
 

 

 

 

ENGENHARIA DO DESIGN 
A ENGENHARIA NO PROCESSO DE DESIGN DA INDUSTRIA AUTOMÓVEL 

 

Ricardo Paulo da Silva Cameira dos Santos 

 

MESTRADO EM DESIGN DE EQUIPAMENTO 

ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN DE PRODUTO 

 

 

2013 

 



 



 

   

 

 

 

ENGENHARIA DO DESIGN 
A ENGENHARIA NO PROCESSO DE DESIGN DA INDUSTRIA AUTOMÓVEL 

 

Ricardo Paulo da Silva Cameira dos Santos 

 

MESTRADO EM DESIGN DE EQUIPAMENTO 

ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN DE PRODUTO 

 

Dissertação orientada pelo Professor Doutor Paulo Parra e 
co-orientada pelo Professor José Viana 

 

2013  



 

ii 
 

  



 

iii 
 

AGRADECIMENTOS 

Ao longo da elaboração desta investigação, muitos foram os docentes, familiares, amigos e 

colegas que me apoiaram e ajudaram. A todos eles o meu sincero obrigado. 

No entanto, quero agradecer especialmente aos meus orientadores, o Professor Doutor 

Paulo Parra e ao Professor José Viana por me terem motivado, inspirado e acompanhado 

durante a minha frequência no Mestrado em Design do Produto. Á Professora Doutora 

Isabel Dâmaso por me ter ensinado o que é Design. Ao Professor Mestre André Gouveia 

pela motivação ao longo do processo de redação. 

Aos meus colegas de curso, Tiago Russo e Ricardo Vasconcelos. 

Aos estagiários da Edscha Portugal, Ivo Carvalho e Pedro Duarte. 

Às empresas Sodecia, Rigorosa, Edscha e Gestamp, o meu sincero obrigado. 

Aos meus pais, Maria da Assunção e Norberto por toda a ajuda na revisão dos textos. 

À Cristina por tudo, principalmente carinho, paciência e apoio incondicional. 

Dedico este trabalho à memória da minha querida tia, Lídia Tavares. 

 

  



 

iv 
 

  



 

v 
 

RESUMO 

A relação entre o Design e a Engenharia não tem a sua génese no séc. XX. Mas foi nesse 

século que se percecionou as vantagem desta associação e sobretudo se concretizou. De 

facto, muito dos objetos que fazem parte da modernidade contemporânea, nunca 

poderiam ter sido produzidos sem o suporte do conhecimento científico aplicado. Foi 

então, a partir da fundação da produção em série, no inicio do século XX, que é criada a 

necessidade da aproximação das duas disciplinas: o Design e a Engenharia. 

A ligação entre o Design e a Engenharia vem criar uma nova dimensão no processo de 

Design em todos os seus passos chave. Assim, a investigação sobre metodologias de 

Design do produto torna-se a chave para a integração da Engenharia, com obvias 

vantagens em redução de custos, tempos de desenvolvimento e investimentos por parte 

das empresas. 

A integração da engenharia no processo de Design tem uma intervenção inicial na 

planificação e clarificação das problemáticas pois será uma ferramenta que serve 

principalmente para auxílio à decisão técnica e económica. No Design concetual a 

engenharia deverá estar presente no sentido de permitir uma definição técnica inicial 

passível de ser fabricada de acordo com as especificações e processos tecnológicos 

definidos pelo cliente ou internamente existentes. Deverá implicitamente acompanhar e 

dar suporte às validações e testes necessários de acordo com as especificações do 

produto. 

Esta dissertação, tem como objetivo, analisar a forma como a Engenharia é uma disciplina 

elementar para o cumprimento dos objetivos de qualidade total das empresas, integrando-

a em todas as etapas chave do processo de Design, e assim, contribuir como uma peça 

fundamental na competitividade das empresas. 

 

Palavras Chave: Engenharia do Design, Design Automóvel, Design de Produto, 

Competitividade, Metodologia. 
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ABSTRACT 

The relationship between Design and Engineering has not its genesis in the 20th century. 

But it was in this century that the advantage of this association was perceived and came 

into existence. In fact, many of the objects that are part of contemporary modernity, 

could never have been produced without the support of applied scientific knowledge. 

Then, from the beginning of mass production in the early twentieth century came the 

need for bringing the two disciplines together: Design and Engineering. 

The link between Design and Engineering is creating a new dimension in the design 

process in all its key steps. Thus, research on methodologies for product design becomes 

the key to the integration of engineering, with obvious advantages in reducing cost, 

development time and investment by firms. 

The integration of engineering in the design process has an initial intervention in the 

planning and clarification of any issues - it will become a tool that serves mainly to aid 

economic and technical decision-making. Conceptual Design in engineering must be 

present in order to allow for an initial technical definition that can be manufactured 

according to the specifications and technological processes defined by the customer or 

that are internal. It should implicitly follow and support the validation and testing required 

in accordance with product specifications. 

This dissertation aims to analyze how Engineering is a fundamental discipline to achieve 

the total quality objectives of companies, integrating it in all key stages of the design 

process, and thus contribute as a key player in the competitiveness of companies. 

