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RESUMO 

 

O design hoje é reconhecido mundialmente como uma importante fonte de 

desenvolvimento e crescimento nas indústrias e nos países. Há décadas o design, faz parte da 

cultura e influencia a economia de algumas nações europeias, como a Dinamarca, cujas 

empresas em 2012 melhoraram seu rendimento bruto em 22% a partir do uso dessa ferramenta, 

e o Reino Unido, onde 65% das empresas a consideram fundamental para seu desempenho 

econômico futuro. No entanto, a medição do impacto do design nas empresas na América Latina 

é um tema embrionário, e os estudos desenvolvidos carecem de representatividade, de 

periodicidade e de indicadores consolidados. Essa situação dificulta a geração de políticas 

destinadas à melhoria e à promoção do design como instrumento para o aumento da 

competitividade. Ainda que o design possa ser encontrado em todos os setores econômicos, o 

setor moda foi escolhido como caso de estudo desta pesquisa com o intuito de avaliar o estado 

do design nas indústrias de moda do Brasil e da Colômbia. Essas empresas (organizações que 

pertencem ao setor têxtil, de couro, de confecção e de design) são reconhecidas em ambos os 

países por fazer contribuições importantes à economia em geral e, sobretudo, à linha 

manufatureira, especialmente pela grande geração de empregos e por incentivar as exportações. 

Mas não é claro o papel do design em seu desempenho. A pesquisa indaga sobre as formas de 

medir o desempenho, a cultura para o design, os recursos e investimentos em design, a inovação 

em produtos e a contribução do design aos negócios nas empresas do setor moda 

 

Palavras-chave: Design, Moda, Impacto do Design, Medição do Desempenho, Setor Moda, 

Contribuição do Design, Colômbia e Brasil. 



ABSTRACT 

 

The design is worldwide recognised today as an important development and growth 

source in the industries and in the countries. Decades ago that design makes part of the culture 

and influences some European countries economies, such as Denmark whose companies in 

2012 had improved their gross performance in 22% from the use of this tool, and United 

Kingdom in which 65% of companies considered essential for their future economic 

performance. However the design impact measurement of Latin American companies is an 

incipient topic, and the developed studies lack of representativeness, periodicity, and 

consolidated indicators. That situation hinders the generation of politics destinated to the 

promotion of design as an instrument to the increase in competitiveness. Even when the design 

could be found in all economic sectors, the FTAR Complex (Fiber, Textile, Apparel, Retail) 

was selected as study case for this research. The objective is to evaluate the condition of design 

in the fashion industries in Brazil and Colombia. Those companies are recognized in both 

countries for making important contributions to the economies, even more to the manufacturing 

sector, specially for the employment generation and for export incentivation. But is not clear 

the role of design in its performance. The investigation inquires about forms of measuring 

performance, design culture, design resources and investment, the product innovation and the 

design contribution to the business of the fashion sector companies. 

 

Keywords: Design, Fashion, Design Impact, Performance Measurement, FTAR Complex 

(Fiber, Textile, Apparel, Retail), Design Contribution, Colombia and Brazil. 

 



RESUMEN 

 

El diseño hoy es reconocido mundialmente como una importante fuente de desarrollo y 

crecimiento en las industrias y en los países. Hace décadas el diseño, hace parte de la cultura, e 

influencia la economía de algunas naciones europeas, como Dinamarca, cuyas empresas en el 

2012 mejoraron su rendimiento bruto en un 22% a partir del uso de esa herramienta, y el Reino 

Unido, donde el 65% de las empresas lo consideran fundamental para su desempeño económico 

futuro. Sin embargo la medición del impacto del diseño en las empresas de Latinoamérica es 

un tema embrionario, y los estudios desarrollados carecen de representatividad, periodicidad, y 

de indicadores consolidados. Esa situación dificulta la generación de políticas destinadas a la 

mejora y a la promoción del diseño como instrumento para el aumento de la competitividad. 

