








 
 

Resumo 
 

 
 
 
 
 

 Neste trabalho aborda-se a temática do Design estratégico 
para a melhoria da competitividade das empresas do sector 
do calçado. Tendo presente, os fenómenos da modernidade e 
globalidade orientou-se a metodologia em duas fases. A 
primeira consistiu na revisão da literatura, no estudo de fontes 
teóricas e diversificadas sobre o tema Design, numa 
abordagem mais direccionada para as empresas, 
apresentando conceitos de Gestão do Design e justificando a 
ligação entre Design e Inovação. A segunda revelou o estado 
do sector do calçado ao nível nacional e internacional, 
apresentando bons exemplos e as oportunidades a serem 
exploradas. Os dados recolhidos foram obtidos por entrevistas 
e análise de estudos realizados por entidades representativas 
do sector. 
Todos os dados considerados tiveram em conta os aspectos 
teórico e pratico da pesquisa, culminando com apresentação 
do Átomo de Design Total, modelo orientador para a utilização 
do Design nas empresas. A pesquisa revelou também outras 
considerações importantes no desenvolvimento de 
proposições directivas para a integração do Design no tecido 
empresarial nacional. 
Foi então possível atingir os objectivos deste trabalho, 
recomendando o Design como Estratégia de Inovação no 
sector calçado. 
 

palavras-chave Design, Gestão, Estratégia, Inovação 

 



 
 
 
 
 

Abstract 
 

 
 
 
 
 

 This Work approach the strategic Design thematic as an
improvement of the competitiveness to the footwear companies
sector. 
Having present, the phenomenon of modernity and
globalization, the methodology was oriented in two phases. The 
first one consisted in the revision of literature, in the study of
theoretical and diversified sources about the theme Design, in
an approach more directed to the companies, presenting
concept’s of Design Management and justifying the connection 
between Design and Innovation. 
The second revelled the state/situation of footwear sector
nationally and internationally, presenting good examples and
opportunities to be explored. The data were acquired through
interviews and analysis of study’s made by representative 
footwear sector entities. 
All considered data had in account the practical and theoretical
aspect’s of the research, culminating with the presentation of
the total Design Atom, a guiding model to the utilization of 
Design in the companies. The research also disclosed others
major considerations in the development of direct proposal to
the integration of Design. 
Was then possible to reach the purpose of this work,
recommending Design has an innovation strategy to the 
footwear sector. 
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C a p i t u l o  I 
 

1.Introdução 
A inovação aparece como uma nova palavra fundamental na economia actual, 

atribuindo o seu inquestionável sucesso “ as empresa que conseguem juntar o 

conhecimento, a experiência e as capacidades tecnológicas para criarem novos 

produtos processos e serviços”. (1) Sem dúvida que à criação de novos produtos 

está a ser agregada a gestão de estratégias baseadas no conhecimento, através 

da exploração de activos intangíveis como o relacionamento com os clientes. 

Sabendo que o desafio passa pelos factores imateriais na melhoria da 

competitividade das empresas, que a qualidade ou a tecnologia só por si não são 

suficientes para a diferenciação e que o crescimento da economia depende cada 

vez mais das competências inovadoras e criativas. Verifica-se que o “Design é a 

diferenciação”(2), mas a nível nacional continua a não fazer parte integrante da 

realidade. Despertando uma inquietação crescente que motivou à realização 

deste trabalho, com o sentido de encontrar resposta à seguinte questão: Como 
tornar o Design numa Estratégia Inovadora nas empresas nacionais? Como o 

calçado? 
A procura de respostas, foi fundamentada e baseada na revisão da literatura. 

Através da análise e estudo de fontes teóricas sobre a gestão de design, 

respectivas estratégias e proximidade com a Inovação. Assim como. o estudo do 

sector do calçado ao nível nacional e internacional, permitindo um olhar claro 

sobre o cenário complexo do sector, composto de moda, comunicação e de 

design, verificando os bons exemplos como auxiliares na fundamentação das 

respostas. 

                                                 
(1) Tidd, J. & Bessant, J. & Pavitt, K. (2003). Gestão da Inovação, Integração das Mudanças Tecnológicas 
de mercado e Organizacionais. Portugal: Monitor Lda. (p.4) 
(2) Peters, T. (1998). O círculo da Inovação, Não pode limitar o caminho que leva ao engrandecimento. 
Lisboa: editora Bertrand. (p.436) 



 
 
 
 
 

 10

 

Grande parte dos gestores ainda se mostra cépticos perante o design, embora 

convencidos da sua importância. Introduzir uma cultura de design numa empresa 

é muito mais que admitir um designer ou criar um departamento. “É necessário 

que as empresas adoptem o design, evitando cair em extremos de considerar o 

Design Industrial quer uma prática de segunda, quer o eixo da gestão de 

produtos.  

O uso ambíguo do Design ainda provoca confusão e falta de confiança entre 

empresários. Estes podem dizer que não precisam do design, mas dificilmente 

podem afirmar que não devem planificar e gerir os seus produtos, esta última 

hipótese é uma necessidade vital.”(3) 

Esta escolha da temática do design direccionado para gestão e estratégia foi 

também motivada, pelo facto, de ser um assunto pouco explorado à luz da 

disciplina do design e por designers, especialmente a nível nacional. Devendo o 

seu conhecimento e implantação ser devidamente colocado em prática.  

 

                                                 
(3) Centro Português Design (1997). Manual da Gestão do Design. Portugal: CPD. (p. 58) 
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1.2. Metodologia Geral Trabalho 
Relativamente aos métodos e apresentação dos conteúdos, estes não podem ser 

afastados de quem os apreende e da forma como os conduz.  

Esta investigação caracteriza-se como um estudo exploratório, passando pela 

análise de exemplos reais. Visto ter existido dificuldade (4) no contacto com 

empresas do sector, mas a fiabilidade dos estudos analisados (5), eliminam a 

necessidade do desenvolvimento de um estudo de caso.  

Assim a recolha de informação incidiu sobre as entidades representativas do 

sector, como APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, 

Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos e o Centro Tecnológico do 

Calçado - CTCP.  

O método de pesquisa foi essencialmente qualitativo, através da recolha de 

documentos publicamente disponíveis, publicações, estatísticas e estudos, 

destacando o estudo de marcas internacionais (6). Simultaneamente efectuaram-

se múltiplas visitas, onde foi apresentado o problema em estudo e recolhidos 

dados sobre o comportamento das empresas do sector. Foi particularmente 

importante a troca de informação presencial com o responsável do CTCP, 

Engenheiro Leandro Melo e posteriormente a troca de diferentes perspectivas 

sobre o tema, através de emails. Igualmente interessante foi o resultado da 

entrevista com engenheira Maria José Nogueira do CPD, que apresentou a sua 

perspectiva sobre o sector, finalizando com algumas sugestões.  

                                                 
(4) Ideia reforçada pela dificuldade que o professor João Branco referiu quando realizou um estudo para o 
sector têxtil, solicitado pelo Centro Português de Design e editado em três livros: 
Oliveira, C. & Branco, J. (s.d.). Estudo do Design no sector Têxtil. Portugal: CPD 
Oliveira, C. & Branco, J. (s.d.). Guia de Apoio à Criação de Marcas no sector Têxtil. Portugal: CPD 
Oliveira, C. & Branco, J. (s.d.). Guia de Gestão Global de Design no sector Têxtil. Portugal: CPD 
A engenheira Maria José Nogueira (C.P.D.) coordenadora do estudo anteriormente referido em entrevista, 
também destacou a dificuldade que sentiram no contacto com as empresas do sector na recolha de 
informação necessária para a concretização do trabalho. 
(5) Os estudos encontram-se nos sites, www.apiccaps.pt e www.ctcp.pt 
(6) CEGEA & New/Next M. (2004). Marcas Internacionais, Desenvolvendo uma Orientação Estratégica para 
Empresas de Calçado Nacionais Suportadas em Novos Modelos de Negócio e em Marcas. Porto: 
Universidade Católica Portuguesa. 
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O professor Alberto Castro director do CEGEA da universidade católica do Porto 

e coordenador do plano Estratégico para sector calçado, e o professor Augusto 

Coelho docente do curso Design Calçado e Marroquinaria do Pólo de Aveiro-

Norte, ambos, enunciaram de forma clara o funcionamento das empresas do 

sector. 

A revisão da literatura e toda informação recolhida sobre o calçado foi 

posteriormente analisada, permitindo encontrar respostas à questão central e 

simultaneamente induzir na criação um novo modelo, tendo como base a 

introdução da gestão de design nas empresas. 

 

1.3. Estrutura da Tese 
O trabalho é composto por quatro capítulos. O segundo capitulo apresenta uma 

abordagem teórica dos aspectos mais determinantes da história do design, não 

só a nível internacional como nacional. Permitindo averiguar os motivos que 

definem o estado actual do design no nosso país e de que forma é possível fazer 

aproximar o design do tecido empresarial. 
Devido às mutações constantes da economia mundial actual, a abertura da 

competitividade do mercado global, a nova era da informação e do 

conhecimento. O design já não pode ser entendido simplesmente, como um 

processo de desenvolvimento de produto, é indispensável a aplicação da gestão 

de design. 

Actualmente a nível internacional, mais que usar as ferramentas do design ou 

gestão de design o grande foco passa pelo design sustentável, que corresponde 

à urgência de não comprometer mais o meio ambiente e os seus recursos 

naturais, concebendo-se produtos e serviços sustentáveis a nível social, político 

e ambiental. 
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Destaca-se ainda o tema Inovação, verificando que o design é essencial no 

processo e que o desenvolvimento tecnológico, não está ligado exclusivamente à 

inovação. 

A procura de respostas direccionou a pesquisa no sentido de encontrar 

referencias internacionais possíveis, de serem aplicadas a nível nacional para 

ultrapassar as dificuldades detectadas e atribuir responsabilidades aos diferentes 

agentes dessas mudanças. 

O terceiro capítulo incide sobre o sector do calçado, apresentando uma visão 

global das principais características do negócio actual e da forma como 

imprimem valor acrescentado nos produtos/serviços. O que tem implicado a 

criação de redes globais, a deslocalização da produção para as regiões de mão-

de-obra acessível. A tendências para segmentação e aposta nos artigos de luxo, 
nichos específicos de mercado, incentivando aos novos e exclusivos estilos de 

vida. Face a este panorama é apresentada uma perspectiva nacional, ainda 

muito dependente do factor trabalho. Apesar do esforço significativo em termos 

de modernização tecnológica persistem lacunas ao nível, da formação dos 

recursos humanos, falta de orquestração entre retalhistas e fabricantes, 

investimento reduzido em estratégias de diferenciação e segmentação, reduzida 

aposta na criação de marcas.  

Na verdade grande parte das empresas ainda está subordinada à lógica das 

encomendas e dimensão de séries impostas pelos clientes. Tendo em conta as 

desvantagens, são enunciadas uma série de oportunidades possíveis de serem 

desenvolvidas pelas empresas do sector, nas diferentes fases da cadeia de 

valor, reforçadas também pela mostra de bons exemplos. Ainda no capítulo três 

são descritas duas das entidades representativas do sector (APICCAPS, CTCP), 

por serem fundamentais na promoção e desenvolvimento do mesmo. Também 

foram incluídas algumas das entrevistas realizadas aos principais representantes 

do sector, verificando que apesar de estarem sensíveis à temática ainda não 

apostam no design, como tem feito com a tecnologia. Numa tentativa de reforçar 

a importância da adopção do design, o capítulo termina contando uma história. 
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O quarto capítulo, analisa e procura dar respostas, tendo presente o tema central 

da pesquisa, o design como estratégia inovadora no sector do calçado, 

estabelecendo relações entre os dados obtidos e o suporte teórico da revisão da 

literatura. Parte dos resultados estão apresentados no quinto capítulo, assim 

como a criação do Modelo Dinâmico de trabalho da Gestão de Design, baseado 

no “átomo” - Átomo de Design Total gerador e dinamizador de estratégias 

inovadoras, activado por três electrões; Estratégico, Táctico e Operacional em 

que o design e a gestão estão integrados no processo e tem como finalidade 

acrescentar valor à empresa. Terminando o trabalho com as sugestões e a 

respectiva bibliografia. 
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C a p i t u l o  I I 
 

1. Ao encontro de uma definição - Design 
A história do design não se apresenta de forma única e unânime, cada país tem 

características culturais e socio-económicas próprias, promovendo 

particularidades distintas aos profissionais ligados a esta área. No entanto é 

possível verificar de uma forma frequente, a existência de duas tendências 

distintas relativamente ao design. Os que defendem o design como uma 

actividade ligada à Arte(7) e os que defendem o design como uma actividade 

mais voltada para as questões tecnológicas e económicas, como Charles Eames 

e Ray K. Eames. Esta divisão aparece com diferentes denominações em obras 

de diversos autores, que nem sempre as defendem de uma forma explícita, mas 

admitem a sua existência, por exemplo Dormer, P. (1993) comenta “acima e 

abaixo da linha”(8) (p.11), ou quando Manzini, E. (1993) refere o “percursos do 

Design cruzam e recruzam um plano inclinado que vai da técnica quase 

zoológica a uma relação com a matéria, que se identifica com um sistema de 

códigos, de linguagens, de relações entre os modelos.”(9) (p.51). O design 

próximo dos aspectos visuais do produto ao estilo de Raymond Loewy e a sua 

influencia ao styling dos anos noventa. 

                                                 
(7) Em Urdek, B. (2006). História e Prática do Design de Produtos. Brasil: Editora Edgard Blucher Ltad. (p. 
65-67). Aborda o Design e a sua proximidade com as influencias Artísticas em especial nos anos oitenta, 
momento que muitos artistas recriaram artisticamente objectos de uso especialmente móveis e objectos 
domésticos como por exemplo as cadeiras de Gerrit T. Rietveld. 
(8) Dormer, P. (1995). Os Significados do Design Moderno, A caminho do século XXI. Lisboa: Centro 
Português Design. (p. 11) 
(9) Manzini. Ezio (1993). A Matéria da invenção. Lisboa: Centro Português Design. (p. 51) 
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Mas o design também está próximo da parte estrutural e funcional, como se pode 

verificar com a colaboração de Peter Behrens na a AEG ao criar uma imagem 

integrada para a empresa. Manzini, E. (1993) comenta a existência do “designer 

arquitecto”, preocupado com valores sociais, com expressões linguísticas e 

considerações estéticas, apresentando menor domínio das áreas técnicas.  

Como se pode verificar a concepção mais básica do design associa-se a valores 

estéticos. No entanto a evolução do mercado tem ampliado progressivamente tal 

concepção, abrangendo outros aspectos que permitem entender o design como 

processo criativo, inovador e que encontra as melhores soluções aos problemas 

propostos. Não apenas nas áreas produtivas, tecnológicas e económicas, mas 

também sociais, ambientais e culturais.  

O século XX foi marcado por uma sociedade industrial, actualmente o século XXI 

é considerada uma sociedade da informação e do conhecimento. Langer, H. 

(2004) considera que “nunca antes na história da humanidade tantas pessoas 

haviam tido acesso, a tanta quantidade de informação disponível para gerar a 

aplicação de dados. O acesso e a compreensão da informação, são a chave do 

êxito da sobrevivência em termos sociais, culturais, económicos e ambientais. A 

informação pode ser o que se apresenta, mas o conhecimento é o objectivo, o 

valor.” (10) (p. 31) 
A sustentabilidade e as responsabilidades sociais implícitas, são também 

fundamentais na redefinição do design Questões tratadas por diversos autores 

como, (Peter Butenschon, Ezio Manzini, Karen Blincoe y Francesc Aragall) todos 

de acordo no que se refere à profissão de design dever liderar com temas, como 

a sustentabilidade, responsabilidade social e design para todos. Outra 

preocupação do século XXI, são os valores e as questões éticas.  

                                                 
(10)Langer, H. (2004). Temas de Diseno En La Europa de Hoy, El potencial del diseno para transmitir valores. 
Espanha: BEDA. (p.31)  
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O design não só caracteriza o objecto mas também o seu contexto e os 

respectivos valores éticos e cada vez mais, o percurso de tomadas de decisões e 

as metodologias aplicadas definem os resultados finais. Por isso actualmente o 

design é reconhecido como um método relevante na área da educação, na 

gestão de processos políticos. Em que a ética e a filosofia são pilares cada vez 

mais importantes, para o desenvolvimento da actividade. Daí as novas áreas de 

actuação do design que devem ser tidas em conta, como eco-Design (11), Design 

Multimédia (12) e o Design Social (13), estas dinâmicas e os respectivos atributos 

do design, são responsáveis pelas diferentes perspectivas encontradas tanto fora 

quanto dentro das empresas.  

Cooper, R., Hands, D. e Wootton, A. (14) defendem o design como uma actividade 

criativa que utiliza a informação do mercado e da própria empresa para satisfazer 

os consumidores e simultaneamente adaptarem-se às mudanças de mercado. 

Onde a fórmula para a vantagem competitiva é a utilização simultânea a nível 

operacional e estratégico da gestão e do design, colocando no mesmo plano a 

Supply chain (15) da empresa e integrando o design nas diferentes actividades de 

negócio. 

                                                 
(11) O Eco-Design tem como objective principal a projecção de produtos e serviços que de alguma forma 
reduzam o uso de recursos não renováveis e/ou minimizem o impacto ambiental, substituindo produtos e 
processos menos nocivos ao meio ambiente. Site interessante de visitar http://pt.wikipedia.org/wiki/eco-
design 
(12) Design Multimédia está directamente relacionado com plataformas que utilizam múltiplas formas de 
transmitir e processar informação (como áudio, imagens, vídeo, animação, interactividade), por exemplo 
telemóveis ou computadores e neste caso o Design de páginas interactiva na web. 
(13) Design social são todos os produtos/serviços que correspondem às necessidades de uma sociedade 
de forma inteligente respeitando não só o meio ambiente mas também utilizando e privilegiando a cultura e 
a mão-de-obra local, através de criações auto-sustentáveis do ponto de vista cultural e social, mas também 
é o Design para culturas com dificuldades económicas, como por exemplo www.designfortheworld.org 
(14) Cooper, R. &  Hands, D. & Wootton, A. (s.d.). The politics of Design?. UK: Papper, Manchester the 
University of Salford Centenary Building  
(15) Supply Chain, corresponde à cadeia de valor que são o conjunto de actividades que as empresas 
executam de forma a transformar input´s (materiais, informação, clientes) em output´s (bens e serviços). 
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Também o ICSID - Internacional Council of Societies Of Industrial Design(16), 
refere o design como “uma actividade criativa cuja finalidade é estabelecer as 

qualidades multifacetadas de objectos, processos, serviços e seus sistemas, 

compreendendo todo seu ciclo de vida. Portanto, design é o factor central da 

humanização inovadora de tecnologias e o factor crucial para o intercâmbio 

económico e cultural”… “Dessa forma o termo designer refere-se a um indivíduo 

que pratica uma profissão intelectual, e não simplesmente oferece um negócio ou 

presta um serviço para as empresas”. 

Podemos afirmar que, actualmente o design emerge como uma disciplina que 

intersecta os aspectos económicos, sócio-culturais e ambientais, com um papel 

primordial tanto em termos conceptuais como organizacionais. No primeiro caso, 

destacam-se as diferentes ideias, significados e papéis que as empresas 

conferem ao design, bem como os propósitos que lhe são atribuídos 

(relacionados à agregação de valor, diminuição de custos, melhor desempenho, 

estética, segurança, durabilidade dos produtos e etc.). No segundo caso, o 

design distingue-se por ser uma actividade multidisciplinar, com as inúmeras 

actividades dentro de cada empresa obrigando por isso, a conhecimentos sobre 

todo o processo de gestão de design e envolvendo toda a cadeia de valor.  

Gorb, P. (1991) (17) define o design como um processo de planeamento dos 

produtos e serviços, no mundo dos negócios tudo deve ser planeado por isso, 

nenhuma empresa pode existir sem design, que segundo o autor tem tudo haver 

com a actual gestão, porque o design é fundamental no processo 

desenvolvimento da inovação, criação de valor acrescentado garantindo a 

eficácia do investimento nos negócios. 

                                                 
(16) icsid – IDA (s.d.) Definition of Design (em linha) URL:<http://www.icsid.org/about/Definition_of_Design/> 
(17) Gorb, P. (1991). Gestores e Designers, Cadernos Design. Portugal: Centro Português Design. (p.71-72) 
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O design deve então ser encarado, como uma actividade profissional de carácter 

evolutivo e de negociação constante, pouco dependente de inspirações 

individuais. Através do Design é possível desenvolver estratégias próprias para 

encontrar soluções que ajudem no sucesso da empresa, na criação de produtos 

diferenciados. Através da racionalização do projecto, optimizando os recursos, 

possibilitando a adaptação dos meios de produção e recursos da empresa. Como 

o uso de matérias-primas mais baratas no caso do calçado, a forma de cortar a 

própria matéria-prima. Possibilitando ainda favorecer na venda dos produtos, 

através do valor percebido pelo consumidor, que paga pela diferenciação. 
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1.1. Uma Perspectiva Nacional 
Em Portugal só a partir da década de 60 é que um conjunto de profissionais entre 

eles Daciano Costa e Sena da Silva se envolvem em diversas entidades com o 

propósito de promoverem o design e a sua formação, através da APD 

(Associação Portuguesa Designers) e o nascimento do IADE - Instituto de Artes 

Visuais e Design primeira escola vocacionada para o ensino do design. Mas só a 

partir de 1974 é iniciado o ensino superior em design na Escola de Belas Artes 

de Lisboa. Começando-se então, a falar em design de forma explícita, definindo 

assim, uma nova conjuntura político-económica favorável à assimilação das 

novas ideias abertas às influências externas. 

Nos anos oitenta noventa o design converge para uma postura tendencialmente 

elitista, na procura de uma linguagem própria. Designers como Filipe Alarcão, 

Paulo Parra ou Marco de Sousa Santos desenvolvem peças de autor. Tornando 

também o design menos próximo das empresas e/ou classes menos abastadas. 

É certo que, durante o estado novo com as politicas salazaristas, se promovia o 

consumo exclusivo de produtos nacionais, muitas empresas surgiram, cresceram 

e tem sobrevivido até aos nossos dias, sem qualquer tipo de planeamento. 

Sendo que também os modelos estrangeiros e de encomendas tem contribuído 

para condicionar a cultura industrial e produtiva nacional, não favorecendo na 

criação/implementação de uma identidade cultural. Tornando as pequenas e 

médias empresas frágeis, sem politicas de actividades direccionadas para o 

desenvolvimento de novos produtos/serviços e recorrendo ao design de forma 

pontual. 
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A correcta utilização das ferramentas do design permitiriam não só Portugal criar 

uma identidade cultural própria, como também participar na revitalização das 

empresas tendo em conta por exemplo, a tradição em mão-de-obra artesanal, a 

partir de “uma abordagem culturalista” (18). Mas para que tal aconteça os 

diferentes actores da nossa sociedade incluindo gestores, designers e políticos 

devem conhecer e aplicar os princípios de gestão de design nas diferentes 

tipologias organizacionais.  

É possível afirmar que além de tardia, a evolução do design tem sido lenta e com 

grandes lacunas, face ao impacto da fraca adopção do design pela maioria das 

empresas nacionais. Verificado pelos estudos (19) realizados pelo C.P.D. um 

sobre, o estado do design em Portugal e outro sobre os perfis profissionais da 

actividade. Segundo arquitecto Brandão, P. (2000) então, presidente do C.P.D., 

detecta-se uma situação paradoxal sobre o estado do design, que por um lado 

indicava ser uma actividade em crescimento (na procura e na oferta), por outro 

permanecia a necessidade de ser reconhecida. Também Cayatte H. (2000), 

apela ao “reforço da ligação entre designers e entre organismos nacionais e 

internacionais, articulação entre as escolas para revisão dos currículos e 

reciclagem dos professores. Falar com a sociedade sobre a necessidade e 

importância do design”. (p.21) 

                                                 
(18)Daciano, C. (1993). Uma antologia, Design em Aberto. Lisboa: CPD. (p.81). 
Abordagem culturalista está relacionada com a maneira como compreende-mos os objectos e a respectiva 
actividade projectual, os objectos também podem ser entendidos como factores culturais. Daciano Costa 
justifica mesmo com a seguinte frase: “a cultura pode estar, estará certamente, numa colher de pau” (P.81). 
Assim os produtos/serviços estão integrados na civilização que os cria como os monumentos, estátuas 
podem servir de referência cultural de um pais, região ou empresa. Uma abordagem culturalista permite 
também que as empresas possam tirar partido da mão-de-obra e criatividade de artesãos.  
(19)  C.P.D. (2000). Observar o Design. Lisboa: C.P.D. texto inédito 
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Relativamente às respostas apresentadas dos estudos anteriormente 

enunciados. No primeiro (20) sobre, empresários, escolas e designers, em 

relação ao que lhes parecia ser o estado do design em Portugal e ao modo como 

eles se situavam face à actividade. Foram detectados oito constrangimentos que 

impedem o exercício da actividade do Design, dificultando a respectiva adopção. 

O primeiro constrangimento é a confusa percepção do que é o design, pelos 

diferentes inquiridos “muitas vezes encarado como uma forma de criação 

artística (…) em vez de uma postura de profissionais, cujo trabalho se insere 

numa dinâmica empresarial e que deve conciliar uma vertente funcional e uma 

vertente estética” (p.4), distanciando-se assim de aspectos mais funcionais, 

ergonómicos ou processos de fabrico sustentáveis. Não utilizando o Design, 

como ferramenta de diferenciação.  

O segundo constrangimento é a integração do design nas estratégias de 

produção e comunicação, por parte dos empresários evidenciando-se a 

abordagem por tentativa erro, e as iniciativas pontuais. 

No terceiro, a função do designer no universo empresarial. As respostas 

apresentam-se pouco esclarecedoras, talvez por ser uma profissão recente e de 

formações demasiado diversificadas, conduzindo a interpretações menos claras 

das potencialidades do design e das competências do designer. 

No quarto e quinto constrangimento sobressai a deficiente regulamentação da 

actividade de designer, assim como a formação escolar dos designers. 

Especificamente o desequilíbrio entre a vertente criativa e funcional, assim como 

a falta de conhecimentos da realidade industrial e as escassas competências em 

gestão, gestão de processos ou comportamento dos materiais. 

                                                 
(20) C.P.D. (2000). Observar o Design. Lisboa: C.P.D. texto inédito, (P.4-7) 
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No ponto sexto e sétimo, o estudo evidenciou a escassez de estruturas de apoio 

à criação e produção de design, (como laboratórios, centros tecnológicos, 

parceiros de produção) assim como a inexistência de partilha de experiências e 

conhecimento entre os profissionais. 

No último constrangimento, a fraca credibilidade do design, atribui-se também à 

pouca visibilidade dos designers nacionais e a inexistente de uma cultura de 

design.  

No segundo estudo(21) realizado sobre, o perfil e estruturas profissionais do 

design em Portugal. Os resultados apontaram para o facto dos designers na faixa 

etária dos trinta anos, trabalharem por conta de outrem e/ou exercerem docência. 

A partir dos quarenta anos a tendência é para exercerem a profissão por conta 

própria, ou associado a empresas.  

Relativamente à distribuição geográfica do exercício da actividade, as áreas 

maior incidência são o Porto e Lisboa especialmente, ao nível do design gráfico e 

comunicação.  

Então coloca-se a seguinte questão, como será possível mudar este panorama? 

Esperemos com a conclusão deste trabalho, seja possível encontrar sugestões 

credíveis e concretizáveis na prática.  

 

                                                 
(21) C.P.D. (2000). Observar o Design. Lisboa: C.P.D. texto inédito, (P.8-16) 
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1.2. Entidades representantes do Design 
O Centro Português de Design e a Associação Nacional de Designers, são as 

entidades que mais tem dinamizado o design a nível nacional 

(independentemente das crescentes faltas de meios económicos para investir 

mais na dinamização do design a nível nacional), nos últimos anos. Apesar da 

Associação Portuguesa de Designers ser a mais antiga entidade representativa 

do design e designers, julgamos desnecessário incluir com um ponto próprio, 

devido à insuficiente visibilidade junto dos designers, especialmente aqueles 

situados fora da grande Lisboa, no entanto, é com agrado que se verifica a 

criação recente de uma página na Internet, fazendo prever que algo de novo está 

para acontecer. 

 

1.2.1. Centro Português de Design 
Desde da sua criação em 1992 o CPD tem desempenhado um papel significativo 

na promoção e divulgação do design, considerado como um centro agregador de 

competências, saberes e conhecimento. Define-se como um estimulador de 

inovação, que tem como missão definir, desenvolver, instituir e implementar as 

boas práticas de design junto da sociedade, actuando a nível nacional e 

internacional. 

O Centro Português de Design é composto por quatro áreas fundamentais:  

Empresas e Parcerias: 
- Observatório do design; 

- Prestação de serviços a empresas e instituições; 

- Cooperação e parcerias transnacionais; 

- Projectos, piloto de dinamização da envolvente empresarial; 
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- Missões conjuntas em países e mercados relevantes para os diferentes 

sectores de actividade económica;  

- Estudos de Caso / identificar e recolher casos exemplares através do recurso 

ao design; 

- Empresas Aderentes. 

 

Apoio à Prática: 
- Promoção efectiva do uso do design, através dos Prémios Nacionais de 

Design; 

- Organização de concursos em conjunto com empresas e organismos públicos; 

- Gestão de base de dados de profissionais; 

- Produção do Directório de Design; 

- Protecção do design. 

- Biblioteca de design (imagem da Biblioteca); 

- Designer Aderente. 

 

Formação: 
- Formação pós-graduada; 

- Projecto Equal | Design Inclusivo; 

- Organização de encontros com todas as escolas de design do país; 

- Programas de estágios para jovens designers nas empresas; Design (+) 

- Animadores de Design; 
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Promoção e Comunicação 
- Canais de divulgação do design - edições, anuário, newsletter design, site e 

mailing list;  

- Campanhas nos media; 

- Organização de congressos, exposições e seminários, 

- Participação em eventos no estrangeiro; 

- Criação de eventos, jornadas de design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - www.cpd.pt 
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1.2.2. Associação Nacional de Designers (AND)   
Associação Nacional de Designers (AND) constituída oficialmente por escritura a 

13 de Março de 2003, tem por objectivos: 

- Defender o design e os profissionais de design. Através da defesa e 

orientação, junto das instituições públicas ou privadas, no âmbito da legislação 

aplicável. Conseguir o reconhecimento e institucionalização da profissão. 

Integrar numa ordem profissional.  

As acções em curso: 
- Revisão do CAE – Código de Actividades Económicas, para inclusão das 

quatro áreas de especialização do design, bem como actividades de 

investigação científica e de desenvolvimento; 

- Reconhecimento da profissão junto de organismos estatais e obtenção de 

direitos para os designers; 

- A definição de uma tabela de honorários; 

- A colaboração com algumas escolas na definição das estruturas curriculares 

segundo o processo de Bolonha; 

- Prestação de serviços de consultoria jurídica a todos os membros da AND 

com as quotas em dia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2 - www.and.org.pt 
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1.3. Pensar o presente sem arriscar o futuro - Design 
Sustentável, 
Uma das definições largamente difundidas é a apresentada no Relatório 

Brundtland(22) “onde…aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade e as gerações futuras, atenderão às suas próprias 

necessidades”. 

A crescente preocupação e investigação sobre os problemas ambientais, 

apontam para uma análise de um conjunto de variáveis utilizando o avanço 

tecnológico e o design, como suportes para o equilíbrio do desenvolvimento 

sustentável na sociedade contemporânea. No entanto, um longo trabalho é 

necessário fazer, dependentes de uma economia que comanda as sociedades 

capitalistas e globalizadas para atingir o equilíbrio é urgente, planear e reeducar 

toda uma sociedade super-consumista como defende Papanek, V. (1995) (23) e 

Manzini, E. (1986) (24) através da inserção de valores sustentáveis na sociedade 

e na própria actividade de design.  

Segundo os autores para modificar o sistema implementado devia-se começar 

por, mudar a forma de abordar o consumidor, induzindo a uma nova forma de 

estar na vida. Em vez das empresas tentarem a todo o custo fazer dos 

consumidores seres individuais que necessitam de produtos específicos para 

tudo, deviam antes, promover o uso colectivo de produtos.  

                                                 
(22)Relatório Brundtland, também conhecido como “O Nosso Futuro Comum”, alerta o mundo para a 
necessidade urgente de alterar o desenvolvimento económico em direcção à sustentabilidade, com um 
menor impacte nos recursos naturais e no ambiente, destacando três dimensões fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável: protecção ambiental, crescimento económico e equidade social.  
http://www.agenda21local.info/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=40 
(23)Papanek, V. (1995). Arquitectura e Design, Ecologia e Ética. Portugal: Edições 70 
(24)Manzini, E. (1986). A Matéria da Invenção. Lisboa: C.P.D. 



 
 
 
 
 

 29

 

Outra sugestão dos autores, passa pela utilização dos recursos digitais através 

das tecnologias virtuais e as potencialidades que apresentam, na substituição 

dos objectos e serviços físicos em actividades online, como movimentações 

financeiras que permitem a redução e circulação física das notas e moedas ou do 

tempo gasto nas agências bancárias. Também no plano ambiental, existem 

diversas orientações no que respeita ao desenvolvimento de produtos 

sustentáveis tais como, o tratamento e disposição de resíduos, o redesign de 

determinados produtos existentes inserindo variáveis ambientais, o planeamento 

de novos produtos inseridos em estruturas voltadas para o meio ambiente. 

Naturalmente que estas estratégias devem ocorrer tendo em conta, os objectivos 

de cada empresa. Curiosamente, muitos países estão a adoptar o Principio de 

Responsabilidade do Produtor (PRP), que obriga as empresas a aceitarem a 

devolução dos seus produtos, após o uso e atribuir-lhes um destino apropriado, 

às respectivas peças e componentes que não tem mais utilidade. Estes 

procedimentos estão distantes da realidade das nossas empresas. Para 

ultrapassar estas limitações as nossas organizações devem começar, por fazer 

intervenções nas fases iniciais de planeamento do produto, tendo presentes 

variáveis, como a sustentabilidade.  
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Sugerimos então, cinco estratégias propostas por Manzini, M. & Vezzoli, V. 

(2002) (25) a ter em conta na metodologia de desenvolvimento de produtos: 

1- Minimizar os recursos de matéria-prima e energia durante a produção do 

produto, escolher formas de uso de baixo gasto energético e materiais que 

permitam a reutilização ou reciclagem; 

2- Adequar os processos de produção e matéria-prima menos agressoras ao 

ambiente; 

3- Projectar de forma a prolongar o tempo de vida útil; 

4- Projectar formas modulares, numa lógica das peças serem actualizadas e 

reutilizadas de forma individual; 

5- Projectar tendo presente a facilidade na desmontagem dos produtos.  

 

Porque os objectos, transmitem múltiplas informações tanto de carácter prático, 

psicológico e social, fazem parte das vivências das pessoas. É possível 

acrescentar que o design também actua construindo interfaces comunicativas, 

aproximando o utilizador do produto, indo além das percepções directas do uso.  

Em resumo todas estas ideias necessitam de apoio da sociedade em geral, para 

não comprometer mais a escassez dos recursos naturais, apesar de actualmente 

existirem barreiras, devido à cultura instituída do individualismo em detrimento de 

valores familiares e comunitários. 

 

                                                 

(25)Manzini, M. & Vezzoli, V. (2002). O Desenvolvimento de produtos Sustentáveis, Os requisitos 
ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP 
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2. Princípios fundamentais - Estratégia 
O conceito de estratégia foi importado da terminologia militar designado como a 

movimentação de tropas antes do confronto com o inimigo, Sun Tzu (1997) “A 

ciência (ou arte) da táctica havia nascido. (…) os factores tempo e espaço eram 

calculados com perfeição. A convergência de várias colunas sobre um objectivo 

pré-estabelecido” (p.34)(26). Em gestão apesar de não existir uma única definição 

de estratégia, esta pode ser entendida como a forma de actuar das empresas 

para alcançarem os seus objectivos ou planearem o futuro.  

Os primeiros autores que focaram de forma exclusiva o conceito estratégia e os 

seus processos, tem formação da Harvard Business School., como E. Learned, 

R.Christensen K. Andrews e W. Guth que promoveram a ideia de estratégia 

como definição de planos e acções para atingir determinados objectivos. Ao 

longo dos anos, académicos e consultores conceberam os seus próprios 

modelos, permitindo às empresas posicionarem-se no mercado e 

simultaneamente preverem possíveis mudanças, no entanto nenhum modelo de 

estratégia pode explicar todos os factores, não só devido às características que a 

empresa sofre ao longo da sua vida, mas também porque cada uma tem 

comportamentos diferentes e particulares, além dos factores internos e das 

próprias alterações do mercado. 