 

Keywords: Engineering Design, Automotive Design, Product Design, Competitiveness, 
Methodology. 
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1 Introdução. 

1.1 Definição do tema. 

Foi Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Renascimento, que se 

destacou, pelos seus desenhos de análise e observação, da composição dos sistemas 

físicos, do corpo humano como máquina. Também, pela construção, de esquemas de 

funcionamento físico que sintetizam as leis da física e que, depois, originam as soluções 

mecânicas projetadas por ele próprio. Ou seja, Leonardo da Vinci, teria, uma dupla 

capacidade: a capacidade de análise própria de um engenheiro e um pensamento visual, 

uma estratégia cognitiva própria de um Designer. 

A relação entre o Design e a Engenharia não tem a sua génese no séc. XX. Mas foi, nesse 

século, que se percecionaram as grandes vantagens desta aliança e sobretudo se 

desenvolveram. De facto, muito dos objetos que fazem parte da modernidade 

contemporânea, nunca poderiam ter sido produzidos sem o suporte do conhecimento 

científico aplicado. Foi, então, a partir da fundação da produção em série, no inicio do 

século XX que é criada a necessidade da aproximação das duas disciplinas: o Design e a 

Engenharia. 

Duas disciplinas diferentes, mas com a dualidade da atividade projetual. Embora, o Design, 

deixe transparecer uma óbvia vocação para a conceção de objetos e sistemas de objetos 

inovadores, a Engenharia deve ter uma função complementar e de suporte à atividade do 

Design. A Engenharia do Design, é portanto, um tema que pode remeter para diferentes 

etapas do processo de Design. No caso do processo de desenvolvimento de produto, por 

exemplo, a Engenharia pode estar presente em vários estágios. Ou, poderá ainda, surgir 

numa fase embrionária, no conceito de Design, ou mais tarde numa fase de 

industrialização do produto. 
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É, precisamente a procura desta dualidade, que Giorgetto Giugiaro procurou na sua 

aliança com Aldo Mantovani para a criação da Italdesign. A Italdesign consegue, assim, em 

1968 estabelecer-se através da oferta completa de serviços, no âmbito do 

desenvolvimento do produto, desde o conceito à industrialização. 

Contudo, o processo de Design, utilizado pelos fornecedores dos principais construtores 

da indústria automóvel, integra, na sua bem estruturada metodologia, a simbiose entre o 

Design e a Engenharia, com objetivos e metas claras e rigorosas denotando a vocação do 

Design para a qualidade total. Este processo de Design, teve a sua génese, em 

investigações e visitas técnicas feitas à indústria automóvel japonesa na década de oitenta e 

noventa, através dos grandes construtores americanos, Ford, General Motors e Chrysler.  

A necessidade de criação destas comissões de investigação, são fruto de uma vantagem 

competitiva criada pelo Japão, assente na ideia de qualidade total do produto. Desde o 

processo criativo de inovação, até ao fabrico em série, as equipas de Designers e 

Engenheiros japoneses trabalham focados num só objetivo: desenvolver e fabricar 

produtos inovadores com a melhor qualidade possível. Conclui-se, desta forma, que a 

Engenharia no processo de Design ou a Engenharia do Design é um suporte técnico 

fundamental, contribuindo com sucesso para o cumprimento dos objetivos da gestão da 

qualidade total. 

Corroborando esta conclusão, a ligação entre a empresa Edscha Portugal e a Faculdade de 

Belas-Artes para o desenvolvimento de produto no sector automóvel, veio demonstrar 

através dos resultados finais do projeto, que a estreita colaboração entre designers e 

engenheiros reproduz uma necessidade eminente para a ideia de inovação, qualidade e 

consequente competitividade das empresas.  
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A vocação técnica evidenciada pela Engenharia está desprovida de pensamento de Design. 

Ou seja, demasiada focalizada no problema e não na solução. O pensamento de Design, 

permite assim, obter uma solução global verdadeiramente inovadora, mas que, sem a 

Engenharia, pode facilmente cair por terra por não cumprir, por exemplo, com requisitos 

económicos ou por falhar a possibilidade de ser industrializável. 

O século XXI, será portanto, o momento da confirmação desta união, nomeadamente 

com a otimização dos recursos naturais e aplicação da prática de políticas de 

sustentabilidade. 
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1.2 Objetivos. 

Através, da análise dos processos de Design, e em particular dos processos utilizados na 

indústria automóvel, sector onde essa ligação assume contornos muitos estreitos, propõe-

se nesta dissertação, compreender de que forma algumas empresas utilizam a estreita 

ligação entre o Design e a Engenharia. No sentido de alcançarem objetivos de otimização 

de custos, qualidade total e inovação de produto. Pretende-se, que a presente 

investigação, posso servir como boa prática para a gestão do processo de Design. Nesse 

sentido procura-se: 

- Fazer um enquadramento, histórico e concetual da evolução do produto, relativamente à 

evolução da sociedade, economia e tecnologia ao longo do tempo; 

- Fazer um enquadramento, relativamente à definição de Design, à sua prática e ao âmbito 

da sua aplicação; 

- Fazer um levantamento, dos processos e metodologias, mais relevantes para a prática do 

Design e Engenharia do Design, com ênfase no desenvolvimento do produto e enquadrar 

a Engenharia nas diferentes atividades do processo de Design; 

- Compreender, a importância e contribuição, da ligação entre o Design e a Engenharia no 

processo de Design da conceção e desenvolvimento de viaturas automóveis; 

- Compreender, a importância e contribuição, da Engenharia no processo de Design para 

o desenvolvimento de sistemas para viaturas automóveis; 

- Enquadrar a Engenharia do Design no âmbito da gestão da qualidade total; 

- Compreender, a importância e contribuição, da ligação entre o curso de Design de 

Equipamento da Faculdade Belas-Artes da Universidade de Lisboa e a indústria automóvel. 
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1.3 Estrutura do trabalho. 

