito de habilidade de absorção é que a empresa
precisa de conhecimentos anteriores, antes de assimilar e utilizar novos
conhecimentos

(COHEN;

LEVINTHAL,

1990).

Esse

aprendizado,

do

detalhamento do projeto, está de acordo com o que as designers defendem:
que as empresas deveriam conhecer mais técnicas, metodologias e processos
de design, para compreender que o processo criativo não é rápido, assim como
o projeto de desenvolvimento de produto também não é. A organização que
aprende é a que se apodera de habilidades de criar, adquirir e transferir
conhecimentos, sendo capaz de modificar seu comportamento, de modo a
refletir os novos conhecimentos em ideias (GARVIN, 1993). O fato da
presidente de a Empresa A entender a importância do detalhamento do projeto
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mostra que o conhecimento prévio leva a uma capacidade de reconhecer o
valor dessas novas informações e, assim, de as assimilar e aplicar. Essas
habilidades

coletivas

constituem

a

habilidade

de

absorção

(COHEN;

LEVINTHAL, 1990).
As designers entrevistadas identificam que houve um processo de
absorção em design quando as empresas percebem que tiveram uma
vantagem com o portfólio desenvolvido com a designer. Essa vantagem pode
ser devida à abertura de novos mercados, ao maior número de vendas ou até
mesmo à segurança para se lançar um novo produto. Além disso, o tratamento
com a empresa também muda: já sendo possível dialogar melhor com os
setores da empresa, o que encurta muitos processos. O gestor da Empresa B
comentou que, com o design, iniciou-se todo o processo de inovação dentro da
empresa e, com isso, foi possível obter destaque no mercado e expandir
negócios. Ele ainda defendeu que, caso a parceria com a Designer 2 não
existisse mais, haveria ficado um entendimento da importância do design para
a empresa, pois a diretoria da empresa já compreende o quanto isso é
importante para o negócio. Para Borja de Mozota (2002), o caminho para a
inovação dá-se pelo modo como esses conhecimentos são absorvidos pela
empresa e pelas pessoas envolvidas com ela. Cohen e Levinthal (1989;
1990), Zahra e George (2002) e Lane, Koka e Pathak (2006) apresentam a
relação entre inovação e a habilidade de absorção de conhecimento. Para
Cohen e Levinthal (1990), a habilidade de explorar conhecimentos externos é
um componente fundamental de potencialidades inovadoras. A habilidade de
avaliar e utilizar conhecimento externo faz parte da função de utilizar
conhecimentos prévios, que incluem habilidades básicas e linguagens comuns
entre as equipes, mas que também podem incluir conhecimentos científicos e
tecnológicos mais recentes (COHEN; LEVINTHAL, 1990).
O gestor da Empresa B percebeu que o trabalho com a Designer 2 é
de gestão de design, por não se tratar apenas de desenhar o produto, mas
envolver desde a criação, passando pela capacitação das equipes até a
venda do produto. A gestão de design, como uma competência essencial e
como aprendizagem organizacional, permite que os processos de design, como
o pensamento estratégico, mudem a maneira de as empresas pensarem
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(WOLFF et al., 2016). A figura 11 apresenta os conhecimentos em design que
foram destacados pelas designers e pelos responsáveis das empresas e que
foram relacionados com a absorção de conhecimento em design.
Figura 11 ─ Conhecimentos em design absorvidos pelas empresas

Fonte: Elaborada pela autora (2017)