Devido ao progresso tecnológico e dos mercados nos últimos cinquenta anos 

surgiram novas necessidades e novos segmentos, que impulsionam a criação de 

novos modelos de negócio, desenvolvendo formas distintas de competição 

desencadeando simultaneamente novas teorias, sendo possível destacar: 

A Estratégia competitiva de Michael Porter que através de conceitos da 

economia industrial, transporta-os para a realidade empresarial. Daí a 

importância da análise da cadeia de valor, como forma de verificar todas as 

actividades que uma empresa exerce e como interage a nível interno e externo, 

com vista ao desenvolvimento de vantagens competitivas, que podem ser obtidas 

através da liderança nos custos ou diferenciação. 

                                                 
(26) Sun Tzu (1997). A Arte da Guerra. Portugal: Publicações Europa América, p. 34 
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Para Henry Mintzberg a estratégia deve ser um processo criativo, daí a sua 

oposição aos modelos racionais representados por Porter que segundo 

Mintzberg não permitem desenvolver a criatividade. Esta nova perspectiva 

promove a estratégia de forma indirectamente. O facto de não existirem 

objectivos impulsiona a motivação, promovendo a participação de todos no 

processo de tomada de decisão e na procura de resultados. 

Na estratégia baseada nos recursos Gary Hamel, defende como ponto central o 

desenvolvimento de vantagens competitivas sustentadas a longo prazo, 

atribuindo grande importância aos recursos intangíveis. Como essenciais na 

sobrevivência da empresa, justificando que muitas vezes a vantagem competitiva 

está nas capacidades organizacionais em vez, do posicionamento produto-

mercado. Antão, M. (2003) (27) apresenta de forma clara e sucinta as posições 

actualizadas de diferentes especialistas em estratégia como Michael Porter, 

Peter Druchker, Gary Hamel, Kees Van Der Heijden, Tom Peters, Henry 

Mintzberg. 

A actual falta de competitividade dos produtos/serviços nos mercados mundiais, 

a diminuição de produtividade e cansaço relativamente ao planeamento 

estratégico, deram lugar a novas questões de natureza estratégica. As alianças 

estratégicas a capacidade de liderança, mudança e flexibilidade, assim como a 

tecnologia, inovação e informação.  

                                                 
(27)Antão, M. (2003). Estratégia empresarial: Conceitos, Processos e Modelos de Análise e Decisão. 
Lisboa: Editora Universidade Lusíada. Este livro apresenta de forma clara e sucinta as posições 
actualizadas de diferentes especialistas em Estratégia como Michael Porter, Peter Druchker, Gary Hamel, 
Kees Van Der Heijden, Tom Peters, Henry Mintzberg, (p.97 à 108)                         
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Segundo Rayport, J. & Sviokla, J. (2000) (28) as novas tecnologias de informação 

permitem desenvolver um novo mundo, onde é possível as empresas 

competirem num mundo físico de recursos e num paradigma virtual composto de 

informação. Novo espaço de criação de valor onde os produtos e serviços 

existem como informações digitais, agregados às diferentes fases de uma cadeia 

de valor. A nova era do mercado virtual, permite visualizar e coordenar todas as 

operações físicas com maior eficácia, além de possibilitar o desenho de novas 

bases de cadeias de valor virtual e estabelecer novos relacionamentos com os 

clientes, desenvolvendo assim novas formas de valor acrescentado. Permitindo 

simultaneamente as pequenas empresas, competirem com as dominadoras 

grandes empresas.  

No mundo dos negócios é cada vez mais importante uma combinação original 

entre a informação, conhecimento, oferta e procura. Á medida que se recolhe, 

organiza, selecciona e distribuem informações no mercado virtual, consegue-se 

gerir matérias-primas e os produtos acabados no mercado físico, com esta 

solução, as empresas tem oportunidade de “sentir e responder” aos desejos dos 

seus clientes. 

                                                 
(28) Para um conhecimento mais pormenorizado ver Jeffrey F. e John J. Svio ka (2000). Explorando a Cadeia 
de Valores Virtual, Estratégias para o crescimento, Harvard Business Review. Brasil: Editora Campus 2000, 
P. 161. 

 



 
 
 
 
 

 34

 

Independentemente do desenvolvimento da tecnologia de informação, segundo 

Drucker, P. & Nakauchi, I. (1997) “sem uma declaração de missão eficaz, não 

haverá bom desempenho” (p.151), assim uma empresa deve delinear uma 

“missão clara”(29). Hamel, G. & Prahalad, C. (1995) acrescenta as estratégicas 

“emocionalmente cativante” (p. 154, 155) (30) não só para os clientes, como para 

os seus funcionários, dando como exemplo a Apple.  

Naturalmente para que uma empresa consiga manter-se no mercado actual 

necessita de ter uma estratégia que se adeqúe às suas competências, é “um 

guia e um caminho claro a seguir. Um gestor consciente sabe quanto vale um 

plano”(31).  

Podemos concluir este ponto com a visão de Freire, A. (1997) “ a actual visão da 

gestão estratégica continua a assentar na análise do meio envolvente e da 

empresa, na formulação da missão, objectivos e estratégia. Na organização da 

estrutura e por último, na implementação das orientações definidas.” … “A 

principal diferença de abordagem reside pois, não no conteúdo da gestão 

estratégica, mas no processo simultaneamente planificado e contingencial que 

lhe está subjacente. Desta forma, o ciclo da gestão estratégica passa a constituir 

um sistema aberto, sensível quer à evolução do meio envolvente, quer à 

evolução do pensamento estratégico dos membros da organização”(p.43, 44).  

 

                                                 
(29) Drucker, P. & Nakauchi, I. (1997). Tempo de Desafios Tempo de decisões. Lisboa: Difusão Cultural. 
Segundo o autor uma missão clara é quando esta não se limita aos objectivos financeiros, estes devem ser 
consequência do bom desempenho. “A declaração de missão tem de expressar a contribuição que a 
empresa planeia fazer para a sociedade, para a economia, para o cliente.” (p. 155) sendo que todos os 
colaboradores devem conhecer e ficar motivados para atingir os objectivos que permitam realizar a missão. 
(30) Hamel, G. & Prahalad, C. (1995). Competindo pelo Futuro, Estratégias Inovadoras para Obter o 
Controle do seu Sector e Criar os Mercados de Amanhã. Brasil: Editora Campus Ltda, p. 154-155 
(31)Rosa, A. & Teixeira, A. (2002). Perspectivas da Gestão Estratégica. Lisboa: Ad Litteram, colecção 
ISCTE – Escola de Gestão, p.135 
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3. Novas realidades outras necessidades – Gestão do Design 
Gestão de Design ou Design Management neste trabalho é atribuído o mesmo 

significado, optando o termo em Português Gestão de Design.  
Se o design está relacionado com originalidade, novidade, criatividade e 

inovação. A gestão aproxima-se do controle e planeamento dessa criatividade. 

Verificando-se então, que o design em conjunto com a gestão dizem respeito aos 

sistemas estratégicos que compreendem um processo de tomadas de decisão. 

Mozota, B. (2003)(32) defende mesmo que a área do design está próxima da área 

de gestão, porque ambas são actividades criativas, de coordenação e de solução 

de problemas, que seguem um processo sistemático, lógico e ordenado. A 

mesma acredita ainda, que a gestão de design através das suas acções 

permitem uma melhor comunicação entre os designers e empresários.  

O termo gestão do design significa planeamento, execução e a coordenação das 

acções inerentes ao desenvolvimento do design estratégico nas empresas, 

contribuindo para transformar o planeamento estratégico em acções. 

Segundo Burdek, B. (2006)(33), foi a partir dos anos 60 com o desenvolvimento 

das metodologias de design que se começa a valorizar a gestão de design no 

contexto das actividades empresariais através do termo Design Management. 

Desde os anos 80, que o tema gestão de design passa a ter destaque quando 

alguns gestores reconheceram, que o design não se resumia a questões 

estéticas, mas como uma ferramenta essencial na resolução de questões 

económicas. Porém a inexperiência da utilização/aplicação do design por 

diversos empreendedores e consultores evidenciaram falhas na integração ao 

nível empresarial, durante os anos 90.  

                                                 
(32) Mozota, B. (2003). Design Management, Using  Design to Buil a BVrand Value and Corporate 
Innovation. New York: Published by Allworth Press 
(33) Burdek, B. (2006).História, teoria e Prática do Design de Produtos. Brasil: Editora Edgard Blucher Ltda. 



 
 
 
 
 

 36

 

A primeira edição do prémio em gestão de design, promovido pela Royal College 

of Art, em 1966. A criação da disciplina em 1990, na London Business School e 

em 1975, assim como a criação do Design Management Institute (DMI) nos EUA, 

contribuíram verdadeiramente para divulgação, discussão e adopção da gestão 

de design como ferramenta de apoio à gestão.  

Na perspectiva de Bernsen, J. (1987)(34) uma empresa que tenha uma boa 

gestão utiliza design, ou seja, usa-o como ferramenta de gestão tirando o 

máximo proveito dos recursos criativos e consequentemente do design de 

produto, gráfico e ambientes, que facultam no crescimento e desenvolvimento da 

empresa. 

Segundo Mozota, B. (1990) a gestão do design é também uma forma encontrada 

de aproximar designers e gestores, permitindo que a gestão utilize ferramentas 

do design de forma inovadora para o bem da empresa. Agindo essencialmente 

no sistema de formas visuais (35) da empresa, criando e desenvolvendo uma 

uniformidade visual essencial para sucesso empresarial. A autora (36) defende 

ainda que a gestão de design está próxima do actual modelo de gestão, mais 

informal, mais direccionado para o consumidor, baseado no projecto e na 

qualidade total, em que o design é uma ferramenta essencial.  

                                                 
(34) Bernsen, J. (1987) 34.La Gestion Empresarial Del Diseño. Madrid: Ediciones de Diseño IMPI/MINER 
(35) Mozota, B. (1990) .Design & Managent. Paris: Les Editions D´Organisation. Segundo a autora uma 
empresa é composta por formas visuais, independentemente de serem recursos humanos ou financeiros. O 
sistema de formas visuais divide-se em quatro categorias: Produtos e serviços, espaços de trabalho, 
documentos e recursos humanos, os três primeiros correspondem às três tipologias de Design, produto, 
espaço e gráfico que em conjunto com os recursos humanos conseguem criar uma uniformidade visual para 
a empresa. 
Então a gestão de design é o desenvolvimento do design dentro de uma empresa que ajuda no 
desenvolvimento da sua estratégia, mas para que tal aconteça é necessário integrar o design na estrutura 
corporativa ao nível operacional (o projecto), o nível organizacional (o departamento), e ao nível estratégico 
(a missão). 
(36) Mozota, B. (2003). Design Management, Using Design to Buil a Brand Value and Corporate Innovation. 
New York: Published by Allworth Press 
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Deixou de ser suficiente a questão de dar forma visível ao negócio particular ou a 

uma estratégia de marketing, passou ser essencial mudar o comportamento e a 

visão corporativa. Deste modo as características inerentes ao design como a 

criatividade, iniciativa, atenção ao detalhe, preocupação com o cliente, tornaram-

se forças que os gestores devem ter presentes para fazerem face à gestão da 

mudança. Considerando que as empresas, possuem um sistema visual próprio e 

que deve ser gerido, recorrendo-se do duplo carácter do design. Por um lado os 

processos e paradigmas da gestão da empresa (dimensão intangível do design), 

por outro as formas sociais e normas de design (dimensão tangível do design). 

 

3.1 – A Gestão de Design nas Empresas 
Como já foi referido a gestão de design apresenta duas linhas de acção. A 

vertente mais operacional relacionada com a concepção e transformação de uma 

ideia num produto, até ao seu lançamento. E uma vertente mais estratégica, que 

acaba por condicionar a parte operacional, “uma vez que pressupõe a aceitação 

e compromisso da administração em dotar o design de recursos suficientes para 

o desenvolvimento de projectos e por outro lado exige a intervenção dos 

designers” (37).  

A importância da adopção da ferramenta de gestão de design, segundo Mozota, 

B. (1990), passa pela integração dos quatro elementos visuais numa empresa. 

Produtos/serviços, espaços de trabalho, documentos e recursos humanos, 

permitindo gerar de forma consciente um sistema visual completo, mas para que 

tal aconteça é necessário atribuir ao design um lugar de destaque. Além disso a 

qualidade da oferta também é um factor importante e com a gestão de design é 

possivel estimular a percepção da qualidade não só com base nas componentes 

técnicas, tangíveis e directamente mensuráveis. Mas também, incorporando a 

percepção que o utilizador possa ter, ou seja, a noção de “qualidade percebida”.  

As vantagens da gestão de design, estão dependente da respectiva integração 

na empresa. Sendo apresentadas por Mozota, B. (2003), as diferentes etapas da 

                                                 
(37)CPD (1997). Manual de Gestão de Design. Lisboa: CPD.(p. 23-31) 
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correcta implementação da gestão de design, que devido ao seu carácter 

estratégico, envolve a administração no apoio às respectivas decisões. A autora 

desenvolve assim o Modelo de Gestão de Design em três níveis (operacional, 

funcional, estratégico):  

▫ A Função diferenciadora através do Design na organização;  

▫ A Função coordenadora através da Gestão do Design na empresa;  

▫ A Função transformadora através Design e Gestão do Design no ambiente 

da empresa.  

Colocando os três níveis em função do objectivo definido pela empresa e do 

lugar do design na cadeia de valor. Estas competências e objectivos são 

determinantes no desempenho do design na empresa: 

▫ O design como processo metodológico, tem como objectivo criar valor sobre 

as principais funções da organização; 

▫ O design como ferramenta de gestão, cria valor sobre a gestão da inovação 

e tecnologia; 

▫ O design como competência psicológica influencia todo o ambiente 

empresarial. 

Assim, o nível de inserção do design numa empresa ajuda a determinar o nível 

de competitividade que a mesma terá. Segundo a autora o design, é uma 

ferramenta de optimização da função produto/serviço, e os designers podem 

ainda ser parceiros activos na optimização das funções de apoio à estratégia, 

tais como, nas comunicações internas/externas, gestão de recursos humanos, 

formação e a motivação dos colaboradores. Acrescentando a importância que 

Gorb, P. (1990) (38) atribui à gestão da identidade (imagem coordenada) 

independentemente do tipo empresa, devendo ser sempre uma prioridade, 

invariavelmente, gerida de forma única. Daí a importância no design 

determinante na estruturação do modelo de negócio.  

                                                 
(38) Gorb, P.(1990). Design Managemente. Papers from the London Business School. (p.1-12) 



 
 
 
 
 

 39

 

3.2. Estratégias da Gestão de Design 
Segundo Zurlo, F. (2002) “O incremento qualitativo e quantitativo da dimensão 

projectual, dentro e fora da empresa tende a transformar a gestão de design em 

Design Estratégico”(39), sendo que o design não trabalha somente no interior da 

empresa, mas também na sua relação com o ambiente externo e na capacidade 

de prever cenários futuros, em que a percepção e o processo de 

desenvolvimento de produto se unem. Por isso, a importância das empresas 

terem conhecimento de algumas das estratégicas aplicadas pela gestão de 

Design. Estas devem ser orientadas para a integração de produtos/serviços, 

inovadores, tendo presente uma comunicação e imagem corporativa coesa e 

uniforme. 

Uma das estratégias é através da integração de elementos que agreguem valor 

aos produtos/serviços com base em contos ou elementos tradicionais para 

justificarem as soluções encontradas. Estas histórias e conceitos são úteis 

também para construir e gerir equipas, transferir conhecimento, definir regras e 

papeis. Torna-se assim importante o conhecimento sobre ciência, arte e 

experiências humanas. Daí que a observação das experiências humanas é 

considerada como outra estratégia importante, pois, permite avaliar o que as 

pessoas realmente querem e não o que elas dizem que querem segundo Kelley 

e Littman (2007), possibilitando também estimular a criatividade do cliente na 

procura de valor e ajustar o produto/serviço às necessidades do consumidor.  

                                                 
(39) Zurlo, F. (2002). Dal Design Management al Design Strategico. Sviluppo & Organizzazione, n. 193, 
set/ot (p. 55-60). 
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Burdek, E. (2006) também enuncia algumas estratégias, como o método 

“screening” (compreensão de mundos reais dos produtos), a pesquisa de 

tendências, os stile mappings, (visualização dos padrões sócio-estéticos), 

analisando os utilizadores e os respectivos padrões estéticos agregados.  

No livro La Gestion Empresarial Del Diseno (1987) as estratégicas destacadas, 

são as reuniões regulares com a equipa dirigentes e restantes membros do 

projecto para verificar a evolução e desenhar projectos específicos. A celebração 

de seminários cooperativos com regularidade, para empregados tratando dos 

objectivos das empresas, assim como publicações e seminários elaboradas por 

designers para darem a conhecer os seus saberes e desenhos. 

Segundo Mozota, B. (1990) (40) a estratégia de design numa empresa orienta-se 

segundo três pólos: 

 

▫ Os objectivos coerentes, que permitam gerarem um sistema visual (41) 

eficaz, sendo necessário que todos os colaboradores da empresa sejam 

participantes activos, justificando a criação de um sistema normas abertas.  

 

▫ A empresa deve ter a sua definição standar design e manter essa filosofia, 

o que significa reconhecer a responsabilidade da função design em todas 

as funções da empresa. Aliando a gestão ao design, atribuindo ao design 

a inovação e comunicação, fazendo corresponder um design mix. 

 

                                                 
(40) Mozota, B. (1990). Design Et Management. Paris: Les Éditions D´Organisation.  (p.297). 
(41) Pretende que a empresa defina e desenvolva acções do Design em conjunto com os diferentes 
departamentos da empresa (gestão, marketing, produção, distribuição). 
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▫ A empresa deve definir o seu posicionamento face ao design 

determinando as diferentes formas visuais, contemplado no plano 

estratégico da empresa. Fazendo uma associação das estratégias de 

Porter ao Design (42), determinando quais as escolhas das estratégias 

prioritárias de design e que servem de suporte diferenciador da empresa. 

                                                 
(42) A estratégia design-custo, corresponde à estratégia de custos, este tipo estratégia privilegiam as 
tecnologias operacionais e técnicas de fabrico que permitam manter preços baixos, assim como o design de 
produto. Relativamente ao posicionamento do design estará próximo do departamento recursos humanos, 
havendo uma aposta reforçada do design gráfico através da gestão partilhada directamente com a direcção 
geral.  
 
A estratégia design-imagem coordenada a diferenciação centra-se na imagem da empresa e/ou marcas dos 
respectivos produtos/serviços. Adoptadas por empresas que pretendem melhorar o seu posicionamento no 
mercado e dos seus produtos/serviços, privilegiando a imagem e a dimensão simbólica e/ou emocional dos 
produtos/serviços. Privilegiam o design gráfico e de ambientes em particular no que diz respeito aos stands. 
O design encontra-se próximo do departamento de marketing e comunicação. Este tipo estratégia é 
frequente nos sectores de produtos como por exemplo calçado. 
 
A estratégia Design-mercado, corresponde ao posicionamento no mercado tendo em conta e 
especialização, correspondendo às empresas que tem uma estratégia de desenvolvimento especializado 
em determinado mercado ou segmento, garantido vantagens competitivas aos seus utilizadores. O design 
permite reforçar essa vantagem competitiva de especialista, procurando melhorar principalmente em termos 
funcionais o produto, daí a necessidade de apostar na ergonomia e observação do utilizador. O design 
trabalha em parceria com departamento de marketing, comunicação e produção.  
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3.3. Importância de uma Imagem Coordenada  
O sucesso de uma empresa não depende unicamente do saber fazer, da 

qualidade dos seus produtos, dos seus colaboradores ou da excelência de 

gestão, como se tem vindo a verificar ao longo dos pontos anteriores. A imagem 

é também factor essencial para a leitura da notoriedade e do valor verificado 

pelos diferentes públicos. O “know how”, as competências e essencialmente as 

atitudes devem coincidir com a imagem projectada para o exterior. A empresa é 

assim confrontada com a necessidade de construir uma identidade, que deve ser 

facilmente percebida e afirmada no sistema de formas visuais. Branco, J. (s.d.) 

(43) define imagem coordenada (44) como “um processo de construção e gestão 

coerente dos sistemas (45), de formas empresariais relevantes para a percepção 

e valorização absolutas (embora com destaque natural para os aspectos de 

percepção visual), pelos públicos das ofertas organizacionais.”(p.98) 

Nielsen, N. (1987) acrescenta que um dos objectivos do design é poder fazer-se 

ouvir num mundo sobrecarregado da comunicação (46) e esta depende da 

relação do homem com as suas ferramentas e que “el diseno de productos y la 

comunicacion gráfica deben formar una unidade”(47). Reforçando a importância 

da imagem e comunicação coerente nos produtos/serviços, embalagens, 

ambientes e que estes devem ser percebidos pela sua unicidade ao consumidor.  

                                                 
(43) Branco, J. (s.d.). A importância da Imagem Coordenada Empresarial. Cadernos de Design, ano três. 
Lisboa: Centro Português Design. (p. 98) 
(44) Imagem coordenada é uma tradução adoptada por João Branco de outros termos equivalentes 
utilizados nacional e internacionalmente como por exemplo «Corporate Identity», «Corporate Image», 
«Imagem Global», «Imagem Corporativa», «Visual Management», «Imagem Institucional».  
(45) Os sistemas de formas percebidas que João Branco se refere estão relacionadas com a maneira como 
a empresa gere os quatro subsistemas internos: produtos/serviços, a comunicação, os ambientes e os 
recursos humanos/comportamentos que podem transmitem mensagens mais atractivas ou não. 
(46) Segundo o autor a comunicação consiste na arte de integrar a palavra e a imagem na comunicação 
gráfica de modo a fazer produzir uma concordância entre o que percebe o olho humano e o que capta a 
mente. 
(47) Nielsen, N. (1987). La Gestion Empresarial Del Diseno. Copenhague: European/EEC Design Editions, 
Danish Design Council. (p. JN1-JN2) 
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O ambiente é muitas vezes deixado para segundo plano, mas também é 

importante na sustentação da identidade coordenada. Todos os espaços de 

contacto pelos diferentes tipos de públicos e potenciais consumidores são 

importantes. A figura 3 apresenta alguns dos objectos veículos de emissão de 

mensagens. 

 

Veículos de emissão 

Comunicação gráfica ou 
identidade visual 

O logótipo e as suas aplicações, 
Outros elementos visuais e gráficos, 
Meios audiovisuais e novas 
tecnologias de informação. 

O produto/serviço 

As formas, 
As cores empresariais, 
Grafismo que acompanha o produto, 
Embalagem. 

Espaços Físicos 
Escritórios, 
Postos de venda, 
Delegações, exposições, stands, etc. 

Equipa Humana 

Relações publicas, 
Dirigentes, 
Empregados, 
Vendedores. 

Figura 3 - Exemplos de suportes transmissores de mensagem, adaptado do guia de 
apoio à criação de marcas do sector têxtil, CPD 

 
A Imagem coordenada permite então, criar um conjunto de mensagens uniformes 

e consistentes que contribuem para definir a identidade da imagem tornando-a 

única, como bilhete de identidade da organização. Naturalmente que existe 

processos e metodologias mais complexas, ou não, conforme as necessidades 

para construir ou desenhar uma identidade coordenada, aqui o sentido é 

esclarecer e apresentar um caminho que permita desenhar uma imagem 

coerente ao nível da PME´s. Numa primeira fase devem ser analisados e 

trabalhos todos os dados internos da empresa.  
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Posteriormente determinar as acções que permitam chegar a uma imagem 

coordenada, que simultaneamente deve ter presente acções de divulgação junto 

dos respectivos colaboradores, anexar a empresa a causas importantes 

(publicidade institucional) ou ainda utilizar diferentes meios de comunicação para 

chamar atenção e promover o consumo.  

Desta forma é possível verificar que o design permite também participar na 

concepção e construção de mensagens eficazes, dando forma aos conteúdos a 

comunicar, contribuindo para a criação de uma identidade única.  
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4. Inovação e um novo entendimento  
O conceito de inovação tem sido demasiadas vezes associado aos aspectos 

tecnológicos, por isso, pretende-se demonstrar aqui que a Inovação é muito mais 

que isso, segundo Kelley, T. & Littman, J. (2007), o crescimento económico 

“através da inovação é essencial para o sucesso (…) enquanto as aquisições 

podem produzir sinergia, e a reengenharia pode tornar as operações mais 

eficientes, uma cultura de inovação pode ser o derradeiro incentivo para o 

crescimento a longo prazo e o desenvolvimento da marca. Tendo optimizado as 

operações e as finanças, muitas empresas estão agora a reconhecer que o 

crescimento através da inovação é a sua melhor estratégia, para competir num 

mercado mundial, em que alguns dos intervenientes poderão ter recursos de 

custo inferior”.(48)  Os mesmos autores fazem ainda uma analogia interessante, 

quando afirmam que “a inovação não é apenas um programa: é uma forma de 

vida – tal como o programa de bem-estar, fundamental não é uma dieta 

temporária, mas um estilo de vida saudável. Adoptar as personagens a alimentar 

uma cultura de inovação não é tarefa que se possa delegar no departamento de 

marketing, de recursos humanos ou de I&D. O espírito de inovação estende-se a 

toda a empresa” (49).  

                                                 
(48) Kelley, T. & Littman, J. (2007). Dez faces da inovação, O poder da criatividade e da inovação na 
empresa. Lisboa. Editorial Presença. (p.16- 17) 
(49) Kelley, T. & Littman, J. (2007). Dez faces da inovação, O poder da criatividade e da inovação na 
empresa. Lisboa. Editorial Presença. (p. 226) 
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A OCDE (1982) propõe uma definição sobre Inovação que coloca o design no 

Centro: “design is the core of Innovation, the moment when a new object is 

imagined, devised and shaped in prototype form”. Tornando então possível 

afirmar, que a Inovação (50) impulsionada pelo design, permite a criação e 

reconfiguração de processos de criação de valor tendo presente, os factores da 

sustentabilidade, desenvolvimento de novas ideias de bem-estar. Pensando não 

só no ambiente mas em todo o ciclo de vida do produto/serviço, como refere 

arquitecto Brandão, P. (s.d.) “não há inovação sem design. Quando estamos a 

considerar o processo de desenvolvimento de novos produtos, (…) obviamente a 

tecnologia e o design asseguram as melhores respostas às necessidades 

identificadas pelo mercado e a capacidade de diferenciação dos produtos e das 

empresas”(51).  

Também é possível falar-se em Inovação ao nível da estratégia, da gestão de 

recursos humanos, da concepção ou acompanhamento dos processos, das 

formas de organização e estruturas, da vertente financeira, da produção, da 

distribuição, do marketing e comercialização das marcas, das políticas de 

remuneração e recompensa, da gestão da qualidade ou ambiental.  

O grau de novidade da inovação pode passar por uma melhoria incremental até 

às mudanças mais radicais, que provocam transformações profundas nas 

empresas e até mesmo na sociedade. Também influenciada pelo grau de 

novidade percepcionado pelo consumidor. Em suma, em todas as actividades 

relacionadas com a forma de ser e de estar de uma empresa. 

 

                                                 
(50) No dicionário de Inglês de Oxford inovação tem o seguinte significado: “The introduction of novelties, 
the alteration of what is established by the introduction of new elements or form. A change made in the 
nature or fashion of anything, something newly introduced, a novel practice or method etc.”  
Talvez seja pertinente nesta fase esclarecer a diferença entre invenção e inovação. A invenção é a criação 
de algo que não existia até então no mundo. Muitas das invenções não são possíveis de descrever na 
totalidade, no entanto podemos considerar a existência de elementos inovadores como por exemplo a 
invenção do telefone. Enquanto que a inovação descreve todas as suas fases e refere-se à aplicação real 
de produtos/serviços e de como são criados e processados.  
(51) Preambulo realizado por arquitecto Brandão, P. para um dos três livros de Oliveira, C. & Branco, J. 
(s.d.). Estudo do Design no sector Têxtil. Portugal: CPD. 
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Outro factor essencial ao sucesso das inovações é a multidisciplinaridade, a 

partilha de conhecimento e informação entre pessoas de diferentes áreas, 

permitindo enriquecer visões transformando as barreiras em oportunidades 

únicas e desenhar produtos/serviços “UAU”(52).  

No que se refere à inovação tecnológica isoladamente não cria vantagens 

competitivas, exemplo disso é o presente plano estratégico para sector do 

Calçado que sugere que o CTCP se transforme “num verdadeiro centro para a 

inovação e competitividade, não se limitando à matéria estritamente tecnológica.”  

 
 

4.1. A inovação no tecido empresarial 
O mercado actual impõe às empresas que sejam competitivas e cada vez mais 

distintivas, este desafio encontra na inovação uma ferramenta poderosa, mas 

para que qualquer empresa aposte em inovação, tem que estar internamente e 

devidamente organizada ao nível da gestão, flexibilidade e recursos humanos 

qualificados. No entanto o ambiente externo também é importante, tais como 

incentivos económicos, políticos, sociais, e até em termos de legislação. 

Apesar de se encontrar algumas entidades de iniciativas à inovação a nível 

nacional, como ADI (53), IAPMEI (54), ainda são consideradas escassas, talvez por 

falta de informação e divulgação.  

                                                 
(52) Livro de Peters, T. (2004). Reimagine, Excelência nos Negócios numa Era da Desordem. Brasil: Editora 
Futura. (p. 196-201). Termo utilizado para definir projectos que fazem diferença, transformam a empresa e 
que inspiram terceiros.  
(53) ADI, Agencia de Inovação - www.adi.pt – tem como Missão e objectivos ,promover a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico facilitando o aprofundamento das relações entre o mundo da investigação e o 
tecido empresarial português é o objectivo central da Agência de Inovação.  
(54) IAPMEI O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, www.iapmei.pt. Principal 
instrumento das políticas económicas direccionadas para as micro, pequenas e médias empresas dos 
sectores industrial, comercial, de serviços e construção, cabendo-lhe agenciar condições favoráveis para o 
reforço do espírito e da competitividade empresarial. As áreas intervenção compreendem todas as fases 
dos ciclos de vida das empresas, desde o estímulo à criação de novos negócios, o crescimento e 
desenvolvimento e acompanhamento nas fases críticas e dissolução. 
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Acreditamos que a inovação nacional possa ter a curto prazo a devida 

notoriedade, após consolidados os aspectos estruturantes, torna-se importante 

multiplicar as instituições inovadoras, criando redes de empresas em ligação com 

os subsistemas científicos e tecnológicos. Conferindo às actividades de 

investigação e desenvolvimento tecnológico a capacidade de reinventar a própria 

empresa, através de uma nova cultura de inovação e design. Motivando a 

cooperação industrial e contribuindo para o aumento da competitividade e 

coesão das regiões.  

A mudança é imperativa e o segredo está em gerir o processo de modo 

consistente. Naturalmente existem diversas formas das organizações 

implementarem a Inovação com sucesso, dependendo do ponto de partida e das 

suas contingências específicas, assim como as grandes empresas estruturam o 

processo de uma forma muito mais abrangente que as empresas de menor 

dimensões, que conseguem trabalhar numa base mais informal. Mas, no final, o 

processo tem a mesma sequência básica. A questão passa por encontrar a 

melhor solução para o problema e gerir o processo da forma mais consistente, 

independentemente da dimensão da empresa. 

A inovação foi aceite como vital para a sociedade, enriquece a imaginação, 

suporta a qualidade da vida. Considerada o motor das actividades de maior 

sucesso, no entanto segundo Gorb, P. (1999) (55) há que acrescentar a 

importância do designers na identificação das qualidades particulares do 

processo de inovação, verifique-se as semelhanças entre inovação, criatividade, 

invenção, e resolução de problemas, palavras frequentemente encontradas na 

literatura de design, então segundo o autor, designers e inovadores são talvez as 

mesmas pessoas a fazerem as mesmas coisas, particularmente nas empresas. 

 
                                                 
(55) Gorb, P.(1990). Design Managemente. Papers from the London Business School. (p.70-73) 
 

 

 



 
 
 
 
 

 49

Numa entrevista a Tom Kelley um dos homens fortes da IDEO uma das 

empresas de Design Industrial mais famosa dos Estados Unidos e a que mais 

tem inovado apresenta algumas estratégias no processo de trabalho. Salientado 

que o estilo da IDEO não passa por uma criatividade individual, mas por um 

processo colectivo, em torno do brainstorming quase constante, utilizando 

sempre a prototipagem. Tom Kelley acrescenta que não existe criatividade que 

resista a um ambiente constrangido. Outro ponto a realça é a formação de 

equipas temporárias, que funcionam durante determinado projecto. Tom Kelly 

acredita também, que toda a inovação começa com o olhar, com o observar as 

pessoas de carne e osso, desvalorizando os estudos de mercado, atribuindo 

verdadeiramente importância à forma como o consumidor interage os objectos.  

Para fechar o capítulo da inovação achamos importante deixar algumas das 

directrizes das Jornadas de Economia do Conhecimento, promovidos pela AEP 
(56) sobre a condição indispensável para fazer face à globalização e em particular, 

à concorrência do Extremo Oriente. Destacando como principal sugestão o 

investimento nas políticas de inovação, educação e formação profissional. Na 

sessão dedicada à logística, as mensagens vão no sentido que as empresas de 

logística devem ser vistas como parceiros e não como meros fornecedores de 

serviços. Outro ponto importante é o papel do Estado que deve agir por 

antecipação tornando-se num “parceiro de desenvolvimento”. Naturalmente, este 

novo tipo de relações inter-empresas implica a reconfiguração das fronteiras 

tradicionais das organizações e de todo o sistema de criação de valor. 

Verificando-se que quem compete no mercado não são já empresas individuais, 

mas “ofertas” de bens ou serviços tornadas possíveis por uma rede de alianças, 

parcerias e contratos, onde a co-responsabilização é de todos os participante. 

                                                 
(56) A AEP - Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, é uma associação, de 
âmbito nacional, sedeada no Porto e fundada em 1849. Tem como objectivo afirmar a capacidade de 
intervenção política e institucional, contribuindo para o exercício sustentado da economia. Desenvolvendo 
acções que complementem a dinamização da actividade económica e que, ao mesmo tempo, favoreçam a 
sustentabilidade da Associação. http://www.aeportugal.pt - Gabinete de Estudos da AEP “Os desafios da 
industria para os anos 90; competitividade e internacionalização” Cadernos divulgação nº25 Direcção geral 
da Industria, Lisboa 
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5. Metodologias de Design e a sua importância  
O termo metodologia do Design entende-se, como um conjunto de acções 

sequenciais, procedimentos específicos e técnicos, que ajudam a encontrar 

soluções aos problemas equacionados inicialmente. A metodologia justifica-se 

pelo seu carácter operativo e instrumental não devendo ser vista, como uma 

receita mas um caminho. Naturalmente, não existe uma metodologia padrão 

capaz de satisfazer todo e qualquer projecto de desenvolvimento de 

produto/serviço, porém a fundamentação teórica alimentada por dados de base 

social, económica e do mercado é importante, para que o processo de Design 

não seja um simples acto criativo. Apoiado pelo processo metodológico permite 

uma fundamentação cientifica e justificativa das soluções encontradas. Não 

sendo objectivo neste trabalho abordar as diferentes teorias metodologias 

projectuais, no desenvolvimento de produtos/serviços. Mas apresentar uma 

proposta de fácil leitura (tanto para designer, como para gestores), justificando a 

metodologia (57)  a apresentar, com acções específicas para o desenvolvimento 

do design, através da sua incorporação nas empresas. 

Sabendo que gestão de design abrange a globalidade da estratégia da empresa, 

os principais campos de acção inscritos na actividade de design são: 

- Design Industrial do produto, com a função de determinar as 

características do produto aliados à experiência e conhecimentos técnicos 

dos mesmos, processos de fabrico e previsões do marketing; 

- Design Comunicação do produto, corresponde à criação das melhores 

condições para a identificação e reconhecimento da marca (catálogos, 

anúncios, stands, embalagens etiquetas e outros elementos auxiliares) 

apresentando o produto aos potenciais consumidores; 

                                                 
(57) Garcia, J. & Garcia, V. & Santacoloma (2006). Guia Metodológica Deseno Industrial Predica. Astúrias: 
Fundación Prodintec. Mais informação em www.prondintec.com 
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- Design Imagem coordenada tem a finalidade de potenciar a imagem da 

empresa e transforma-la em valor acrescentado junto do mercado. 