A presente dissertação, foi estruturada em seis capítulos distintos. O primeiro e o último, 

dizem respeito à introdução e conclusão da dissertação. O segundo, terceiro, quarto e 

quinto capítulo, referem-se ao estudo e investigação efetuada mediante os objetivos 

propostos, que apesar de serem capítulos distintos, estão relacionados ao nível da 

compreensão e argumentação do tema. 

O primeiro capítulo deste trabalho, caracteriza-se por ser a introdução ao mesmo, onde é 

apresentada a definição do tema de investigação, os objetivos da dissertação, a estrutura 

do trabalho e a metodologia de investigação. 

No segundo capítulo, estuda-se o conceito de produto tentando chegar-se a um 

entendimento sobre a sua definição. Faz-se também, uma investigação sobre a evolução 

histórica do produto, numa vertente ligada aos transportes para uma interligação com os 

casos de estudo apresentados ao logo da dissertação. Ao longo, desta análise cronológica 

da evolução do produto, é possível perceber, onde e quando a engenharia se começou a 

integrar no processo de Design do produto. 

No terceiro capítulo, e no intuito de compreender, a atividade projetual em Design, 

estudou-se o seu processo. Segmentando as atividades e as suas interligações, investigou-

se de que forma se relacionam e interagem as diferentes etapas constituintes dos 

diferentes processos de Design estudados. Ainda neste capítulo, apresenta-se o Estudo de 

Caso da Italdesign. Fazendo-se uma retrospetiva sobre a atividade projetual de Giorgetto 

Giugiaro, no intuito de entender de que forma este Designer percebeu a necessidade de 

associar a Engenharia ao seu processo de Design. Ao longo deste Estudo de Caso, 

apresentam-se ainda, alguns projetos que se julgam representativos, das interações entre o 

Design e a engenharia e assim compreender, a importância, da Engenharia no processo de 

Design. 
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No quarto capítulo, é realizada uma investigação sobre o processo de Engenharia do 

Design, onde mais uma vez são apresentados e descritos alguns dos principais processos, 

principalmente o APQP, processo utilizado na indústria automóvel. Descreve-se um 

Estudo de Caso da empresa Edscha. Uma empresa alemã, onde o autor da dissertação, 

colaborou, vocacionada para o desenvolvimento e fabrico de sistemas que integram a 

viatura. Tal como a Italdesign, a Edscha, é fornecedora de produtos e serviços para a 

indústria automóvel, não no âmbito da conceção de viatura, mas no de sistemas para 

integração na viatura. Por conseguinte, é revisto detalhadamente, o processo de Design 

utilizado pela Edscha sendo transversal a todos os fornecedores da indústria automóvel. 

No quinto capítulo, é apresentado um Estudo de Caso relativo ao projeto entre duas 

instituições: a Edscha Portugal e a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

Este projeto teve a particularidade de colocar alunos do curso de Design de Equipamento 

daquela faculdade a trabalhar diretamente com a Engenharia de Produto e a denunciar 

uma ligação de natureza complementar, cujo resultado corrobora e complementa os 

capítulos anteriores. 

No sexto e último capítulo, são extraídas as conclusões da investigação e apresentadas 

algumas recomendações, no âmbito do tema da dissertação. 
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1.4 Metodologia. 

A metodologia, adotada para a realização desta dissertação, assentou na recolha 

bibliográfica sobre os assuntos considerados pertinentes face ao tema em questão, tais 

como – História da Tecnologia, História da Engenharia, História do Design, Teoria do 

Design, Processos de Design, Métodos de Design, Gestão do Design, Engenharia do 

Design, Inovação, entre outros. 

Além disso, e no intuito de aproximar, o conteúdo da investigação à prática real do 

Design, como espelham os Estudos de Caso apresentados, foi recolhida bibliografia 

específica sobre o trabalho da Italdesign, e sobre os processo e métodos de Design 

utilizados na indústria automóvel. Suportando assim alguns dos pressupostos defendidos 

ao longo da dissertação. 

A metodologia que se propõe passa pelos seguintes procedimentos: 

1. Apresentação do conceito de produto e sua contextualização no âmbito da 

evolução histórica do mundo material, numa vertente relacionada com 

transportes. 

2. Revisão histórica do Design Industrial como disciplina. 

3. Apresentação, análise e interpretação dos processos de Design e de Engenharia do 

Design. 