A absorção de conhecimento foi percebida no relato do gestor da
Empresa B, quando ele afirma que não vê o design somente como um
desenho, mas também como algo superior, que inova na forma e na solução,
na função e na necessidade. Para ele, o papel do designer é também
pesquisar, ir ao consumidor final e conhecer as necessidades dele e de que
forma esse projeto atenderá essas expectativas. Esse pensamento é
resultado do trabalho com a Designer 2, que disponibiliza tempo e faz com
que a transferência de conhecimento para a empresa resulte na absorção de
conhecimento em design. Quando o novo conhecimento em design é adquirido
e assimilado, ele tem uma potencial capacidade de absorção. No momento em
que esse conhecimento potencial é transformado e explotado, passa a ser uma
habilidade de absorção realizada. Como vantagem externa, gera vantagem
competitiva e estratégica e flexibilidade (ACKLIN, 2014).
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6 CONCLUSÃO
Neste trabalho foram analisados os aspectos envolvidos na absorção de
conhecimento em design derivados da relação entre equipes de design
externas e empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos.
Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa com seis
profissionais, três designers e três responsáveis por trabalhar com as designers
nas empresas em que estas atuam. Os resultados foram descritos no capítulo
quatro e a discussão, apresentada no capítulo cinco, buscou relacionar com a
teoria os achados de pesquisa.
Cohen e Levinthal (1989; 1990), Zahra e George (2002), Lane, Koka e
Pathak (2006) foram os autores definidos para esclarecer os conceitos de
habilidade de absorção de conhecimento. Com as proposições desses autores,
foi possível perceber uma evolução e um esclarecimento do conceito em
questão. Cohen e Levinthal (1989; 1990) e Zahra e George (2002) foram os
autores da base teórica de Acklin (2011; 2013; 2014) e, por isso, também foi
possível compreender o modelo e o conceito definido por Acklin (2013) sobre
habilidade de absorção de conhecimento em design. Dessa forma, atingiu-se o
objetivo específico que buscou identificar as teorias sobre absorção de
conhecimento e absorção de conhecimento em design.
Em

relação

aos

antecedentes

conceituais

de

absorção

de

conhecimento, Takeuchi e Nonaka (1997; 2008), Nonaka (2008), Spender
(2001) e Antonello (2005) foram os autores pesquisados para tratar sobre a
gestão do conhecimento. Fleury e Fleury (2001), Argyris (1977), Garvin (1993;
2000), Antonello (2005), Lei, Hitt e Bettis (2001), Leite e Porsse (2005) e
Oliveira Júnior (2001) foram os autores citados que tratam sobre aprendizagem
organizacional. Tendo essas referências como base, foi possível atingir o
objetivo específico que pretendia identificar os antecedentes conceituais de
absorção de conhecimento.
A pesquisa de campo atendeu os dois últimos objetivos específicos. O
objetivo que buscou delinear os processos de trabalho entre o designer e a
empresa – interação entre a equipe de design externa e a empresa – foi
esclarecido nas categorias de processo de trabalho e relacionamento entre
designer e empresa. Já o objetivo que buscava investigar, junto às empresas, a
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absorção do conhecimento em design durante o processo de trabalho com o
designer, foi possível compreender nas categorias de conhecimento e
absorção de conhecimento em design.
Portanto, o objetivo geral, sobre os aspectos envolvidos na absorção
de conhecimento em design derivados da relação entre equipes de design
externas e empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos, está
conectado, principalmente, ao relacionamento entre o designer e a empresa.
Percebe-se que a disponibilidade da empresa de trabalhar com design é o
primeiro passo para a absorção de conhecimento em design. Além disso, a
Designer 1 comentou sobre a importância do designer em saber transmitir o
conhecimento, o que foi perceptível nas entrevistas com as empresas, uma vez
que foi possível identificar a absorção de conhecimento a partir do discurso dos
responsáveis das empresas, ou seja, as designers souberam passar
conhecimento. Então, o relacionamento entre designer e a empresa, o
interesse do designer em transmitir o conhecimento e a disposição da empresa
em assimilar e explotar esse conhecimento são os principais aspectos
envolvidos na absorção de conhecimento.
Ainda em