Aun cuando el diseño pueda ser encontrado en todos los sectores económicos, el sector moda 

fue escogido como caso de estudio de esta investigación. El objetivo es evaluar el estado del 

diseño en las industrias de moda de Brasil y de Colombia. Esas empresas (organizaciones que 

pertenecen al sector textil, del cuero, de la confección y del diseño) son reconocidas en ambos 

países por hacer importantes contribuciones a la economía general y, sobre todo, a la línea 

manufacturera, especialmente por la gran generación de empleo y por incentivar las 

exportaciones. Mas no es claro el papel del diseño en su desempeño. La investigación indaga 

sobre las formas de medir el desempeño, la cultura para el diseño, los recursos e inversiones en 

diseño, la innovación en productos y la contribución del diseño a los negocios en las empresas 

del sector moda. 

 

Palabras Clave: Diseño, Moda, Impacto del Diseño, Medición del Desempeño, Sector Moda, 

Contribución del Diseño, Colombia y Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A medição do impacto do design no desenvolvimento das empresas, regiões ou países 

não é um tópico novo no mundo; podem-se encontrar trabalhos relacionados ao tema desde 

princípios da década de 1980; mas, quase quarenta anos depois, os trabalhos nesse sentido 

desenvolvidos na América Latina ainda são embrionários e padecem de falta de periodicidade, 

de representatividade e de indicadores consolidados. Essa situação dificulta a geração de 

políticas destinadas à melhoria e à promoção do design como ferramenta para o aumento da 

competitividade, não só das empresas, mas também dos países, por meio do incremento da 

performance de sua economia. 

O design faz parte das profissões identificadas, hoje, como integrantes das indústrias 

criativas, ou indústrias da economia naranja1; todas elas têm a mesma dificuldade, são 

consideradas ainda economias invisíveis. Segundo Howkins, a economia criativa no mundo 

representou 6,1% da economia global em 2005 – e, uma década depois, ela ainda não está 

registrada nos radares dos economistas (HOWKINS, 2007). 

Um dos desafios identificados com maior clareza é o de demonstrar e quantificar a 

contribuição do design para o desempenho das empresas (MORAES; SILVA, 2008, p. 14), 

considerando que o mundo dos negócios é regido por aspectos tangíveis e indicadores precisos. 

No âmbito internacional, a preocupação em medir o impacto do design na capacidade 

de inovação de um país ou região tem se refletido em pesquisas de instituições como a World 

Intellectual Property Organization (WIPO), o Design Council ou o Bureau of European Design 

Associations (BEDA), que procuram promover a indústria do design nacional e regionalmente, 

através de informação estatística confiável para tomadas de decisão em matéria de políticas de 

inovação que reconheçam as particularidades e os pontos fortes desse setor (FERRUZCA; 

RUIZ; SANZ, 2013).  

Há décadas o design faz parte da cultura e influencia a economia de alguns países 

europeus. Explora-se esse recurso tanto no setor público como nas pequenas organizações. É o 

caso da Dinamarca, onde estudos estatísticos mostram que o design tem melhorado o 

rendimento bruto das empresas em 22%; os investimentos em design por empresa contribuem 

com o aumento das exportações em 18% a 34%; nas empresas com estratégia de design, o 

                                                 

1 A economia criativa ou naranja, definida por Howkins, compreende os setores nos quais o valor dos bens e 

serviços é fundamentado na propriedade intelectual: arquitetura, artes visuais e cênicas, artesanato, cinema, 

design, P&D, jogos e brinquedos, moda, música, publicidade, software, TV, rádio e games (BUITRAGO; 

DUQUE, 2013, p. 15).  
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emprego é notavelmente mais sólido (AGUDO et al., 2012, p. 334). 

Segundo Hertenstein e Platt (2001), apesar de incipiente, é crescente o uso de medidas 

de desempenho para o design. No Reino Unido, por exemplo, 65% das empresas estão 

convencidas de que a utilização dessa ferramenta será fundamental para o seu desempenho 

econômico no futuro, embora em 2005 apenas 13% delas possuíssem procedimentos de 

medição do retorno do investimento em design (DESIGN COUNCIL, 2005). 