4. Delimitação e/ou interpretação concetual do processo de Design. 

5. Perspetiva da obra projetual da Italdesign no contexto da Engenharia do Design. 

6. Delimitação e/ou interpretação concetual do processo de Engenharia do Design. 

7. Perspetiva da obra projetual do autor da presente dissertação no contexto da 

Engenharia do Design. 

8. Perspetiva da ligação entre a empresa Edscha Portugal com a Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa. 

9. Interpretação e enquadramento dos Estudos de Caso. 
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2 O Conceito de Produto. 

2.1 Introdução e Definição de Produto. 

O dicionário de Morais, define produto, como sendo: “Resultado de produção; coisa 

produzida; efeito de produzir”1. Então se produto é o efeito ou o resultado de produção, 

o que é produção? 

O conceito de produção está intimamente ligado ao conceito de trabalho. Marx2 

evidencia-o como sendo “em primeiro lugar um processo que se passa entre o homem e a 

natureza“3. Esta ideia, evoca a dúvida relativamente a este processo que Marx escreve, 

explicando-o como sendo “atividade intencional que tem por fim a produção de valores 

de uso, a apropriação de elementos naturais. Trata-se de uma condição geral das trocas 

materiais entre o homem e a natureza, de uma condição natural permanente na vida 

humana e, assim, independente de qualquer forma social dessa vida, ou melhor, do mesmo 

modo comum a todas as suas formas de sociedade”4.  

Deste modo, é possível perceber, que o conceito de produto está disperso entre o fruto 

da atividade resultante do trabalho (produção) e o utensílio, objeto, material de execução 

dessa atividade. Então, esta atividade intencional, resultante da apropriação de elementos 

naturais, como explica Maurice Godelier, na sua contribuição para a Enciclopédia Einaudi, 

é “uma série organizada de ações diretas ou indiretas sobre a natureza, de modo a separar 

alguns dos seus elementos, das ligações imediatas com as suas condições de existência, 

com o seu ambiente, e a utilizá-los, na reprodução material dos indivíduos e das suas 

relações recíprocas, das suas relações sociais, da sua sociedade”5 e conclui classificando-o: 

“Os elementos separados tornam-se úteis ao homem quer na sua forma imediata, natural 

(produtos da atividade recolectora consumidos localmente sem cozedura ou outra forma 

                                                            
1 SILVA, António de Morais – Grande Dicionário da Língua Portuguesa – VOL.VIII. Lisboa : Editorial 
Confluência, 1955, p. 731. 
2 Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) foi um filósofo, economista, sociólogo, historiador, alemão. Fundou as 
bases do socialismo estudando as relações entre o trabalho e o grande capital influenciando decisivamente o 
pensamento económico. 
3 MARX, Karl - Das Kapital – Livro I. Torino : Einaudi, 1975, p. 223. 
4 Ibidem. 
5 AAVV – Enciclopédia Einaudi – Volume 7 – Modo de produção – Desenvolvimento 
/subdesenvolvimento. Lisboa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986, p. 15. 
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de preparação), quer, após várias mudanças de forma e de estado que os conduzem à 

forma final sob a qual são utilizáveis, consumíveis”6. 

Por conseguinte, o homem interage com a natureza, servindo-se de meios que são, em 

primeiro lugar ele próprio, ou seja as suas capacidades físicas e intelectuais. O ato de 

produzir não é mais do que a combinação de elementos materiais e ideias – o saber-fazer 

– a técnica. Marx denota, “Da mesma forma que no organismo natural a cabeça e as mãos 

não subsistem uma sem as outras, o processo do trabalho une o trabalho intelectual ao 

manual”7. 

Finalmente, na relação do homem com a natureza, este não se limita apenas à aplicação 

das suas forças, mas também, interpondo objetos materiais – utensílios – entre si e o 

objeto do seu trabalho. Assim, Marx decompõe em três elementos o processo de 

trabalho: 1) a atividade do individuo, conforme um objetivo, ou trabalho propriamente 

dito; 2) o objeto sobre o qual exerce a sua atividade; 3) os meios. 

Assim sendo, o objeto e o meio de trabalho só existem, como explica Maurice Godelier, 

“pela sua posição, pela sua função num processo”8. Ou seja, “Um objeto produzido 

segundo um dado processo de trabalho torna-se matéria-prima de outro (…)”9, podendo 

transformar-se na sua forma e estado, antes de funcionar como objeto consumível 

(produto final) ou como utensílio. Do mesmo modo, Marx afirma, “A característica do 

produto, da matéria-prima ou do meio de trabalho liga-se a um dado valor de uso, de 

acordo com a função determinada que o objeto desempenha nesse processo de trabalho e 

do seu posicionamento; a mudança de lugar altera o seu resultado”10. Com efeito, o 

trabalho é então o ímpeto resultante num produto. Neste propósito o trabalho é 

consequência de uma atividade produtiva em que o objeto e os meios de trabalho são 

meios de produção e ao mesmo tempo produtos. 

  
                                                            
6 AAVV – Enciclopédia Einaudi – Volume 7 – Modo de produção – Desenvolvimento 
/subdesenvolvimento. Lisboa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986, p. 15. 
7 MARX, Karl - Das Kapital – Livro I. Torino : Einaudi, 1975, p. 621. 
8 AAVV – Enciclopédia Einaudi – Volume 7 – Modo de produção – Desenvolvimento 
/subdesenvolvimento. Lisboa : Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986, p. 16. 
9 Ibidem. 
10 MARX, Karl - Das Kapital – Livro I. Torino : Einaudi, 1975, p. 190. 
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2.2 Enquadramento Histórico do Produto. 