relação aos aspectos envolvidos na

absorção de

conhecimento em design, Acklin (2011), em sua pesquisa sobre habilidade de
absorção de conhecimento em design, identificou que, das cinco empresas que
participaram da sua pesquisa, apenas uma chegou ao resultado esperado pela
pesquisadora. A partir desse exemplo, é possível identificar então que ainda
existe uma dificuldade das empresas em absorverem o conhecimento em
design, fator que pode estar relacionado à sua disposição para em adquirir e
assimilar o conhecimento, para então transformá-lo e explotá-lo e assim,
encerrar o processo de habilidade de absorção de conhecimento em design.
Algumas considerações devem ser feitas como limitações deste
estudo. Dos seis participantes, quatro trabalham na cidade de Bento
Gonçalves/RS, o que significa que um terço da amostra pesquisada está em
uma cidade importante para a indústria moveleira, porém não se sabe qual é o
cenário do design na região – a Designer 2, por exemplo, demonstrou que a
receptividade para o design na cidade ainda é muito raso e por isso não se
sabe a real importância do design para as empresas. Outro ponto a ser
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considerado é o fato de que a Empresa A trabalha com design autoral,
portanto, fica uma lacuna na absorção de conhecimento em design da
empresa, pois não existe uma inserção total do designer nesta, podendo ser
por isso que a equipe de engenharia é a responsável pelas inovações que
acontecem na empresa. Por fim, outra consideração importante é a situação
atual econômica do país. Todos os entrevistados enfatizaram a mudança da
demanda de trabalho nos últimos dois anos, as solicitações de projetos
pequenos para os designers e também o tipo de produto que as empresas
estão vendendo, pois, de acordo com os entrevistados, os consumidores estão
procurando produtos com menor preço, sem se importarem com a qualidade do
produto. Desse modo, a situação econômica apresentada pelos designers e
pelas empresas, demonstra que as relações de trabalho mudaram nos últimos
dois anos, o que pode ter sido outro ponto que influencia na contratação de
profissionais de design habilitados, resultando nas diferenças de absorção de
conhecimento em design.
Como sugestão para pesquisas futuras, seguem os seguintes
questionamentos:
Que

tipo

de

profissionais

em

design

são

formados

pelas

universidades?
Os resultados das entrevistas apresentaram as expectativas das
empresas em relação ao design e ao designer. Percebeu-se que nem sempre o
designer está preparado para atender as solicitações das empresas, seja por
desconhecimento de um processo de trabalho, seja por uma falha na formação
acadêmica que limita o trabalho do designer. Portanto, cabe pesquisa sobre
como se dá a formação acadêmica dos profissionais de design.
Como se dá a absorção de conhecimento em design no Brasil?
A partir dos resultados deste estudo, foi possível perceber a
necessidade de