Ainda que o design possa ser encontrado em todos os setores econômicos, inclusive no 

de serviços, foi escolhido o setor moda como caso de estudo para avaliar o estado do design nas 

indústrias desse segmento no Brasil e na Colômbia. As empresas de moda (organizações que 

pertencem ao setor têxtil, de couro, de confecção e de design) são reconhecidas na Colômbia 

por fazer contribuições importantes à economia em geral e, sobretudo, à linha manufatureira, 

especialmente pela grande geração de empregos e por incentivar as exportações. O setor 

representa, nesse país, 10,7% do PIB (produto interno bruto) manufatureiro e 3% do PIB 

nacional, gerando 130 mil empregos diretos e 650 mil indiretos, que correspondem a 19% da 

ocupação fabril2. No Brasil, o sistema moda3 emprega três milhões de pessoas, que representam 

31,6% da população ocupada no setor de transformação (NEDER, 2013)4. Os dados 

comparativos de geração de emprego podese olhar na Tabela 1. Segundo Brasil (2012) para a 

International Textiles and Manufacturing Federation (ITMF), “o Brasil é o quinto maior 

produtor mundial de têxteis, o quarto maior produtor mundial de confecção, o segundo maior 

produtor mundial de denim (matéria prima para a fabricação de jeans) e o terceiro maior 

produtor de malhas” (BRASIL, 2012). 

O setor da moda, na Colômbia, constitui 2% das exportações totais do país 

(COLOMBIA, 2017); no Brasil o sistema moda representa 3,8% das exportações totais5. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Corresponde a dados que não incluem o design como setor econômico. Obtido a partir de dados das indústrias 

de fabricação do setor moda, em especial os segmentos têxtil e de couro. 
3 Pode-se revisar o conceito de sistema moda no capítulo 4. 
4 Dados de 2011. 
5 Dados de 2013. 
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TABELA 1 - DADOS COMPARATIVOS DE EMPREGO DO SETOR MODA NO BRASIL E NA 

COLÔMBIA.  

 

País Total da 

população 

ocupada 

População 

ocupada na 

indústria de 

transformação 

% do 

total  

ocupado 

População 

ocupada no setor 

de moda 

Percentual de 

empregados no setor 

moda da indústria da 

transformação 

Colômbia      34.138.671 4.096.640,00 12 780.000 19,04 

Brasil 52.173.000 9.495.486 18 3.000.000 31.59 

FONTE: O autor (2016). Obtido a partir de dados das indústrias de fabricação do setor moda, em especial os 

segmentos têxtil e de couro. 

 

No entanto, pesquisadores de ambos os países reconhecem que não existe grande 

representatividade do design como atividade estratégica nos negócios, possivelmente pela falta 

de informação sobre a contribuição do design para a melhoria das condições gerais de uma 

empresa e também sobre as funções que podem ser desenvolvidas por um profissional dessa 

área (LEMOS, 2006; SANZ, 2012). Segundo Dumas (2000), as vantagens do investimento em 

design são sistematicamente subvalorizadas pelas empresas e pela economia como um todo. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia com foco misto, em em três etapas ou 

níveis interligados (macro, médio e micro), esta metodologia foi caraterizada pela combinação 

de métodos qualitativos e quantitativos e pela busca de dados para a comparação nos dois países 

estudados. A importância do design foi qualificada na etapa macro para os atores do governo, 

na etapa média para as instituições de fomento e, finalmente, na etapa micro para as empresas. 

A etapa micro foi contrastada, além das entrevistas em 80 empresas, com as entrevistas dirigidas 

a 166 profissionais do design sobre sua experiência nas empresas. 