Qualquer trabalho metodológico deve ser realizado com consciência e método, 

principalmente na fase inicial, permitindo evitar erros graves nas etapas futuras.. 

Também é importante relembrar que os designers devem trabalhar em equipas 

compostas por profissionais de diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes no processo de Design 

Processo de Design 

Direcção 

Design 

Engenharia/fabricação 

Marketing 

Comercial 

Figura 4 – Participantes no Processo de Design, adaptado do Guia Metodológica Deseno 
                 Industrial Predica (2006). www.prondintec.com/predica/guiametodológica 
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5.1. Fases incorporação do Design na Empresa 

A incorporação do design em qualquer empresa deve realizar-se de forma 

gradual e sempre atendendo aos recursos e estratégias da empresa. 

 

Projecto de Design - Actividade pontual da vida da empresa. Numa primeira 

fase a empresa deve apostar num projecto de design que se transforme num 

sucesso no final. Permitindo verificar as potencialidades do design e 

simultaneamente conhecer o processo de desenvolvimento inerente à criação de 

produto/serviço design, tornando possível passar a um novo patamar na 

integração do design; 

 

Planos Metódicos e estruturados - Desenvolvimento de gamas de produtos, 

atribuindo à Gestão do Design um lugar de destaque, através de decisões que 

afectam os diferentes departamentos da empresa; 

 

A Politica de Design – Exige a elaboração de programas de gestão, permitindo 

o desenvolvimento de diversos projectos de design, em simultâneo com um 

departamento de design próximo da direcção e com capacidade para coordenar 

os diferentes departamentos da empresa; 

 

A Estratégia de Design – Baseia-se na gestão e coordenação da estratégia 

competitiva através da aplicação do design nos seus três sistemas de formas 

visuais, produto/serviço, comunicação do produto e imagem coordenada; 

 

Filosofia de Design – Consiste em integrar todos os valores da empresa, 

regulando as actividades internas e externas da empresa. 
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5.1.1. Processo Metodológico de integração do design na empresa 

independentemente da fase, deve ser realizado em consciência, por isso, 

existem algumas etapas que devem ser tidas em conta como: 

 
DIAGNOSTICAR - A empresa deve iniciar o processo, identificando as 

necessidades/oportunidades em relação aos seus recursos e simultaneamente 

detectar os problemas de design, realizando um diagnóstico que deve abordar: 

- A situação actual da empresa e antecedentes, tendo presente a concorrência; 

- Os recursos humanos e técnicos, tendo em atenção a missão da empresa; 

- Os objectivos, e verificar pontos fortes e fracos da empresa.  

 

PLANEAR – Após a concretização do diagnóstico, há que definir as linhas de 

actuação ao nível do design, desenhando a estratégia de actuação, devendo ter-

se em conta:  

 A relevância atribuída ao design e as suas relações com as actividades 

gerais da empresa (intervenção pontual ou permanente, actividade 

interna ou subcontratada); 

 Os campos de actuação (produto, comunicação do produto, imagem da 

empresa); 

 As características diferenciadoras que se procuram com aplicação do 

design (dando ênfase aos componentes tecnológicos, acentuando as 

dimensões estéticas ou predomínio de propostas vanguardistas, etc.). 
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- Definir as acções que ajudam a colocar em prática a estratégia: 

 Determinar e organizar os sistemas operativos, para o bom funcionamento 

das actividades da gestão e do design (departamentos, director de 

projectos); 

 Detectar, seleccionar e contratar serviços externos de design, se 

necessário; 

 Determinar os pressupostos genéricos de design para cumprir a estratégia 

e gestão dos mesmos. Elaborando um programa, delineando os objectivos 

particulares de design, as metas dos diferentes sistemas visuais (produto, 

comunicação, imagem coordenada): 

 Calendarizar, estabelecer prazos e etapas de acordo com os objectivos e 

recursos disponíveis. 

 

- Encontrar profissionais para os respectivos serviços, uma vez 

diagnosticadas, identificadas e programadas as diferentes acções é 

necessário perceber se os recursos disponíveis são suficientes e quais são 

necessários subcontratar, por exemplo através de parcerias com outros 

organismos (universidades). Nesta fase é também pertinente saber 

seleccionar os serviços profissionais que ofereçam garantias para atingir os 

bons resultados previamente definidos. Para isso é importante: 

 Avaliar os antecedentes profissionais, o conhecimento de “saber fazer” no 

campo do trabalho. A compatibilidade estilística também é importante para 

a empresa, a fim de seleccionar a equipa de design que melhor se adapte 

aos objectivos; 

 O preço é por norma factor de contradição nas escolhas, apesar de não 

dever ser determinante. Deve ser considerado face às garantias de 

qualidade do serviço, facilidade e segurança da gestão do projecto.  
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 Nesta fase o designer deve apresentar os seus honorários à empresa, 

essa proposta deve ter em consideração a definição conveniente da 

natureza do serviço e um modelo de contrato. Simultaneamente a 

empresa deve ceder por escrito, ao designer toda Informação necessária à 

execução do projecto. No dossier deve constar: 

 Objectivos gerais da empresa, do projecto; 

 Características do produto; 

 Exigências de materiais, processos, etc. 

 Planificação e calendarização do projecto; 

 Proposta de honorários profissionais podem passar por: 

▫ Quantia fixa; 

▫ Royalties: calcula-se sobre a percentagem de vendas, varia 

entre 2 a 5%; 

▫ Dedicação horária: aplica-se a trabalhos pontuais e concretos: 

▫ Cotas regulares: aplicam-se a serviços regulares de longa 

duração como por exemplo assessorias, definindo honorários 

mensais estimando uma dedicação média e as 

responsabilidades básicas. 
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5.1.2. Metodologia Design (produto/serviço) 
Uma vez definido o projecto a realizar a equipa profissionais/designers devem 

colocar em prática uma metodologia para justificar as soluções encontradas. 

Naturalmente que a escolha da metodologia a seguir depende da tipologia do 

produto a criar e do sistema de produção da empresa, assim como dos diferentes 

recursos envolvidos. 
 

1. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA - Definir o que fazer e como faze-lo, é considerada 

uma das fases mais criticas do desenvolvimento de produtos. A sua fiabilidade 

depende das soluções que se adoptem nesta fase e deve ter presente todo ciclo 

de vida dos produtos/serviços, a sustentabilidade e as diversas dinâmicas do 

mercado. 

 

2. CONCEITO – Após definir as prioridades estratégicas determina-se o conceito 

do novo produto em conjunto com o departamento de marketing e de engenharia, 

até chegar à proposta mais adequada. Esta é uma fase altamente criativa e 

importante para as fases posteriores devendo ser empregue o tempo suficiente, 

na definição do produto a desenhar, assim como a relação produto/utilizador que 

é pretendida.  
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3. DESIGN DE DETALHE – Com o conceito delineado é possível chegar à solução 

que melhor responde ao conceito. 

Após a opção seleccionada determina-se as especificações técnicas sobre como 

construir o produto, incluindo plantas/planos específicos, assim como a definição 

dos materiais. Nesta fase, ainda é possível ajustar alguns dos aspectos 

funcionais e visuais e/ou perceptíveis (contacto visual, distinção, identificação, 

imagem), e melhorar a relação com o utilizador. No final dever-se-á compilar um 

dossier com documentação para iniciar a produção. 

 

4. ENGENHARIA DE PRODUTO – Nesta fase é importante realizar todos os testes, 

antes de passar à fase de produção, devendo-se verificar o produto nas 

condições mais reais possíveis. Atribuir um preço final do produto, caso os testes 

tenham resultados pouco satisfatórios é aconselhável voltar ao ponto dois da 

metodologia.  

Após ultrapassar os obstáculos e chegar à melhor solução, desenha-se os 

protótipos finais e/ou pré-series estabelecendo critérios de verificação das futuras 

séries, montagem, acabamentos e embalagem. Tendo também presente a 

utilização de normativas que tratam os aspectos ambientais (normas ISSO 9001, 

ISSO 14001). 

 

5. FASE DE PRODUÇÃO – Nesta fase define-se onde e com que meios se deve 

fabricar o produto. Aconselha-se a criar um segundo dossier contendo o plano de 

fabrico, adequando e optimizando os meios de produção com o desenvolvimento 

do produto. Nesta etapa estão implicados os departamentos técnicos e de 

produção. Por último é necessário proceder-se à validação do processo de 

fabrico, embalagem e transporte. 
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6. LANÇAMENTO DO PRODUTO – A distribuição e Comercialização são áreas onde é 

fundamental, a utilização das ferramentas de marketing e do design. A 

comunicação, permite promover e divulgar o produto nos diferentes meios e na 

criação de ambientes apelativos, para seduzir os potenciais utilizadores, como 

espaços em feiras. 

 

7. RECICLAGEM - Avaliação do impacto ambiental. O fim do produto deve também 

ser projectado convenientemente e o ideal será prever a respectiva reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

produto 

1 2 

3 

4 

6 
 

Mercado 

reciclagem 

Fase 1: Definição da Estratégia 
Definir o que se vai fazer e respectiva 
planificação. 
(estudos de mercado, analise de valor) 

Fase 2: Conceito de Design 
Análises e criatividade. 
(histórico, tendências, esboços) 

Fase 3: Design de Detalhe 
Desenvolvimento da alternativa 
seleccionada. 
(projectos de vários pormenores) 

Fase 4: Engenharia do produto 
Realização do protótipo. 
(processo de calculo e simulações) 

Fase 5: Produção 
Preparação da produção em série. 
(diagrama do processo de fabrico) 

Figura 5 – Metodologia do Design, adaptado do Guia Metodológica Deseno 
                 Industrial Predica (2006). 
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5.1.3. Medição do Processo 
Apesar desta fase fazer parte das normas de qualquer metodologia muitas vezes 

é esquecida, por isso relembramos a importância de medir os processos de 

design realizados pela empresa, verificando o esforço realizado e os benefícios 

obtidos a curto e médio prazo, para que seja possível fazer os melhoramentos 

necessários. Sendo indispensável medir todas as fases da metodologia 

projectual, simultaneamente eleger um produto já fabricado anteriormente e 

comparar com o produto da mesma gama, onde tenha sido incorporado o 

processo de design. Os gráficos seguintes apresentam alguns dos itens a 

considerar: 

 

Qualitativos Produto 
anterior 

Produto com integração do 
Design 

 Sim  Não Sim  Não Mais/Menos 

Novas oportunidades de negócio      

Orientação da empresa para novos e 
potenciais clientes 

     

Capacidade de formular estratégias 
competitivas relativamente aos produtos 
similares da concorrência 

     

Projecto adequado às estratégias da 
empresa 

     

Facilidade  no processo de fabrico       

Melhoramentos funcionais dos produtos      

Melhoramentos estéticos dos produtos      

Marca do produto apelativa      
Figura 6 – Parâmetros Qualitativos de Medição do Processo de Design, adaptado do Guia 
Metodológica Deseno Industrial Predica (2006). www.prondintec.com/predica/guiametodológica 
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Quantitativos Produto anterior Produto com processo de Design 
 Sim  Não Sim  Não Mais/Menos 

Percentagem de cota de mercado*      

Percentagem de vendas de exportação 
do produto* 

     

Facturação total por produto*      

Tempo de saída do mercado dos 
produtos 

     

Margem comercial      

Retorno face aos investimento do 
design  

     

Custo de fabricação do produto**      

Redução de materiais (custo, peso.)      

Defeitos por, unidade ou por 
determinado numero de unidades* 

     

Transformações necessárias em 
engenharia e nos processos para a 
fabricação  

     

Número de interacções 
design/construção/provas necessárias 

     

% de peças reutilizáveis no produto      

Número de componentes      

Tempo médio de reparação*      
Figura 7 – Parametros Quantitativos de Medição do Processo de Design, adaptado do Guia 
Metodológica Deseno Industrial Predica (2006). www.prondintec.com/predica/guiametodológica 

 

 
* - Deverá medir-se num período de 12 meses depois do lançamento do produto 
** - Inclui a aquisição das máquinas, utilizações, etc.  
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6. Conclusão 
Devido às constantes movimentações do século XXI designado por muitos 

autores como a era da informação e conhecimento, em que valores como a 

sustentabilidade, educação e ética são essenciais em termos organizacionais, o 

design como processo individual na criação produtos/serviços há muito que 

deixou de fazer sentido. Actualmente como foi possível verificar o design deve 

ser percebido e pensado como uma actividade de carácter multidisciplinar, 

evolutiva e de negociação constante, permitindo o desenvolvimento de 

estratégias de segmentação/diferenciação e para que tal aconteça é necessário: 

 

▫ Aproximar a gestão e o design, os designers adquirirem conhecimentos de 

gestão e os gestores conhecimentos de design, permitindo a sua integração 

correcta no tecido empresarial, com apoio dos respectivos planos 

estratégicos que devem ser elaborados conforme as necessidades, recursos 

e objectivos de cada empresa. Possibilitando que a empresa tenha uma 

imagem uniforme entre o produto/serviço e a imagem coordenada, para que 

a qualidade real da empresa seja também a “qualidade percebida” pelo 

consumidor; 

 

▫ Apostar na inovação interna ou através de cooperações com centros 

tecnológicos, universidades, entre outros, para que o tecido empresarial se 

torne verdadeiramente competitivo; 
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▫ Informar (informar e prestar formação), procedendo a mudanças estruturais 

ao nível do ensino superior (introdução da disciplina de design nos cursos de 

gestão e vice-versa) (58). Assim como envolver e sensibilizar sobre as reais 

potencialidades do design por parte do poder politico, através da 

implementação de agências de design e inovação distribuídas pelos 

principais distritos do país, para trabalhar para e com as empresas. 

Representadas por um conselho directivo com elementos governamentais, 

empresariais de referencia nacional, contribuindo para credibilizar o design 

nacional. 

 

O grau de incerteza é um factor presente no processo de desenvolvimento de 

produtos, mas um conhecimento das etapas a seguir é meio caminho andado 

para o sucesso, daí a necessidade da gestão de design, assim como a 

integração de equipas multidisciplinares com diferentes áreas de 

conhecimento, visto que cada visão parcial (engenheiro, designer, gestor) 

carrega uma linguagem e valores próprios que enriquecem na construção do 

sistema e da imagem empresarial. 

 

                                                 
(58) Numa análise realizada na Internet, às novas estruturas dos cursos Design adaptados ao processo de 
Bolonha, verificou-se a introdução da disciplina de Gestão de Design no terceiro ano, num semestre e em 
muitas das universidades em carácter opcional. É um começo, mas julgo não ser suficiente, o trabalho deve 
ser continuado e praticado, através do desenvolvimento de trabalhos em parceria com profissionais e/ou 
estudantes de outras áreas em gestão confrontando-se com casos reais e em conjunto encontrarem as 
melhores soluções integrando o Design e a Gestão, daí também a necessidade dos cursos de gestão 
introduzirem a Gestão do design nas suas estruturas curriculares. 
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C A P I T U L O I I I 
 
 

1. Sector do Calçado – Uma Visão Global  
De acordo com a associação do sector, a APICCAPS(59), a Ásia e a Europa são 

os principais produtores mundiais de calçado, com 85%. Segundo a mesma 

fonte, de Janeiro a Junho de 2003, as exportações europeias caíram cerca de 

11% em quantidade e 12% em valor, em relação aos diversos mercados como os 

EUA, a Suiça, a Rússia, a Polónia e o Canadá. No entanto, no mesmo período as 

importações aumentaram 14% em quantidade diminuindo 0,1% em valor. 

Revelando que a Europa continua a comprar uma quantidade superior de 

calçado aos países extra-comunitários, mas a um preço cada vez mais baixo, o 

que poderá agravar ainda mais o cenário europeu.  

Até ao final do primeiro semestre de 2003 as importações chinesas rondavam os 

duzentos e sessenta e sete milhões de pares (crescimento de 29,3%), com um 

preço médio de quatro euros, contrastando com o preço médio das exportações 

portuguesas, que segundo APICCAPS rondam os vinte e dois euros. Além da 

China, outros países, estão a ganhar quota de mercado na Europa, como por 

exemplo o Vietname, a Roménia e a Índia, apesar das importações provenientes 

da Indonésia e da Tailândia estarem a diminuir. A necessidade de racionalizar os 

custos para manter a competitividade, face aos Países em vias de 

desenvolvimentos tem levado, as grandes empresas de alguns Estados-

membros a transferir as suas instalações de produção, para países que 

beneficiam de mão-de-obra mais barata. Como o Sudeste Asiático, China e 

também a Europa de Leste, ou Norte de África, devido à inexistência de  

 

 

                                                 
(56) APPICAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus 
Sucedâneos. Posteriormente encontra-se um ponto dedicado apresentação da associação. 
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legislação relativamente à mão-de-obra. Também é verdade, que certas 

empresas de calçado ciosas da sua qualidade e da própria imagem, recusam 

deslocalizar a sua produção para regiões com fracos custos, além disso, o 

desenvolvimento tecnológico actual permite reduzir os custos de mão-de-obra. A 

Nike recentemente trocou as instalações chinesas, onde detinha uma fábrica 

com 10 000 trabalhadores por uma unidade fabril em Itália, com sofisticação 

tecnológica e apenas 30 trabalhadores.  

Face à situação anteriormente exposta, os países da União Europeia (UE) têm-

se ressentido com saldo negativo das exportações, só em Itália tem resistido 

graças à diferenciação pelo design e qualidade. Com uma indústria estruturada 

por grupos multinacionais que coexistem com as PME´s e a quem subcontratam 

a produção, recorrendo a estratégias direccionadas para a inovação do produto e 

na capacidade de resposta à procura (circuito curto entre a produção e o 

mercado). Integrando tecnologias de informação em todo o processo produtivo, 

controlando os canais de distribuição, ou seja, explorando as economias de 

escala na distribuição e marketing.  

Como se pode verificar a integração do design nas empresas é fundamental, 

assim como a interface de sinergias através da cooperação das grandes 

empresas com as PME´s. Uma estratégia a ser adoptada pelas empresas 

nacionais, mas para que tal aconteça, deve-se ultrapassar a actual renitência de 

partilha de informação e conhecimento. 
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1.1. Características do negócio  
A necessidade de criar valor acrescentado aos produtos/serviços, tem 

impulsionado a criação de redes globais, através da crescente tendência na 

deslocalização da produção para regiões. Onde o calçado ainda se encontra em 

fase de crescimento, com a finalidade de obter matérias primas, produtos semi-

acabados e produtos finais nas melhores condições de preço, prazos de entrega 

e qualidade. O que também tem incentivando a criação de parcerias fortalecendo 

a relação entre fornecedor e cliente na partilha de informação, conhecimento e 

tecnologia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por exemplo, a Timberland tem uma unidade própria localizada fora dos EUA 

onde possui somente escritórios com competências na área do outsourcing e 

produção. Assegurando os níveis de qualidade pretendidos e o controlo dos 

prazos de entregas. Muitas destas empresas, além da marca original, geram 

simultaneamente uma carteira de marcas (no sentido de alargar da oferta), por 

exemplo através de licenciamento, permitindo a produção e comercialização de 

calçado de determinada marca, a CAT e Harley-Davidson está sob a 

responsabilidade da Wolverine. 

Figura 8 - http://www.timberland.com/home/index.jsp 
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As estratégias anteriormente enunciadas, reforçam a necessidade das empresas 

possuírem profissionais especialistas em estudos de tendências, nas diferentes 

áreas disciplinares (design, marketing, gestão de marcas e respectiva 

comercialização). Revela simultaneamente a preocupação em estabelecer fortes 

relações com os canais de distribuição para o acesso privilegiado, na colocação 

dos produtos e na informação rápida sobre os clientes. Transformando a 

informação em novos conceitos de produtos/serviços, que trabalhados em 

conjunto com o sistema visual (imagem produto, Comunicação, imagem 

coordenada) de Mozota, B. (2000), referido no primeiro capitulo. Consegue 

chegar ao cliente, através de soluções inovadoras como o conceito, sportlifestyle, 

(ligação de sports shoes com fashion shoes), cujos produtos são normalmente 

desenvolvidos e comercializados por empresas tradicionalmente focalizadas em 

athletics (ex. Puma, adidas, Nike). Esta tendência está também a ser 

desenvolvida por empresas de produtos de luxo (ex. Prada, Dolce & Gabbana), 

através de parcerias com associações de designers de renome, ligados às 

colecções e marcas, caso de Philip Starck-Puma, Yamamoto-adidas. 

Relativamente à internacionalização e comercialização, grande parte das 

empresas dos EUA, recorre a distribuidores ou agentes independentes por país 

ou por região, como por exemplo, a empresa italiana Zeis-Excelsa é a 

distribuidora dos sapatos de marca Harley-Davidson para a Europa e das marcas 

Merrel e Xoxo para Itália. 

É possível concluir que actualmente as empresas em termos de produção 

investem em equipas de profissionais. Controlam todo processo de vida do 

produto, apostam no outsourcing e na deslocalização da produção para países 

de mão-de-obra mais barata.  
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Gerem simultaneamente carteiras de marcas, que além de alargarem a oferta a 

diferentes segmentos tiram partido das redes já estabelecidas. Verifica-se 

também a preocupação em estabelecer fortes relações de informação e 

comercialização, não só na colocação dos produtos no mercado, como na 

obtenção de informação dos gostos e necessidades dos clientes, transformando-

os em novos conceitos de produtos. A Nike teve a sua origem com o treinador de 

atletismo Bill Bowermwn E.U.A., que para atingir os melhores resultados no 

atletismo desenvolveu sapatilhas com solas mais leves em borracha, criando 

posteriormente a marca Nike (60). Implementa-se posteriormente no mercado 

devidos às características técnicas e tecnológicas do produto. Também porque 

gere convenientemente os três sistemas visuais e o resultado é a imagem actual 

e a busca de soluções inovadoras continuas. Sempre prontos a satisfazer os 

interesses e competitividade dos atletas, aproveitando essa inovação na 

satisfação dos interesses gerais da sociedade, através de uma carteira de 

produtos/serviços dirigidos a outros segmentos.  

Actualmente a Nike tem parcerias com Apple e criaram o conceito de fazer 

exercício físico ao som das músicas preferidas (Nike+Ipod). Sinal da constante 

inovação, satisfazendo novas necessidades e criando nichos de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(60) A marca Nike significa Deusa Grega da Vitória, símbolo desenhado Carolyne Davidson estudante na 
altura. A necessidade da criação da marca foi consequência da necessidade/vontade de comercializar, o 
que prova que uma marca consegue um lugar de destaque no mercado se o que representa possuir 
características e qualidades especiais, o que quer dizer que não é suficiente criar uma marca e tentar 
comercializá-la se não for sustentada por um produto/serviço diferenciador e para se conseguir isso é 
indispensável o Design. 

Figura 9 - http://www.nikeiD.com e http://www.nike.com 
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As empresas europeias têm percursos semelhantes, caso da Camper, a Clarks, 

a Ecco e a Tod’s, mas ainda com uma presença considerável em todas as 

actividades. Algumas das empresas italianas, já desenvolvem parte de produção 

na Europa de Leste (Roménia, em particular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - http://www.camper.com

Figura 11 - http://www.clarks.co.uk 

Figura 12 - http://www2.ecco.com

Figura 13 - http://www.tods.com/Site/index,mkt,en-EU.html 
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Começam também a surgir relações de proximidade entre empresas europeias e 

dos EUA, permitindo a partilha de unidades produtivas localizadas na Ásia, caso 

da Zeis-Excelsa de fácil acesso à capacidade de produção na China, Vietname, 

Índia e Brasil, através da,“rede” da Wolverine. Algumas empresas de desporto 

são também proprietárias de outras marcas, como a Reebok proprietária da 

Rockport, da Nike e da Cole Haan. Para além desta constatação verifica-se 

movimentos no desenvolvimento dos negócios tipo sportlifestyle, por exemplo, a 

Adidas criou a “adidas Sport Heritage” sob a qual vende produtos clássicos. Para 

o segmento lifestyle a “adidas Sport Style” destina-se a satisfazer um crescente 

segmento de consumidores que procuram produtos de estilo exclusivo e que dão 

grande valor à componente moda.  

 

1.2. As Marcas 
O termo marca provém Branding do ferro com um símbolo, utilizado para marcar 

os animais identificando a sua origem.  

A Marca tende a centrar-se no domínio das emoções, resultado das estratégias 

organizacionais que integram os diferentes produtos/serviços, ou seja, a marca 

faz parte do já enunciado sistema visual de Mozota, B. (1990) que devidamente 

gerido e articulado com as estratégias de marketing e comunicação consegue 

melhorar o desempenho e fidelização junto dos consumidores.  

Uma marca representa essencialmente a “promessa” de entregar ao cliente de 

um conjunto de atributos específicos. Para apostar numa marca é necessário ter 

atenção à identificação dos segmentos e simultaneamente ao tipo de cliente que 

se pretende chegar, havendo também a possibilidade de apostar num segmento 

mais alargado, multiplicando assim, a oferta através duma diversidade de 

produtos e com a finalidade de capturar novos clientes e promovendo novos 

estilos de vida. 
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Segundo APICCAPS a importância da marca (61) prende-se com o facto de 

permitir vender mais caro, contribuir para fidelização dos clientes. O quadro 

seguinte mostra o posicionamento de algumas marcas face à cadeia de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(61) A marca não é aplicável exclusivamente a produtos finais, pode estar associada a diversos elementos 
da cadeia de valor como componentes, retalho, etc. E como já foi referido no ponto anterior, existem 
diversas formas para obter uma marca, através da criação de raiz, aquisição, licenciamento, ou parceria. O 
licenciamento corresponde à aquisição de direitos de utilização de uma marca para uma outra finalidade ou 
outra geografia. (ex. Aerosoles-EUA, Harley-Davidson). A aquisição de uma marca está relacionada com a 
forma de dar visibilidade a uma marca conhecida, embora “adormecida”. A Criação de uma marca de raiz ou 
seu desenvolvimento, pode conter elementos de associação a outra marca, como por exemplo Helvética-
Porsche. 

 

Figura 14 - Posicionamento de algumas marcas face à cadeia de valor, segundo estudo APICCAPS 
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É curioso verificar que na figura anterior as marcas localizam-se em espaços 

específicos da cadeia de valor e o Design exclusivamente junto da concepção da 

marca. A Nike segundo a figura desenvolve-se essencialmente entre o Design 

(concepção produto) marca e a distribuição. O exemplo anterior sobre a Nike e 

os conhecimentos adquiridos no primeiro capítulo, permite colocar a gestão do 

design integrada em todas as fases da cadeia de valor, em conjunto com os 

objectivos e missão da empresa. Gerando um sistema visual devidamente eficaz 

e chegando ao consumidor através da imagem que é a marca Nike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditamos que uma marca não se pode situar exclusivamente numa fracção da 

cadeia de valor.  

A marca é o resultado da gestão integral utilizada pela empresa, não pode ser 

vista como a solução de uma acção isolada. Veja-se também o exemplo da 

Puma, que apesar de estar implementada à muitos anos no mercado, esteve à 

beira da falência, mas com arrojada orientação de Zeitz (62) que em vez de entrar 

numa batalha directa com Nike ou Adidas, inverteu as prioridades estratégicas e 

direccionou o modelo de negócio para uma nova forma de pensar e de estar, 

através de cores, linhas e estilos. O que permitiu a marca atingir o quarto lugar  

 

do ranking das empresas de vestuário desportivo.  

                                                 
(62) Sacks, D. (Nov. 2007). O Poder do Design. Revista Executive Digest, nº8 série 11. (p.11-18). Entrevista 
realizada a Zeitz. 

Figura 15 – Posicionamento da Marca Nike na cadeia de Valor 

NIKE 
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Zeitz desenvolveu uma nova divisão chamada sport lifestyle, a ideia foi, a nova 

secção ser incubadora, de projectos inovadores aliados à moda com colaboração 

do designer António Bertone. Este pegou em elementos visuais da Puma dos 

anos sessenta (especialmente do futebol) e deu-lhes novas cores e estilos, 

transformando as tradicionais sapatilhas em ténis fashion. 

Neste momento e devido aos resultados, Zeitz abre a empresa aos designers 

através de parcerias, permitindo expandir a lista de “reencarnações” dos 

produtos, dinamizando uma nova categoria de sports – lifestyle que funde a 

moda e a performance. Simultaneamente Zeitz tenta direccionar a Puma para 

outros territórios, como a criação do sapato co-criado com BMW, ou a criação de 

um revolucionário guarda fato, feito em revestimento de alumínio para 

executivos, chamado Tubism. Também o lançamento de uma bicicleta urbana 

feita em colaboração com empresa Biomega. 

Então é possível afirmar, que um dos pilares fundamentais da sustentação de 

uma marca é o design aliado à gestão, sendo a marca o reflexo disso. 
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2. Uma visão Nacional  
Segundo dados cedidos pelo CTCP(63) grande parte das empresas, têm mais de 

dez anos de actividade, registando-se um aumento de empresas com menos de 

cinco anos no período de 1986-92, sendo de realçar a importância das micro e 

pequenas empresas que representam aproximadamente, um terço do volume de 

emprego no sector.  

Nos anos setenta e oitenta a mão de obra nacional foi o atractivo para muitas 

empresas estrangeiras, daí que, as empresas portuguesas operassem 

essencialmente em regime de subcontratação. O que influencia a situação actual 

das empresas nacionais, dificultando a competitividade com a concorrência dos 

países asiáticos e de Leste.  

Segundo a APICCAPS contudo, o sector tem-se afirmado nos últimos anos como 

uma indústria de forte crescimento em termos internacionais, representando em 

1997 cerca de 3% do valor da produção mundial. O que Evidencia elevados 

níveis de produção e exportação nos vários segmentos do calçado mundial de 

couro, onde os produtos nacionais tem maior destaque. Daí a tentativa de criar a 

marca “Shoes from Portugal” como símbolo de qualidade, design e inovação. No 

entanto, esta estratégia de diferenciação dos produtos de origem portuguesa não 

teve o resultado esperado, visto que a imagem de Portugal não acrescenta valor 

aos produtos no mercado internacional. 

O sector possui uma dinâmica dirigida essencialmente para a exportação, cerca 

de 80% da sua produção em quantidade corresponde aproximadamente a 60% 

em valor, 95% das exportações tem como destino os mercados europeus, sendo 

que esta concentração se tem vindo a acentuar ao longo dos anos (segundo 

dados GEPE-BDCI, 1998). 

                                                 
(63) CTC - Centro Tecnológico do Calçado, recentemente adoptou o P correspondendo a Portugal, ou seja, 
CTCP. Posteriormente neste trabalho será explicado em pormenor o trabalho desenvolvido pelo CTCP. 
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Também a dependência relativamente ao factor trabalho tem vindo a diminuir, 

devido ao esforço significativo em termos de modernização tecnológica. A 

assistência por computador nas diferentes fases do processo produtivo, da 

concepção à distribuição e a introdução de novos equipamentos, têm permitido a 

fabricação de séries reduzidas e diversificadas, assim como a aposta e utilização 

das novas tecnologias de comunicação. 

Numa análise sobre a competitividade do sector, um estudo solicitado pela 

APICCAPS teve como base três conceitos fundamentais: o de ciclo do produto, a 

curva de experiência e o posicionamento estratégico da empresa, face aos 

concorrentes. Verificou que as importações aumentaram mais depressa que as 

exportações, demonstrando perdas de competitividade face ao mercado externo, 

no entanto, ao subdividir-se o produto em três gamas – alta, média e baixa – o 

sector nacional é comparado com outros países mais especializados na média e 

alta gama. O que na realidade não acontece. Ainda relativamente ao estudo 

enunciado é possível destacar: 

 

MATÉRIAS-PRIMAS - No que respeita ao fornecimento de curtumes segundo o 

ICEP (64), a indústria de calçado é fornecida por metade da indústria de curtumes 

nacional, apesar de não existir qualquer acção concertada entre ambas. O resto 

das matérias-primas são importadas como por exemplo, as solas na sua maioria 

provenientes de Itália. Esta dependência externa aliada à oscilação dos preços 

da pele - fruto das doenças nos animais, como a BSE e Brucelose - revelam uma 

ameaça para o sector. Também as alterações das estações climáticas, a 

instabilidade económica de alguns países ou a incerteza na evolução do 

consumo de alguns tipos de calçado, como o desportivo, estão a fazer com que 

os retalhistas comprem mais próximo da estação, retardando cada vez mais as 

encomendas e diminuindo significativamente o volume das mesmas. Daí a  

                                                 

(64) ICEP – com nova denominação, aicep Portugal - Instituto das Empresas para os Mercados Externos é 
um instituto público que exerce a sua actividade sob tutela funcional do Ministro da Economia e da Inovação 
e, em matéria relativa a diplomacia económica, sob a tutela do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mais 
informações: http://a.icep.pt/ 
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importância da proximidade e partilha de informação, entre fabricante e retalhista, 

no sentido de existir projecções antecipadas do que se produz e facilitar os 

fabricantes nas encomendas dos diferentes componentes, devendo-se planear 

devidamente a produção. Esta mudança pode provocar constrangimentos em 

termos de espaço.  
 

RECURSOS HUMANOS - Relativamente aos Recursos Humanos, a formação geral, 

é de níveis escolaries baixos, existindo cursos de formação profissional de nível 

III e IV, nas áreas de Modelação, Estilismo, Design e Marroquinaria. Localizados 

principalmente em Felgueiras e S. João da Madeira, têm como formação: a 

Aprendizagem, a Especialização Tecnológica (CET´S) e a Formação continua, 

onde se pode inserir também Formação para Formadores. 
O primeiro tipo de formação tem como finalidade permitir aos jovens a aquisição 

de competências, em regime de alternância do sistema de ensino para o mundo 

do trabalho. Os alunos ingressam com escolaridade mínima obrigatória e no final 

do curso ficam com certificado profissional, equivalente ao décimo segundo ano. 

Neste grupo está inserido o curso “Modelação de Calçado e Marroquinaria I” que 

tem como objectivo, promover actividades inerentes ao desenvolvimento e 

planificação de modelos, escalonamento de moldes e definição de elementos 

técnicos para o fabrico. 
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Os cursos de Especialização Tecnológica dos CET´s, são de formação Pós-

Secundária não superior e tem como objectivo, promover um percurso formativo 

que permite a obtenção de qualificação profissional de nível IV. Possibilitando o 

prosseguimento de estudos aoível superior, na Universidade de Aveiro. O curso 

de Design de Calçado e Marroquinaria habilita o formando a: 

▫ Apoiar a concepção de uma colecção e respectiva apresentação; 

▫ Intervir nas diversas fases de desenvolvimento: planificação e produção 

de calçado e/ou marroquinaria; 

▫ Trabalhar na produção de artefactos, industriais e artesanais, utilizando 

matérias-primas, técnicas e tecnologias de características diversificadas. 

Na formação contínua destinada a profissionais que pretendam alargar os seus 

conhecimentos, existe uma série de cursos em horário pós-laboral, como por 

exemplo: Design Gráfico, Custo Industrial na Industria de Calçado, Gestão do 

Plano de Marketing, Técnicas de Benchmarking, Técnicas de Vendas e 

Negócios, etc. 

O CTCP também oferece um amplo plano de formação especializada e 

permanente. Com forte apoio do Estado e União Europeia, que abrange áreas 

que vão da gestão, qualidade, novas tecnologias e comercial. 



 
 
 
 
 

 77

 
SEGMENTAÇÃO - Já foi referido que o consumo de calçado é sensível à evolução 

demográfica e económica. As despesas em calçado variam em função da 

procura-rendimento. Assim, quando o rendimento disponível diminui, a 

generalidade das famílias tende a limitar a aquisição de calçado. No entanto, 

quando um certo nível de riqueza é atingido pode assistir-se à aquisição de 

gamas mais altas, visto que, este preenche além de necessidades básicas as 

sociais e de auto-estima. Fazendo com que os produtos integrem um sistema 

visual que corresponde a um estilo (65).  
Ao nível do produto final existe uma diversidade de tipologias de sapatos que 

reflectem particularidades demográficas, como o sexo, a idade dos consumidores 

e a sazonalidade, (calçado desportivo, outdoor, informal, clássico, doméstico ou 

profissional).  