expandir a

amostra

da

pesquisa

para evoluir nas

compreensões sobre o tema e talvez criar diretrizes que auxiliem na
identificação dos aspectos envolvidos na absorção de conhecimento em
design. Como a pesquisa de Acklin (2013) foi desenvolvida na Suíça, é
importante conhecer também como se dá a absorção de conhecimento em
design no Brasil, para fortalecer o tema.
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Qual é a percepção das empresas desenvolvedoras de produto sobre
design e gestão de design?
Apesar de ser um tema amplo, percebeu-se, neste estudo, que
algumas empresas ainda desconhecem que o design pode melhorar a empresa
em diversos aspectos e, de acordo com Borja de Mozota (2011), ser visto como
bom negócio.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS
DESIGNERS
Vou começar perguntando sobre o seu trabalho no geral.
1. Em qual área do design você atua?
2. E a sua empresa, quantos funcionários têm? Quantos designers?
3. Como funciona o processo de trabalho da empresa?
4. Como que as indústrias entram em contato com vocês? E como elas contratam
a sua equipe para o desenvolvimento de um projeto?
5. Qual é o motivo principal de as empresas entrarem em contato com vocês? É
mudança no produto? Novo produto? Processo?
E sobre trabalhar com essas indústrias…
6. Como funciona o briefing com as indústrias?
7. Normalmente as empresas já trabalham com design ou não?
8. E tem algum responsável que entende de design?
9. Existe equipe de design interna nas empresas?
10. E existe alguma diferença entre tratar com empresas que já conhecem o
design e as que não conhecem? Como foi essa experiência? É muito
diferente?
11. Existe alguma diferença entre tratar com empresas que possuem equipe
interna de design e com as que não possuem?
12. Existe alguma mudança no desenvolvimento do briefing com as indústrias que
nunca trabalharam com design?
13. E durante o processo de trabalho com essas indústrias sem experiência em
design, existe alguma diferença?
14. Existe alguma apresentação sobre o que é design para os responsáveis pelo
projeto na empresa?
15. Teve alguma empresa em que vocês foram a primeira equipe de design a
ser contratada? Ou seja, a empresa nunca tinha trabalhado com
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designers e decidiu trabalhar com vocês? Por favor, conte sobre esta
experiência.
16. E, nesse caso, como foi a experiência de trabalhar para essas empresas? Teve
algum processo diferente?
17. Você acha que a empresa aprende alguma coisa relacionada ao design depois
de trabalhar com vocês? Tipo o que?
18. E como que vocês perceberam esse aprendizado?
19. Qual é o conhecimento que vocês tentam transmitir ao trabalhar com uma
indústria, pode me dar algum exemplo?
20. Você acha que a empresa realmente absorve esse conhecimento?
21. Se sim, você acha que a absorção desse conhecimento tem retorno
interno para a empresa? Pode me dar um exemplo?
22. E vocês consideram importante esse conhecimento? Por quê?
23. As indústrias contratam vocês para mais de um projeto?
24. Vocês percebem alguma mudança em relação ao pensamento sobre design
quando vocês trabalham novamente com essa empresa?
25. E o que vocês gostariam que mudasse em relação ao conhecimento sobre
design quando trabalham com a indústria novamente?
26. Vocês tentariam inserir algum outro tipo de conhecimento nas empresas?
27. Para finalizar, o que vocês consideram mais importante sobre design que as
indústrias deveriam saber?
Bom, eu tenho muito interesse em entrevistar também essa indústria que teve a
primeira inserção de design a partir do trabalho de vocês. Será que eles se
interessam? Se sim, eu poderia fazer contato com ela e pedir para agendar uma
entrevista?
Muito obrigada!
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Primeiramente, explicar sobre o meu projeto e informar quem indicou a empresa.
1. Como é a empresa? Pode me contar um pouco sobre ela?
2. São quantos funcionários? E quantos setores têm na empresa? (desenhar
organograma)
3. Você é responsável por algum setor? Qual?
4. Qual é a sua formação?
5. E quantas pessoas trabalham diretamente com você?
6. Como vocês iniciam o processo de construção de um produto ou de uma
coleção nova? É demanda do mercado? Solicitação dos diretores?
7. E como funciona esse processo? Tem algum responsável interno pelo projeto
do produto? Ou quem projeta é uma equipe externa?
8. Qual foi a primeira experiência de vocês com o design?
9. E qual foi a diferença entre a primeira e a segunda experiência com outra
empresa?
10. O que faz vocês trabalharem com um escritório externo de design e não ter
uma equipe interna?
11. Como foi o contato com o designer? Por que escolheram trabalhar com ele?
12. Atualmente vocês trabalham em parceria com outros escritórios de design além
do [nome do designer]?
13. Como funciona a seleção dos escritórios? É por demanda? É por estilo de
trabalho?
14. E como é o processo de vocês com esses escritórios? Como vocês mandam a
proposta?
15. Quem são os responsáveis por esse primeiro contato com o escritório de
design? (talvez desenhar o processo)
16. E após a contratação do designer, o responsável é diferente?
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17. E durante o processo de projeto, como funciona a relação com o designer? É
mais próxima? O designer tem liberdade para trabalhar dentro da empresa?
18. Qual é a formação (área de atuação) das pessoas que tratam com o designer?
19. Quais foram as mudanças que você percebeu após trabalhar com um
designer?
20. Como é a receptividade em relação ao trabalho do designer dentro da
empresa?
21. Vocês modificaram algum processo após a inserção do design na empresa?
22. E que tipo de conhecimento você acha que ficou na empresa após a
participação do designer?
23. E esse conhecimento mudou o quê? Processo, material, tempo?
24. Qual a vantagem que você percebe trabalhando com designers?
25. O que faz vocês trabalharem com o mesmo escritório de design novamente?
26. Eu vi no site que vocês ganharam um prêmio. Qual é a importância das
premiações para vocês?