O presente capítulo aborda a evolução histórica do produto, desde a pré-história até à 

revolução industrial. O objetivo será o de dar uma perspetiva histórica da evolução do 

produto, por forma a ser enquadrado, numa ótica da evolução, das sociedades e da 

tecnologia. 

É necessário compreender que este capítulo está inteiramente limitado pela pré-história e 

a revolução industrial, da pedra lascada à primeira viatura produzida em série, o Ford T11. 

Entre estes dois produtos, existem aproximadamente 2,5 milhões de anos de evolução, e 

como nos explica Paulo Parra, “Essa biotecnoevolução é um processo produzido em 

conjunto, numa simbiose entre biologia e tecnologia e é o que faz do homem a mais 

singular das criaturas: a que produz sistemas culturais complexos”12. Com efeito não é só 

Paulo Parra que efetua uma leitura desde a Pré-História da estética funcional da evolução 

do produto. Também Pierre Rousseau corrobora, comparando, não a pedra lascada com 

o iPOD, mas sim, com os últimos robots eletrónicos automatizados “Exemplos bem 

diferentes, mas que possuem, contudo, a característica comum de serem exclusivamente 

obra do homem“13. Contudo, Rousseau explica, que o homem não é o único habitante do 

planeta Terra a construir de acordo com uma determinada técnica, “(…) também as 

abelhas, as térmites e os castores sabem edificar complexas construções, segundo estritos 

cânones geométricos. Todavia a sua atividade é inteiramente guiada pelo instinto (…)”14. 

Contudo, o homem tem a capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias, 

autoalimentando-se da sua experiencia, para evoluir ou criar um instrumento apropriado 

ou ainda para melhorar a técnica. Será então o homem o único ser com a capacidade de 

invenção de instrumentos e capacidade de interação sobre a Natureza? A resposta é 

obviamente negativa. Um simples macaco, no Jardim Zoológico, serve-se de uma pedra 

para partir a casca de uma noz. Porém, nunca o símio mais evoluído conseguiria ter a ideia 

de friccionar essa mesma pedra num sílex de modo a fabricar uma lâmina. 

                                                            
11 Viatura fabricada pela americana Ford Motor Company entre 1908 e 1927. Considerada a primeira viatura 
fabricada pelos princípios da produção em série moderna. – N.A. 
12 PARRA, Paulo – Ícones do Design - Colecção Paulo Parra. Évora : Câmara Municipal de Évora – 
Turismo do Alentejo, 2009, p. 15. 
13 ROUSSEAU, Pierre – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p. 5. 
14 Ibidem. 
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Pierre Rousseau conclui, da mesma forma que Paulo Parra, “(…) uma vez que a técnica é 

o homem, a história da técnica confunde-se com a história da humanidade.”15 Já Siegfried 

Giedion corrobora, “Ao considerar a História, como uma visão sobre o processo de 

mudança na vida, esta evoca um paralelismo com um fenómeno biológico.”16 

Consequentemente, para assistir ao nascimento do produto é necessário recuar à própria 

origem da humanidade, “ao dia em que, pela primeira vez, o mundo foi testemunha deste 

prodigioso acontecimento: um enorme primata talhando à pedrada um pedaço de sílex, 

fabricando assim o primeiro utensílio, abrindo caminho à civilização”17. É ainda necessário, 

esclarecer o fato deste capítulo estar limitado pela descrição da primeira viatura produzida 

em série, o Ford T. Porque não último modelo de iPhone18 ou o robot AIBO19? Sendo o 

âmbito desta dissertação, sobre a aplicação da engenharia no processo do design na 

indústria automóvel, afigura-se como plausível a discussão sobre a importância da junção 

destas duas disciplinas, a partir da construção em série de automóveis. 

  

                                                            
15 ROUSSEAU, Pierre – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p. 6. 
16 GIEDION, Siegfried – Mechanization Takes Command – A Contribution to Anonymous 
History. Nova Iorque : W. W. Norton & Company, 1969, p. 2. 
17 ROUSSEAU, Pierre – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p. 6. 
18 Telefone contemporâneo do tipo smartphone fabricado pela amerina Apple Inc. Lançado em  2007, o 
iPhone foi considerado revolucionário à época do seu lançamento devido ao facto do seu interface de 
utilização estar construído com base no seu ecrã sensível ao toque. – N.A. 
19 Robot para utilização domestica fabricado pela japonesa SONY entre 1999 e 2005. – N.A. 
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2.2.1 A Pré-História. 

2.2.1.1 A Idade da Pedra. 

Este período da Pré-História está compreendido entre 3 milhões de anos a.C.20 e 5000 

anos a.C.21 incluindo o período paleolítico, mesolítico e neolítico. 