Nas categorias genéricas são ainda possíveis distinguir vários tipos de produtos, 

o calçado desportivo, subdividido de acordo com a sua utilização (corrida, ténis, 

basquetebol, futebol, etc.).O calçado informal conforme a circunstância do uso 

(sapatos, chinelos, sandálias, mocassins.), e ainda em termos da gama ou de 

material (couro, borracha, lona, plástico, material sintético, têxtil e outros). 

Apesar de grande parte das empresas terem como estrutura base de negócio, a 

resposta às encomendas subordinadas ao desenho e dimensão de séries 

impostas pelos clientes. Existe um numero crescente de empresas que têm 

apostado na renovação do produto com colecções próprias e criação de marcas, 

ainda que muitas vezes assegurando-se simultaneamente das encomendas 

vindas do exterior. 

A exploração de novos territórios deve ser o caminho, apresentamos alguns dos 

bons exemplos : 

 

                                                 
(65) O estilo pode ser considerado como um tema central que dá forma a uma comunicação ou colecção   
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2.1. Fly London  
A Fly London pertence à empresa de calçado Kyaia de Guimarães. 

A marca foi comprada em 1994 ao "designer" inglês Perry King 

com presença importante no mercado do Reino Unido. A marca é 

uma das dez preferidas dos consumidores britânicos, segundo um 

inquérito aos retalhistas.  

A empresa actua como gestora da sua própria marca com capacidade de 

produção própria e assegurando a maioria das vendas. Sem presença no retalho, 

até a Kyaia ter adquirido o grupo Foreva, constituído por um total de 63 lojas de 

comércio a retalho, divididas pelas marcas Foreva e Sapatália. O objectivo é 

dominar o sector de calçado na produção, comercialização e venda a retalho, 

apesar de não mostrar interesse em desenvolver lojas de marca própria no 

momento.  

Presente em diferentes países da Europa, na América do Norte e a dar os 

primeiros passos na Rússia e na China, aposta num projecto de cooperação 

inter-empresarial. Criação de um entreposto comercial na Polónia associando-se 

à Portugália Shoes e em 2003 a cinco outras empresas portuguesas na 

adquisição da Labelle Tachon, uma rede de 60 lojas em França.  



 
 
 
 
 

 79

 

Além do calçado, a roupa e colecções de acessórios começam a surgir, existindo 

uma loja no Porto que tem também uma área com computadores conectados à 

rede, oferecendo aos clientes novas experiências.  

Fly London é uma marca de calçado que promove uma moda jovem e universal, 

satisfazendo as necessidades através do conforto, seleccionando objectos 

influentes de uma cultura jovem, através de uma fusão da música e da moda de 

rua. O Design baseia-se na pesquisa de diferentes fontes e criação de 

pormenores que sustenta uma identidade forte e particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a Marca Fly London tendo em conta o sistema visual de Mozota, B. 

(2000) (design produto, imagem produto, imagem coordenada). É possivel 

verificar que o design produtos e a imagem design gráfico são também 

fundamentais. No desenvolvimento das colecções, caracterizando os sapatos de 

linhas arrojadas, paleta de cores diversificada, formas e materiais com acesso à 

tecnologia e produção especializada. Segmentando o sapato para um tipo de 

publico mais jovem, facto percepcionado e aproveitado pelo Design Gráfico que 

construiu uma imagem também arrojada, através da “mosca” elemento presente 

também nos sapatos, criando uma uniformidade e consistência em termos de 

imagem, sendo que, a grande aposta é cultivar um estilo muito particular e único, 

o que justifica o desenvolvimento de acessórios.  

Figura 16 - http://www.flylondon.com 



 
 
 
 
 

 80

 

Acreditamos que se outras empresas apostarem no design e na destão, terão 

também bons resultados, sem ser necessário recorrer a designers estrangeiros 

ou estilistas (criadores de formas que muitas vezes não encaixam nos objectivos 

empresariais), porque existem designers nacionais com competências 

profissionais que podem participar verdadeiramente no sucesso das empresas.  
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2.2. Helsar 
 
 

Constituída em 1979, dedica-se ao fabrico de calçado de alta qualidade para 

senhora. Cotada entre as melhores fabricantes de calçado a nível nacional, o seu 

produto incorpora elevado conteúdo de trabalho manual, moda e qualidade 

superior nos materiais empregues, assim como apresenta uma grande 

diversidade de modelos nas suas colecções. 

Nos dois últimos anos, a Helsar abriu quatro lojas com a designação Grapa, no 

Porto, em Braga, Viana do Castelo e Coimbra. Agora é chegada a vez do sul do 

país.  

Segundo José Augusto Correia, com as lojas Grapa “o Grupo Helsar tem ganho 

uma grande experiência”. Neste processo de “aprendizagem”, os responsáveis 

da Helsar sentem-se capazes de medir o pulso ao consumidor, “apercebendo-se 

das suas necessidades”. Em resultado “as vendas tem vindo a crescer todos os 

meses” e o objectivo passa por consolidar “a posição nos três próximos anos”. 

Depois de ter consolidado uma posição de relevo no mercado português, a 

Helsar vai reforçar a aposta nos mercados externos com a abertura de lojas em 

Espanha e paralelamente no mercado francês. No entanto, é no Reino Unido que 

a Helsar está a ganhar grande notoriedade. “Noivas e Vestidos de Noite” é um 

projecto ambicioso ao qual a Helsar se associou recentemente. 



 
 
 
 
 

 82

Hoje são já visíveis os primeiros resultados, individualidades rendem-se aos 

sapatos Helsar, Anastácia uma das «superstars» da música Pop Britânica, a 

«primeira-dama» britânica Cherry Blair também já se revelou uma admiradora da 

elegância Helsar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsar, apesar de abranger outro segmento, tal como Fly London, encontrou 

características especificas na produção dos seus sapatos e explora-as, em 

termos de imagem e muito bem.  

O design dos sapatos da Helsar destaca-se pelo trabalho manual na execução 

de cada par de sapatos, pelas características dos materiais e a diversidade de 

modelos. Com este tipo de diferenciação no produto é possível construir uma 

imagem e direccioná-la para um público que valoriza e necessita de sapatos 

sofisticados para ocasiões especiais.  

O passo seguinte passa por conquistar mercado,é o que a Helsar está a fazer ao 

tentar escoar o produto através da exportação para diferentes países, criando os 

próprios pontos de venda, mas também explorando novos segmentos, aliando-se 

aos vestidos de noivas. 

 

Figura 17 - www.helsar.com
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2.3. Aerosoles 
O Grupo Investvar nasceu em 1985 com a constituição da 

Sonivar, empresa que comercializava componentes para 

calçado. Em 1987, o fundador e o actual presidente do Conselho de 

Administração do grupo, Artur Borges Duarte, criou a empresa DCB, para 

produzir sapatos. A produção inicial destinou-se a ser comercializada pela marca 

Aerosoles.  

Em 1992, o grupo entrou na segunda fase do projecto, com a obtenção da 

licença de comercialização exclusiva da marca para a Europa, África e Médio-

Oriente. O enfoque industrial evoluiu para uma atitude eminentemente comercial.  

Em 1999, numa terceira fase o objectivo centrou-se, em controlar a cadeia de 

valor através de uma rede de retalho, que permitiu uma maior visibilidade da 

marca e um contacto com o consumidor final.  

A partir de 2002, o grupo Investvar iniciou a sua estratégia de diversificação na 

cadeia de valor, sem que a criação a produção e a comercialização do calçado 

deixasse de se assumir como o core business da organização.  

Actualmente, com sede em Esmoriz - a 20 km da cidade do Porto - o Grupo 

Investvar é constituído por 28 empresas e emprega cerca de 1000 colaboradores 

directos e 1200 indirectos, sendo responsável por mais de 5% das exportações 

portuguesas de calçado. 

A Aerosoles está presente em mais de 7000 pontos de venda multi-marca e 

detém uma cadeia de lojas com mais de 105 pontos de venda, que em 2010 

deverá contar com 170 espaços monomarca. 

O produto AEROSOLES caracteriza-se, pelo seu elevado conforto proporcionado 

pela utilização de materiais de elevada qualidade e processos de fabrico 

inovadores. Através da conjugação do sistema inovador “stitched and Turned”.
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Estes produtos situados numa gama de qualidade média/alta, possuem uma boa 

relação preço/qualidade e destinam-se a uma alargada faixa etária, já que a 

colecção é constituída por um vasto e diversificado leque de modelos.  

O Produto está no centro das atenções, sendo que o Design é de tal forma 

importante que o conselho executivo colocou em funcionamento, recentemente, 

o departamento I&D em Portugal. Liderada por Fernando Brogueiro responsável 

por apresentar quatro colecções por ano. Neste departamento está inserido uma 

linha de produção de mini-séries, para uso do departamento ou para 

determinadas encomendas. 

Relativamente à criação e desenvolvimento dos produtos numa primeira fase, 

processa-se a pesquisa de tendências, com viagens por Paris, Londres e Nova 

Yorque, participando em desfiles e feiras. Ainda nesta fase, são tidos em conta 

os cinco produtos com maior número de vendas da colecção anterior (best seller) 

que continuarão na próxima colecção, sofrendo somente algumas adaptações. 

Após recolhida toda a informação, processa-se à fase de criação da nova 

colecção, que comporta mais ou menos 150 modelos. 
O passo seguinte é apresentar a colecção a nível interno, ao Conselho Executivo 

e ao departamento de Comunicação e Comercialização. Após análise em 

conjunto reduz o número de modelos seleccionando, passando por um novo 

“crivo”. A colecção “escolhida” é apresentada em cada um dos distribuidores da 

Aerosoles sedeados nos diferentes países, fazendo-se uma selecção conforme 

as tendências de cada país. Posteriormente a colecção é escoada nas lojas 

multimarcas.  

Nas lojas monomarcas é realizado o controlo diariamente a partir da casa mãe 

Portugal. 

O crescimento do Grupo Investvar tem apresentado uma evolução permanente 

ao longo dos anos, fruto de uma estratégia concertada entre as várias empresas 

produtoras e comerciais que o compõem.  
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No entanto e face às condicionantes actuais, prevê colocar parte da sua 

produção em países cujos factores produtivos possibilitem maiores índices de 

competitividade, havendo a de reestruturação dalgumas das empresas. Apesar 

de conscientes da responsabilidade social.  

Apesar da marca ter surgido de forma diferente, não criada pela empresa, é 

notório o facto de terem tido visão e apostado no design e no controlo total da 

cadeia de valor dos produtos, permitindo chegarem ao que hoje representam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - http://www.aerosoles.pt/ 
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3. Principais Entidades – do sector do Calçado 
Por serem as duas entidades que representam o sector e que mais tem 

contribuído para o seu desenvolvimento, apresenta-se em linhas gerais o 

trabalho desenvolvido por: 

 

3.1. A APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, 

Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos. É uma associação 

empresarial de âmbito nacional, com sede no Porto, fundada em 1975 e que 

representa os seguintes sectores de actividade: 

- Indústria de calçado; 

- Indústria de componentes para calçado;  

- Indústria de artigos de pele (malas, carteiras, luvas, cintos, etc.); 

- Indústria e comércio de equipamentos para os sectores antes referidos 

O objectivo desta associação é promover o desenvolvimento dos sectores que 

representa, participando directamente com diversas entidades, particularmente o 

Centro Formação Profissional da Indústria de Calçado e Centro Tecnológico do 

Calçado Português (CTCP). 

Algumas das áreas de intervenção da APICCAPS estão ligadas a estudos 

sectoriais de natureza estratégica, a estatísticas de diagnóstico, a auditoria de 

gestão global das áreas tecnológicas, ambiental, recursos humanos, viabilidade 

económica e financeira. Com apoio do CTCP e em articulação com as Câmaras 

Municipais dos respectivos Concelhos ou zonas de Acolhimento Empresarial nas 

diversas regiões de implantação da indústria.  
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A associação possui também um Departamento de Cooperação Inter 

empresarial, dinamizando acções de colaboração entre os seus associados que 

abrangem as seguintes áreas principais: 

- Promoção externa, 

- Penetração em Novos Mercados, 

- Racionalização de aprovisionamentos, 

Através do CTCP presta também serviços de consultadoria aos associados e 

realiza investigação. 

 

3.2. Planos estratégicos da APICCAPS 
Porque a APICCAPS é a entidade que representa o sector do calçado tem a 

responsabilidade de formular os planos estratégicos, por isso achamos pertinente 

apresentar de forma resumida, as linhas orientadoras dos dois últimos planos 

estratégicos elaborados para sector. 

 
3.2.1. Plano Estratégico para a Industria Portuguesa do Calçado do século 
XXI (2000-06) 
Segundo a APPICAPS, o percurso da indústria nos últimos anos passou pela 

consolidação de uma cultura de produção e pela iniciação a uma cultura de 

“marketing”, ultrapassando primeiramente os problemas ao nível do processo 

produtivo baseado na lógica da oferta, nos aspectos físicos e materiais 

(equipamento, instalações). Actualmente numa fase mais avançada a tentativa é 

dar resposta rápida, às solicitações da procura. Passando a dar-se maior 

atenção ao produto do que à produção.  
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Algumas empresas bem equipadas tecnologicamente, constataram que não é 

condição suficiente para o sucesso apenas centrada na produção, mas também 

na evolução dos mercados ou ter presente: 

 A produção de pequenas séries, em que o processo de produção é 

orientado pela procura; 

 E estratégias de diferenciação em que o processo de produção e a política 

da empresa estejam centrados na procura e na satisfação dos clientes. 

A estratégia traçada para a indústria do calçado tem subjacente uma visão de 

liderança, centrada na procura e nos clientes. Nas vantagens competitivas das 

PMEs, nomeadamente, flexibilidade e rapidez de resposta. Manutenção e 

aprofundamento da cumplicidade da APICCAPS com as empresas mais 

dinâmicas do sector e a geração de um movimento de cooperação inter-

empresarial. Através da capacidade de promover projectos de expressão 

internacional. 

Os pilares mais fortes para o suporte de uma estratégia de sucesso tem como 

eixos principais: 

 A inteligência económica, enquanto forma de acompanhar e antecipar as 

tendências do mercado; 

 O reforço em tecnologias da informação, enquanto suporte para a recolha, 

tratamento e difusão da informação, indispensável para uma adequada 

inserção no mercado e instrumento para novas práticas de gestão e 

comercialização; 

 A inovação enquanto instrumento para garantir a resposta adequada e em 

tempo útil, às tendências do mercado; 

 O fomento do empreendedorismo enquanto forma de trazer a nova 

economia para o sector e alargar a actividade para novas áreas de 

elevado valor acrescentado; 
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 O reforço da articulação com outros sectores e actividades, motivando à 

criação de um sistema produtivo inovador dotado de competências 

específicas. Assentes numa teia de relações e cumplicidade que 

estimulem a cooperação inter-empresarial, como forma de superar lacunas 

e insuficiências; 

 A promoção de uma imagem de qualidade e moda que faça justiça à 

qualidade intrínseca do calçado português; 

 O reforço das estruturas de suporte (APICCAPS e Centro Tecnológico), na 

implantação das componentes estratégicas atrás desenhadas. 

 
3.2.2. Plano Estratégico para a Industria Portuguesa do Calçado do século 
XXI (2007-13) 
O presente plano estratégico tem como proposta dar continuidade “que o sector 

estabeleceu desde 1989 e apresentou o primeiro documento orientador: reforçar 

a capacidade de competir em mercados abertos, aumentar o valor acrescentado 

gerado e retido”.  

Os principais eixos orientadores do presente plano são: Inovação, qualificação 

dos recursos humanos, internacionalização, redes e cooperação. 

Anteriormente houve uma aposta na “tecnologia e sobretudo na componente 

material, nomeadamente na modernização dos equipamentos como forma de 

afirmar a base produtiva da indústria portuguesa, como a alavanca para as 

exportações.” 

Actualmente o plano pretende incidir nos “componentes imateriais, desde a 

organização aos modelos de negócio, alargando a montante e a jusante com a 

incorporação de ofícios mais sofisticados e qualificador”.  
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A APPICAPS consciente das suas funções mais tradicionais como associação 

empresarial, assume-se como um dos principais agentes de mudança propondo-

se: 

 Recolher, actualizar e divulgar informação para a indústria e sobre a 

indústria, procurando diminuir os problemas de informação com que esta 

se confronta. Também tenta detectar oportunidades e reforçar a criação 

de valor no país, através de produção mais eficiente, novos modelos de 

negócio e simultaneamente, reforçar acções colectivas nos domínios da 

internacionalização, conhecimento e vigência dos mercados. 

 Participar na criação de mecanismos institucionais que permitam 

compatibilizar a concorrência no mercado através da, cooperação em 

matérias de interesse comum, para habilitar as empresas portuguesas a 

enfrentar os desafios competitivos.  

 Estimular o espírito de cooperação e funcionamento em rede ainda pouco 

difundido na indústria. Para que seja possível ultrapassar as limitações 

que a escala das empresas coloca, ao investimento em diferentes 

domínios, como a inovação, a qualificação de recursos humanos, a 

imagem ou o acompanhamento de mercados.  

Nesta tarefa a APICCAPS conta com o indispensável apoio operacional do CTCP 

que deve transformar-se “num verdadeiro centro para a inovação e 

competitividade, com capacidade para assumir responsabilidades alargadas a 

todos os aspectos da vida empresarial, não se limitando à matéria estritamente 

tecnológica.” 

Segundo o plano estratégico, o seu sucesso depende simultaneamente do 

envolvimento do estado como agente de mudança.  
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Devendo contribuir para o futuro da indústria “reduzindo os chamados custos de 

contexto, com soluções legislativas adaptadas, nomeadamente o laboral, o da 

protecção social, o fiscal e o ambiental, tendo em conta a realidade competitiva 

actual.”  

No domínio da inovação tecnológica, verifica-se a necessidade de capacitar as 

instituições do sistema científico e tecnológico e mobilizá-las para a cooperação. 

Mas também estimular o tecido empresarial para procurar, na colaboração do 

sistema científico e tecnológico e com diálogo. Criarem e desenvolverem 

mecanismos de financiamento e partilha do risco que permitam as empresas 

inovarem, estimulando simultaneamente a oferta de recursos qualificados. 

“A indústria portuguesa só poderá manter as suas quotas nos mercados 

internacionais, se puder lutar com as mesmas armas: a promoção comercial 

externa deve continuar a ser apoiada, é função do Estado conseguir que a 

abertura dos mercados não seja unilateral e que as regras em que se baseia o 

comércio seja livre a respeitada.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - http://www.apiccaps.pt/ 
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3.3. CTCP – Centro Tecnológico de Calçado Português  
O CTCP foi criado em 1986 e actualmente desenvolve um conjunto de 

actividades na área da organização industrial, controlo da qualidade, certificação 

de empresas, qualificação de quadros e chefias intermédias, produção e vídeos, 

brochuras e manuais técnicos, ambiente, higiene e segurança no trabalho.  

Cerca de quinhentas empresas utilizam os serviços do CTCP, e mais ou menos 

70% dos projectos são apoiados por Programas de Incentivos, criados pelo 

Governo Português e/ou União Europeia. 

O CTCP é dos principais fabricantes de equipamentos para o sector do calçado, 

participando em projectos de desenvolvimento de novas soluções tecnológicas 

como o FACAP, o FATEC e o SHOEMAT, sistemas ShoeCad, corte por jacto de 

água (SampleJet, CutterJet, FlyJet, SintexJet), transportadores automáticos de 

corte, pré-costura e costura, sistemas de gestão de documentos, de comércio 

electrónico, de gestão administrativa e financeira, assim como, equipamentos de 

laboratório. 

Muitas são as empresas que colaboram com CTCP, como é possível verificar na 

imagem seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Empresas e entidades que colaboram CTCP 
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Existe também um Gabinete de Estudos que integra os seguintes serviços: 

 Vigilância Tecnológica, na tentativa de observar o estado da arte do sector 

e avaliar a sua evolução técnica e tecnológica; 

 Propriedade Industrial, assegurando a protecção legal dos bens de 

equipamentos e sistemas inovadores desenvolvidos pelas empresas 

nacionais de base tecnológica.  

Outras actividades desenvolvidas por este centro, passam por: 

 Resolução de problemas no sentido de aumentar a competitividade das 

empresas; 

 Auditorias tecnológicas, cobrindo todos os aspectos da produção e da 

tecnologia: qualidade das matérias-primas; estrangulamentos e logística 

da produção; processos e tecnologias usadas; eficiência dos processos 

fabris; mapas de controlo e verificação dos processos fabris; competência 

dos operadores e encarregados; 

 Auditorias de qualidade e produção limpa, 

 Analise de projectos de investimento e selecção de equipamentos; 

 Racionalização e modernização dos processos industriais; 

 Qualificação das chefias e quadros técnicos, em organização industrial e 

tecnologias da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 - http://www.ctcp.pt
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3.3.1. Sub-Projectos desenvolvidos pelo CTCP 
O FACAP, lançado em 1996, tem como finalidade dinamizar soluções 

tecnológicas desenvolvidas por empresas portuguesas em empresas nacionais e 

no estrangeiro.  

O FACAP foi o resultado de um trabalho conjunto com a APICCAPS, incluindo a 

participação da Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção do INESC, 

envolvida também em diversos sub-projectos, nomeadamente digitalização e 

controlo da qualidade por visão artificial, optimização do posicionamento 

(Nesting), sistema de execução fabril, máquina de referenciar por discos, 

máquina de vazar, etc. 

 

Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção do INESC, envolvida 

em diversos sub-projectos, 

Figura 22 - Diversos sub-projectos do FACAP, inseridos no CTCP 
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O FATEC - Fábrica de Alta Tecnologia para Calçado a ser desenvolvido pela 

Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção (UESP) -  pretende ser o rosto 

de uma segunda geração de novas soluções tecnológicas, vocacionadas para 

toda a cadeia de valor da indústria do calçado. O actual projecto FATEC surgiu 

na sequência do projecto FACAP que propõe estender-se à filosofia do projecto 

anterior. Envolvendo os fornecedores, penetrando na indústria de componentes e 

procurando resolver ou minorar alguns dos estrangulamentos crónicos 

detectados. Aposta no desenvolvimento de linhas integradas e automáticas para 

os vários subsectores da fileira do calçado e visa a implementação de 

verdadeiras unidades industriais topo de gama, a robotização e automação das 

operações fabris. A eliminação de operações manuais de movimentação e 

armazenamento, a ligação automática dos sistemas de informação das empresas 

envolvidas na cadeia de valor.  

 

O SHOEMAT – Cooperação entre empresas, entidades do sistema científico e 

tecnológico e universidades. Sai mais de vinte as entidades envolvidas neste 

projecto, centrado no desenvolvimento de novos materiais, permitindo um 

processo avançado de tingimento de peles, o desenvolvimento de têxteis 

funcionais de elastómeros e termoplástico, materiais para conforto térmico do 

calçado, melhoria da performance de poliuretanos reactivos, adesivos 

inovadores. Produtos de acabamento de base aquosa e aposta em novos 

produtos como sejam o calçado ecológico, couro verde ou materiais 

antibacterianos.   



 
 
 
 
 

 96

 
O SHOELAST 3D é um sistema de CAD, destinado à modelação e produção de 

formas para calçado. O sistema encontra-se em desenvolvimento no Centro de 

Computação Gráfica em cooperação com o Centro Tecnológico do Calçado e a 

SIACO (firma de produção de formas). Com este sistema pretende-se 

automatizar todo o processo de produção de formas. Importante também na 

produção de solas, desenho e corte de peles e estudos de design.  

As imagens seguintes apresentam o resultado do desenvolvimento de alguns dos 

sub projectos desenvolvidos no CTCP.  
 

 
 

Figura 23 - O resultado de alguns dos sub projectos desenvolvidos no CTCP 
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4. Entrevistas - opiniões em discurso directo  
No sentido de entender como é que os representantes das principais entidades 

do sector do Calçado; recolhemos os testemunhos de Dr. Alberto Costa - 

economista e professor da Universidade católica do Porto que elabora as 

estratégias para o sector do Calçado; Dr. Alfredo Jorge – economista, presidente 

APICCAPS, Eng. Leandro Melo  - presidente do CTCP). 

 

Dr. Alberto Costa – “Naturalmente que o Design deve ser compreendido de 

uma forma holística. Numa primeira fase, julgo que a falta de formação dos 

designers nas áreas da gestão, marketing e comunicação são o maior obstáculo 

do momento. A maioria dos designers não conhece o funcionamento empresarial 

e quando passam pelas empresas, o design que realizam não é coerente com as 

necessidades da empresa, pois desenvolvem colecções demasiado caras e 

pouco exequíveis industrialmente. Também é verdade que muitos empresários 

não conhecem devidamente as verdadeiras potencialidades do design. Então 

seria importante que se apostasse fortemente em termos de formação de 

disciplinas de gestão, estratégia e marketing para os designers. Relativamente 

aos empresários, gestores e outros quadros superiores, formação das reais 

potencialidades do design. 
Nos dois últimos anos não tem existido qualquer tipo de cooperação entre o CPD 

e APICCAPS, tendo em conta que as experiências anteriores não foram muito 

positivas, devido à falta de adaptação dos designers nas empresas. Talvez por 

essa razão a não integração de designers seniores nas equipas que realizam 

estudos sectoriais (de natureza estratégica, estatística e auditoria) da APICCAPS 

ou CTCP.”  
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Dr. Alfredo Jorge – “Apesar de não estar muito dentro da matéria entendo o 

Design ou estilismo, como uma ferramenta que permite a materialização das 

tendências do mercado e da necessidade latente do consumidor em produtos, 

cultivando o fenómeno da moda. Por isso, o designer deve ter um conhecimento 

bastante global e de grande sensibilidade, especialmente nas áreas da 

sociologia, na percepção do funcionamento das sociedades e da respectiva 

integração do individuo. Também a área da psicologia parece-me ser 

fundamental, conhecer a mente do consumidor de forma a criar produtos que 

correspondam às suas expectativas. Razões mais que suficientes para que os 

designers sejam bem pagos. Naturalmente que não podem ser esquecidos os 

conhecimentos industriais que permitem a criação de produtos de fácil produção, 

com menor custo possível e de valor acrescentado. 

A ligação do CPD e a APPICCAPS tem sido muito pontual. Existem designers 

contratados para integrar algumas empresas, no entanto não tem correspondido 

às expectativas. A falta de conhecimento empresarial é grande, por isso devem 

ser pensadas estratégias de aproximação dos às empresas e vice-versa, através 

de seminários, os empresários devem deslocar-se às universidades e dar a 

conhecerem as suas realidades, assim como aos designers deve ser dada a 

possibilidade de realizar o maior número de experiências nas empresas. Por 

outro lado, é também necessário mudar a imagem percebida e o real valor do 

produto nacional e apostar na formação devidamente qualificada na área do 

design. Os cursos que existem são numa vertente não superior, o que faz com 

que, quando uma empresa tem que fazer um investimento na área do Design vá 

ao encontro dos mais fiáveis, com experiência internacional.” 
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Eng. Leandro Melo – “O design é uma actividade fundamental, mas em pé de 

igualdade com outras disciplinas. Não é verdade que o design seja pouco 

explorado no sector, existem empresas baseadas apenas na estratégia de 

design e com muito sucesso. Mas o mercado mundial é constituído pelo 

somatório das estratégias. Se todas escolhessem a mesma a grande maioria 

seria mal sucedida, por isso não considero fundamental que o CTCP seja 

produtor de design. Se enveredasse por esse caminho iria servir um número 

muito limitado de empresas e para ser eficaz teria que produzir produtos para as 

dezenas de nichos, nos diversos mercados, onde o calçado português é vendido. 

Seria preciso um enorme batalhão de especialistas e o sucesso não seria 

garantido. É este facto que explica o insucesso do CPD, que nunca conseguirá 

ser o actor principal na área do Design, de um sector e muito menos de toda a 

indústria. Quanto muito será um bom suporte para uma ou outra empresa mas 

irrelevante.  

É tão verdade ainda dizer que não existe inovação sem design, como dizer que 

não existe design sem inovação. O importante é o que as empresas com o 

design, inovação, sigam uma gestão articulada e lucrativa no seu negócio. 

O CTCP não pode tentar transformar-se no centro de criatividade das 1000 

empresas para quem desenvolve produtos, vendidos nos 4 cantos do mundo aos 

mais variados preços. Mas o CTCP pode fomentar a inovação tecnológica e a 

eficiência da gestão, a melhoria da organização industrial, a formação de 

quadros que integrado com outros possam fazer melhor na eficiência global do 

sector.  

O CTCP dispõe de pessoas com formação em design, mas isso nem é o mais 

importante. Importante é verificar qual deverá e poderá ser o papel do CTCP e 

cumpri-lo, esperando que os outros façam o mesmo, completando-se o puzzle.” 
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5. Conclusão  
Neste novo jogo competitivo o Design e criatividade, assim como a capacidade 

adaptativa parecem fundamentais, para responder com rapidez aos novos 

contextos concorrenciais. É verdade que se tem assistido a uma automatização e 

especialização cada vez maior da produção de calçado a nível nacional. A 

concepção assistida por computador possibilita aos fabricantes, reacções mais 

rápidas às tendências de moda e às diferentes necessidades. A implementação 

destes pressupostos impõe uma forte formação/actualização dos recursos 

humanos, dotados das competências técnicas, profissionais e comportamentais 

permitindo dominar essas tecnologias. Mas, neste sector continua a ser reduzida 

a percentagem de quadros activos nas empresas nacionais, o que se repercute 

na insuficiência de competências ao nível do design e da gestão.  

Verificando os planos estratégicos e todo o trabalho desenvolvido pela 

APICCAPS e CTCP, destaca-se a inovação como a solução para o sector, mas o 

investimento na inovação é exclusivamente na área tecnológica, a utilização de 

ferramentas de gestão de design são praticamente inexistentes. Qual a razão? 

Esperemos encontrar uma resposta no decurso do próximo capítulo.  
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C A P I T U L O   I V 

 

1. Análise e Resultados  
“O capítulo Resultados destina-se a informar o leitor sobre as respostas que os 

dados obtidos forneceram, em relação às questões empíricas formuladas no 

início do trabalho”(66). Para analisar e discutir o tema central da pesquisa, o 

design como estratégia inovadora no sector do calçado, foi necessário 

estabelecer relações entre os dados obtidos, a questão central da pesquisa e o 

suporte teórico da revisão da literatura. Verificando-se a necessidade de validar o 

design como instigador da competitividade no seio do tecido empresarial.  

 

1.2. Sobre o Design 
A informação recolhida sobre a história do design demonstrou que cada país 

devido às suas características culturais e socio-económicas próprias, promove o 

Design de forma diferenciada. No entanto, para as empresas que desejam ser 

competitivas, o design deve ser entendido de forma global, integrado e 

participando nas diferentes funções de uma empresa, obrigando os profissionais 

de design a possuírem também conhecimentos em gestão de design. Assim 

como coerência estética, funcional e visual do produto/serviço, variáveis que 

geridas convenientemente conseguem maior quota de mercado e mais lucro. 

Aos profissionais (designers ou não) menos experientes sugere-se que tenham 

atenção às metodologias na realização dos produtos, espacialmente às 

preocupações éticas e sustentáveis.  

                                                 
(66) Mário Azevedo, M. (2000). Teses, Relatórios e trabalhos escolares, Sugestões para Estruturação da 
Escrita. Portugal: Universidade Católica Editora. (P. 21-22) 
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Respeitar as diferentes etapas de uma metodologia pode ajudar na justificação 

das soluções adoptadas e contribuir para o sucesso da integração do design 

numa empresa.  

Naturalmente que o design deve ser percebido como uma actividade 

fundamental no seio de qualquer empresa, mas integrado com outras áreas nas 

diferentes fases da cadeia de valor, participando no desenvolvimento e 

concretização das estratégias da empresa. 

Para o designer a sua integração no mundo empresarial é uma necessidade, 

Costa, D. (1998) (67) refere-se aos designers chamando-lhes a atenção que não 

devem dar prioridade aos interesses pessoais, mas essencialmente ao Design 

como prática duma actividade projectual e uma intenção que visa o interesse 

especifico da colectividade”(p.12). Carlos Aguiar acrescenta que os designers 

devem ter em conta entre outros factores a emotividade e “sedução” que são 

segundo ele, uma fórmula poderosa na ligação entre os produtos e os seus 

utilizadores. “Ser capaz de encontrar esta maioridade operacional sem esquecer 

os generosos valores humanos e culturais que estiveram na sua origem é 

claramente o desafio que a industria do novo milénio irá pedir ao design industrial 

português e que ele deverá estar pronto a assumir” (68). Também Peters, T. 

(2004) defende o design cada vez mais próximo das emoções e da empresa, 

tocando os sentidos e aliado à inovação, entrando simultaneamente num mundo 

da estratégia.  

                                                 
(67)Daciano, C. (1998). Design e mal-estar. Lisboa: CPD.(p.12)  
 (68)Aguiar, C. (2000). Design industrial, Território de Equilíbrio entre Racionalidade e Sedução. O Tempo do 
Design, anuário. Lisboa: CPD. ( p.90-91) 
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Kelley & Littman (2007) referenciam também as emoções, quando escrevem que 

“as modernas organizações comerciais que exploram as marcas também sabem 

contar uma boa história.” “Quer tenhamos plena consciência quer não, as 

empresas estão constantemente a contar histórias aos seus clientes, aos seus 

parceiros e a si próprias. Há a história de uma excelente colaboração, a história 

de um novo produto ou de um serviço completo – mesmo a história clássica de 

um magnífico empreendimento iniciado numa garagem” (69).  

Então é possível afirmar que, cada vez mais o design deve ser capaz de 

compreender, sociológica e culturalmente, o espaço onde se insere, conjugando 

o conhecimento histórico com a capacidade criativa que virá a influenciar o 

futuro. 

Daí a igual importância que deve ser dado aos hábitos dos consumidores e da 

forma de estar dos produtos/serviços no mercado, criando diferentes “estilos de 

vida”(70). Também os designers têm um papel fundamental na criação da 

identidade dos novos produtos/serviços, com a inserção de valores sustentáveis 

na sociedade. Gimeno, J. (2001)(71), escreve sobre a importância das função de 

gestor de design destacando as principais competências, como difundir as 

tendências e formar opinião da visão estratégica, gerir a imagem corporativa. 

Gerir e motivar projectos inovadores. 

                                                 
(69)Kelley & Littman (2007). Dez Faces da Inovação, O poder da criatividade e da inovação na empresa. 
Portugal:  Editorial Presença. (p.209) 
(70) O “estilo de Vida” é pode ser definido como um conjunto integrado de práticas que satisfazem as suas 
necessidades utilitárias, mas que dão forma material a uma expressão particular de auto-identidade. Os 
estilos de vida traduzem-se em práticas rotineiras, como hábitos de vestir, comer e outros modos de agir 
que definem o modo de ser, influenciando na construção e reconstrução da própria identidade. Podendo-se 
atribuir ao consumo de bens o desenvolvimento “genuíno” do ser, substituindo a essência pela aparência.  
(71) Gimeno, J. (2001). La Gestión del Diseño en la Empresa. Madrid: Mc GrawHill 



 
 
 
 
 

 104

 

1.2.1. O Design em Portugal 
Numa perspectiva nacional foi possível verificar, que além de tardia a evolução 

do design tem sido lenta e com lacunas a diversos níveis. No estudo “Observar o 

Design”(72) foram detectados os motivos principais que afectam o exercício da 

actividade do design e dificultam a sua adopção, que passam por: 
- Um confuso entendimento do significado do design por parte dos diversos 

intervenientes, empresários, políticos, designers, entre outros; 

- A falta de estratégia e planeamento na utilização do design como 

instrumento de diferenciação; 

- A deficiente formação e informação ministrada aos designers sobretudo no 

desequilíbrio entre a vertente criativa e a vertente funcional; 

- A escassa informação sobre a actividade do design e deficiente circulação 

da informação existente no meio empresarial; 

- O desconhecimento das infra-estruturas existentes, como centros 

tecnológicos e/ou a possibilidade de parcerias; 

- A deficiente regulamentação da actividade do designer, assim como, a 

falta de estruturas de apoio à criação e à produção de design; 

- A fraca credibilidade e visibilidade do design português, por parte do 

tecido empresarial; 

- A concorrência directa de países com “indústrias de design”. 

Analisando os dados recolhidos no estudo “Observar o Design”(73), os respectivos 

programas de ensino dos cursos de design e a inexistência da disciplina de 

gestão de design, as iniciativas à inovação a nível nacional, como ADI (74), 

IAPMEI (75). Apesar da OCDE (1982) propor uma definição de inovação que 

coloca o design no centro. 