No nível macro e médio pode-se concluir ao comparar os sistemas de design e as 

instituições para seu fomento em ambos os países, que, ainda que na Colômbia existam 

condições políticas favoráveis, na prática elas não foram aproveitadas pelas associações de 

designers nem pelos profissionais em seu conjunto, enquanto que no Brasil, ainda que essas 

condições não existam, as diferentes instituições desenvolvem ações políticas e estratégicas 

para o setor design no país, o qual tem hoje o design brasileiro como elemento de destaque 

internacional e um referencial não só para os países da América Latina, mas para o mundo. De 

acordo com os tópicos identificados anteriormente, o projeto identificou as características 

institucionais no nível governamental que favorecem a inserção do design nas indústrias do 

setor moda; e descrever a situação encontrada na pesquisa das caraterísticas institucionais nos 

dois países do estudo. 



17 

 

No nível médio consegue se entender a estrutura geral dos setores da moda em ambos 

países e suas principais caraterísticas; constatou-se que as associações reconhecem no design 

um forte potencial para a competitividade das empresas que representam, e isso acontece com 

intensidade semelhante em ambos os países. No entanto, na comparação de suas respostas com 

as ações ou estratégias para a promoção do design são apresentadas as principais diferenças 

entre os dois países. 

Finalmente no nível micro identificou-se a percepção das empresas frente ao uso do 

design, a antiguidade desse uso, a composição das equipes de design, o tipo de participação dos 

designers nas organizações, e o tipo de investimento das empresas no design. Conseguiu-se 

também identificar a composição da carteira de produtos em relação às percentagens de 

novidades e as percentagens faturamento em comparação das empresas que fazem uso do 

design e aquelas que não relataram nenhum uso. 

O documento atual está dividido em sete capítulos. No primeiro e no segundo, 

apresenta-se a introdução ao tema e definem-se os objetivos e problema da pesquisa. No terceiro 

capítulo é detalhada a metodologia desenvolvida, suas etapas, delimitação, sujeitos e 

instrumentos. No quarto capítulo é apresentada a fundamentação teórica, que se compõe em 

duas partes: a primeira faz uma revisão exaustiva das diferentes concepções sobre design, e a 

segunda é um marco conceitual que dá suporte aos desenvolvimentos metodológicos. No quinto 

capítulo, constrói-se o estado da arte sob o título “Estado da arte em mensuração do impacto do 

design”, trabalho feito a partir da revisão de 181 documentos, entre artigos científicos, teses de 

pós-graduação, relatórios e estudos setoriais e livros; a primeira parte desse capítulo integra um 

relatório geral dos estudos revisados no qual é apresentada sua origem, periodicidade, autores 

e tipo de publicação, já a segunda parte apresenta os trabalhos, divididos em quatro grupos de 

acordo com o escopo de sua pesquisa. No capítulo sexto desenvolve-se as etapas macro e média 

da metodologia esclarecendo qual é o entorno institucional para o desenvolvimento do design 

em ambos os países. E finalmente o capítulo sete descreve os resultados alcançados no nível 

micro, apresentando os resultados do trabalho de campo nas empresas e fazendo a comparação 

de dados obtidos na Colômbia com estudos realizados no Brasil.  
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8 CONCLUSÕES 

 

 Quais são as características institucionais que favorecem a inserção do design nas indústrias 

do setor moda de ambos os países? 

 

Na América Latina a falta de continuidade no comando das instituições impede a 

realização de uma adequada tomada de decisão no nível setorial e dificulta a formulação de 

políticas de curto, médio ou longo prazo. A institucionalidade para o design ainda carece de 

objetivos alinhados aos processos de inovação e precisa de um regime de governo coerente e 

estável, que procure consolidar um sistema de incentivos fortes para investir, eficientemente, 

nas empresas e no desenvolvimento de capital humano. 

Nos dois países observam-se algumas iniciativas isoladas que poderiam favorecer a 

inserção do design nas indústrias da moda e também em outros setores e no governo. Na 

Colômbia, por exemplo, a recém-aprovada lei de indústrias criativas ou culturais levará, com 

o correto envolvimento dos designers, à criação de uma política pública de estímulo ao 

design, à definição de orientações para a coordenação institucional do setor e à criação de 

um selo feito no país.  