Foi em 197422 que uma equipa de cientistas23 descobriu, numa escavação em Hadar, no 

vale Awash, Etiópia, algumas centenas de ossos, formando 40% de um esqueleto, 

pertencente a um hominídeo que vivera há 3,2 milhões de anos, um Australopithecus 

Afarensis. Esta descoberta revelou alguns dados extraordinários: em primeiro lugar que o 

tamanho do crânio (cerca de um terço do tamanho de um crânio de um humano atual) 

seria equivalente ao de um macaco, por exemplo um chimpanzé, em segundo lugar que o 

bipedismo teria precedido o aumento no tamanho do cérebro. 

Relativamente aos utensílios utilizados por estes hominídeos pouco se sabe. Apenas alguns 

objetos em pedra foram encontrados. Todos os utensílios em madeira foram destruídos 

por processos naturais de decomposição orgânica. Sabe-se, no entanto, que estes 

hominídeos apanhavam pedras e seixos arredondados em rios, percorrendo longas 

distâncias, transportando-os depois. Em suma, exploraram os objetos encontrados como 

ferramentas. Os mais antigos seixos foram deliberadamente quebrados para obtenção de 

uma aresta viva que servisse como ferramenta, datam de 2,5 milhões de anos e foram 

encontrados no vale de Omo, também na Etiópia. Estes seixos quebrados seriam úteis 

para serrar madeira ou para quebrar ossos de animais. “As lascas que se desprenderiam 

seriam suficientemente afiadas para cortar couro e carne”24. 

  

                                                            
20 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 27. 
21 Idem, p. 444. 
22 Idem, p. 27. 
23 A equipa que dirigiu a expedição arqueológica IARE (International Afar Research Expedition) era 
composta pelo geólogo francês Maurice Taieb, o antropólogo norte-americano Donald Johanson, a 
arqueóloga britânica Mary Leakey e o paleontólogo francês Yves Coppens. – N.A. 
24 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 1. 
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Com o passar dos tempos, estes hominídeos foram desenvolvendo, progressivamente, as 

suas habilidades, como andar em posição ereta, manipulação de objetos e o fabrico de 

utensílios. 

Foi então em 1960 que a equipa do arqueólogo britânico Louis Leakey descobriu em 

Olduvai, na Tanzânia, vestígios de um “hominídeo diferente dos australopitecídeos, e ao 

qual, ele e os seus colegas P. Tobias e J. Napier chamaram, em 1964, Homo habilis”25. Um 

dos vestígios descoberto, terá sido um crânio que dataria de cerca de 2 milhões de anos. 

Estes Homo habilis com uma capacidade craniana quase duas vezes superior à dos 

australopitecídeos, evidencia capacidades culturais muito evoluídas. “A humanidade 

alcançou com o Homo habilis um novo patamar evolutivo que irá influenciar todo o seu 

desenvolvimento subsequente”.26 A hipótese de que este hominídeo transportaria seixos 

de rios andando quinze quilómetros até aos acampamentos, mostra uma capacidade de 

planificação de futuras atividades. Estes seixos seriam então utilizados, como objetos de 

fabrico de outros utensílios. Estes «novos» utensílios eram seixos, onde lascas retiradas de 

dois lados, demonstravam já uma evolução muito significativa, relativamente à dos seus 

antecessores. 

A descoberta de vestígios de uma nova espécie de hominídeo, o Homo-erectus foi, dentro 

da comunidade científica, dotada de alguma controvérsia. Contudo, foi recentemente 

descoberto, o esqueleto de um adolescente no lago Turkana, no Quénia, com cerca de 

1,5 milhões de anos.27 Este hominídeo denota uma robustez craniana superior às espécies 

antecessoras e caracteriza-se morfologicamente por ser bastante semelhante ao Homo-

sapiens. Dado o desenvolvimento deste hominídeo, relativamente aos seus antecessores, é 

possível perceber que estaria muito menos habilitado a trincar e a mascar visto que, 

estruturalmente, a sua mandibula e os seus dentes seriam menos robustos. É pois pouco 

provável que tivesse sobrevivido sem o fabrico de utensílios. 

  

                                                            
25 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 31. 
26 Idem, p. 32. 
27 Idem, p. 33. 
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O fabrico de bifaces é atribuído ao período acheulense28 ao qual corresponde o Homo 

erectus.29 Este novo tipo de instrumento, seria uma evolução, relativamente aos seixos 

unifaciais pois apresentam uma lâmina, cuidadosamente lascada, nos dois lados do seixo. 

Os bifaces poderiam apresentar-se de uma forma pontiaguda ou rectilínea em forma de 

cutelo. O biface seria tipificado para um novo tipo de instrumento, o machado. “O 

machado é um instrumento grande, com cerca de 20 cm de comprimento, feito de calhau 

rolado, sílex ou de lascas; é achatado, geralmente de forma elíptica, oval ou 

arredondada.”30 

É a este período que se atribuem as descobertas dos primeiros vestígios de construção de 

abrigos com o intuito da proteção, contra predadores ou condições atmosféricas 

adversas. É possível distinguir, no espaço habitado zonas diferenciadas, uma oficina de 

talhe ou uma zona onde teria existido uma fogueira. “Mais importante de tudo isto é o 

facto de que foi o Homo-erectus que aprendeu a dominar o fogo.”31 Contudo, só mais 

tarde é que o fogo revolucionou o quotidiano, pois o Homo-erectus não fundia materiais, 

não cozia cerâmica e não cozinhava alimentos. O fogo teria, inicialmente, uma função de 

proteção e mais tarde de aquecimento. 