                                                 
 
(73)  CPD (2000). Observar o Design. Lisboa: C.P.D. texto inédito. (p.21) 
(74) ADI, Agencia de Inovação - www.adi.pt  
(75) IAPMEI O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, www.iapmei.pt.  
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O cruzamento de todos dados relativos à fundamentação teórica recolhida. É 

possível verificar que o design nacional, funciona essencialmente como uma 

actividade de carácter individual e que no entantodeve ser percebido e aplicado 

como uma disciplina de carácter multidisciplinar, como é possível verificar na 

figura 24 e 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coerência produto/serviço 

Preocupações  
Estéticas 

Preocupações  
Funcionais 

Preocupações Éticas 
Sociais/Culturais/Ambientais 

Metodologia Projectual 

Brifing/Proposta 

D.gn Industrial/ 
Produto 

Actividade de carácter individual 

Design em Português 

D.gn Equipamento/ Embalagem/ 
Moda/Urbano 

D.gn Comunicação/Gráfico/ 
Multimédia 

Figura 24 – Gráfico da actual aplicação do Design no Tecido Empresarial Nacional 
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Coerência visual/Design Total 
Filosofia Design 

Preocupações  
Estéticas 

Preocupações  
Funcionais 

Preocupações Éticas 
Sociais/Culturais/Ambientai

Metodologia 

Actividade de carácter multidisciplinar 

Design 

Brifing/Proposta 

D.gn Industrial/ 
Produto 

D.gn Equipamento/ 
Embalagem/

D.gn Comunicação/Gráfico/ 
Multimédia 

Implementação do G.D. empresa 

 

Imagem Coordenada Design Comunicação 
Produto

 

D.gn Produto/serviço 

Estratégias de Design 
(diferenciação nas dif. Fases cadeia 

valor)

 

Inovação/Design 
 

Gestão 

 
Diferentes acções de Design  

Figura 25 – Uma proposta de aplicação do Design no tecido empresarial a nível nacional 
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Para que o Design Nacional passe a ser uma actividade integrada no tecido 

empresarial, é importante que os diferentes intervenientes compreendam a 

necessidade da coerência visual, aliando design à gestão de tal maneira, que no 

final, a imagem do produto, a sua comunicação e a imagem coordenada (da 

própria empresa) sejam coerentes. Conseguindo que a mensagem 

percepcionada pelo consumidor, coincida com a que foi criada e desenvolvida 

pela estrutura empresarial.  

O primeiro passo é olhar o design como uma actividade multidisciplinar e 

implementá-lo na gestão da empresa, através de estratégias de inovação e 

design, posteriormente desenvolvidas e dinamizadas pelos diferentes 

departamentos, de forma partilhada e aberta, permitindo as adaptações 

necessárias. Realçando novamente, a importância do designer com formação 

teórica e prática ao nível da gestão de design (76).  

É urgente que todos os responsáveis (designers, docentes, gestores, 

empresários, políticos, empreendedores) adoptem politicas de inovação, mas 

atribuindo ao design um lugar central, devendo-se simultaneamente ajustar os 

programas curriculares de determinados (Cursos Superiores de Design), 

introduzindo a disciplina de gestão de design com uma vertente teórica e prática. 

Existem bons exemplos como o sistema da Faculdade de Design de Milão, que 

permite aos designers terem competências suficientes para operarem em 

contexto profissional e fazerem parte integrante da estratégia 

politica/empresarial.  

                                                 
(76) Será suficiente uma disciplina de Gestão de Design ministrada somente um semestre no terceiro ano e 
muitas das vezes como cadeira opcional, ou ministrada através de acções pontuais? 
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Utilizando as ferramentas de design para promover a diferenciação, tendo em 

conta os três grandes campos de acção inscritos na actividade de design: 

- Design Industrial do Produto, que determina as características do produto, 

juntando a experiência, os conhecimentos técnicos de produtos e dos 

processos de fabrico do Designer, às previsões do Marketing; 

- Design Comunicação do Produto, que permite criar melhores condições 

para identificar e reconhecer a marca (catálogos, anúncios, stands, 

embalagens etiquetas e outros elementos auxiliares) promove produto 

chamando-o à atenção dos potenciais consumidores; 

- Design Imagem corporativa, com a finalidade de potenciar a identidade da 

empresa e transforma-la em valor para o mercado. 

Mas não são somente os cursos de design que devem sofrer alterações, também 

os cursos de economia, gestão e marketing, devem integrar disciplinas de gestão 

de design, não para se tornarem especialista na matéria, mas para conhecerem 

as potencialidades do design e poderem utilizá-las nas tomadas de decisão. 

Para concluir, reforçamos as conclusões do ponto seis do primeiro capitulo, da 

necessidade de aproximar o design da gestão, a cooperação e partilha de 

saberes, informar e formar para o design. 
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1.3. O Sector do Calçado e o Design 
Na recolha de dados sobre o sector verificou-se que as empresas mais 

competitivas desenvolvem estratégias, cujo as respectivas acções obrigam a 

terem estruturas com conhecimentos sobre as necessidades e gostos dos 

consumidores, assim como nas diferentes áreas disciplinares e apostam na 

inovação de produtos/serviços, utilizando materiais específicos, facilitando a 

marca na conquista de determinado segmento e na diversificação do produto, 

desenvolvendo acessórios e novos conceitos como Sportlifestyle, contribuindo 

para a fidelização dos clientes e simultaneamente, permitindo maior margem de 

lucro. Evoluindo na cadeia de valor, explorando o beneficio de cooperação 

através de redes globais, conseguindo controlar os principais canais de 

distribuição. 

Segundo os dados analisados nos diferentes estudos elaborados para 

APICCAPS, o sector tem-se afirmado nos últimos anos como uma indústria de 

forte crescimento em termos internacionais, evidenciando elevados níveis de 

produção e exportação nos vários segmentos do calçado mundial de couro, onde 

os produtos nacionais tem maior destaque, apesar da marca “Shoes from 

Portugal” não ter resultado, como estratégia de diferenciação dos produtos de 

origem portuguesa. Sabemos que uma marca, representa essencialmente a 

“promessa” de entregar ao cliente um conjunto de atributos, mas quando esses 

atributos apesar de reais, não estão concertados com o sistema visual de 

Mozota, B. (1990) e não forem articulados com as estratégias de marketing e 

comunicação, a implementação da marca tem maiores probabilidades de falhar, 

ainda mais quando se trata de uma marca que tenta representar um sector.  
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Acreditamos que quando a maior parte das empresas do sector do calçado 

aliarem o design à gestão, o sector estará apto para criar a marca Shoes from 

Portugal. 

O couro é uma matéria prima de excelência nacional. Se os fornecedores das 

matérias-primas nacionais trabalhem em rede com os fabricantes, no sentido de 

realizarem projecções antecipadas do que produzir e os fabricantes 

encomendarem os diferentes componentes antecipadamente, provavelmente não 

haveria necessidade de recorrer-se à importação. Simultaneamente, os 

designers podem estudar outras formas de rentabilizar a excelência nacional que 

é o couro. 

A nível tecnológico, o trabalho desenvolvido pela APICCAPS e CTCP, tem sido 

notório, mas achamos a aplicação nos produtos tem sido menos satisfatória 

como se pode verificar na figura 23 (o resultado de alguns dos sub projectos 

desenvolvidos pelo CTCP). No entanto, acreditamos que melhores resultados 

são possíveis de obter, com inclusão de designers nas equipas e aliando o 

design, gestão e tecnologia, desenvolvendo estratégias integradas na criação de 

produtos verdadeiramente inovadores, aliados ao desenvolvimento de 

determinadas tecnologias. 

Outro aspecto a melhorar e apostar (tal como o Plano Estratégico 2007-13 

confirma) é na requalificação e especialização dos recursos, também os 

programas dos diferentes cursos estão desajustados às necessidades actuais, 

direccionados muito para experimentação e criação de autor, onde o design e 

gestão do design são praticamente inexistentes.  

Relativamente à tipologia de negócio, como já anteriormente foi referido, grande 

parte das empresas limita-se a responder às encomendas subordinadas ao 

desenho e dimensão de séries impostas pelos clientes.  
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No entanto, começam a surgir empresas que têm apostado na renovação do 

produto com colecções próprias e criação de marcas. Acreditamos que esse é o 

caminho que os empresários devem ser empreendedores, seguir (mas não 

copiar) os bons exemplos de empresas nacionais e internacionais, 

desenvolvendo os seus próprios negócios. Por isso, torna-se urgente introduzir e 

credibilizar o design nacional junto dos empresários, pois, como já foi 

referenciado no primeiro capitulo e também verificado pelas entrevistas, o design 

continua distante da realidade empresarial. 

É de lamentar que na composição das diferentes equipas de trabalho da 

APPICAPS e CTCP não constem designers, mas as entidades assumem tal 

necessidade como se pode verificar no Plano estratégico para a Industria 

Portuguesa do Calçado do século XXI 2007-13. Reforçando a urgência de 

aproximar designers e empresários. Por outro lado, segundo estudo solicitado 

pela APICCAPS, a orquestração foi apontada como a solução principal na 

dinamização do sector, através de uma entidade reguladora, com a função de 

dar suporte às relações de proximidade cliente-fornecedor, articulando as 

iniciativas com outras entidades, potenciando a proximidade de clientes ao nível 

global, como por exemplo, através do conceito de feira Virtual na divulgação de 

catálogos.  
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Figura 26 -– Novos modelos de negócio e marcas, adaptado de estudos da APICCAPS 

Figura 27 – Gestão de Design integrado nas diferentes fases da Cadeia de Valor 

Marca é o reflexo de todas as acções 
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Propostas que achamos importantes, no entanto, acreditamos que o sucesso do 

sector, além da “Orquestração” necessita que o design seja integrado nas 

diferentes fases da cadeia valor. As marcas de sucesso não devem deter-se em 

são acções isoladas em determinadas fases da cadeia de valor.  

Também a marca Geox prova que o design pode ser integrado em toda cadeia 

de valor. 

A marca nasceu de um componente tratada com tecnologia especifica, 

membrana em teflon entre a sola e a palmilha permitindo a circulação do ar, 

(micro-orificios que eliminam a transpiração, ao mesmo tempo que uma 

membrana repele a água do exterior). Ponto de partida na diferenciação, que 

permitiu a notoriedade que todos conhecemos. Seguindo este exemplo é 

possível sugerir que o CTCP venha a ter condições para ser o impulsionador de 

casos idênticos, visto que é detentor de uma estrutura excelente ao nível 

tecnológico.  
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1.4. Design uma Estratégia Inovadora 
Nesta fase do trabalho e aproveitando os resultados de diferentes estudos 

realizados pela APICCAPS, é possível delinear um conjunto de oportunidades 

para as empresas do sector do calçado, tendo como base o design integrado nas 

diferentes fases da cadeia de valor: 

 
Nível de Componente e Produção 

 Redesenhar novas competências ao nível de serviço, flexibilidade/ 

agilidade de resposta ao fornecimento de matérias-primas; 

 Direccionar a criação de produtos/serviços para gamas média-alta, 

utilizando elementos diferenciadores (culturais, artesanais, novas 

tecnologias) com parcerias fortes (entre empresas de diferentes 

dimensões, universidades, associações); 

 Sesenvolver relações pró-activas (orquestração/aceleração cadeia valor); 

 Apostar no outsourcing ao nível da produção, diminuindo o risco, 

permitindo usufruir de economias de escala e diversidade de produtos 

(dado que se coloca encomendas em simultâneo em múltiplos clientes); 

 Desenvolver competências de gestão, design e marketing, articulando 

diferentes saberes, permitindo inovar ao nível da gestão das operações ao 

nível dos componentes e produção, com o apoio da tecnologia e dos 

sistemas de comunicação e informação. Simultaneamente produzir 

pequenas séries, dando resposta rápida às diferentes necessidades. 
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Nível do Distribuição e Retalho 
 Inovar ao nível da distribuição, apostar em canais mais directos (Internet) 

para promover o produto/serviço e os valores da marca, assim como a 

proximidade com o cliente, incluindo pontos de venda próprios, ou em 

parceria com mais uma ou duas marcas.  

 Afirmar-se no retalho como um tipo de negócio, com uma estrutura 

económica diferente e inovadora da actual, com a possibilidade de ser 

obtida por aquisição, licenciamento ou por criação de raiz, ou ainda a 

agregação de lojas independentes (que passarão a ter uma marca única).  

 Utilizar estratégias de interacção (como exemplo da Fly London com a 

colocação da ligação à Internet na sua loja), proporcionando ao cliente 

experiências únicas.  

 Apostar na parceria com pequenas cadeias de retalho no âmbito 

geográfico alargado/internacionalização, através de produtos 

complementares, como por exemplo a cadeia de retalho de vestuário. 

 

Nível Design  
 Reavaliar e reestruturar o desenvolvimento de marcas já estabelecidas ou 

em desenvolvimento, via licenciamento de produtos. 

 Criar, desenhar e gerir marcas de raiz. 

 Desenhar novas soluções de valor acrescentado nas diferentes fases da 

cadeia de valor, integrando a gestão do design na política empresarial. 

 Participar no plano estratégico da empresa, apostando em estratégias 

inovadoras de qualidade, produto e comunicação, desenhando novas 

formas de abordagem ao mercado, como por exemplo descrito da Puma. 
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 Participar e gerir a imagem coordenada da empresa, integrando-a com 

imagem do produto e respectiva comunicação. 

 Apostar na criatividade através da criação de produtos mais inteligentes, 

ecológicos, culturais, ajudando na criação de uma identidade cooperativa 

nacional. 

 Criar e desenvolver novas experiências “de calçar sapatos” 

 Desenvolver a interactividade através dos canais de multimédia, 

promovendo a proximidade e comunicação com o cliente. Utilizando esses 

canais como pontos de venda e podendo permitir ao cliente a criação do 

seu produto exclusivo. 

Acreditamos que o design pode ser uma mais-valia para o desenvolvimento da 

economia nacional. Está na hora de todos compreenderem o real valor do 

design! Peters, T. (2003) (77), afirma “Chegou a Era da Estética! O Design 

Impera!” Em que a Cadeia de valor deve ser fortalecida com soluções integradas, 

mas com algo mais, nas soluções apresentadas aos clientes, destacando a 

importância das dimensões “estéticas” geralmente negligenciadas nos processos 

de sistemas. “É necessário fornecer experiências memoráveis”. Em vez de 

alimentar o ideal de “cliente satisfeito” é tempo de criar uma “experiência com o 

cliente” O autor vai mais longe “Alguém poderia escrever que a utilização de 

“experiência” em vez de “serviço” é uma questão de “desvio da semântica”, pois 

qualquer oferta de serviço é uma “experiência”. Mas as palavras segundo autor 

podem mudar tudo. A palavra experiência é mais holistica e completa, mais 

emocional. Uma experiência é um evento, uma aventura, um fenómeno que 

desperta a alma, levanta o espírito como por exemplo a Nokia, Nike, Lego, Virgin, 

“são mestres de experiências”. A maioria das pessoas considera o design uma 

coisa superficial, algo que embeleza, uma reforma cosmética. Mas a Apple, Sony 

Nokia é a antítese disso, o design é guiado por princípios, delineando o 

empreendimento e a proposta de valor fundamental.

                                                 
(77) Peters, T. (2003). Reimagine, Excelência nos negócios numa era de desordem. Brasil: DK Futura. (p.116-126) 
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1.5. Uma História – Uma Experiência 
Ainda na sequencia da perspectiva de Tom Peters sobre a utilização do Design 

como “criador de experiências” e ainda como justificação para os mais cépticos; 

Sendo verdade que o Design e a criatividade podem estar ao acesso das mais 

pequenas empresas, apresenta-se uma passagem do livro Tom Kelly e Jonathan 

Littman (2007) “Uma resposta à «Escassez de ideias» …uma pequena sapataria 

chamada Archrival, em Mill Valley, na Califórnia, que se afasta dos moldes 

tradicionais”. “…, Não parece muito diferente das outras lojas de calçado 

desportivo,” “... Mas centenas de atletas e treinadores acreditam na Archrival. Há 

muito que o co-fundador Peter Van Camerik percebeu que o seu principal 

produto são os sapatos desportivos, mas o que ele vende realmente é prestação 

de cuidados – uma mistura homogénea de serviços e perícia. A Archrival 

orgulha-se de vender alguns dos melhores sapatos para atletismo existentes e 

de conhecer as pequenas diferenças que tornam um par mais adequado a um 

determinado tipo de pé e não a outro. O pessoal explica as diferenças do Design 

“…Peter pede a um cliente que fique em peúgas para poder avaliar rapidamente 

se os seus pés têm um arco neutro ou demasiado pronunciado, ou são 

simplesmente chatos. Observa depois como ele caminha, para ver se coxeia ou 

se tem outro problema. Mede os pés ao cliente e pergunta-lhe se corre, joga 

ténis, futebol, ou faz caminhadas. Depois, por via de regra, vai buscar um único 

par de sapatos (a sua selecção com base na informação é fulcral para o serviço). 

Normalmente assentam bem e puxamos prontamente do cartão Visa. Peter 

prepara o seu pessoal para não vender um par de sapatos enquanto não tiver «a 

história dos pés», a biomecânica. «Mal compreendemos a história», refere Peter, 

«podemos receitar os sapatos certos.» 
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As mães e os pais levam os filhos a comprar ténis para brincar, chuteiras e tudo 

o mais (diversos pais mandam mesmo os filhos sozinhos com um cartão de 

credito e um bilhete para o Peter). Alguns clientes referem que há mais de uma 

década que não compram sapatos noutro lado. «Entro e digo ao Peter preciso de 

um novo par», conta um cliente fiel.  

«Ele vai buscar os sapatos e assentam-me que nem uma luva. Nem pergunto o 

preço.» Compare com o concorrente mais próximo – uma loja de calçado 

desportivo barato – e terá muita sorte se encontrar um funcionário que lhe traga 

dois tamanhos. Quando inquirido sobre a diferença entre os dois pares (um era 

para caminhar, o outro para correr em pista), um empregado de ar aparvalhado 

disse a um potencial cliente: «Este tem mais sola.» Peter refere que vende 

sobretudo a pessoas «escaldadas», que tiveram más experiências em lojas 

baratas….” 

“Não tenta impingir marcas mais prestigiadas nem os modelos mais caros…” 

“Peter vende o sapato certo que calça bem. Há mais de duas décadas, Peter 

convocou os principais podólogos, ortopedistas e fisioterapeutas de Martin e São 

Francisco e impressionou-os com os seus conhecimentos. Hoje tem mais de 

vinte referências diárias de médicos e clínicas – clientes que entram com uma 

receita de sapatos. Peter contratou até um jovial podólogo reformado para 

trabalhar na loja, ajudando os clientes a adquirir o calçado mais indicado e 

esclarecendo-os sobre os cuidados e saúde dos seus pés….” 

“A Archrival não gasta praticamente nada em publicidade e, no entanto, tem um 

negócio em expansão. As margens de lucro são excelentes, visto a perícia e o 

serviço extra da Archrival tornarem praticamente desnecessário baixar os preços.  
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Mais importante, a tónica da Archrival no serviço ao cliente faz com que os que já 

conhecem a loja adquiram múltiplos pares de sapatos ao longo do ano e 

convidem os amigos a ir visitar a loja. 

Se um negócio comum, como é o caso da venda a retalho de sapatos, pode 

tornar-se o fulcro de uma empresa próspera e criativa, é possível melhorar 

praticamente qualquer sector “(78). 

                                                 
(78) As dez faces da inovação, o poder da criatividade e da inovação na empresa, editora presença, Maio 
2007, pág.197 
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2. Considerações finais 
A tecnologia ao nível do sector tem tido uma evolução extraordinária, mas 

também já está provado e verificado que a tecnologia por si só não cria 

diferenciação. Verificou-se também que somos detectores de excelente 

qualidade em matérias-primas como por exemplo o couro e o esforço na 

modernização do sector. O actual plano da APICCAPS propõe a inovação como 

a grande aposta. Condições propicias para que os diferentes dirigentes agentes 

(APPICAPS, CTCP, CPD, IAPMEI, ICEP, poder politico, empresários e 

designers, Gestores) se unam e dinamizem verdadeiramente o sector, tornando-

o competitivo no mercado global. Participando na construção gradual de uma 

identidade nacional e credibilizar o produto português e então apostar na marca 

nacional. E concretizar as propostas apresentadas no actual Plano Estratégico 

para o Calçado. No entanto outras acções são também necessárias, como a 

requalificação dos recursos humanos e com competências para trabalhar com 

ferramentas da gestão de design. 
Naturalmente que este processo não é facilitado tendo em conta, a evolução do 

design nacional como uma actividade mais elitista, próxima de uma expressão 

exclusivamente criativa. Distante da realidade económica e de acesso às 

empresas de menor poder financeiro. Por outro lado também é verdade que as 

entidades representantes do design como CPD, pouco tem promovido e 

trabalhado na aproximação do design à industria, promovendo acções pontuais 

que contribuem sim para distanciar o design. Também é do conhecimento geral 

que o Estado apoia cada vez menos, financeiramente o CPD impossibilitando a 

realização de estratégias continuadas. Mas o Estado proclama a inovação como 

factor essencial para o desenvolvimento da nossa economia e o que tem feito? 

Apostado na tecnologia. Mais uma vez se verifica que a falta de conhecimento 

das reais potencialidades do design como ferramenta verdadeiramente 

inovadora. 
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C A P I T U L O V 

 
1. Átomo Design Total 
1.1. Antecedentes 
A propagação das redes de comunicação dos meios audiovisuais (telemóveis, 

internet) fez entrar na intimidade de milhões de lares em todo o mundo, 

permitindo a proximidade do que antes era considerado afastado e estrangeiro. 

Actualmente considerado familiar mas sem vivência pessoal da realidade, em 

que o individuo é mais espectador do que participante, fenómeno que contribui 

para a definição do conceito globalização em que vivemos actualmente. Onde 

cada vez mais as sociedades estão conectados por sistemas e redes de 

comunicação, informação, transporte e até mesmo quadros de valores. Mas por 

outro lado, o factor globalização tem promovido o reaparecimento de identidades 

culturais próprias. Confundindo o que são características de um pais ou de uma 

região em particular, quando referimos ao Design Italiano pensa-se em Milão,  o 

sector do calçado ao norte de Portugal. Então é possível verificar que regiões de 

menores dimensões podem contribuir, grandemente na imagem do país a que 

pertencem. Traduzindo-se num acréscimo de responsabilidade para as 

empresas, produtos e serviços que são colocadas no mercado. Segundo Peters, 

T. (2003) encontramo-nos num momento de transição devido ao fenómeno da 

globalização e da forma como os media, Internet e telemóveis entraram na vida, 

não só das empresas, mas também de toda a sociedade. Provocando de tal 

forma transformações que muitos de nós não sabemos como gerir, segundo o 

mesmo autor, a solução passa por reimaginar novas formas de viver a vida e os 

negócios. Por exemplo, criando empresas de burocracia reduzida, geridas 

interna e externamente pela Internet, ou então, empresas com Departamentos 

“estimulantes” dependentes dos serviços criativos, como “IDEO”, em que cada 

departamento da organização possui talentos audaciosos, diferentes e criativos 

na execução de “projectos UAU” que “deixam a marca no universo dos 
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imortais”(79). Verifica-se então que as novas realidades obrigam à utilização de 

novas ferramentas para tornar os produtos/serviços mais competitivos e 

diferenciados. Sendo a disciplina do design ferramenta útil e verdadeiramente 

diferenciadora. 

Numa reflexão profunda, tendo em conta todo trabalho realizado, a experiência 

profissional e pedagógica adquirida, assim como testemunhos de diferentes 

autores (Mike Press, Rachel Cooper, Mozota, Pugh, Tom Kelly, João Branco, 

Carlos Aguiar, Paulo Maldonado), conduziu-nos à reimaginação de um modelo 

baseado no design, que apresentasse uma dinâmica de design integrada numa 

empresa/organização. Um modelo compreensível em termos visuais e de 

linguagem acessível ao tecido empresarial. Numa primeira fase analisou-se 

outros modelos existente orientados também pelo design. O modelo de gestão 

de design de Mozota, B. (2003), corresponde a três níveis de decisão 

(operacional, funcional, estratégico) coordenados por um gestor design que deve 

ter em conta, os objectivos definidos pela empresa e o lugar do design na cadeia 

de valor, sendo posteriormente encontradas, as acções adequadas para fazer 

corresponder a missão da empresa com o sistema visual da empresa (Design 

produto/serviço, comunicação do mesmo e imagem coordenada da empresa). 

Outra proposta analisada foi a de Pugh (1990), de larga experiência prática como 

gestor de diversos projectos, a sua principal preocupação incide na procura de 

uma visão total das actividades de projecto, criando o modelo “Total Design”, 

composto por um conjunto de seis etapas essenciais, todas elas interactivas e 

aplicáveis a qualquer tipo de projecto (independente da disciplina). Cada etapa é 

representada por um cilindro significando que nela são empregues um conjunto 

de conhecimentos compostos por diferentes visões parciais.  

                                                 
(79) palavras proferidas por Steve Jobs da Apple. No livro de Peters, T. (2003). Reimagine, Excelência nos 
negócios numa era de desordem. Brasil: DK Futura. 
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1.2. A Proposta 
O processo de desenvolvimento de produto/serviço passa pela criação de um 

conceito a partir das informações do mercado até à definição final do produto.  

Desenhamos então, o sistema dinâmico de trabalho da gestão de design, 

integrado no processo estratégico duma empresa/organização. Para tornar o 

funcionamento do sistema compreensível, criamos uma dinâmica visual baseada 

no “átomo”(80), pelas suas propriedades dinâmicas e de adaptação. Atribuindo o 

nome de Átomo de Design Total, gerador e dinamizador de estratégias 

inovadoras, activado por três electrões; Estratégico, Táctico e Operacional.  

Ao núcleo do Átomo assentam três princípios orientadores: 

▫ Os Recursos existentes que vão desde recursos físicos (espaço, 

máquinas, etc.), aos recursos humanos e a respectiva formação, gestores, 

financeiros, entre outros, que fazem parte da empresa.  
▫ A cadeia de Valor que corresponde ao funcionamento da empresa e os 

processos inerentes. Desde aquisição dos componentes, concepção 

produto/serviço até à respectiva aquisição por parte do consumidor, 

devendo integrar princípios de ética ambiental, social e cultural.  

▫ A administração quem toma decisões estruturantes e detêm a última 

palavra.  

Este núcleo deve ser constituído por uma equipa com formação diversificada, 

incluindo Gestor Design.  

                                                 
(80) Significado Átomo – é a mais pequena parte da substância que pode ser isolada sem mudar as suas 
propriedades físicas e químicas. Constituem-na um ou vários átomos que pela natureza, numero e 
disposição lhe conferem as suas propriedades físicas e químicas. Nos gases as moléculas movem-se 
independentes umas das outras, no líquido as moléculas encontram-se muito mais próximas, no sólido as 
moléculas não podem mover-se e ocupam um lugar bem determinado na malha cristalina. 
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Figura 28 - Modelo Dinâmico de Gestão de Design – Átomo de Design Total 
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Compete à equipa multidisciplinar dinamizar os três electrões “Estratégico, 

Táctico, Operacional”. Conforme a dimensão da empresa a equipa principal 

(núcleo) poderá recorrer-se de outras equipas também multidisciplinares de 

preferência, mas com competências mais especificas para desenvolverem parte 

das estratégias determinadas pelo “núcleo”(81).  

Cada um dos electrões tem funções especificas, como é possível verificar: 

 

O electrão Estratégico - Tem como função Interpretar, Determinar e Verificar: 

 

Interpretar informações internas e externas (realizar análise swot, tendências de 

mercado, tecnologias, matérias-primas, etc.).  

Determinar o caminho, Missão e Visão, tipologia de estratégias (pró-activas, 

reactivas, mistas), o nível de Integração do Design na empresa.  

Verificar as decisões finais e reajustá-las, se for o caso, tendo em conta os 

recursos existentes na empresa (Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financeiros, 

Matéria-prima, entre outros) e os recursos necessários, assim como os Recursos 

Financeiros disponíveis. 

 

Sugestão de acções: 
 Inovar nos comportamentos de gestão e empreendedorismo. 

 Instalar a gestão de design, permitindo articular os objectivos de Design com 

as restantes disciplinas, extinguir os níveis hierárquicos e introduzir designers 

nas equipas de gestão; 

 Participar na formulação do planeamento estratégico, criando e desenhando 

uma nova filosofia/politica interna, tendo em conta os produtos/serviços a 

                                                 
(81) O núcleo que corresponde à principal equipa de trabalho, tem à partida variáveis que são inerentes à 
estrutura da própria empresa como os recursos humanos, a composição e característica da administração, 
ou dos produtos e serviços que desenvolve e estão integrados numa dinâmica da cadeia de valor. Além 
destes factores a composição da equipa nuclear também será condicionada pelos conhecimentos, 
experiências e vivências de cada elemento participante na equipa, que por sua vez, influencia na análise 
dos dados e informação recolhida a nível externo e interno da empresa, e na prioridade ou não com os 
princípios éticos (ambiental, cultural e social). 
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desenvolver, comunicação dos mesmos e a imagem coordenada da 

empresa; 

 Promover o equilíbrio entre social/cultural, ecológico e económico 

(envolvimento entre empregados/clientes, local, mercado, ambiente). Ter 

presente a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável; 

 Desenvolver estratégias de qualidade, inovação e comunicação, apostando 

noutras fases da cadeia de valor, como componentes, design, distribuição ou 

retalho;  

 Coordenar e desenvolver acções de parceria, cooperação, outsourcing e 

articulação da cadeia de valor; 

 Determinar estratégias de comunicação nos novos canais de comunicação, 

no sentido de promover a proximidade com o cliente, permitindo conhecer 

gostos e necessidades e simultaneamente fidelizá-lo ao produto/serviço. 
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O electrão Táctico - Tem a função de escolher as melhores “tácticas” para a 

concretização das estratégias anteriormente delineadas, sendo necessário 

Diferenciar, Elaborar e Avaliar: 

 

Diferenciar através das opções estratégicas consideradas, que podem ir desde 

reestruturamento de processos à criação novos produtos, cooperação com 

universidades, aposta em novos canais distribuição ou utilização de novas 

matérias-primas; 

Elaborar o processo de dinamização das acções propostas, definindo a escolha 

da respectiva equipa de trabalho interna ou externamente, os diversos recursos 

necessários, as prioridades ao nível do design (industrial, comunicação, ou 

ambos), os planos específicos de cada uma das disciplinas (design, gestão, 

marketing, gestão operações); 

Avaliar as decisões tomadas em conjunto e reajustá-las, se for o caso, tendo 

especial atenção aos custos e recursos (humanos, físicos, tecnológicos, 

financeiros, matéria-prima, etc.) necessários. 

 

Sugestão de acções: 
 Escolher a equipa de trabalho com base nas opções determinadas 

anteriormente e sempre que possível de carácter multidisciplinar de forma 

a integrar e desenhar, produtos, processos, recursos, inovadores criativos; 

 Realizar as adaptações estruturais (físicas, tecnológicas) necessárias às 

propostas delineadas; 

 Determinar normas para a imagem da empresa e para o futuro manual de 

normas; 
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 Decidir o processo de abordagem no mercado ao nível das diferentes 

fases da cadeia de valor, tipologia de produto e segmentos. 

Simultaneamente verificar a necessidade de produção própria ou não e da 

produção de pequenas séries assim como, o tipo de comunicação; 

 Determinar formas de cooperação, parcerias, tirando partido da economia 

de escalas, pensando sempre na oferta de «experiências únicas» ao 

cliente; 

 Verificar as opções tomadas tendo em conta, aspectos financeiros e 

ajustar aos recursos possíveis. 
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O electrão Operacional – Tem a função de colocar em prática as “tácticas” 

adoptadas, sendo necessário Formular, Sistematizar e Monitorizar. Integrando o 

design, gestão, marketing, supply chain e produção: 

 
Formular um briefing e criar um conceito através de brainstorming (com as 

equipas multidisciplinares que irão desenvolver projectos). Base de trabalho nos 

diferentes processos metodológicos de design, marketing, comunicação, para 

que o produto final tenha coerência visual. O recurso à prototipagem rápida pode 

ajudar na melhor definição do produto/serviço, facilitando o passo seguinte; 

Sistematizar devidamente todas as fases dos diferentes processos, apoiando-se 

nas metodologias específicas de cada área (design, marketing, comunicação) 

para desenvolvimento dos novos produtos/serviços e respectiva comunicação; 

Monitorizar todas as etapas especialmente, após os protótipos concluídos, 

finalizados e aceites para serem produzidos. Nesta fase as modificações devem 

ser pontuais (grandes modificações são sinónimo de aumento significativo de 

custos e de que o processo não foi devidamente desenvolvido).  

 

Sugestão Acções: 
 Dinamizar equipas de trabalho criativas e que consigam fazer uma boa 

interpretação do trabalho desenvolvido até ao momento. Inovando, 

agregando a criatividade à tecnologia existente;  

 Desenvolver novos métodos de trabalho, como definição de conceitos, 

briefings, criação de cenários, prototipagens rápidas. Promovendo as 

opções assertivas porque muitas vezes, as pequenas alterações 

transformam-se em grandes sucessos; 

 Criar o manual de normas da empresa; 
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 Desenhar produtos/serviços inovadores (recorrendo-se a referências 

culturais e ecológicos) que possam contribuir positivamente na construção 

da identidade cooperativa nacional; 

 Desenhar a promoção e comunicação do produto (marketing, 

comunicação); 

 Projectar novas soluções, apesar dos condicionalismos da própria 

empresa e torná-los vantajosos; 

 Inovar e desenvolver novas experiências em “calçar sapatos”; 

 Testar os modelos e ajustá-los; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29 - Modelo Dinâmico de Gestão de Design – Átomo de Design Total e algumas das respectivas acções 
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O modelo apresentado tem como referencia a aproximação do design à gestão 

permitindo, não só, dar mais visibilidade ao negócio, mas também, contribuir para 

mudar o comportamento e visão corporativa.  

Sabendo que o design consiste em melhorar o sistema visual da empresa 

(composto por design produto, comunicação produto e imagem coordenada), 

mas nem sempre existe estrutura financeira, para desenhar simultaneamente os 

diferentes componentes do sistema visual, há muitas vezes, a necessidade de 

fazer-se escolhas, tendo em conta as disponibilidades da empresa e os 

problemas prioritários a ultrapassar, Mozota, B. (2003) propõe o Design Mix (82). 

 
 

Locação de prioridades entre Design mix e as funções Marketing 
MARKETING MIX  
 

PREÇO PRODUTO PUBLICIDADE/ 
PROMOÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO 
/VENDAS 

COMUNICAÇÃO 

Design mix 
Design Gráfico  X X  X 
Design Produto X X    
Design Ambientes   X X X 
Figura 30 - Adaptado de Mozota, B. (1990) .Design & Managent. Paris: Les Editions D´Organisation. (p..304-
306) 
 

Este quadro sugere que as estruturas mais reduzidas, possam também criar 

estratégias de diferenciação. 

                                                 
(82) Design Mix, consiste em seleccionar a forma de distribuir o orçamento de design/marketing entre os 
diferentes componentes visuais da empresa e os diferentes tipos design, por exemplo se a prioridade é 
sobre a documentação o design gráfico será privilegiado, caso seja, o produto o design produto e 
embalagem terá maior valor. Assim a integração do design numa empresa implica fixar prioridades 
coerentes e coordenadas entre o design mix, o marketing mix, e a comunicação mix. Ao processo de 
orçamentação deve – se ter atenção: 

▫ Informação do Gestor design (equipa multidisciplinar) sobre a estratégia de produto e 
comunicação; 

▫ Definição dos objectivos os quais a função design participa e do tipo de investimento design 
necessário (gráfico, produto, ambientes); 

▫ Decisão quanto as acções fixadas pela empresa e escolhas do orçamento final. 
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2. Conclusões 
As tendências observadas no percurso de todo o trabalho, assim como as 

iniciativas e procedimentos tomados na recolha de informação. Nas empresas 

internacionais, nos sistemas de ensino das escolas, nas diferentes entrevistas, 

nas análises minuciosas dos diferentes estudos publicados e ainda na pesquisa 

minuciosa dos diferentes modelos baseados no design. Inseriram-se no conjunto 

de referências que permitiram verificar o tema, integrando o Design qualquer 

empresa/organização é possível criar estratégias de inovação, permitindo 

especificamente para melhorar a competitividade das empresas do sector do 

calçado. 