Por sua vez, no Brasil a atuação profissional ainda não foi formalizada; o Projeto de Lei 

no 1.391/2011, que “dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de designer” foi 

vetado integralmente em 2015 por “inconstitucionalidade”, mas o design no país tem uma 

estrutura robusta e complexa, que dá suporte ao desenvolvimento dos profissionais e escritórios 

de design. Têm sido reconhecidas múltiplas associações e centros de design, cada um com 

especialização por tipo de produto ou serviço, o que ajuda o designer a encontrar 

direcionamento e apoio, o que leva à participação em feiras e eventos internacionais que 

refletem a mudança cultural do país em relação à produção de seus designers.  

A estrutura industrial no Brasil tem sido fortificada e ampliada, o que ocorreu 

especialmente nas décadas de 1970 e 1980, com programas de estímulo às exportações; a 

Colômbia, por sua vez, vem sofrendo uma perda gradual e constante de indústrias como 

consequência de tratados de livre comércio com diferentes países. Mas é possível aprender com 

ambos os modelos, cada um com suas experiências, acertos e erros.  

Pode-se concluir ao comparar os sistemas de design e as instituições para seu fomento 

que, ainda que na Colômbia existam condições políticas favoráveis, na prática elas não foram 

aproveitadas pelas associações de designers nem pelos profissionais em seu conjunto, enquanto 

que no Brasil, ainda que essas condições não existam, as diferentes instituições desenvolvem 
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ações políticas e estratégicas para o setor design no país, o qual tem hoje o design brasileiro 

como elemento de destaque internacional e um referencial não só para os países da América 

Latina, mas para o mundo. 

De acordo com os tópicos identificados anteriormente, as características institucionais 

que favorecem a inserção do design nas indústrias do setor moda são:  

 

 Continuidade no comando das instituições do governo, regime de governo coerente e 

estável.  

 Objetivos do setor design alinhados com os processos de inovação.  

 Sistema de incentivos fortes para investir nas indústrias e nos designers. 

 Existência de leis de estímulo ao design. 

 Regulamentação do exercício profissional.  

 Estrutura para o design robusta e complexa – múltiplas associações e centros de design, 

cada um com especialização por tipo de produto ou serviço. 

 Apoio para a participação em feiras e eventos internacionais. 

 Setor industrial fortificado e ampliado.  

 Associações de designers e profissionais que aproveitem as condições políticas 

favoráveis – instituições que desenvolvam ações políticas e estratégicas. 

 

O quadro a seguir descreve em resumo a situação encontrada na pesquisa das 

caraterísticas institucionais nos dois países do estudo. 

 

QUADRO 24 - CARATERÍSTICAS INSTITUCIONAIS NOS DOIS PAÍSES DO ESTUDO. 

Características institucionais Colômbia Brasil 

Regime de governo coerente 

e estavel 

Não Não 

Formalização da profissao Sim Não 

Estrutura instituicional para o 

design 

Simples. Partes sem 

funcionamiento 

Robusta e complexa. En 

funcionamiento 

Estrutura industrial Perda gradual Fortificada 

Condições politicas Favoraveis Em construção 

FONTE: A autora (2017). 
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A situação apresentada nos dois paises permite entender que não e suficiente com ter 

leis para o estimulo ao design, e precisso da ação coerente das diferentes instituições e grupos 

de beneficiarios para fortalecer o setor design em ambos paises. 

 

 

 Qual é a percepção do design das instituições encarregadas do fomento e do estímulo à 

competitividade das empresas do setor moda? 