A ligação entre os períodos de estabilização dos diferentes hominídeos, foi sempre de 

difícil consenso, na comunidade científica. A evolução do Homo-erectus para o Homo- 

sapiens, é ainda hoje alvo de discussão. Contudo, o Homo-erectus terá tido um período de 

estabilização de cerca de 1 milhão de anos32. A primeira região a apresentar uma ligação 

sustentada do ponto de vista científico foi a Europa. Contudo, a evolução não terá sido na 

nossa direção pois terminaria num beco, há cerca de 30000 anos com os 

Neaderthalenses.33 

  

                                                            
28 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 39. 
29 Idem, p. 34. 
30 Ibidem. 
31 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 2. 
32 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 34. 
33 Ibidem. 
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O Homo-sapiens neanderthalensis terá diversificado a tipologia do machado. Entre os 

instrumentos líticos recolhidos, terão sido os raspadores e as lascas retocadas de 

diferentes formas, os mais importantes. Estas, principalmente utilizadas como facas, por 

vezes seriam providas de cabos de madeira, osso ou armação de veado. De igual 

importância seriam as pontas de bordos convergentes que, atadas a dardos de madeira, 

tipificariam a lança, arma de caça.  

Para além dos artefactos fabricados em pedra, este Homo-sapiens neanderthalensis terá 

também utilizado materiais orgânicos para fabrico de utensílios. O osso e o marfim seriam 

aplicados em instrumentos tais como: maços, cabos de instrumentos líticos, raspadores e 

suportes para facilitar o corte das peles ou dos tendões, deste modo, os vestígios 

existentes podem revelar diferentes atividades humanas. Para além de cabos para 

machados ou dardos, a madeira terá sido utilizada diretamente no fabrico de lanças. Com 

a ponta aguçada, cumpririam a função de armas ou de espetos para espevitar o lume de 

uma fogueira.34 É também importante considerar que “(…) paus afiados eram utilizados na 

recolha de alimentos, para desenterrar bolbos e raízes (…)35 

Uma das principais inovações encontradas, nos vestígios descobertos correspondentes a 

este período terá sido a utilização de resinas como forma de união do bordo de um 

instrumento ao seu cabo. “Em Königsaue foi recolhida uma prova notável deste facto: dois 

pequenos blocos de resina foram utilizados para unir um bordo de um instrumento ao seu 

cabo. Num deles, era ainda visível a impressão de quatro pequenas marcas de lascas feitas 

pelo retoque liso de um instrumento bifacial. O invólucro de resina, fora provavelmente 

colado num cabo de osso ou de madeira”36 

  

                                                            
34 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 145. 
35 Idem, p. 116. 
36 Idem, p. 145. 
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É de extrema importância, fazer referência a um dos desenvolvimentos técnicos que 

caracteriza a indústria de artefactos ligada ao Homo-sapiens neanderthalensis. A técnica de 

Levallois37 (Fig. I) consistia, numa habilidosa preparação do núcleo dos seixos para 

posteriormente possibilitar uma obtenção da forma da lasca. “Numa ponta do núcleo é 

visível uma superfície preparada, para receber a pancada que destacava a lasca, consistindo 

geralmente em pequenas faces.”38 

 

Fig. 1 – Técnica de Levallois. 

 

As sociedades humanas evoluíram de forma gradual e contínua, por vezes com longos 

períodos de estagnação, mas também com etapas de rápido crescimento e progresso. 

Contudo, é por vezes difícil perceber quais os fatores que levaram às alterações e às 

“revoluções”. Todavia os utensílios descobertos, ao longo do tempo, pelos arqueólogos 

deixam transparecer como, por que meios e com que instrumentos os homens pré-

históricos trabalhavam. Infelizmente pouco nos dizem acerca dos produtos resultantes 

desse labor. 

                                                            
37 O termo “lascagem de levallois” vem de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), um subúrbio de Paris onde este 
tipo de técnica de lascagem terá sido descoberto pela primeira vez. – N.A. 
38 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 145. 
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Uma tentativa de avaliação da forma de como os utensílios evoluíram, foi através de uma 

análise qualitativa sobre a lâmina dos seixos produzidos, ao longo da pré-história. Repare-

se, “com 0,5 kg de sílex, o Homo habilis, cerca de 2 milhões de anos atrás, conseguia 

produzir 7,5 cm de lâmina. O Homo erectus, cerca de 300000 anos atrás, conseguia 20 a 30 

cm de lâmina e o Homo sapiens neanderthalensis, à 100000 anos, obteria com a mesma 

quantidade de sílex, 9 a 12 metros de lâmina.”39 

Foi através do aperfeiçoamento de objetos utilitários que o Homem pré-histórico 

aprendeu a dominar o seu quotidiano. A caça deixou, então, de constituir uma dificuldade 

maior, o que fez com que se criassem condições, para o desenvolvimento de atividades 

não produtivas. O Homo-sapiens-sapiens fabricou, à 40000 anos atrás objetos, contrapondo 

com o Homo-habilis ou Homo-sapiens neanderthalensis, sem aparente aplicação prática. 