 

A revisão da literatura permitiu simultaneamente, esclarecer uma série de 

conceitos, desde o mais simples significado do design à apresentação de 

estratégias tendo como base o design e formas de incorporação do design nas 

empresas.  

O trabalho também apresenta e sugere a interacção dos conceitos teóricos com 

os práticos, auxiliando-se do contexto da realidade das empresas que compõem 

o cenário nacional e internacional, apresentando as desvantagens e sugerindo 

oportunidades a serem exploradas. Verificando que actualmente o design deve 

ser percebido e pensado como uma actividade de carácter multidisciplinar, 

evolutiva e de negociação constante.  

 

É, então possível afirmar que o design permite desenhar novas soluções de valor 

acrescentado nas diferentes fases da cadeia de valor, integrando a gestão de 

design na política empresarial, apostando em novas abordagens ao mercado, 

participando e gerindo na imagem cooperativa da empresa e até na inovação de 

produtos inteligentes, ecológicos, culturais e por ultimo, contribuir na criação de 

uma identidade cooperativa nacional.  
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A análise dos dados de todo o trabalho e os resultados obtidos permitiram 

também a criação do Modelo Dinâmico de Gestão do Design. O sucesso da 

respectiva integração depende da forma como cada um de nós(83), utiliza o 

design, daí a criação (84) do Átomo Design Total, gerador e dinamizador de 

estratégias inovadoras, activado por três electrões; Estratégico, Táctico e 

Operacional.  

 

Não podemos esquecer as conclusões do primeiro capitulo e a necessidade de 

encontrar formas para ultrapassar os constrangimentos detectados e que tem 

impedido as boas práticas do design. Como por exemplo, a necessidade de 

envolver os diferentes agentes (designers, gestores, empresários, dirigentes e 

políticos) na adopção do design, através do ajustamento das estruturas 

curriculares dos diferentes cursos de gestão e de design, (introdução da 

disciplina de design nos cursos de gestão e vice-versa), ou a dinamização de 

cursos de especialização direccionados para a gestão do design. Com 

envolvimento efectivo das empresas, não só participando na realização de 

projectos reais, como permitindo o contacto mais próximo. Ainda relativamente à 

formação é de referenciar, a igual necessidade de se ajustar a estrutura 

curricular dos cursos não superiores, específicos para o sector do calçado, 

introduzindo também conteúdos de gestão de design, para que os discentes 

ganhem competências necessárias, face às actuais necessidades impostas pelo 

mercado. 

                                                 
(83) Corresponde aos designers, gestores, empresários, professores, políticos, todos elementos 
responsáveis activos influentes no desenvolvimento da nossa economia. 
(84) Acreditamos que o sucesso da aplicação do modelo criado também dependerá da vontade de todos e 
especialmente e se “os advogados do diabo” não arrasarem este conceito embrionário. Kelly, T.(2006) 
defende que o “Advogado do Diabo pode ser o maior assassino da inovação” 
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Por último, o envolvimento do poder político é fundamental, com maior 

financiamento às instituições de design, permitindo a correcta promoção e 

implementação no tecido empresarial. Participando também na implantação de 

agencias de design e Inovação, nos principais distritos industriais, apoiando as 

empresas nas fases iniciais de incorporação do design. Servindo-se dos bons 

exemplos (Brasil) que tornaram essas agencias credíveis com a participação 

efectiva de órgãos directivos representantes do governo e empresários de 

referencia nacional. Outra sugestão, passa por introduzir designers nas equipas 

das estruturas já existentes como ADI, IAPMEI, CTCP, APICCAPS, entre outras. 

 

É possível então concluir que o objectivo geral proposto neste trabalho, foi 

alcançado, as questões levantadas foram pertinentes e as respostas assertivas e 

sinalizaram directrizes para a exploração e aplicação do design no tecido 

empresarial. Na criação de estratégias inovadoras, apoiadas também pela 

criação do Modelo Dinâmico de Gestão de Design - Átomo de Design Total, 

reforçando a intenção deste trabalho em disponibilizar-se como ferramenta, para 

que as escolas, empresas, empresários e governo português se sintam 

motivados a adoptar a gestão de design com sucesso nas empresas. 
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3. Sugestões  
Este trabalho pretende contribuir na clarificação efectiva sobre a gestão de 

design, através da apresentação de caminhos para a sua utilização e do Modelo 

Dinâmico de Gestão do Design - Átomo de Design Total.  

Naturalmente que este trabalho tem as suas limitações que começam pela 

personalidade do autor (85) e as respectivas dificuldades em colocar por palavras 

os seus pensamentos, ou o domínio de determinadas línguas estrangeiras, mas 

também, pela escassa informação sobre o tema, a dificuldade na recolha da 

informação junto do tecido empresarial. Além disso não existem trabalhos 

perfeitos, há sempre algo a ser melhorado.  

 

Ainda há um longo caminho a explorar na área do design e entidades como CPD 

(Centro Português Design), APPICAPS e CTCP, universidades e governo devem 

unir-se de forma cooperante e apostar forte na sensibilização, incentivando o 

processo de adopção do design por parte do tecido empresarial, através de 

parcerias entre escolas e empresas vizinhas, assim como, visitas a empresas, 

dinamização de Workshops, entre alunos e empresas.  

                                                 

(85) A personalidade do autor deste trabalho também resultante das suas vivências e proveniência, onde 
praticamente não existia incentivo à literacia, mas porque acreditou, conseguiu obter um curso superior e 
chegar até aqui. 
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É intenção que este trabalho ajude no esclarecimento das reais potencialidades 

do design, não só através da fundamentação teórica e de casos reais como na 

exploração/utilização do Modelo Dinâmico de Gestão do Design - Átomo de 

Design Total. 

 

Sugerimos a curto prazo, a criação de uma equipa multidisciplinar para testar o 

modelo em ambiente real, por forma a desenvolve-lo e melhorá-lo e que a 

médio/longo prazo possa ser um modelo orientador no processo de integração 

do design no tecido empresarial e na criação de estratégias inovadoras para as 

empresas. Com garantia comprovada e que sirva de incentivo para outros 

designers explorarem mais sobre práticas de gestão do design.  



 
 
 
 
 

 137

 

4. Bibliografia 
▫ AGUIAR, C. (2000). Design industrial, Território de Equilíbrio entre 

Racionalidade e Sedução. O Tempo do Design, anuário. Lisboa: CPD.  

▫ AMARAL, Luís Mira (1991). Factores de desenvolvimento de ordem 

qualitativa na industria portuguesa – Caso do design industrial, cadernos 

de divulgação nº16, Direcção geral da Industria 

▫ AGUIAR, Álvaro & MARTINS Manuel (2004, Maio). O crescimento da 

produtividade da Industria Portuguesa no século XX, Working Papers, 

nº145, FE-UP, Porto 

▫ ANTÃO, M. (2003). Estratégia empresarial: Conceitos, Processos e 

Modelos de Análise e Decisão. Lisboa: Editora Universidade Lusíada. 

▫ APICCAPS (2000). Plano Estratégico para Indústria de Calçado (2000-06). 

Texto inédito. APICCAPS 

▫ APICCAPS (2007). Plano Estratégico para Indústria de Calçado (2007-13). 

Texto inédito. APICCAPS 

▫ AZEVEDO, M. (2000). Teses, Relatórios e trabalhos escolares, Sugestões 

para Estruturação da Escrita. Portugal: Universidade Católica Editora.  

▫ BERNSEN, J. (1987). La Gestion Empresarial Del Diseño. Madrid: 

Ediciones de Diseño IMPI/MINER 

▫ BONSIEPE, G. (1985). El Diseño de la Periferia. Barcelona: Gustavo Gili 

S.A. 

▫ BONSIEPE, Gui (1992). Teoria e Prática do Design Industrial. Odivelas: 

Centro Português de Design 

▫ BRANCO, J. (2001). O Design Managent em português, in, Comunicarte, 

1, vol 1  

▫ BRANCO, J. (s.d.). A importância da Imagem Coordenada Empresarial. 

Cadernos de Design, ano três. Lisboa: Centro Português Design 



 
 
 
 
 

 138

 

▫ BRANDÃO, P. (2000). Observar o Design. Lisboa: C.P.D. texto inédito 

▫ CAYATTE, H. (2000). Observar o Design. Lisboa: C.P.D. texto inédito  

▫ CARNEIRO, A. (1995). Inovação e Estratégia Competitiva. Lisboa: Texto 

Editora 

▫ CARDOSO, L. (2006). Estratégia e Competitividade, Como vencer nos 

negócios no ambiente vertiginoso e global do século XXI. Lisboa: Editorial 

Verbo 

▫ CEGEA & NEW/NEXT M. (2004). Marcas Internacionais, Desenvolvendo 

uma Orientação Estratégica para Empresas de Calçado Nacionais 

Suportadas em Novos Modelos de Negócio e em Marcas. Porto: 

Universidade Católica Portuguesa. 

▫ CLARK, K. B.; FUJIMOTO, T. (1991), Product development performance: 

strategy, organization and management in the world auto industry. 
Harvard: Business School Press.  

▫ CARAÇA, J. &, Martins, M. (1999). Inovação, Desenvolvimento 

Empresarial e Bem-estar Social, in CISEP/GEPIE (1992), Inovação na 

Indústria Portuguesa – Observatório MIE, Lisboa. 

▫ CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN (1997). Manual de Gestão do 

Design. Porto Editora 

▫ CENTRO PORTUGUÊS DESIGN (1998), anuário, Cadernos de Design, 

campanha sensibilização para o Design, Ministério da Economia, PEDIP, 

ano seis, 17/18 

▫ CENTRO PORTUGUÊS DESIGN (1999), anuário, Design é tudo, 

campanha sensibilização para o Design, Ministério da Economia, PEDIP, 

ano sete, 19/20 

▫ CENTRO PORTUGUÊS DESIGN (2000). Observar o Design – campanha 

sensibilização para o Design. Lisboa: CPD & Ministério da Economia, 

PEDIP 



 
 
 
 
 

 139

 

▫ CHAVES, P. (1989), La gestión del diseño, Madrid: Editorial Pigmalión 

Manuales IMPI –(Instituto de la Pequeña, Mediana Empresa Industrial) 

▫ --------- Comissão Europeia (1996), Livro Verde Sobre a Inovação, 

Gabinete de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 

Luxemburgo. 

▫ COLLINS, J. (2007). De Bom a Excelente. Lisboa: Casa das Letras 

▫ COOPER, R. & HANDS, D. & WOOTTON, A. (S.D.). The politics of 

Design?. UK: Papper, Manchester the University of Salford Centenary 

Building  

▫ CHAVES, N. (1998). La imagem Corporativa – Teoria y metodologia de la 

identificacion institucional, GG Diseno, Barcelona 

▫ COSTA, J. & SILVA, M. (1993). Inovação e Modelo Empresarial no Norte 

Litoral Português. Texto inédito. Encontro de Economistas de Língua 

Portuguesa, 5 a 8 de Abril de 1993. Faculdade de Economia do Porto 

▫ DACIANO, C. (1998). Design e mal-estar. Lisboa: CPD  

▫ DACIANO, C. (1993). Uma antologia, Design em Aberto. Lisboa: CPD 

▫ DORFLES, G. (1978). O Design industrial e a sua estética. Lisboa: 

Presença 

▫ DORMER, P. (1995). Os Significados do Design Moderno, A caminho do 

século XXI. Lisboa: Centro Português Design.  

▫ DRUCKER, P.(1985). Inovação e Gestão. Lisboa: Editorial Presença 

▫ DRUCKER, P. & NAKAUCHI, I. (1997). Tempo de Desafios Tempo de 

decisões. Lisboa: Difusão Cultural 

▫ ECO, U. (2003). Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: 

Presença 

▫ ESTANQUE, E. (1989), Identidades Culturais e Práticas Sociais na 

Indústria do Calçado. Texto inédito. CES-FEUC 



 
 
 
 
 

 140

 

▫ FIELL, C & FIELL, P. (2002). Design do século XXI. Colónia: Taschen,  

▫ FREIRE, A. (1999). Internacionalização Desafios para Portugal. Editorial 

Verbo, Lisboa 

▫ GARCIA, J. & GARCIA, V. & SANTACOLOMA (2006). Guia Metodológica 

Deseno Industrial Predica. Astúrias: Fundación Prodintec 

▫ GARY HAMEL & PRAHALAD C.K. (1995) Competindo pelo Futuro, 

Estratégias inovadoras para obter o controle do seu sector e criar 

mercados de Amanhã, Campus Editora, Brasil 

▫ GIDDENS, A. (2001). O mundo na Era da Globalização. Lisboa, Editorial 

Presença 

▫ GIMENO, J. (2001). La Gestión del Diseño en la Empresa. Madrid: Mc 

GrawHill 

▫ GONÇALVES, F. & CARAÇA, J.M.G. (1986), A Indústria Transformadora 

Nacional na encruzilhada: potencial inovador e competitividade, in, Análise 

Social, vol. XXII (90) 

▫ GORB, P.(1990). Design Managemente. Papers from the London 

Business School. 

▫ HAMEL, G. & PRAHALAD, C. (1995). Competindo pelo Futuro, Estratégias 

Inovadoras para Obter o Controle do seu Sector e Criar os Mercados de 

Amanhã. Brasil: Editora Campus 

▫ KELLEY, T. & LITTMAN J. (2001), A arte da Inovação, São Paulo, Futura 

▫ JEFFREY F. E JOHN J. SVIO K. (2000). Explorando a Cadeia de Valores 

Virtual, Estratégias para o crescimento, Harvard Business Review. Brasil: 

Editora Campus  
▫ LANGER, H. (2004). Temas de Diseno En La Europa de Hoy, El potencial 

del diseno para transmitir valores. Espanha: BEDA 

▫ MACDONALD, S. (2004), Temas de Diseño en la Europa de Hoy, D.Di 

▫ MANZINI. E. (1993). A Matéria da invenção. Lisboa: Centro Português 

Design 



 
 
 
 
 

 141

 

▫ MANZINI, M. & VEZZOLI, V. (2002). O Desenvolvimento de produtos 

Sustentáveis, Os requisitos ambientais dos produtos industriais. São 

Paulo: EDUSP. 

▫ MELO, M. & DUARTE, T. (2001), O Calçado em Portugal - Uma análise da 

competitividade. Texto Inédito. Editor GEPE (Gabinete Est. E perspectiva 

Económica do Ministério da Economia) 

▫ MONTAGÑA, J. (2001) Diseño: Rentabilidade social e rentabilidad 

económica, Barcelona, Fundación BCD e Ministério de Ciência y 

Tecnologia 

▫ MOZOTA, B. (2003). Design Management, Using  Design to Buil a BVrand 

Value and Corporate Innovation. New York: Published by Allworth Press 

▫ MOZOTA, B. (1990). Design & Managent. Paris: Les Editions 

D´Organisation.  

▫ Nielsen, N. (1987). La Gestion Empresarial Del Diseno. Copenhague: 

European/EEC Design Editions, Danish Design Council 

▫ Kelley, T. & Littman, J. (2007). Dez Faces da Inovação, O poder da 

criatividade e da inovação na empresa. Lisboa. Editorial Presença 

▫ NEVES, E. (1997), Inovar Sem Risco, Editorial Presença 

▫ OEFP - Observatório do Emprego e Formação Profissional, (2000), 

Deslocalização de Empresas e Emprego. Texto inédito. Estudos e 

Análises  

▫ OLIVEIRA, C. & BRANCO, J. (s.d.). Estudo do Design no sector Têxtil. 

Portugal: CPD 

▫ OLIVEIRA, C. & BRANCO, J. (s.d.). Guia de Apoio à Criação de Marcas 

no sector Têxtil. Portugal: CPD 

▫ OLIVEIRA, C. & BRANCO, J. (s.d.). Guia de Gestão Global de Design no 

sector Têxtil. Portugal: CPD 

▫ PAPANEK, V. (1995). Arquitectura e Design, Ecologia e Ética. Portugal: 

Edições 70 



 
 
 
 
 

 142

 

▫ PETERS, T. (1998). O Círculo da Inovação, Não pode limitar o caminho 

que leva ao engrandecimento. Lisboa: editora Bertrand, p.436 

▫ PETERS, T. (2003). Reimagine, Excelência nos negócios numa era de 

desordem. Brasil: DK Futura 

▫ PROINOV (2002), Competitividade e inovação na coesão, um salto 

qualitativo para vencer o atraso estrutural, relatório de fundamentação do 

programa Integrado de Apoio à Inovação, presidência do Conselho de 

Ministros  

▫ PUGH, S. (1991). Total Design - Integrated Methods for Successful 

Product Ungineering. Addison Wesley 

▫ PUGH, S. (1996).Creating Innovative Products Using Total Design - the 

living legacy of Stuart Pugh. Addison Wesley 
▫ RIBEIRO, F. (1995). Technological Innovation in Portuguese Extractive 

and Manufacturing Industries, Preliminary Finding from the Portuguese 

Innovation Survey. Lisboa: Gabinete de Planeamento e Estatísticas, 

JNICT 

▫ ROSA, A. & TEIXEIRA, A. (2002). Perspectivas da Gestão Estratégica. 

Lisboa: Ad Litteram, colecção ISCTE – Escola de Gestão 

▫ SIMÕES, V. C. (1997). Inovação e Gestão em PME. Lisboa: GEPE. 

▫ SUN TZU (1997). A Arte da Guerra. Portugal: Publicações Europa 

América, p. 34 

▫ TIDD, J. & BESSANT, J. & PAVITT, K. (2003). Gestão da Inovação, 

Integração das Mudanças Tecnológicas de mercado e Organizacionais. 

Portugal: Monitor Lda.  

▫ TOFFLER, Alvin (2003). A terceira Vaga. Lisboa: Edições Livros do Brasil, 

▫ URDEK, B. (2006). História e Prática do Design de Produtos. Brasil: 

Editora Edgard Blucher Ltad.  

▫ VALENTE, L. (2001, Jul-Set.), O sistema português de Inovação: Força e 

Fraquezas. Economia & Prospectiva nº17 



 
 
 
 
 

 143

 

▫ WOLTON D. (2000) E depois da Internet?. Lisboa: Editora DIFEL 

▫ ZURLO, F. (2002), Dal design management al design strategico, Sviluppo 

& Organizzazione, n. 193 

▫ KAPLAN S. Robert & NORTON P. David (2001) Organização Orientada 

para a Estratégia, Editora Campus, Brasil 

 

Sites Relacionados 
▫ www.centroatl.pt/edigest/edicoes2001/ed_mai/ed79linha-da-frante-

design.html 

▫ www.ideo.com 

▫ http://www.aeportugal.pt/Inicio.asp?Pagina=/Aplicacoes/Noticias/Noticia&C

odigo=5120 – jornadas do conhecimento inovação 
▫ www.apiccaps.pt e www.ctcp.pt 
▫ ADI, Agencia de Inovação - www.adi.pt  
▫ IAPMEI O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 

Inovação, www.iapmei.pt.  
 



 1

Compilação das noticias com mais interesse para o desenvolvimento deste trabalho, 
retiradas do site do CTCP, durante um ano. 
 
2005-02-16 - APICCAPS - Calçado inicia em 2005 forte campanha de promoção 
A procura de novos mercados é uma prioridade para a indústria portuguesa de calçado que 
exporta, anualmente, mais de 85% da sua produção. Por esse motivo, 14 empresas irão 
participar, em Abril próximo, na MosShoes, a principal feira de calçado da Rússia. 
Esta é uma das 30 acções que a APICCAPS (Associação Portuguesa de Calçado, 
Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos) em parceria com o ICEP Portugal e o apoio 
do Programa PRIME promoverão este ano em 15 mercados. O sector do calçado investirá 10 
milhões de euros em promoção externa este ano, aumentando 25% relativamente ao ano 
anterior. Com 143 milhões de habitantes e um consumo de calçado superior a 180 milhões de 
euros, a Rússia apresenta para o sector do calçado um elevado potencial de crescimento.  
 
2005-02-11 – Vida Económica, 11-17.Fev.05 - A marca DKODE 
quer chegar a 40% das vendas. A empresa de calçado Codizo tem 
em curso um plano de investimentos em equipamentos, design e promoção no valor de 12 
milhões de euros, para que as vendas com a sua marca DKODE passem de 10% para 40% em 
4 anos. Os preços dos sapatos DKODE variam entre os 70 e 130 euros para o consumidor final. 
A empresa, que exporta maioritariamente para os Estados Unidos,  Alemanha e Reino 
Unido, tem vindo a reforçar a introdução dos sapatos DKODE no mercado português. 
 
2005-02-24 - Moda España, 24.Fev.05- Rebeca Sanver com um novo sistema de distribuição  
As criações do fabricante de calçado espanhol  Rebeca Sanver vão passar a ser vendidos em 
lojas próprias em Wertheim e Ingolstad na Alemanha nos outlets Value Retail, onde se vendem 
os stocks de prestigiados designers. Estão também previstas a abertura de lojas próprias em  
Fidenza Village (Itália),  Las Rosas Village (Espanha), em Maasmechelen (Bélgica), em Bicester 
(Reino Unido) e em Paris  (França). Fundada em 1987, a Rebeca Sanver comercializa produtos 
de gama baixa com a marca RBC para um público jovem e calçado de gama mais elevada 
coemrcializado com a marca Rebeca Sanver. 
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2005-03-11 - -Jornal Apiccaps, Mar.05 - A moda da marca - Prof. Alberto de castro, Director do 
CEGEA da Universiade Católica do Porto. 
Nos últimos 25 anos a indústria portuguesa de calçado percorreu um longo caminho no sentido 
da sua renovação e modernização. Não apenas pela ambição de ir crescendo mas, também, 
porque o mundo à volta se foi transformando, quantitativa e qualitativamente: o mercado 
globalizou-se, apareceram novos concorrentes, os clientes sofisticaram-se e tornaram-se ainda 
menos fiéis, a moda democratizou-se. Tendo alcançado um patamar de qualidade relativamente 
elevado, enquanto potência produtora e exportadora, as empresas portuguesas enfrentam o 
desafio de alargar o seu âmbito de actividade a outras fases da cadeia de valor e de abordarem 
os mercados de forma diferente. O desiderato é o de sempre: na medida do possível assegurar 
alguma sustentabilidade à posição competitiva e garantir um acréscimo de rentabilidade. Mas a 
solução e os processos são, indubitavelmente, diferentes. 
A marca é, certamente, um trunfo que pode ser jogado para vencer estes novos desafios. Os 
produtos portugueses têm uma qualidade intrínseca que não é, muitas vezes, adequadamente 
percepcionada pelos clientes, o se reflecte no preço que (não) estão dispostos a pagar. Falta-
lhes, nomeadamente junto do consumidor final, o reconhecimento e a reputação que a marca 
pode dar. Mas a marca não é remédio único nem universal e, como alguns medicamentos, pode 
ter efeitos secundários altamente gravosos. Não é remédio único! Quando se fala de “criar uma 
marca” parece que o processo é óbvio e único. Nada mais falso. A “criação de uma marca” é 
uma designação genérica que pode conter uma multiplicidade de abordagens, desde as mais 
simples às mais complexas. Para além das abordagens mais clássicas de criação de uma marca 
própria original, sempre muito exigentes em termos de paciência, persistência, recursos 
financeiros e competências de marketing, existem hoje outras alternativas porventura mais 
expeditas e mais apropriadas. O conhecimento das características intrínsecas das “indústrias da 
moda”, a capacidade de ler o mercado e antecipar as suas tendências, a imaginação e a 
criatividade, podem ser elementos importantes na construção de uma solução inovadora.  
Cabe à empresa verificar se a marca faz parte do seu desígnio estratégico e se tem as 
capacidades e a elasticidade organizacional para a integrar no seu modus operandi. Cada 
empresa tem de “calçar o sapato com que se sinta confortável”. Em vários casos, pelas 
competências que se detém, pelo volume de recursos disponível ou mobilizável e pelo tipo de 
produtos que se produz, a marca não fará, nem pode fazer, parte do seu “guarda-roupa”. Neste 
domínio, experiências e aventuras pagam-se muito caro! 
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A lição dos sucessos e insucessos havidos remete-nos, aí sim, para uma metodologia clássica: a 
necessidade de a decisão, qualquer que ela seja, se inserir e ser consistente com o modelo de 
negócio que se definiu. Nalguns casos pode ser a criação de uma marca, noutros o 
licenciamento, noutros ainda pode ir-se mais além e investir também na comercialização, cá 
dentro ou lá fora. Para outras empresas, o caminho pode começar pela associação com outras 
instituições, do seu sector ou de indústrias afins. Noutras situações, a empresa pode sentir-se 
capaz de, na produção, fazer o que ninguém mais consegue, e manter-se apenas nessa esfera. 
E assim sucessivamente! 
 
O universo empresarial é feito de diversidade. Quando se fala de sector ou indústria, fala-se na 
maior parte das vezes por comodidade. Ou então, por essa ser a dimensão adequada para 
analisar um determinado problema ou potenciar uma certa dinâmica ou sinergia. Uma estratégia 
de criação de marcas para o sector do calçado tem, por isso, que ser lida com muito cuidado 
para que não se esteja a forçar a “velhinha a atravessar a rua” quando ela não queria nem podia. 
O que não invalida que não haja dimensões em que a afinidade industrial seja relevante. Num 
tecido produtivo marcado pela pequena dimensão existem vantagens óbvias na cooperação 
inter-empresarial e sinergias que se podem obter em abordagens, se não conjuntas, pelo menos 
articuladas. 
Às agências de política pública cabe dar os incentivos adequados, evitando o paternalismo e o 
voluntarismo de quem não está a arriscar nada. A APICCAPS, se continuar a funcionar como 
voz e agente das empresas do sector, pode ser mediador e conselheiro no processo, evitando 
precipitações mas providenciando um reforço de condições de apoio à decisão que permitam 
que desta resultem modelos de negócio consistentes com as competências e as aspirações das 
empresas. Nalguns casos envolverão a criação de marcas, noutros certamente que não. Mas daí 
não virá mal nenhum ao mundo, muito antes pelo contrário. 

2005-05-23 - Portugal Têxtil, 23.Mai.05 - Picoto obteve certificação pela Norma ISO 9001 
A empresa Freitas & Irmão, Lda. (Picoto) obteve em Maio de 2005 a certificação pela Norma ISO 
9001. A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade decorreu durante cerca de um ano 
e contou com a colaboração técnica do Centro Tecnológico do Calçado. 
 



 4

Com este processo a Picoto espera melhorar a eficiência dos seus processos de gestão e a 
qualidade de prestação de serviço ao cliente podendo a certificação constituir um "cartão de 
visita" da empresa na conquista de novos mercados. 
 
2005-06-18 - Expresso (Única), 18.Jun.05 - Rita Bonaparte desenha 
colecção da Dkode. A estilista Rita Bonaparte está a preparar a nova 
colecção de calçado da  marca Dkode da Codizo. A estilista ganhou já vários 
prémios no Portugal Fashion. 
 
2005-06-13 - APICCAPS, 13.Jun.05 - Os novos mercados de exportação do calçado 
Português. A China e Rússia são dois mercados com um elevado potencial de crescimento para 
o futuro, razão pela qual foram duas das principais apostas do sector de calçado na primeira 
metade de 2005. De 21 a 24 de Abril, 12 empresas portuguesas participaram na China Shoes, 
em Dongguan, certame organizado pela Messe de Dusseldorf  (GDS). A China Shoes contou 
com a presença de mais de 18 702 visitantes profissionais (mais 18,7% do que na edição 
anterior). Na Rússia, por sua vez, com uma superfície de 5600 metros quadrados e 300 
expositores de 20 países, a MosShoes contou com a presença de mais de 15 000 visitantes e 
revelou-se, assim, num instrumento muito importante para melhor conhecer a nova realidade 
russa. Catorze empresas portuguesas marcaram presença na feira de Moscovo, numa 
participação que, previsivelmente, será reforçada no futuro.  
 
2005-06-17 - CTC - No 1º semestre de 2005 a participação em certames internacionais 
aumentou 60%. A participação de empresas portuguesas de calçado em certames 
internacionais da especialidade aumentou 60% no primeiro semestre de 2005. De Janeiro a 
Junho, a fileira do couro registou 252 presenças nos principais fóruns internacionais, enquanto 
que no mesmo período de 2004 havia registado 158 participações. Este ano, a APICCAPS em 
parceria com o ICEP Portugal e o apoio do Programa PRIME (Programa de Apoio à 
Modernização Empresarial) promovem a presença portuguesa em 30 acções no exterior, 
abordando 15 mercados, num investimento total que ronda os 10 milhões de euros. Tudo indica, 
assim, que o ano de 2005 será o mais forte de sempre na participação de eventos no exterior. 
Com a presença de 68 expositores portugueses, a Modacalzado assume-se como um certame 
de eleição para a indústria nacional. Relativamente ao ano anterior, assinala-se um aumento de 
15,3% do número de expositores nacionais.  
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2005-06-13 - APICCAPS, 13.Jun.05 - Calçado quer vender 80 milhões na Rússia 
Segundo a APICCAPS, os industriais de calçado querem vender 80 milhões de euros na Rússia 
até 2010. Depois de na década de 90, o sector ter tido uma má experiência, a Rússia volta a ser 
um mercado prioritário. Em 2003, o sector de calçado vendeu 2 milhões de euros naquele país, 
valor que subiu para 7,5 milhões em 2004. A Rússia é um mercado emergente onde o 
rendimento per capita está a subir de forma significativa, com um modelo que se aproxima cada 
vez mais do Ocidente e com uma grande apetência para produtos de qualidade. Todos os anos 
a Rússia importa 80 milhões de euros de calçado. 
 
2005-06-21 - Portugal Têxtil, 20.Jun.05 - Quatro erros de internacionalização 
A ausência de estratégia na hora de internacionalização leva as empresas a cometer erros. 
Segundo Vasconcelos e Sá em artigo da Vida Económica são 4 os erros principais: O primeiro 
erro é básico - a dispersão, alguns empresários quando decidem internacionalizar querem logo 
tudo: a Alemanha, o Reino Unido, o Japão, a África do Sul, quando deveriam escolher um 
mercado que acham que é o indicado para os seus produtos e trabalhá-lo a fundo. O segundo 
erro é a criação de marcas. Antes éramos os barateiros dos mercados internacionais, mas 
hoje são a China, Marrocos ou a Turquia. Mas tal não significa que se tenha que passar para a 
criação de marcas próprias. Pode-se fabricar as pequenas séries, as produções de qualidade, as 
entregas "para ontem". O terceiro erro passa por a empresa se colocar na mão de agentes e 
importadores, não investindo em vendedores próprios, não conhecendo os pontos de venda e 
não estando em contacto com o cliente final. Há sempre o risco do nosso agente ou importador  
nos trocar por outro fabricante e ficarmos na estaca zero. O quarto erro prende-se com a 
ausência de uma política de promoção de vendas, de dar a conhecer o produto, de fazer 
marketing para que o consumidor conheça os produtos que vai comprar. 
 
2005-06-21  - Portugal Têxtil, 12.Jun.05 - Mudanças de fundo na indústria de calçado: peso 
das empresas de capital estrangeiro diminui significativamente desde 2000 Capital 
estrangeiro não tem acompanhado especialização do sector de calçado: a produção das 
empresas de capital estrangeiro diminuiu mais de 50% nos últimos quatro anos. O 
desinvestimento directo estrangeiro em Portugal acentuou-se nos últimos anos, com 
consequências diversas ao nível da economia portuguesa.  
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No sector do calçado, algumas empresas de capital estrangeiro parecem não estar a 
acompanhar o padrão de especialização da indústria portuguesa para produções mais flexíveis e 
de gamas superiores. Em conjunto, a produção, o emprego e o volume de negócios das 
multinacionais instaladas em Portugal recuaram mais de 50% nos últimos quatros anos. Há, no 
entanto, algumas multinacionais que fizeram de Portugal o centro de fabrico por excelência dos 
segmentos mais elevados das suas colecções. Num plano mais alargado, a produção europeia 
de calçado decaiu, de 2000 a 2004, 29,3% para 705 milhões de pares, enquanto que as 
exportações extracomunitárias diminuiriam 22,1% para 166,7 milhões de pares. O emprego, por 
sua vez, decresceu 21,5% para 290 mil trabalhadores.  
 
2005-07-19 - Aerosoles: empresa reestrutura-se devido a 
deslocalizaçãoA transferência da produção levou a empresa a 
nomear conselhos de administração novos para cada área.  
A Aerosoles está a reestruturar-se devido às mudanças 
organizacionais introduzidas com a crescente deslocalização da produção da empresa de 
Esmoriz para países como a China e Angola, adiantou ao DE o seu presidente, Artur Duarte. O 
responsável frisou que, deste modo, se aumenta a “flexibilidade” do grupo, com a parte industrial 
a ficar independente da comercial. “Queremos estimular a concorrência entre as empresas”, 
destacou ainda Artur Duarte. O grupo refere, na sua publicação interna, que “o crescente 
‘outsourcing’ de produção em mercados externos” está a ser aplicado devido à necessidade de 
aumentar a produção para “servir a rede de retalho” da empresa, que tem aumentado 
significativamente 
 
2005-07-11 - Diário Económico, 5.Jul.05 - Evolução das qualificações profissionais atesta 
novo estádio de desenvolvimento do sector 
A especialização da indústria portuguesa de calçado ao encontro de uma procura mais exigente 
está a ser impulsionada pela progressão das categorias profissionais nos últimos anos. Nos 
últimos seis anos, a “quota” de chefias, quadros médios e superiores nas empresas duplicou, 
estando actualmente muito próxima dos 10% do total do emprego. A evolução das categorias 
profissionais é igualmente notória a outros níveis. Segundo dados do Departamento de 
Estatística do Ministério do Trabalho, o número de  profissionais semi-qualificados é o mais 
relevante (52%), seguido dos profissionais qualificados (28%). Estrategicamente, são as áreas 
do estilismo (ou design), marketing e comercial que se perfilam como as mais relevantes para o 
futuro das empresas portuguesas de calçado.  



 7



 8

O Programa INOV Contacto, recentemente apresentado pelo Ministro da Economia e Inovação, 
Manuel Pinho, parece ir ao encontro do novo padrão de especialização do sector e das 
necessidades das empresas. 
 
2005-07-11 - APICCAPS, Jul.05 - Unidea vai expandir conceito das lojas Via Nova 
Segundo o Jornal de Negócios, para expandir o conceito Via Nova e reforçar a notoriedade da 
marca portuguesa de calçado no mercado doméstico, a Unidea, empresa de Oliveira de 
Azeméis, está a negociar uma parceria estratégica. Um negócio mantido sob sigilo e sobre o 
qual os responsáveis da empresa referem apenas que o objectivo é atingir um total de 10 lojas e 
chegar a cidades importantes como Lisboa, Cascais, Braga, Coimbra, Faro e Funchal, onde 
ainda não existe a Via Nova. Actualmente, existem no mercado português quatro lojas Via Nova 
e no início de Setembro, a Unidea abrirá a quinta loja própria. Outro dos projectos considerados 
prioritários passa pelo aumento do peso das exportações no volume de negócios da empresa 
(actualmente representam 40%). Convém referir que as colecções da Via Nova abrangem 
também os acessórios em marroquinaria e vestuário em pele, que são subcontratadas a 
empresas nacionais.  
 
2005-10-10 - Portugal Têxtil, 10.Out.05 - O projecto «Portugal Marca» já arrancou O «Portugal 
Marca» projecto mobilizador que apela à intervenção da sociedade civil para a definição do que 
deverá ser a imagem exterior do nosso país. Mais de 300 peritos em áreas como o Turismo, 
Empresas, Gastronomia, Design e Arquitectura, Ciência e Cultura, vão contribuir, ao longo de 
seis sessões, para a formação de uma visão partilhada da forma como Portugal quer ser 
percebido no estrangeiro. Contribuir com ideias para reposicionar a imagem do país e para o 
plano de acção para o concretizar. O conjunto dos seis contributos para as perguntas «Como 
queremos ser percebidos?» e «Onde queremos estar?» resultará num documento final a ser 
apresentado no dia 8 de Novembro. Esse documento constituirá a base de trabalho para a 
definição da nova «Marca Portugal» a ser apresentada ao longo do mês de Dezembro 
acompanhada de um plano de acções concretas para alterar a percepção de Portugal no 
estrangeiro. Como já tínhamos referido em artigo anterior, a base da imagem de Portugal no 
estrangeiro será o símbolo criado por José Guimarães criado nos anos 90, sendo natural que 
este sofra um «restyling» que modernize o seu grafismo. O conjunto de acções a desencadear 
para alterar a percepção do nosso país será da responsabilidade de uma «Unidade de Gestão 
da Marca Portugal».  
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Alguns dos estudos realizados sobre o posicionamento de Portugal além fronteiras indicam que 
o nosso país é visto como símbolo de simpatia, história, tradição, sol, lazer, uma visão que se 
entende como incompleta, uma vez que não associa o estilo e a tecnologia.  
 