 

É inegável a importância dada ao design pelas pessoas pertencentes às instituições 

responsáveis pela promoção da indústria da moda e seu reconhecimento sobre os benefícios 

que essa ferramenta traz para as indústrias. Gerentes e executivos das associações reconhecem 

no design um forte potencial para a competitividade das empresas que representam, e isso 

acontece com intensidade semelhante em ambos os países. No entanto, na comparação de suas 

respostas com as ações ou estratégias para a promoção do design são apresentadas as principais 

diferenças entre os dois países. No Brasil as políticas e estratégias alinhadas com essa percepção 

são evidentes, enquanto na Colômbia as respostas não são consistentes com as ações de 

promoção. 

Constatou-se, durante a pesquisa, que no Brasil entidades como MDIC, SEBRAE, Apex 

Brasil e múltiplas associações desenvolvem estratégias para disseminar a percepção da 

importância e a cultura do design na sociedade em geral, como denota o surgimento de diversos 

concursos, exposições, livros, associações de classe, revistas especializadas, faculdades e 

cursos técnicos. Entretanto, na Colômbia as ações são isoladas e de baixo impacto, com grandes 

esforços e pouco apoio institucional, e o design é visto não como um investimento, mas como 

um gasto. 

O quadro a seguir resume as caraterísticas da percepção do design das instituições 

estudadas nos dois países. 

 

QUADRO 25 - CARATERÍSTICAS DA PERCEPÇÃO DO DESIGN DAS INSTITUIÇÕES ESTUDADAS 

NOS DOIS PAÍSES. 

Percepção das instituições Colômbia Brasil 

Percepção da importancia 

do design 

Alta Alta 
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Ações ou estrategias para a 

promoção do design 

Isoladas, baixo 

impacto 

Coerentes, consistentes 

Evidencias das ações PTP, Programa 

Clusters 

Existencia e funcionamiento do SND e 

PNDB. Concursos, exposições, 

associações, revistas especializadas 

 

FONTE: A autora (2017). 

 

No nivel institucional identificouse que a falta de cultura organizacional para o design 

segue sendo um obstaculo para sua correta implementação.  Se deben desenvolver ações neste 

sentido nas instituições de formação e as instituições de fomento. 

 

 Qual é o grau de inserção do design nas empresas do setor moda? 

 

Das empresas entrevistadas na Colômbia, 51% consideram que envolvem o design em 

seus processos. A maioria dessas empresas manifesta tê-lo adotado desde sua criação, 31% do 

total. Pode ser motivo de futuros estudos a razão pela qual 49% das empresas alegam não ter 

envolvido o design, mas deve-se reconhecer que, embora não haja a figura do designer, as 

empresas realizam processos de desenvolvimento de produtos e outras atividades do design, o 

que faz necessário entender a forma como tais processos têm sido levados a cabo e que 

resultados podem ser obtidos sem um designer na equipe.  

Por outro lado, a respeito do nível de importância que as empresas dão ao design, 

detectou-se nos estudos brasileiros que cada vez mais o design é considerado uma ferramenta 

estratégica (por 56% a 76% das empresas), opção escolhida também de forma preferencial pelas 

empresas na Colômbia (64%). Essas empresas reconhecem no design seu alto potencial dentro 

dos processos de inovação. No entanto, as respostas são diferentes com relação ao número de 

empresas que consideram que o design tenha uma importância básica, no Brasil são entre 5% e 

10%, na Colômbia, 31%, o que indica que as empresas colombianas ainda consideram em 

grande parte que o design seja responsável principalmente pela aparência externa ou pela 

estética dos produtos. 