2005-10-10 - A nova marca portuguesa Di Stilo, especialista em calçado e acessórios, foi 
seleccionada fornecedora oficial de cintos do PSV Eindhoven. Para a Di Stilo, a nova marca 
de calçado e acessórios no panorama nacional, a “Batalha da Europa” teve início já na passada 
edição de Fevereiro do salão dinamarquês CIFF. Com efeito, foi neste novo palco da moda 
internacional que o português Luís Carlos Fialho, director comercial da Olhamar, marca 
especialista em cintos, travou conhecimento com o holandês Parry Patel. «Foi deste encontro 
casual que nasceu um novo conceito de marca», explica Luís Carlos. Ao contrário da Olhamar, 
que é unicamente especialista em cintos e posiciona-se no segmento médio, a Di Stilo pretende 
oferecer todo o universo de calçado e acessórios de moda e posicionar-se no segmento alto. «O 
objectivo final é dispor de uma marca internacional, criada de raiz», sublinha Luís Carlos. «Ter 
um sapato que combina com um cinto que vai com uma carteira...». O ponto alto desta ainda 
curta vida da marca foi, sem dúvida, a sua selecção como fornecedora oficial de cintos para a 
equipa do PSV Eindhoven. «Neste momento, estamos já presentes em 35 pontos de venda em 
países como a Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia», revela o agora 
também director comercial da Di Stilo. «E, com a próxima colecção, marcaremos também 
presença nos mercados francês, irlandês e inglês». Além do mais, a marca dispõe já de agente 
para a Alemanha, Áustria e Suíça. A marca oferece duas linhas destinadas a públicos-alvo 
diferentes: a Di Stilo Formal Belts e a Di Stilo Red Jeans. Em particular, esta última linha foi 
criada com base no espírito Ferrari – por exemplo, todos os cintos possuem forro vermelho –, 
pautando-se por um carácter claramente desportivo. «Todos os pormenores são importantes 
para marcar a diferença da marca», afirma Luís Carlos. Deste modo, todos os detalhes, desde 
os expositores dos produtos até aos seus catálogos, são trabalhados até à exaustão. É caso 
para dizer que nada é fruto do acaso. 
 
2006-01-16 - Diário de Notícias, 16.Fev.06 - Calçado investiu 15 milhões em canais de 
distribuição. A indústria portuguesa de calçado investiu mais de 15 milhões de euros no sector 
da distribuição, entre 2000 e 2004. Uma aposta que permitiu às empresas portuguesas triplicar o 
número de lojas de retalho e aumentar em 164% os estabelecimentos grossistas. França e 
Portugal são os dois países em que o sector mais tem marcado presença. 
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Assim, e de acordo com o gabinete de estudos da Associação Portuguesa dos Industriais de 
Calçado, Componentes e Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), o número de 
estabelecimentos grossistas passou de 14, em 2000, para 37, em 2004, situando-se nove em 
Portugal e outros nove em França. Quanto às lojas de retalho, o aumento é ainda mais 
significativo. Passaram de 46 para 145, com a indústria a deter 88 lojas em França, 23 em 
Portugal e 13 no Benelux.  
Importante a ter em conta é o projecto de expansão do grupo Aerosoles, que conta já com mais 
de 60 lojas em toda a Europa. De fora destas contas estão investimentos importantes já 
realizados em 2005, nomeadamente a aquisição das redes Sapatália e Foreva pela Kyaia - num 
investimento total de 7,5 milhões corresponde a 62 lojas - e dos 42 estabelecimento Too Much 
em França pela empresa de Aveiro, Catatua Azul. Fly London, Camport, Grapa e Dkode foram 
outras das marcas portuguesas que também o ano passaram investir no retalho. Apesar de 
haver um número crescente de empresas a investir nesta vertente estratégica, a APPICAPS 
recusa que o controlo dos canais de distribuição seja panaceia para combater a exposição da 
indústria portuguesa à aguerrida concorrência extra-europeia. "Pode ser uma ferramenta 
interessante para algumas empresas", diz o presidente da APICCAPS, mas sustenta que "o 
principal argumento competitivo das nossas empresas centra-se na capacidade de resposta 
rápida, designadamente a pequenas encomendas, fruto dos grandes investimentos 
concretizados pelo sector na década de 90". Em causa está uma média anual de 100 milhões de 
euros, ou seja, 4,7% da produção, equivalente ao dobro dos realizados pelos italianos e 
espanhóis, os nossos principais concorrentes. Aliás, adianta Fortunato Frederico, a prova é que 
graças a essa estratégia "Portugal se perfila como terceiro exportador europeu e sétimo a nível 
mundial". 
 
2006-01-27 -  Portugal Têxtil, 27.Jan.06 - Ana Sousa cresce na Distribuição e nos Resultados 
A empresa Ana Sousa decidiu apostar significativamente no Retalho, e passar a prioridade de 
aposta no território nacional para o internacional, passando por Espanha, Bélgica, Reino Unido, 
Luxemburgo, e sobretudo pela Polónia, um mercado que se revelou uma surpresa muito 
interessante. O território nacional ainda foi contemplado com as inaugurações de uma loja em 
Viseu em Setembro, uma em Cascais e outra em Coimbra, e uma em Loures em Novembro de 
2005.  
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Este ano ainda vai abrir uma loja no Seixal, no Centro Comercial Rio Sul em Março, e outra em 
Ovar, no Sport Center, entre Outubro e Novembro. A conquista além fronteiras começou por uma 
loja em Vila Garcia (Ponte Vedra), em Novembro, e vai continuar com outra muito brevemente 
em Albacete. Até Abril inaugurará as duas primeiras lojas em Madrid, em lojas próprias. As 
restantes serão em franchising. Esta «Campanha» de abertura envolve cerca de 2,5 milhões de 
euros de investimento, que inclui desde os espaços ao intangível de marketing e comunicação. A 
empresa Flor da Moda, detentora da marca e rede de retalho Ana Sousa, apresentou 35 milhões 
de euros de Volume de Negócios, mais 17% do que em 2004. A Ana Sousa tem actualmente 58 
lojas, sendo 11 em Espanha, 6 no Médio Oriente, uma no Egipto, e as restantes 40 em Portugal.  
 
2006-01-26 - Jornal APICCAPS, 26.Jan.06 - Arranca programa de promoção do calçado 
português promovidao pela APICCAPS. Trinta empresas de calçado participaram na Expo 

Riva Schuh, de 14 a 17 de Janeiro. A feira de Garda uma das grandes apostas do calçado 
português para 2006 marcando oficialmente o arranque de uma grande ofensiva nos mercados 
externos. Relativamente à edição homóloga, há a registar um crescimento de 58% da presença 
portuguesa na Expo Riva Schuh. A promoção externa é uma prioridade estratégica para a 
indústria portuguesa de calçado. Este ano, a APICCAPS em parceria com o ICEP Portugal, 
promoverá a presença de empresas portuguesas de calçado em mais de 30 certames 
internacionais, abordando 15 mercados. Para além dos mercados habituais, China e Rússia são 
para a indústria portuguesa de calçado opções válidas para o futuro, uma vez que apresentam 
um elevado potencial de crescimento. A MICAM será, igualmente, uma das grandes apostas do 
calçado português para 2006. Nesse sentido, mais de 65 empresas participarão, de 16 a 19 de 
Março, na feira de referência de Itália. No final de Março, 70 empresas participarão na 
Modacalzado. Em certames de referência como GDS (Alemanha), MIDEC (França), MosShoes 
(Rússia), WSA (EUA) Poznan Fashion Week (Polónia) o calçado português também marcará 
uma forte presença. Em 2005, a presença de empresas portuguesas em eventos internacionais 
aumentou mais de 65%. Todos os indicadores apontam, agora, que o ano de 2006 será o mais 
significativo de sempre, de modo a potenciar as empresas portuguesas.  
 
2006-01-26 -  Jornal APICCAPS, 26.Jan.06 - A indústria de calçado está a investir cada vez 
mais na distribuição. Desde 2000 até 2004, os investimentos no sector grossista aumentaram 
mais de 164%. No retalho, o investimento triplicou. No final de 2004, as empresas portuguesas 
de calçado possuíam 37 estruturas grossistas, designadamente armazéns de distribuição. Em 
2000, apenas existiam 14 dessas infra-estruturas.  
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Os mercados franceses e português, ambos com 9 estabelecimentos grossistas, são aqueles em 
que o sector nacional mais tem investido. O maior crescimento verifica-se, no entanto, no sector 
de retalho, já que o investimento triplicou nos últimos quatro anos. No final de 2004, as empresas 
portuguesas possuíam 145 estabelecimentos. Segundo o Gabinete de Estudos da APICCAPS, 
com base nos dados fornecidos pelas empresas e pelos cálculos efectuados pelo Centro de 
Estudos de Economia Aplicada da Universidade Católica do Porto, no âmbito do Estudo "Marcas 
Internacionais: Desenvolvendo uma orientação Estratégica para Empresas de Calçado Nacionais 
Suportada em Novos Modelos de Negócio e em Marcas", as empresas de calçado terão 
investido só no sector de retalho mais de 15 milhões de euros desde 2000. 
 
2006-01-26 - Jornal APICCAPS, 26.Jan.06 - Défice de imagem de Portugal afecta calçado. A 
qualidade do calçado português não é ainda integralmente percebida pelos consumidores. Para 
mais de 70% das empresas de calçado - que exportam sensivelmente 90% da sua produção - o 
défice de imagem de Portugal no exterior continua a ser um dos mais sérios obstáculos à 
afirmação plena nos mercados internacionais. Esta é uma das principais conclusões de um 
inquérito efectuado pelo Gabinete de Estudos da APICCAPS às empresas exportadoras do 
sector. A concorrência internacional (88,9% das respostas) é outro dos principais problemas 
actuais da indústria. Desse ponto de vista, os países asiáticos (74,1%), com a China "à cabeça" 
são a principal fonte de apreensão. Espanha (48%), Países de Leste (40,7%) e Itália (29,6%) 
também merecem uma atenção especial.  
Entre os principais problemas que estrangulam o sector do calçado em Portugal surgem, 
igualmente, a pouca evolução dos sectores a montante (moldes, componentes e curtumes), com 
29,6% das respostas, a dimensão média das empresas (cada empresa emprega, em média, 33 
trabalhadores), com 18,5%, e a fraca qualificação dos recursos humanos (14,8%). Já o acesso a 
financiamento (7,4%) e a tecnologia (3,7%) parecem não afectar a generalidade do sector. O 
estado global de negócios foi, no ano de 2005, genericamente satisfatório para 81,5% das 
empresas de calçado. O futuro da indústria portuguesa de calçado na cena competitiva 
internacional passará fundamentalmente pela abordagem a novos mercados e na prestação de 
um bom serviços aos clientes (ambas a respostas são a solução para mais de 70% dos 
inquiridos). Qualidade/preço é a garantia competitiva de 40,1% das empresas e a aposta em 
novos produtos será a via de futuro para 37% do sector.    
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2006-02-27 - Jornal APICCAPS, Fev.06 - Portugal especializa-se no calçado de senhora. A 
indústria portuguesa de calçado reforçou em 2004 a sua especialização na produção de calçado 
de senhora. Segundo dados da Monografia Estatística da APICCAPS, o segmento de calçado 
feminino absorveu em 2004, 38% do total produzido (dados em valor). Portugal produziu, em 
2004, 28,5 milhões de pares de calçado de senhora (35,20% do total produzido), no valor de 540 
milhões de euros (38,1% do total). Em segundo lugar, mas já a uma distância apreciável, 
aparece o segmento de calçado de homem, com 23,3% do total, o equivalente a 18,8 milhões de 
pares, no valor de 416 milhões de euros (29,3%). Curiosamente, o preço médio do calçado de 
homem é superior e ronda os 22,08 euros, contra os 18,96 euros do calçado de senhora. O 
calçado de criança, por sua vez, ascende a 9,3% do total produzido em quantidade (o 
equivalente a 7,5 milhões de pares produzidos), no valor de 107 milhões de euros (7,6%). O 
preço médio foi de 14,27 euros.  Em termos de materiais, o couro domina claramente - aumentou 
ligeiramente face a 2003 - e corresponde agora a 83,20% da produção em valor (1180 milhões 
de euros) e a 73,3% do total em quantidade (61 milhões de pares). O preço médio, por sua vez, 
foi de 19,37 euros. Relativamente aos outros segmentos de calçado, não se verificaram grandes 
alterações. Ainda assim, em quantidade, os segmentos de calçado de têxtil (9,4%), de plástico 
(6,8%) em outros materiais (4,7%) e impermeável (3,8%) já vão assumindo algum peso relativo.  
Realce, ainda assim, para o facto de o maior preço médio se verificar no segmento de calçado 
de desporto, 27,11 euros e de segurança, 22,41 euros, este último a revelar uma tendência 
crescente, já que duplicou nos últimos cinco anos. 
 
2006-02-27 - Portal APICCAPS - Fev.06 - Os consumidores europeus estão a comprar cada 
vez mais calçado. Em 2005, o consumo aparente terá chegado aos 2400 milhões de pares, 
mais 23,2% do que em 2003. Relativamente a 2004, o crescimento também é significativo 
ascendendo a 11,2%. Esse aumento do consumo está a ser, no entanto, preenchido pelas 
importações, principalmente asiáticas. Segundo dados do Eurostat, as importações europeias 
terão aumentado em 2005 mais de 16% (estimativa, com base nos dados dos primeiros oito 
meses do ano). Com efeito, a China continua a ganhar quota de mercado na Europa e, em 2005, 
terá aumentado as vendas para o Velho Continente em mais de 50%. O maior crescimento 
regista-se, ao nível, do segmento de couro (crescimento superior a 200%), com uma diminuição 
do preço médio na ordem dos 28%. Este factor levou mesmo as associações europeias do 
sector, no âmbito da CEC (Confederação Europeia da Indústria de Calçado) a requererem à 
Comissão Europeia o levantamento de um processo anti-dumping.  
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De um modo geral, os dados do Eurostat sugerem que os europeus aumentaram o consumo 
médio de calçado per capita, ainda que tenham diminuído o preço médio do calçado adquirido, já 
que a redução do preço médio do calçado importado supera os seis pontos percentuais. Pior, 
está o sector produtivo. Espanha, França e Itália foram, em 2005, particularmente afectados pela 
concorrência internacional e sofreram quebras abruptas em termos de produção e exportação. 
Já a indústria portuguesa de calçado, com bases dos dados do INE (Instituto Nacional de 
Estatística) referente aos primeiros dez meses do ano, terá tido um desempenho muito próximo 
do ano anterior. Em Espanha, as exportações decresceram 11% para 1454 milhões de euros. Já 
as importações superavam em Outubro os 220 milhões de pares, no valor de 1208 milhões de 
euros, o que constitui um aumento de 31% em volume e 21% em valor. A indústria italiana, por 
sua vez, continua a viver momentos conturbados. A produção e as exportações registaram 
quebras próximas dos 10%, enquanto que as importações aumentam em catadupa, uma 
situação que levou Rossano Soldini a decretar o estado de emergência no sector de tal modo, 
que o Presidente da ANCI (Associação Italiana dos Industrias de Calçado) aguarda por uma 
tomada de posição urgente da Comissão Europeia quanto ao dossier anti-dumping contra a 
China e o Vietname?. Em França a situação não é melhor, ao ponto de os principais indicadores 
da indústria francesa de calçado se terem agravado em 2005. A produção baixou 19% depois de 
já se ter reduzido de 12% em 2004, o volume de negócios foi reduzido em 9% depois da baixa 
de 6% em 2004 (1,3 mil milhões de euros). Já o emprego baixou 19% (13300 pessoas em 2004) 
e as importações terão ultrapassado os 372 milhões de pares em 2005. 
 
2006-02-24 - Empresa, 22.Fev.06 - Calçado Arauto inaugura loja RAP em S. João da 
Madeira. A empresa de calçado Arauto localizada em S. João da Madeira, inaugurou a sua loja 
com a marca RAP nesta cidade, onde as crianças e jovens dos 0 aos 16 anos poderão encontrar 
calçado e vestuário em cores garridas e design arrojado. A  loja está associada ao calçado da 
empresa Arauto Rap e à marca de pronto a vestir representada por esta última. 
 
2006-02-27  - Jornal APICCAPS, Fev.06 - Calçado português afirma-se em França. Desde 
2000, empresas investiram mais de 15 milhões de euros na aquisição de redes de lojas em 
França. As exportações para França cresceram mais de 4% desde 2000. O calçado português 
continua a ter sucesso em França, que é já o primeiro destino das nossas exportações, 
superando os tradicionais mercados da Alemanha e Reino Unido. Em França, as empresas 
portuguesas testam novas soluções e têm procurado adequar o modelo competitivo. Como?  
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Progredindo na cadeia de valor, através de investimentos na distribuição, evoluindo para gamas 
superiores de produto, reforçando a produção sob marca própria, conquistando níveis de 
flexibilizando e optimizando a capacidade de resposta rápida. Em resultado desta nova 
abordagem global, nos últimos quatro anos, as exportações portuguesas de calçado para França 
cresceram 4,6% para 298 milhões de euros, correspondentes a 16,5 milhões de pares. 
Sensivelmente 80% das exportações para França são referentes a calçado em couro, sendo 
Portugal o segundo fornecedor, logo após de Itália. Nos últimos anos, as empresas portuguesas 
têm procurado, crescentemente, eliminar alguns intermediários, vendendo directamente ao 
retalho ou mesmo ao consumidor final. Desde 2000, só no sector do retalho, as empresas 
portuguesas já investiram mais de 15 milhões de euros, tendo adquirido mais de 130 postos de 
venda. Por outro lado, foram adquiridos 9 armazéns de distribuição. A recente aquisição de uma 
rede de lojas - que passa agora a designar-se por Too Much - por parte da Catatua Azul é um 
dos exemplos da nova ofensiva que as empresas portuguesas parecem estar a implementar 
naquele que é o segundo principal mercado europeu, logo após a Alemanha. 
 
2006-02-01 - PortugalTêxtil, 1.Fev.06 - Foreva com nova imagem. A marca de calçado e 
acessórios Foreva reforçou a sua presença no Porto, ao abrir uma nova loja no Shopping Cidade 
do Porto, com 74 m2. Actualmente com 49 lojas distribuídas por todo o país, a Foreva pretende 
em 2006 investir cerca de meio milhão de euros na renovação da imagem dos pontos de venda 
e a inauguração, no primeiro quadrimestre do ano, de lojas Foreva em Coimbra e no Seixal. 
 
2006-02-03 - Portugal Têxtil, 3.Fev.06 - A marca portuguesa The Board quer ter 20 novas 
lojas. A Silva & Sistelo apresentou uma nova marca associada a um novo conceito de loja 
denominados The Board, propondo uma linha para o homem executivo, apresentada num 
espaço com três ambientes distintos: Formal Business, New Executive e Casual Business, 
consoante o cliente quiser uma opção mais executiva, casual ou formal, complementada com 
novos serviços, dos quais destacamos o Executive Tayloring, com arranjos vitalícios - na loja, em 
casa ou no local de trabalho -, e o Executive Care, com uma primeira lavagem e prensagem 
profissional, todos gratuitos.   A outra marca da empresa, Flagrante, vai ser apresentada apenas 
no canal multi-marca e a marca Bruno Belloni evolui para The Board.  O design é assegurado 
por uma equipa multi-disciplinar da empresa, baseada sobretudo em quatro pessoas, e todas 
portuguesas.  
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O conceito The Board está presente em três lojas no Porto e uma em Lisboa, planeando mais 2 
lojas para a Capital brevemente – uma na zona das Amoreiras –, para a consolidação de uma 
rede de retalho de 20 lojas na Península Ibérica. Nesta filosofia de retalho, as lojas devem ter 
entre 200 e 300 metros quadrados, a implementação da nova Marca representa um investimento 
global de 5,5 milhões de euros, prevendo atingir um volume de negócios de 8,65 milhões de 
euros em 2006, correspondendo a metade da estrutura de vendas da empresa.  
 
2006-02-27 - APICCAPS, Fev.06 - A indústria de calçado está a investir cada vez mais na 
distribuição. Desde 2000 até 2004, os investimentos no sector grossista aumentaram mais de 
164%. No retalho, o investimento triplicou. No final de 2004, as empresas portuguesas de 
calçado possuíam 37 estruturas grossistas, designadamente armazéns de distribuição. Em 2000, 
apenas existiam 14 dessas infra-estruturas. Os mercados francês e português, ambos com 9 
estabelecimentos grossistas, são aqueles em que o sector nacional mais tem investido. O maior 
crescimento verifica-se, no entanto, no sector de retalho, já que o investimento triplicou nos 
últimos quatro anos. No final de 2004, as empresas portuguesas possuíam 145 
estabelecimentos. Curiosamente, de fora, porque concretizados já em 2005, ficam dois dos mais 
recentes investimentos do sector: as aquisições dos grupos retalhistas Foreva e Sapatália, por 
parte da Kyaia, num total de 62 lojas, e das 40 lojas Too Much em França, por parte da Catatua 
Azul. Camport, Dkode, Grapa e Fly London, entre outras, foram algumas das marcas 
portuguesas que, já em 2005, também resolveram investir no sector do retalho. O mercado 
francês é, no retalho, a grande aposta do sector, com um total de 88 lojas. Recorde-se que, no 
âmbito de um projecto de cooperação inter-empresarial no âmbito do Programa Dínamo, um 
conjunto de seis empresas portuguesas adquiriu, em 2003, uma rede de mais de 60 lojas em 
território francês, a Labelle Tachon.  Segundo o Gabinete de Estudos da APICCAPS, com base 
nos dados fornecidos pelas empresas e pelos cálculos efectuados pelo Centro de Estudos de 
Economia Aplicada da Universidade Católica do Porto, no âmbito do Estudo "Marcas 
Internacionais: Desenvolvendo uma orientação Estratégica para Empresas de Calçado Nacionais 
Suportada em Novos Modelos de Negócio e em Marcas", as empresas de calçado terão 
investido só no sector de retalho mais de 15 milhões de euros desde 2000.  
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2006-01-20 - Portugal Têxtil, 20.Jan.06 - Com a carteira nos pés. A New Management está a 
lançar uma linha de sandálias com um compartimento de armazenamento removível nas solas. 
Os sapatos, chamados ArchPort Sandals, foram desenhados de forma a permitir que os 
frequentadores da praia e as pessoas em férias andem com os cartões de crédito, de 
identificação, dinheiro e chaves nas suas sandálias, eliminando a necessidade de usar carteiras 
ou malas. As sandálias carteira são recuperáveis sem a pessoa ter de tirar as sandálias. 
Anteriormente, a New Management lançou uma linha de sapatos desportivos da ArchPort 
caracterizado por um compartimento com um cadeado agarrado para segurar o compartimento à 
sola do sapato. No entanto, estas novas sandálias têm um compartimento que serve de carteira 
em ambas as solas e inclui também uma capa em Velcro para oferecer protecção adicional 
contra a areia e outras substâncias que possam entrar no compartimento. O design é criação da 
Matt Potts, que desenvolve, patenteia, desenha e introduz vários estilos aos sapatos desportivos 
desde Setembro de 2001. 
 



 
Augusto Coelho designer e docente do Curso design Calçado e Marroquinaria, Pólo Aveiro-Norte 
 

P - Como é que o prof. Entende o termo Design, faz sentido a designação Design 
Global? 
R – Existem actualmente alguns dilemas no que se refere à gestão do design, a gestão do 
design é uma disciplina de gestão, ou é uma disciplina de design, ou ser será as duas 
coisas? 
Design Management, Design Direction ou simplesmente Design? 
A abordagem deste tema é complexo se analisarmos o histórico deste tema. Só em 1966 
surgiu a primeira obra intitulada “design management” de Mickael Farr, que o define como 
a gestão do interface entre os ateliers de design e as empresas clientes, visando facilitar a 
comunicação entre estes dois intervenientes no processo e organizar o desenvolvimento dos 
projectos. Segundo outros autores neste caso  B.B.Mozota o Design Management foca a 
gestão do espaço visual da empresa, de tudo o que é visível, por oposição ao que não é. 
Gestão dos elementos materiais (e não imateriais). Referência à figura do autor capaz de 
reflectir e de introduzir um mínimo de formalização naquilo que faz.  
Nesta visão de DM podemos observar que estão implícitos cinco princípios, conceitos de 
base; metodologia do design; design, prática e inovação; design, prática e comunicação; 
organização e futuro da gestão do design. 
Poderá concluir-se que o DM trabalha a dois níveis, o operacional,  a curto prazo,   e o 
estratégico, a longo prazo. 
Operacional | acumular informações através da integração de disciplinas diversas e do 
estabelecimento de uma boa rede de colaborações externas com acesso “on-line”; 
planificação, organização, controle, pessoal, financiamento, materiais e tempo para 
conseguir os objectivos de determinado projecto; determinar a natureza de um projecto, 
avaliando as diferenças entre opbjectivos e capacidade da empresa; organizar um 
procedimento de desenvolvimento que estabeleça os passos a seguir, a extensão de cada 
fase e os momentos críticos de decisão, garantindo um fluxo de informação para a gestão 
por todos os elementos do grupo; seleccionar os participantes do grupo, e organizá-lo. 
Estratégico | diagnosticar a situação da empresa, os seus produtos as suas tecnologias 
fundamentais no que refere aos seus competidores mais próximos; definir os campos de 
actuação de futuro em termos de tecnologias, produtos e mercados; determinar as opções 
em função dos pontos fortes e das debilidades da empresa; integrar no desenvolvimento de 
produtos as funções de marketing, de produção, engenharia de produto, financeiras, design 



industrial, entre muitas outras, para descobrir novas oportunidades de negócio; fazer da ideia 
de design e inovação algo instalado na cultura empresarial e absolutamente necessário. 
 
O design evolui (mais uma vez) de um estádio reactivo para se tornar próactivo. Um 
pensamento que ilustra a minha afirmação, é o de Gerard Heard  que descreve “ A evolução 
já não acontece no homem, mas em redor dele”. Estes conceitos levam-me a entender o 
design como uma força civilizadora, um processo de comunicação, o qual deve primar pela 
osmose entre os diversos valores cognitivos, semióticos , culturais, interactivos, ecológicos, 
tecnológicos, económicos e sociais. Esta nova postura tem a haver com a globalização do 
design, que tende para uma metodologia projectual que descodifica, reinterpreta, recupera, 
valores, atitudes, conceitos e comportamentos. Assim o objecto passa a afectar o nosso 
sentido de continuidade ou descontinuidade, fornecendo-nos uma espécie de raízes 
portáteis. Num sentido mais amplo, o design desempenha um papel metafórico, traduzindo 
benefícios funcionais em modalidades cognitivas e sensoriais. 
Desta forma o design procura promover uma melhoria em produtos, processos, serviços e 
sistemas, através de três vectores – autoria, programa e tecnologia. Design é um 
instrumento para se agregar valor e para se encontrar diferenciais competitivos. Um 
processo de design é um processo de inovação. O design tem a ver com a capacidade de 
actuar no todo, em fazer com que todos os agentes de uma empresa (ambientes – 
internos/externos, produto e comunicação) traduzam uma imagem coerente perante o 
consumidor. 
O Design, coloca o homem como centro e referência maior, centrado na sua própria 
metodologia projectual, a qual assenta sobre inúmeros valores (Racionalidade, Equilibrio, 
Despojamento, Espontaneidade, Minimalismo, Elegancia, Emoção, Ludicidade, Ética, Valor, 
Qualidade, Excelência, Lógica, Inovação, Tecnologia, Ecologia, Humor, Irreverência, 
Imprevisibilidade, Delicadeza, Subtileza, Poética, etc) apoiada por diversas disciplinas - 
numa base de interacção (marketing, gestão, sociologia, psicologia, ergonomia, 
antropometria, engenharia, etc.). Assume-se o conceito de produto inteligente e global. 
Esta ambiguidade, é a motricidade da evolução, cultural, social, política e económica.  
Design é a essência da razão. 



 
P - O Politécnico Aveiro-Norte tem que tipo de Formação? 
R – A Universidade de Aveiro, em paralelo com a formação superior tem em curso um 
programa de formação Pós-Secundária, que tem como objectivo proporcionar uma oferta 
formativa entre os diferentes agentes do sistema de ensino e formação, construindo um rede 
de cooperação interinstitucional que envolve as escolas (Secundárias, Profissionais e 
tecnológicas), os Centros de Formação, tecnológicos e outros. 
Estes cursos funcionam  na Escola Supeior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção 
Aveiro Norte (ESAN), no Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCAA) e na 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), enquadrando um conjunto de 
Cursos de Especialização Tecnológica. 
Os cursos formativos têm duração média de 1500 horas que incluem componentes de 
formação geral científica, formação tecnológica, e formação e contexto de trabalho. Sendo 
os objectivos principais destes cursos a promoção de formação qualificada e 
profissionalizante com vista à inserção no mercado de trabalho, possibilitando o 
prosseguimento de estudos de nível superior. 
Estando inserido o curso de Design de Calçado e Marroquinaria com a seguinte componente 
lectiva: 

Componente Geral e 
Cientifica 

Comunicar em língua Portuguesa 
Inglês  
Cultura Económica e Social 

48h 
40h 
40h 

Componente Tecnológica 

Marketing e Tendências 
Organização e Gestão Industrial 
Desenho – I 
Desenho – II 
Design Básico  
Ferramentas de Design  
Materiais 
Modelação 2D e 3D 

60h 
48h 
80h 
100h 
220h 
64h 
60h 
100h 

Formação Prática em contexto de trabalho 540H 

 



 
P - A gestão do Design é uma das disciplinas leccionadas nalgum curso? Com que 
tipo de conteúdo? 
R – Não, as matérias relacionadas como o DESIGN são leccionadas a um nível não tão 
profundo e exigente quanto se impõem à questão da gestão do design, como pode ser visto 
no plano curricular. A intenção é que os formandos façam a ponte entre a parte comercial e 
a parte técnica, ou seja, um individuo com este tipo de formação está apto a desenvolver 
modelos e simultaneamente conhecer a forma como estes devem ser produzidos.  
P – Que estratégias devem ser colocadas em prática para permitir aproximação do 
Designer à empresa e vice-versa? 
R – Respondendo à sua pergunta penso que a aproximação do Designer à empresas tem 
que passar por uma mudança de mentalidades, i.e. por parte das empresas e também por 
parte dos designers.  
Cada vez mais as empresas sentem a pressão do mercado para que deixem apenas de 
executar e passem a apresentar soluções que se transformem em benefícios para o cliente. 
Desta forma o mercado está a “impor” cada vez mais às empresas um modelo de negócio 
diferente e também a provocar uma alteração nas competências exigidas às empresas do 
sector. Por este motivo, gradualmente, irá ser natural que as empresas procurem e recorram 
ao Design (entenda-se que não me refiro apenas ao design de calçado, mas sim a todas as 
áreas comunicação, interiores, embalagem, etc) para fazerem face aos desafios que têm 
pela frente. Por Parte dos designers, é necessário compreender o sistema económico e 
empresarial onde a empresa se insere, o mercado, os constrangimentos, etc. E tentar retirar 
deste tipos de condicionalismos as devidas oportunidades. 
P - Que ferramentas devem ser utilizadas para que as empresas se tornem mais 
competitivas? Especialmente no sector do Calçado? 
R – È essencial que as empresas se tornem especialistas. Não acho que a dinamização da 
marca Portugal seja fundamental ser aplicada a todas as empresas, no sentido que 
pensamos a Nike por ex..  – o que fará calçado/ produtos/ componentes de grande qualidade 
é em Portugal. Nem todas as empresas têm que ter marcas próprias. Naturalmente as que 
optarem por marcas próprias tem que ter um grande controlo em toda a cadeia de valor. E 
em ambos os casos o Design ou Design Global como queira chamar, deve estar presente 
nas diferentes etapas, incluindo na concretização do Plano Estratégico da própria empresa. 



 
P - Quais as maiores lacunas nas empresas do Sector do Calçado? 
R – Uma das grandes lacunas sem dúvida é a ausência de Design, que só chega realmente 
às grandes empresas. Mas como disse anteriormente as pequenas e médias empresas 
começam a ser solicitadas para criarem modelos e a forma de darem resposta é contratarem 
ou subcontratarem designers, ou seja as empresas estão a ir ao encontro do Design . 
Outras grandes falhas passam pela falta de planeamento a todos os níveis estratégicos e de 
processos, a tentativa de plágio dos modelos com custo reduzido, a falta de qualquer tipo de 
controlo na distribuição. 
O que acontece actualmente em grande parte das empresas que não tem marca própria 
(muitas que também desenvolvem sub-contratação). Baseiam-se na produção e na criação 
de moldes copiados de modelos que resultam de uma pesquisa em feiras e lojas 
internacionais (fotografias esboços, exemplares). O departamento de modelação quando 
tem um exemplar pesquisa o processo de fabrico do produto, se só tem imagens, tenta 
ajustar à tecnologia disponível. Em ambos os casos existe um preço de produção que é 
estabelecido e não pode ser ultrapassado. Então o modelador adapta “retirando elemento” o 
modelo até estar dentro do preço pretendido. O que acontece muitas vezes é que apesar da 
tentativa de copiar o preço limita a forma e no final o modelo nada tem haver com o 
“original”. 
Também existe muito a percepção que para trabalhar com Designers é preferível contratar 
estrangeiros, então solicitam a Designers de Calçado internacionais um certo número de 
modelos e tentam produzi-los nas empresas. Naturalmente este tipo de mentalidades e 
postura têm que ser alteradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Isabel Teixeira  designer e docente no Curso design … 
 
P - Como é que o prof. Entende o termo Design, faz sentido a designação Design 
Global? 
R – Entendo o termo Design como um processo criativo que implica projecto e desenho. 
Aplicado à indústria, o Design tem por objectivo determinar as qualidades formais dos 
objectos produzidos. (Por qualidade formal, não se entende apenas as qualidades 
exteriores, mas acima de tudo as relações estruturais e funcionais que fazem do objecto 
uma unidade coerente. Refª a Thomas Maldonado, ICSID, International Council of Industrial 

Design). O termo Design Global faz sentido, o que não que dizer que com o tempo não se 
encontre outra terminologia que alguns autores possam achar mais adequada. (Por 
exemplo, os “pensadores” da Qualidade preferiram chamar “Gestão Integral e Integrada da 
Qualidade” aos processos que anteriormente eram designados por “Qualidade Total”. 
P - O Centro de Formação Da Industria De Calçado de S. João da Madeira tem que tipo 
de Formação? 
R – Este centro tem como formação três vertentes distintas; a Aprendizem, a Especialização 
Tecnológica (CET´S) e Formação continua onde se pode inserir também formação para 
formadores. 
No primeiro tipo de formação tem como finalidade permitir aos jovens a aquisição de 
competências em regime de alternância, tendo como objectivo a transição do sistema de 
ensino para o mundo do trabalho, através de uma adequada e indispensável qualificação 
profissional. Os alunos devem possuir o 9ºano de escolaridade e no final do curso ficam com 
certificado profissional equivalente ao 12ºano. Neste grupo está inserido o curso “Modelação 
de Calçado e Marroquinaria I” que tem como objectivo promover actividades inerentes ao 
desenvolvimento e planificação de modelos, escalonamento de moldes e à definição de 
elementos técnicos para o fabrico. O curso tem o seguinte Plano Curricular: 



 

Formação Sócio-Cultural 

Viver em Português 
Comunicar em Inglês 
Mundo Actual 
Desenvolvimento Social e Pessoal 

Formação Cientifico-Tecnológica 

Matemática e Realidade 
Desenho e Ilustração 
T. Informação e Comunicação Ambiente, 
Segurança e Higiene no Trabalho 
A empresa de Calçado  
T. de Modelos e Materiais 
Fabrico de Calçado Custeio Industrial 
Marketing 
História da Arte, do Calçado e M. 
Design 
Legislação do Trabalho 
Modelação de Calçado 
Modelação de Marroquinaria 
Projecto Final 

Formação Prática em contexto de trabalho 

No total de 4.000 horas 

 
Os cursos de Especialização Tecnológiac CET´s, são de formação Pós-Secundária, não 
superior, e tem como objectivo promover um percurso formativo que permita a obtenção de 
qualificação profissional de nível IV. Possibilitando o prosseguimento de estudos de nível 
superior em cursos do programa de formação inicial da Universidade de Aveiro. 
O curso de Design de Calçado e Marroquinaria habilita o formando a: 

- Apoiar a concepção de uma colecção e respectiva apresentação; 
- Exercer a actividade de apoio na representação computacional bi e tridimensional 

deste tipo de artefactos; 
- Intervir nas diversas fases de desenvolvimento, planificação e produção de calçado 

ou marroquinaria; 
- Trabalhar na produção de artefactos, industriais e artesanais, utilizando matérias-

primas, técnicas e tecnologias de características diversificadas. 