A composição da equipe para o desenvolvimento das funções de design é um importante 

indicativo do grau de inserção do design nas empresas; ter profissionais de acordo com as 

necessidades da empresa e seus clientes evidencia o interesse por investir nos recursos humanos 

para a obtenção dos resultados. Tanto nos estudos brasileiros como no trabalho de campo na 
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Colômbia, observa-se que os departamentos internos de design e as consultorias externas são 

as formas mais usadas pelas empresas para desenvolver design, no entanto, outros recursos 

como “o proprietário da empresa” ou “os parentes do proprietário” continuam presentes nas 

diferentes medições. Nas organizações em que predomina a figura do departamento de design 

(representada pelos funcionários internos) vê-se que, quanto maior a empresa, maior é o uso 

desse tipo de recurso. A situação é totalmente contrária nas microempresas e pequenas empresas 

em que a figura mais representativa no cumprimento das funções sociais do design é a do 

proprietário e/ou seus parentes. Empresas em que o proprietário toma as decisões de design sem 

o apoio de uma equipe evidenciam um escasso investimento em recursos humanos para o design 

e uma visão pouco diversificada e pouco objetiva das caraterísticas que a oferta de novos 

produtos deve reunir. Essa situação pode ser explicada pelo fato de que as empresas do setor da 

moda são criadas por pessoas com conhecimento técnico na elaboração de vestuário ou 

acessórios, o que faz prescindir de pessoal com conhecimento especializado, especialmente nos 

primeiros anos do empreendimento. 

A respeito do tamanho dos departamentos de design, é notável que as equipes não sejam 

compostas exclusivamente por designers. A quantidade de designers oscila entre 56% até 25% 

do total da equipe.  

A participação dos designers nas empresas concentra-se especialmente no nível 

operacional, exceto nas grandes organizações, onde esses profissionais ocupam cargos, 

principalmente, no nível administrativo. Porém, nessas empresas os designers têm menor 

estabilidade, já que predomina a contratação por tempo determinado, enquanto que nas 

empresas de outros tamanhos predomina o contrato sem termo. 

Tanto no Brasil como na Colômbia, são considerados investimentos para o design das 

empresas a compra de modelos no exterior para serem copiados ou o desenvolvimento do 

protótipo da cópia, mas esse cenário apresenta alguns erros que afetam a cultura da inovação. 

Ainda que esse seja um tema muito falado, há um grande caminho a ser percorrido; os 

empresários reconhecem sua importância, mas não desenvolvem ações para a inovação em suas 

dinâmicas de trabalho. 

Finalmente é a maneira de reflexão entendesse que para conhecer o grau de inserção e 

preciso fazer uma comparação com outros setores ou momentos historicos.- Precisase dar 

continuidade a pesquisa. 

Fica en aberto a pregunta en quanto a metade das empresas envolvem design em seus 

procesos. Porque as outras não? 
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A maioria das empresas manifesta ter adotado o design desde sua criação. Empresas 

com 25 anos de existemcia. Porque com esta experiencia ainda não tem destaque neste 

sentido? 

Design e considerado uma ferramenta estrategica no Brasil e na Colombia. Mais ainda 

e considerado responsavel por a apariencia externa dos produtos; neste mesmo sentido 

ainda a participação dos designers nas empresas concentra-se especialmente no nível 

operacional. 

Tanto no Brasil como na Colômbia, são considerados investimentos para o design das 

empresas a compra de modelos no exterior para serem copiados ou o desenvolvimento do 

protótipo da cópia. os empresários reconhecem a importância do design, mas não desenvolvem 

ações para a inovação em suas dinâmicas de trabalho.  

 

 Qual a influência do design nos diferentes aspectos da competitividade das empresas do 

setor moda (faturamento, inovação, processo de desenvolvimento de produtos)? 

 

Nas empresas do estudo na Colômbia, evidencia-se uma composição da carteira de 

produtos com altas percentagens de novidades, o que mostra uma vocação para a mudança e a 

inovação, tendência mais destacada nas grandes e microempresas, com 39% de novos produtos 

cada.  

Observa-se um equilíbrio nos resultados, por tamanho de empresa, quanto ao volume 

dos negócios com novos produtos em relação ao volume total dos negócios das empresas, que 

gira em torno de 30% a 49% do faturamento resultante de novos produtos. As pequenas 

empresas têm o maior sucesso, já que 49% de seu faturamento é gerado com 24% dos produtos 

da sua carteira. As microempresas apresentam uma maior dinâmica no desenvolvimento de 

novos produtos, mas seu sucesso no faturamento não é tão destacado, 39% de novos produtos 

geram apenas 30% do faturamento.  