- Promover percursos formativos que integrem os objectivos de qualificação, de 
inserção profissional na indústria ou prosseguimento de estudos; 

O curso tem o seguinte Plano Curricular: 

Componente Geral e 
Cientifica 

Comunicar em língua Portuguesa 
Inglês Técnico 
Cultura Económica e Social 

Componente Tecnológica 

Marketing e Tendências 
Organização e Gestão Industrial 
Desenho – I 
Desenho – II 
Design Básico  
Ferramentas de Design  
Materiais  
Modelação 2D e 3D 

Formação Prática em contexto de trabalho 

 
Na formação contínua destinada a profissionais que por qualquer tipo de desejo ou 
necessidade pretendem alargar os seus conhecimentos temos uma série de cursos em 
horário pós-laboral, como por exemplo: Design Gráfico, Custo Industrial na Industria de 
Calçado, Gestão do Plano de Marketing, Técnicas de Benchmarking, Técnicas de Vendas e 
Negócios, etc. 
P - A Gestão do Design é uma das disciplinas leccionadas nalgum curso? Com que 
tipo de conteúdo? 
R – A Gestão do Design não é uma disciplina, mas está implícita nos conteúdos leccionados 
nas disciplinas de Design e Projecto, por exemplo, de forma mais ou menos aprofundada, 
conforme as características do curso. 
O aluno aprende a criar, desenvolver e executar, um modelo sozinho, seguindo uma 
metodologia projectual, tendo em conta o tipo de população a que se destina o produto e as 
características de determinada empresa. 
P – Que estratégias devem ser colocadas em prática para permitir aproximação do 
Designer à empresa e vice-versa? 
R – principalmente abertura dos nossos empresários que continuam a achar que o que se 
faz lá fora é que é bom. Todos os anos os nossos alunos concorrem a concursos 



internacionais, ligados ao calçado e normalmente dos três concursos por ano, conseguimos 
dois primeiros lugares, isto é bastante significativo. 
Outra curiosidade está relacionada com feiras. Estamos normalmente representados em 
feiras internacionais (GDS – Alemanha, Midec – França, ModaCalzado – Espanha) e é lá 
que muitos dos nossos empresários nos contactam, porque ouviram dizer que os 
empresários estrangeiros contactam as escolas dos respectivos países para desenvolverem 
colecções, então, como nós estamos também na mesma feira eles dirigem-se ao nosso 
expositor e solicitam-nos as primeiras informações, muitas delas com resultados 
extraordinários. Na MOCAP todos os anos tínhamos um expositor e a expressão dos 
estrangeiros que visitavam essa feira era sempre a mesma “até que enfim que vimos algo de 
novo, diferente, estamos fartos de ver aqui aquilo que já temos nas nossas montras”. Com 
tudo isto, deduzimos que se o empresário utilizar mais Design, Inovação e arriscar (de forma 
controlada) , somos tão bons ou melhores que os outros. 
P - Que ferramentas devem ser utilizadas para que as empresas se tornem mais 
competitivas? Especialmente no sector do Calçado? 
R – Principalmente querer, ter vontade de mudar, por parte dos empresários. Mas também: 

• Aposta em segmentos altos de poder de compra (nichos de mercado); 
• Domínio dos circuitos comerciais; 
• Marcas próprias. 

P - Quais as maiores lacunas nas empresas do Sector do Calçado? 
R – Insisto na mudança de mentalidade por parte dos empresários e na forma como as 
empresas produzem para o mercado, muitas limitam-se a realizar cópias e depois tem 
dificuldade em fazer escoar o produto. É importante conhecer o mercado. Outro ponto 
fundamental é a formação, todos dizem ser insuficiente – por um lado dizem que não 
existem Designers qualificados, por outro acabam com cursos de especialização na área do 
calçado. Existia até há um atrás neste centro, o curso de dois anos com o nome de “Estilista 
Modelista” que durante vários os anos sofrera alguns ajustes e que neste momento estava 
completamente ajustado às necessidades do sector. O curso formava indivíduos com 
capacidades bastante satisfatórias das ferramentas de Design e Modelação, no entanto o 
curso atribuía certificado profissional, mas, a nível académico não tinha qualquer tipo de 
valor, o que fez extinguir o curso assim como a falta de financiamento. 
Por último um alerta para o comportamento dos vendedores que levam os modelos de 
diferentes empresas para serem vendidas no exterior, não sabem sequer ser intermediários, 
por exemplo, apresentam alguns modelos da empresa x num retalhista Francês que diz que 



pretende o modelo de forma Z. O vendedor não sabe passar devidamente a mensagem à 
empresa x e esta vai produzir um modelo que não é o pretendido. O que sucede? Produto 
em stock sem escoamento, ou seja, este tipo de vendedores devem ter formação ajustada 
para que o intercâmbio aconteça devidamente e ambas as partes fiquem satisfeitas. 
Outras lacunas são: 

• Estruturas ainda fortemente organizadas para a produção de grandes 
encomendas; 
• As empresas posicionadas no “cluster” da moda precisam de se “mentalizar” que 

a rotação de novos modelos é cada vez mais rápida; o ciclo de vida do produto é 
cada vez mais curto; 

• Os sectores comerciais das empresas, quando existem, encontram-se entregues 
a “desenrascas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biatriz Vidal Designer e vice-presidente CPD 

P - Numa pesquisa ao site do CPD, verifica-se a existência de uma série de projectos 
como por exemplo “Animadores do Design”, “Design Mais”, que permitem a 
aproximação do Design às empresas e outras organizações, mas que aconteceram 
num passado recente. Neste momento quais os projectos que o CPD está a 
desenvolver no sentido de aproximar o Design ao tecido empresarial? 
R - Um dos eixos prioritários do CPD é a promoção das boas práticas do Design nas 
empresas, através de acções de sensibilização e formação, exemplo disso são os projectos 
“Design mais” e “Inov-Jovem” em parceria com IAPMEI. Não podemos também esquecer 
tudo o que o CPD já realizou no passado. 
Existem outros projectos para serem dinamizados, mas para que isso aconteça é necessário 
arranjar financiamento. Como é do conhecimento geral o CPD é uma entidade independente 
e tem que se auto-financiar. No entanto temos um conjunto de 50 empresas parceiras e 
estamos convictos que com aprovação do próximo plano iremos continuar a promover e 
sensibilizar o Design junto do tecido empresarial. Independente disso, o CPD tem um 
conjunto de serviços disponíveis às empresas na área da Consultoria, Gestão do Design, 
etc, que devido à disciplina não ser reconhecida pelos empresários em geral, faz com que os 
serviços de Design não sejam valorizados e pouco solicitados. Normalmente é o CPD que 
tem que ir ao encontro dos empresários e não ao contrário, o que não nos facilita o trabalho. 
Temos que estar constantemente no terreno. 
P - Em entrevista anteriores, verifica-se que alguns quadros directivos de entidades 
diversas são também desconhecedores das verdadeiras potencialidades do Design, 
ligando-o muito à função estética. Sabendo que o Design é um factor de 
competitividade no mercado actual, o que poderá ser feito para que os lideres deste 
pais possam ser conhecedores do verdadeiro valor do Design? 
R – Naturalmente que é uma questão de cultura e formação, o Design não é uma disciplina 
reconhecida no meio empresarial e é necessário mudar isso. O que não é possível de ser 
feito de um momento para o outro.  
Como já foi referido anteriormente o CPD é parceiro do curso de Gestão do Design da Inov-
Jovem destinado aos empresários, que tem como finalidade dar a conhecer que a Gestão do 
Design é fundamental para que a disciplina possa ser bem utilizada e rentabilizada no tecido 
empresarial. Mas maioria dos empresários julgam que o curso forma Designers, como se 
verifica é uma questão de cultura e não é fácil de mudar. 



 
P - Em entrevista anterior com Dr. Alfredo Jorge da APICCAPS, quando foi 
questionado sobre qual a proximidade da associação com CPD. A resposta foi no 
sentido de ter havido uma parceria pontual na colocação de Designers estagiários nas 
empresas do Sector mas que a experiência não fora positiva, os Designers não se 
adaptaram. Gostaria de saber a vossa opinião? 
R - Muitos empresários julgam que os Designers “vão fazer milagres”, apesar de haver um 
plano de estágio previamente definido entre o CPD e a empresa, mais uma vez a questão da 
formação e cultura evidencia-se, prevalecendo o não entendimento. Também é verdade que 
muitos Designers não se adaptam. Mas muitas empresas apresentam grandes obstáculos, 
não permitindo os Designers desenvolverem devidamente o trabalho proposto inicialmente, 
apesar  do CPD disponibilizar consultores que acompanham o Designer na empresa e de 
ser ministrado ao Designer alguns módulos ao nível da formação de como se integrar na 
empresa.  
P - A nível nacional os cursos de Design tem uma série de designações, desde Design 
Industrial, Design Produto, Design Equipamento, etc. Até que ponto é que não 
promove mais confusão do verdadeiro significado da disciplina Design, junto dos 
diferentes actores do tecido empresarial? 
R- Talvez, mas até ao momento não era permitido atribuir o mesmo nome nas diferentes 
instituições por motivos de legislação. 
Agora com o processo de Bolonha é natural que a tendência seja para uniformizar. No 
entanto o CPD por duas vezes, já reuniu com unidades de ensino e os respectivos 
representantes dos cursos de Design, mostrando a necessidade e disponibilidade para que 
em parceria estruturassem os cursos para as actuais necessidades e permitissem que 
fossem reconhecidos pelas diferentes faculdades. Mas até agora não se avançou com mais 
nada.  
P - Iniciativas como a Experimenta Design contribuirão para maior confusão sobre 
tema Design, nas mentes dos empresários Nacionais? 
R - Experimenta Design tem o seu lugar. Mais uma vez se torna evidente que é uma questão 
de cultura e formação e que não é possível mudar isso de um dia para o outro. 
P - Atribuir ao Design uma nova definição de Design Global, no sentido de fazer-se 
entender junto do tecido empresarial, fará sentido? 
R - Como nome não, mas como aplicação do Design Global identificando as áreas 
específicas a serem tratadas faz sentido. 



A Gestão Global do Design tem como finalidade ir buscar respostas às necessidades 
detectadas. 
P - Quais as maiores lacunas nas empresas do Sector do Calçado? 
R - O mau entendimento da disciplina e como pode ser utilizada, a não utilização da 
disciplina da forma mais correcta. 

 
Entrevista com eng. Maria José Nogueira CPD 

P – Estive a analisar o site do CPD e verifiquei uma diversidade de serviços 
disponíveis às empresas, mais especificamente nas áreas da Gestão do Design, 
consultadoria, inserção de Designers nas empresas. Gostaria que me explicasse com 
mais pormenor como realmente funcionam os serviços de consultadoria e de Gestão 
do Design? 
R – Apesar do CPD estar a atravessar um período de transição e ainda não sabemos como 
será daqui para a frente, o funcionamento desse tipo de serviços baseia-se em dois serviços 
diferentes, o de Consultoria em Design (onde estão integrados serviços de aconselhamento, 
estudos, avaliações), e o Diagnóstico do Design (que incluem procedimentos de avaliação 
da Gestão do Design nas suas diversas valências desde por exemplo, recomendações de 
melhoria e aconselhamento especializado). Ambos realizados por equipas multidisciplinares 
que integram valências e competências de diferentes áreas.  
O CPD também está vocacionado e qualificado para gerir intervenções em parceria com 
entidades públicas e privadas tendo em vista o desenvolvimento de projectos consoante 
determinados segmentos de procura. A organização de eventos, concursos ou planos de 
formação são também serviços que o CPD realiza.  
P – Imagine que sou uma empresa de calçado e pretendo uma consultadoria em 
Design? 
R – Não posso generalizar, pois cada caso é um caso. O que tenho tentado fazer é quando 
uma empresa solicita os serviços do CPD, perceber quais as reais necessidades dessa 
empresa. Muitas vezes as empresas chegam com a ideia de que pretendem solicitar ao CPD 
parceria para a promoção de um concurso para conseguir alguma visibilidade e notoriedade, 
mas o que realmente necessitam é de outro tipo de serviço. Por isso temos que ter muita 
sensibilidade e saber “convencer”, por exemplo, a empresa precisa mesmo é trabalhar a 
imagem, então seduzimos o empresário a adquirir esse tipo de serviço e paralelamente a 
promoção do concurso que era o objectivo inicial do seu contacto com CPD. Naturalmente 



que isto não é fácil, temos que andar constantemente no terreno, o que ultimamente não tem 
acontecido.   
P - O projecto Animadores do Design, pareceu-me uma iniciativa bastante interessante 
de divulgação e trabalho real na área da Gestão do Design, gostaria de saber se estão 
previstos mais projectos destes e como são seleccionadas as empresas ou entidades. 
Qual a sua opinião sobre o resultado do projecto “Animadores de Design”? 
R -  Como lhe disse anteriormente, estamos em fase de reestruturação, não sei se irá 
funcionar mais esse tipo de projectos. 
P - É referido no site e partilho da mesma opinião que a maioria das empresas 
nacionais não tem percepção clara do Design enquanto ferramenta estratégica na 
gestão do negócio, continuando as suas potencialidades por explorar, por isso, 
gostaria de saber que outras iniciativas estão previstas na área da Gestão do Design 
junto do tecido empresarial nacional? 
R – Aconselho a fazer essa pergunta aos órgãos directivos do CPD. No meu entender penso 
ser fundamental o contacto diário com o tecido empresarial no sentido de sensibilizar para as 
reais potencialidades do Design, para que as empresas de uma vez por todas passem a 
aplicar devidamente as ferramentas do Design e possam fazer face às exigências do 
mercado actual. Apesar de ser um trabalho muitas vezes inglório, pois não conseguimos 
mudar formas de pensar de um momento para o outro, também não podemos desistir. 
Depois também existem determinados eventos como “Experimenta Design” que levam com 
que as pessoas acreditem que o Design é algo muito único, experimental e vanguardista. 
Naturalmente que não tem que ser e para a grande maioria das empresas não pode ser. 
P - Quais as maiores lacunas nas empresas do Sector do Calçado? 
R – Todas as empresas nacionais padecem do mesmo, para evoluírem é necessário 
apostarem no controlo da Distribuição e no Design. 
As empresas devem controlar toda a rede de distribuição visto que esse controlo está ainda 
muito centrado nos retalhistas (intermediários), que em qualquer momento poderão deixar 
de solicitar as encomendas a determinadas empresas levando-as à falência. 
No que se refere especificamente ao sector deve haver uma aposta numa pós-graduação na 
área Design do Calçado, ou seja, maior aposta na formação superior na área do Design de 
calçado, visto que a existente é ao nível do secundário, promovendo a retirando a 
credibilidade dos Designers e do Design. 

 



P – Relativamente à marca Portugal, será necessário promover a marca Portugal para 
o sector? 
R – De forma alguma, as empresas devem ser conhecidas por aquilo que fazem não de 
onde são provenientes os produtos. Deve apostar-se sim na qualidade e especialização e 
sermos excelentes é mais que suficiente para que as empresas nacionais sejam 
reconhecidas. 
 

Entrevista com Dra. Ana Duro, Departamento de Comunicação. 
P - Como surgiu a actividade? 
R – O grupo Investvar até 1992 produzia parte do calçado para a Aerosoles, marca E.U.A. 
Entretanto, Aerosoles teve como estratégia a expansão da marca, através da exportação para a 
Europa, Africa e Médio Oriente. O grupo Investvar desde 1992 fica com a representação da 
marca e com autonomia para controlar todo o processo na cadeia de valor, desde o 
desenvolvimento das colecções à comercialização, marketing e comunicação. 
Após 1999 surgiu o primeiro ponto de venda próprio mono-marca da Aerosoles. Neste momento 
existem espalhadas pela Europa mais de 100 lojas mono-marca. 
P – Qual a organização interna da empresa? 
R – O Grupo Investvar é composto por 3 Holdings, uma industrial, uma comunicação e 
comercialização e por ultimo uma imobiliária.  
P – A empresa tem uma Missão clara e bem definida? 
R – Sim, É ser líder Mundial. 
P – A missão transparece para a imagem e projecta a cultura da organização? 
Internamente e para o exterior? 
R – Julgo que sim, é um trabalho que tem que ser feito diariamente. Existem algumas iniciativas 
internas como por exemplo o jornal mensal. Para exterior temos a imagem dos pontos de venda 
e toda a imagem anexada como as diferentes colecções, o tipo de atendimento. É realizado 
também, um jornal trimestral adaptado a cada um dos países onde a Aerosoles está 
representada. 
P  –  Qual a percepção da empresa sobre o Design? 
R – O Design é de tal forma importante que o conselho executivo colocou em funcionamento 
recentemente o departamento I&D em Portugal liderada por Fernando Brogueiro responsável por 
apresentar quatro colecções por ano, duas de Homem e duas de A2 by Aerosoles a base no 
desenvolvimento do produto. Neste departamento está inserido uma linha de produção de mini-
séries, para uso do departamento ou a quando de solicitações de determinadas encomendas. 



 
P – A empresa reflecte estrategicamente sobre as linhas de produtos que vai utilizar em 
determinado período de tempo?  
R – Sim, é realizado pelo departamento de I&D em colaboração com a Holding de Comunicação 
e Comercialização. 
P – Como se processa a criação e desenvolvimento dos produtos? 
R – Numa primeira fase processa à pesquisa de tendências, nos primeiros três meses realizam-
se viagens por Paris, Londres e Nova Yorque, participando em desfiles, feiras. Ainda nesta fase 
também são tidos em conta os cinco produtos com maior número de vendas da colecção anterior 
(best seller) que continuaram na próxima colecção sofrendo somente algumas adaptações. Após 
recolhida toda a informação processa-se à fase de criação da nova colecção que comporta mais 
ou menos 150 modelos. 
O passo seguinte é apresentar a colecção a nível interno, Conselho Executivo e departamento 
de Comunicação e Comercialização, que após análise em conjunto reduz o número de modelos 
seleccionando-os conforme …..(custo de produção, o publico a que se destina, …?). Os modelos 
seleccionados passam por um novo “crivo”, ou seja, a colecção “escolhida” é apresentada em 
cada um dos distribuidores da Aerosoles sediados nos diferentes países que fazem uma 
selecção conforme as tendências do país. Posteriormente a colecção é escoada nas lojas 
multimarcas. Relativamente às lojas mono marcas todo o controlo está sediado em Portugal na 
holding de Comunicação e Comercialização e é realizado diariamente. 
P – Qual o papel do Design na monitorização das formas visuais de expressão junto dos 
públicos? 
R – Os dados são cedidos pela Holding de Comunicação e comercialização, através da 
monitorização integral dos diferentes pontos de venda de mono - marca, por exemplo na 
identificação e as causas dos modelos que são mais vendidos. 
P –  O Design está próximo e/ou integra a área da Qualidade? 
R – O Design respeita normas estabelecidas tanto de qualidade como de ambiente, assim como 
todas as empresas que colaboram connosco.  
P –  Quais os interlocutores dos Designers junto da empresa, a nível interno e externo?  
R – Os próprios designers, neste caso Designer Fernando Brogueira. 
 



 
Pesquisa efectuada durante o percurso de desenvolvimento deste trabalho que apesar de não 
serem introduzidos, julgamos bons exemplos e que valem serem apresentados, na forma como 
promovem o produto, na possibilidade de interface com utilizador, e a solução que encontraram 
em tornar o produto único.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.sweetfeetshoes.co.uk 
Site simples mas equilibrado entre o peso das imagens e o texto, apelando ao 
consumo exibindo diversidade produtos, permitindo a compra online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

www.dvsschoes.com 
Desenhado para um determinados segmento, apresentando um interface 
dirigido a adequado à idade.  

 



 
 

www.theshoescompany.com 
Site genérico, que vende via Internet uma série de marcas de sapatos e também 
com ponto de venda real. 

 

 

 
www.rafaello-network.com 

Site genérico, que vende via Internet uma série de marcas tanto de sapatos como 
vestuário. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kiki.com 
 
Ideia bastante original: 
 
KiKi*c began as a personal mission to acquire ultra-comfortable, voguish shoes to wear at home.  
Chic, fun and extremely cushy shoes.  Stylish shoes that I would dream of easing my feet into, 
after a long day of hanging in my heels. 
My search targeted countless stores and multiple websites, 
but to no avail. The only foot-pampering at-home-shoes I 
found resembled those flat, fluffy slippers I had worn in 
grammar school, or the ubiquitous flip-flop.  And the chic 
shoes I found lacked in the comfort department. 
Subsequently, my quest began to evolve.  Why not take my 
vision and create those dream shoes for style-conscious 
women who yearn to pamper their feet?  Why not design 
cushy, heeled shoes that make our feet look chic?!!  I felt that 
I had at least 3 good reasons to proceed: 

1. These shoes did not exist.   
2. Selfishly, I really wanted these imaginary shoes...to 

treat my feet and soothe my soles.  
3. Last, but certainly not least, other women expressed 

the same desire...to pamper their feet, in style, at 
home, or anywhere.   

 
 
Thus began the incarnation of  KiKi*c.  After 3 (long) years of development (& 
learning the shoe trade) KiKi*c has arrived...to pamper your feet and complement 
your sense of style. 



 
Handcrafted - The pampering begins here.  KiKi*c shoes are individually handcrafted to ensure 
first-rate quality.  Each style is available in limited editions only. 
Insole - This is where the "cush" comes from.  KiKi*c utilizes a foot-hugging foam based on NASA 
technology.  Our insole literally envelops your foot for a cushy, customized fit. 
Outersole - Our exclusively designed outersoles are made of high-quality P.U. (polyurethane). 
They are lightweight, skid-resistant and non-marking.  Additionally, the soles are airport friendly 
(no metal) which makes KiKi*c your perfect travel companion. 
Fabric 100% snugly.  Our fabrics are chosen for comfort, and simply designed for fun.  In honor of 
our furry friends, we use only faux fur.  View our matching accessories designed for your fur baby 
at Travel pouch - Take a trip with your KiKi*c's and put your feet at ease.  A convenient travel 
pouch accompanies each pair of shoes. Earth-friendly shoebox - Our beautiful shoeboxes are 
specifically designed to be recycled.  Please re-use our boxes for  
pictures, keepsakes and anything else that moves you.  
 
 
 



 
 

 
 

www.bibi.com.br 
 
 

Fundada em 25 de abril de 1949, em Parobé/RS, a Calçados Bibi é pioneira na produção de 
calçados infantis no Brasil. Seus calçados, voltados para crianças do zero aos 12 anos, podem 
ser encontrados com marca, tecnologia e design próprio nas vitrines em mais de 60 países nos 
cinco continentes.  

Saúde e diversão em calçados infantis - Os produtos Bibi são desenvolvidos para proporcionar 
saúde e diversão às crianças. A empresa foi a primeira do segmento a desenvolver uma extensa 
pesquisa científica sobre o calçado infantil, que serviu como base para o desenvolvimento do 
calçado ideal para a criança. Este trabalho, além de indicar critérios e materiais para a confecção 
das diversas partes do calçado, definiu o conceito de calçado anatômico: “é aquele que acomoda 
o pé, respeitando suas formas naturais, deve ter solado e palmilha plana para deixar o pé à 
vontade, como se estivesse descalço. Elevações na palmilha são desnecessárias, porque o arco 
da planta do pé se forma naturalmente.”  

Responsabilidade Social - A Bibi é reconhecida também pela responsabilidade social. Suas 
campanhas cidadãs, realizadas anualmente, utiliza-se das embalagens dos calçados para 
prestar informações de conscientização sobre temas do universo infantil. A Bibi é uma 
entusiasmada integrante do Projeto Pescar, uma rede de escolas técnicas da Fundação Semear, 
destinadas a jovens em situação de risco social, que já conta com mais de setenta unidades no 
Brasil e também na Argentina, capacitando e encaminhando para o mercado de trabalho. O 
principal lançamento da Bibi para o outono-inverno 2007 é o Bibi Beats (foto), um novo modelo 
de bota com um radio FM. A caixa de som fica no cabedal assim como os botões de liga/desliga, 
volume e sintonia das rádios. As baterias são do tipo AAA2, estão localizadas no solado, 
embaixo da palmilha e podem ser trocadas. Com numeração do 25 ao 37 o Bibi Beats chega ao 
mercado em março e pode ser encontrado nas melhores lojas de calçados do país ao preço 
médio de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos). São quatro opções de 
cores para meninos e meninas descolados além de calçarem, ouvirem o que toca no dia.  
 



 
 
 
Mario Moretti Polegato, o fundador e presidente da empresa italiana, oriundo de uma família 
ligada aos vinhos. Foi a formação em tecnologia e uma visita de trabalho nos EUA que lhe deu o 
core business. Decidiu passear na montanha e depois de tanto transpirar dos pés furou as solas 
das sapatilhas. Os bons resultados obrigaram a trabalhar numa tecnologia que permitisse a 
saída da transpiração e que fosse impermeável. Tecnologia consiste numa membrana em teflon 
entre a sola e a palmilha que permite a circulação do ar, através de micro-orificios que permitem 
a eliminação da transpiração, ao mesmo tempo que uma membrana repele a água do exterior – 
ponto de partida da diferenciação. 
Depois de tentar vender (sem sucesso) a patente a grandes empresas, decidiu criar uma fábrica 
há dez anos. Hoje, é a empresa número um em calçado confortável e foi a que mais cresceu em 
facturação na Itália. A Produção é própria (Roménia e Eslováquia) recorrendo simultaneamente 
ao outsourcing (Roménia e Eslováquia, China, Brasil, Vietname). 
O segmento alvo é Lifestyle Casual para homem senhora e criança, com Design próprio. 
Ao nível do retalho a geox tem 50 lojas próprias e 183 franchising e inúmeros pontos de venda 
em lojas multimarca. A marca está em terceiro lugar no ranking mundial do calçado confortável, 
logo depois das marcas Clarks e Ecco, com vendas de 600 milhões de euros previstos para 



2006. Em Portugal, onde existem para já 107 lojas multi-marca com sapatos Geox, o master 
franchise pertence à empresa Vitaliano e Luís, que investiu em quatro das cinco lojas já abertas. 
Na Península Ibérica, as vendas passaram os 65 milhões de euros. E há projectos para 
incrementar noutros segmentos. Ao calçado, juntaram-se peças de vestuário, como o casaco 
que respira, acessórios e colecções de senhora e criança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa sites nacionais com venda online são ainda em número reduzido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapataria de venda online: www.sapataria-principal.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geox.com/cont_english.asp 



 
 
 
 
 

Fábrica de Calçado Sozé, Lda. Apartado 4, Longra 
4654-908 Rande Felgueiras - Tel: 255 340 880 Fax: 255 341 108 
www.dkode.com 
email: info@dkode.com 
Dekode resulta da interacção criatividade, inovação e conforto.  
Evoca uma forma de vida contemporânea que se adapta a qualquer ponto do mundo, 
procurando uma forma particular de expressão. 
Brevemente você poderá comprar modelos de dkode na loja on-line.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Zona Industrial das Lavagueiras, Lote9 – Póvoa 
4550-536 Pedorido 
Tel: 255 760 150 Fax: 255 760 159 
Tm: 933848664 

www.flexgo.pt 
flexgo@mail.telepac.pt 
A empresa Cindicalfe – Indústria de Calçado, Lda, constituída em 1997, fabrica calçado de 
conforto para homem e senhora, utilizando maioritariamente a construção “stitch and turn” 
(cosido e virado).  A empresa apostou fortemente numa marca própria, com uma imagem bem 
definida, tendo criado e registado a marca FLEX&GO. Em simultâneo com a criação da marca a 
empresa delineou uma estratégia comercial que lhe tem permitido aumentar ao longo destes 
últimos anos o volume de vendas, sendo a percentagem relativa às vendas com a marca própria 
cada vez mais próxima dos 100%, distribuídas por um número elevado de países, no mundo 
inteiro. Os seus produtos incorporam um know-how consolidado e reconhecido, associado a um 
design e materiais de qualidade superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Av. Padre Inácio Antunes, Nº58Apartado 39  
 2475 - 128 Benedita 
Tel. 351 262 928324/5 - Fax 351 262 928760 
www.olhamar.com 
info@olhamar.com 
Design António -  Pinhodesign@olhamar.com  
Comercial Manuel Ramalho - mramalho@olhama 
 
 
Empresa Fundada em 1972 e no desenvolvimento da sua actividade ao longo dos anos, tornou-
se numa das empresas mais importantes no mercado da Marroquinaria. Nos anos 80, alargou a 
sua actividade, criando várias marcas indo ao encontro das necessidades do mercado e dos 
clientes mais exigentes.  
Em janeiro de 1987, a Olhamar inaugurou uma nova fábrica na Benedita e iniciou a sua 
actividade com o mercado externo. Estes acontecimentos correspondem a uma nova fase do 
desenvolvimento da empresa, em que as pessoas, a qualidade e a inovação são a base da 
gestão empresarial que irá permitir enfrentar os desafios do futuro com sucesso. 
 
O Cliente é o princípio orientador do funcionamento da Empresa, por isso o principal objectivo é 
a sua total satisfação quer ao nível dos produtos, quer ao nível de todos os Serviços a ele 
associados. 
 
A interacção entre todos os colaboradores da empresa, com o resultado de uma gestão 
participativa, de um trabalho em equipa e de um comportamento global em termos de objectivos, 
são os factores essenciais para o sucesso da empresa enquanto organização, sendo apenas 
possível através do seu direccionamento para as necessidades do mercado. 
 
A qualidade é para a empresa o princípio orientador do seu funcionamento. Assim o enfase da 
empresa vai para a qualidade ao nível dos produtos, serviços, processos e relacionamento 
humano quer interno quer externo. Só assim é possível haver eficácia, eficiência e motivação 
para melhor satisfazer os clientes. 
 
Os produtos e serviços proporcionados pela empresa são o resultado das capacidades 
estruturais, técnicas e humanas sendo a qualidade dos mesmos depreendida pelos clientes e 
utilizadores dos novos produtos e serviços. Sendo uma tarefa sempre inacabada, esperamos 
que com a cooperação de todos possa ser continuadamente melhorada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Marca que faz parte da empresa J.Sampaio e Irmão, Lda 
Morada: Outeiro – Pombeiro – Apartado 146 
4610-639 Felgueiras Portugal 
Tel: 255 310 690 Fax: 255 310 699 
www.eject-shoes.com 
email: js@calafe-eject.com 
 

EJECT foi criada em 2001 como uma moda urbana marca de sapato portuguesa.  
A missão da marca é satisfazer as necessidades de consumidores que procuram sapatos com 
personalidade. Pela irreverência dos sapatos, o conforto extraordinário e qualidade, como 
também os esforços constantes para inovar para prover aos consumidores uma confiança maior 
nos nossos produtos. Dirigido para um objectivo com espírito jovem e ousado. 
 
EJECT produtos são caracterizados essencialmente por um conceito muito irreverente que é o 
resultado de vários elementos distintivos, cada modelo tem um carácter de exclusividade quase 
absoluto.    
As colecções são divididas em vários grupos, cada sola é personalizada para um grupo, este já é 
um símbolo carismático da marca. Os materiais usados garantem conjugações extravagantes e 
estão sujeito a inovações tecnológicas constantes.   
 
Estratégias comerciais estão preocupadas em explorar novos mercados, por exemplo a Europa 
Oriental, Ibero e mercados Asiáticos. Para implementar a marca nos mercados novos, nós 
pretendemos estabelecer sociedades com distribuidores locais para criar uma conexão comercial 
forte.   
   
EJECT está espalhado pela Europa e também em vários países fora da União Europeia, com 
significado especial na Bélgica, Canadá, Nova Zelândia e Alemanha. Porém as políticas de 
expansão da marca segue uma metodologia através da solidificação das relações já existentes e 
simultaneamente com calma procuram-se novos mercados. 
Os mercados que EJECT está: Portugal · Alemanha · Áustria · a Suíça · Bélgica · Holand · 
Canadá · a Estados Unidos · Rússia a · Dinamarca · Noruega · a Suécia · Espanha · França · 
Zeland Novo · Austrália · Polônia · Czeck Repulic · Servia    
   
As novas propostas do Autumn/Winter 2006/07 está relacionado com a atracção para a 
natureza, o emocional e estimação de liberdade, a harmonia perfeita entre o homem e seu 
ecossistema, sem esquecer a originalidade de materiais e o design de vanguarda que se junta 
ao conforto. 
EJECT propõe para Outono Inverno 06/07, padrões floridos, desenhos feitos por laser para 
traduzir a natureza em sua forma de fascinação mais extravagante e cheia. Detalhes criativos 
misturados com materiais inovadores, as cores apresentam excentricidade e paixão, o resultado 
é sombras quentes para as que vão de musgo verde o forte vermelho de rosas e para o 
castanho de escurecimento das árvores.   
Os que tem a nova sola, designados por Wood é a expressão máxima da realidade influenciada 
pela preservação da natureza. O Wood sola representa o tronco de uma árvore, oferecendo aos 
seus consumidores o sentimento de ser transportado pela própria natureza.  Criatividade e 
imaginação significa liberdade. O respeito para a natureza na fascinação de moda, só livre de 
todas as convenções em harmonia total.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Eject lança linha de calçado FF desenvolvida em parceria com a banda de sucesso da série 
televisiva Morangos com Açúcar. Cada modelo da linha FF contará com o respectivo autógrafo 
de um dos elementos da banda, de modo a autenticá-lo, e os modelos estarão disponíveis para 
compra, via Internet. Parceria entre duas marcas jovens, a Eject e a FF, e uma forma diferente 
de comunicar com os consumidores. A Eject é uma das mais conceituadas marcas portuguesas 
no estrangeiro mas muito pouco conhecida do consumidor português. "Temos poucos clientes 
no mercado nacional. São cerca de 40 e ainda nenhum em Lisboa ou Porto. As pessoas vêem 
sempre com alguma desconfiança uma coisa nova, diferentes", refere Joaquim Carvalho. 
Apresentada em 2001, a Eject levou dois anos a ser aceite. Mas em 2005 assegurou já 30% da 
facturação da empresa-mãe, a J. Sampaio & Irmão, Lda, que encerrou o ano com quase dez 
milhões de vendas. Para 2006, as perspectivas são de um volume de negócios de 12,5 milhões. 
 
 
 



Pablo Fuster 
A marca "Pablo Fuster", foi criada em 1988, resultado da fusão entre o estilista espanhol Ramón Fuster e o empresário português 
Joaquim Silva. Trata-se de uma marca especializada em calçado de senhora, fabricada com os mais exigentes padrões de qualidade, na 
empresa "Silva & Fontela, S.A.", sedeada em Portugal. 
Nos primeiros anos de existência, a "Pablo Fuster" implantou-se no mercado da Península Ibérica, adquirindo aí um papel preponderante 
na criação de moda/calçado e abrindo novas tendências nesta área. Proporcionou o aparecimento de lojas "Pablo Fuster" nos grandes 
centros urbanos de Portugal e Espanha. 
É em Março de 1991, que surge a primeira loja "Pablo Fuster", no maior centro comercial português daquela época, o "Amoreiras 
Shopping Center", em Lisboa, com o largo sucesso, dão-se os convites para a "Pablo Fuster" abrir sapatarias nas grandes superfícies 
comerciais portuguesas, que surgiram ao longo da década de noventa. 
Actualmente, a "Pablo Fuster" conta com seis lojas, sendo detentora de uma rede de sapatarias especializadas em calçado de senhora 
de nível superior. A "Pablo Fuster" adquiriu, simultaneamente, o estatuto de marca de alta qualidade e de referência no mundo da moda 
e do design ao estar consecutivamente, desde 1991 até à actualidade, em constante colaboração com televisões e revistas de moda de 
Portugal e Espanha. 
A acompanhar a forte expansão nacional, está a implementação da marca no mercado internacional. 
Além do mercado Europeu está a desenvolver-se a expansão nos mercados Asiático e dos Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.pablofuster.com 