Por sua vez, as grandes empresas também apresentam uma grande proporção de novos 

produtos em relação ao número de produtos de sua carteira, mas a diferença em comparação 

com as empresas de outros tamanhos é que o faturamento é muito maior, sendo que os novos 

produtos respondem por 41% de seu faturamento total. As médias empresas, nesse sentido, não 

apresentam resultados de sucesso, já que têm uma grande quantidade de produtos em sua 

carteira e com o desenvolvimento de 21% de novos produtos faturam apenas 30% do total. 

Estudos no Brasil consideram que os altos faturamentos obtidos no setor moda brasileiro com 

novos produtos (entre 25% e 40%) são consequência da busca das empresas por atualização 
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quanto às tendências e do desenvolvimento de estratégias de negócio baseadas em manter 

constantemente uma vantagem competitiva, almejando criatividade e originalidade por meio de 

processos de design. 

Finalmente, sobre a contribuição do design para os negócios, no Brasil, em todos os 

estudos revisados é relatado que os empresários declaram que o design contribuiu para o 

aumento de vendas, do lucro ou do faturamento em percentagens que variam entre 42% e 77%.  

De acordo com a pesquisa realizada na Colômbia, as empresas que usaram design 

apresentam faturamento maior do que aquelas que não relataram nenhum uso. A percentagem 

mais representativa está entre as grandes empresas, com um crescimento 30% acima do 

crescimento daquelas que informaram não usar design. Só no caso das microempresas a 

situação é inversa, com um crescimento 20% acima. Embora essa descoberta seja muito 

interessante, ainda não pode ser generalizada devido ao tamanho da mostra e à necessidade de 

haver uma comparação com resultados de outros períodos anuais. 

Algumas situações que dificultam os exercícios de medição são a falta de bases de dados 

de empresas de confiança, a falta de participação de grupos empresariais nos exercícios de 

medição e a desconfiança das empresas no preenchimento de questionários ou entrevistas 

resposta. Tais situações exigem do pesquisador um esforço adicional no desenvolvimento de 

estratégias de comunicação de projetos de medição, não só nas empresas, mas também nas 

diferentes instituições governamentais ou associações de empresas, com o objetivo de 

apresentar os benefícios do exercício e a necessidade de sua implementação. 

Um exercício desse tipo poderia ser complementado com consultoria e experiências de 

suporte de designers nas empresas, não só com o objetivo de gerar dinâmica de inserção de 

design, mas também de desenvolver práticas de observação que permitam contrastar o que, das 

respostas aos questionários, realmente é implementado nas empresas. 

O setor da moda e un setor proclive a criação de novos produtos, mais deve-se 

desenvolver a confiança nas ideias propias e desenvolver estrategias de corto e mediano praço 

para desenvolver ADN de marca. 

Deve darse continuidade a estudos que demostrem de forma qualitativa e quantitativa 

os aportes do design na competitividade das empresas, com o objetivo de promover e aumentar 

seu uso nas empresas. 

• Casos de suceso 

• Incrementos nos faturamentos 

• Incremento no posicionamento 
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Para fechar e preciso reconhecer que algumas situações que dificultam os exercícios de medição 

são:  

• Falta de bases de dados de empresas de confiança. 

• Falta de participação de grupos empresariais nos exercícios de medição. 

• Desconfiança das empresas no preenchimento de questionários ou entrevistas resposta. 

 

Um desafio que a profissão dos designers tem diante de si é a formação de profissionais 

atentos e conscientes de seu meio, preocupados não só com os aspectos produtivos de suas 

criações, mas com os impactos dessas criações no crescimento de seu país, na melhora das 

condições da população ... o designer é um profissional que compreende seu papel no 

desenvolvimento e crescimento da economia de seu país e de sua sociedade.   
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