Foram descobertos “(…) pontas de dardos fabricados em osso com formas mais suaves 

do que seria necessário, para a sua aplicação prática e com gravações. O Homo sapiens 

sapiens fabricou instrumentos musicais, tal como uma flauta esculpida de um osso à 32000 

anos atrás.”40 A tecnologia da Idade da Pedra pode parecer simplista. Contudo, o 

conhecimento adquirido, ao longo de séculos, sobre os habitats naturais por onde as 

sociedades passaram e se estabeleceram foi enorme e talvez nunca tenha sido superada 

até hoje. “ A invenção de novas armas (não destinadas à caça a curta distância ou para 

lutar, mas sim para matar as presas à distância) demonstra que o homem, já nessa época 

descobrira empiricamente algumas leis da mecânica – estas armas consistiam em pequenas 

azagaias, propulsores, arcos e flechas”41. 

Terá sido esta evolução tecnológica que permitiu ao Homo-sapiens-sapiens adquirir a 

capacidade de se adaptar a quaisquer condições de ambiente e nelas sobreviver. Em 

consequência, os primeiros vestígios de vida sedentária, de criação de gado, e de 

produção agrícola datam de 12000 anos.42 

  

                                                            
39 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 5. 
40 Ibidem. 
41 AAVV – A História da Humanidade, Vol.I – A Pré-História e o Início da Civilização. Lisboa : 
Editorial Verbo, 1996, p. 189. 
42 Idem, p. 187. 
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2.2.1.2 A Produção de Alimentos. 

A 19 de Setembro de 1991, na região alpina de Ötzal, Tirol, Áustria, dois turistas alemães 

encontram em perfeito estado de conservação a múmia de um homem que vivera num 

período entre 4000 a 2000 anos a.C43. Pensa-se que este homem seria um caçador-

recolector, pois terá sido encontrado com a múmia, vários utensílios de caça, um 

machado de cobre com punho em teixo e uma faca de sílex com punho em freixo. Foi 

também encontrado um estojo com catorze dardos de vime. Duas destas flechas teriam 

pontas de sílex afiadas e continham quilhas aerodinâmicas, na outra ponta. Deste achado 

fazia, ainda parte, um rolo de guita, um afiador em osso de veado e um arco fabricado em 

teixo.44 

Ötzi, como terá sido apelidado este humano, faleceu em circunstâncias algo dúbias. Ainda 

hoje é alvo de discussão entre a comunidade científica. Após uma tomografia axial 

computorizada (T.A.C.) realizada ao seu corpo, foi descoberta a ponta de um dardo, 

alojada no ombro esquerdo e o correspondente furo no casaco que vestia. Esta 

descoberta estimulou os investigadores a teorizar que Ötzi terá falecido por perda de 

sangue através da ferida. Conclui-se haver uma ligação entre o final do período do 

Paleolítico Superior (Mesolítico) e o Neolítico. O facto de Ötzi ter sido o primeiro 

humano, de que há conhecimento, a ser morto por outro humano, deixa adivinhar, uma 

nova linha de pensamento para esta ligação entre dois períodos de carácter fundamental, 

na história tecnológica da humanidade. 

A disputa territorial, por caça, evidencia a necessidade da criação de alternativas: 

“plantação de vegetais comestíveis e criação de animais capturados.”45 Estas novas 

atividades aconteceram em diversos locais espalhados pelo mundo o que provam que a 

produção de alimentos não terá sido um acontecimento isolado, mas sim provocado pela 

necessidade de um crescente número de população. 

  

                                                            
43 AAVV – Les Dossiers d’archeologie, N. 224. Dijon : Editions Faton, 1997, p. 36. 
44 Idem, p. 32. 
45 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 9. 
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Na opinião de George Basalla, “Segundo os antropólogos e os sociobiólogos 

funcionalistas, todos os aspetos da cultura, materiais e imateriais, podem ser relacionados 

com a satisfação de uma necessidade básica. De acordo com este ponto de vista, a cultura 

não é mais do que a resposta humana à satisfação das suas necessidades de nutrição, 

reprodução, defesa e higiene. Contudo, os críticos da teoria biológica lançaram fortes 

contra-argumentos. Alguns afirmaram que os fenómenos mais importantes da cultura, 

como a arte, a religião e a ciência, possuem ligações muito ténues com a sobrevivência 

humana. De igual modo, a agricultura e a arquitetura, que deveriam estar relacionadas 

com as necessidades de alimentação e abrigo, manifestam-se de modos que só 

remotamente podem ser explicados por uma necessidade biológica.”46 

A evolução da civilização paleolítica para a neolítica foi, como evidencia Daniel Headrick, 

“antes uma mudança de cultura, uma nova forma de vida, do que um novo conjunto de 

ferramentas ou artefactos”.47 Thomas Kingston Derry e Trevor I. Williams denunciam uma 

elevada importância à transição Paleolítico – Neolítico, “a transição da recolha de géneros 

para a produção de alimentos, que é a característica da fase neolítica, foi o resultado de 

um avanço fundamental. Arrisco dizer, o avanço fundamental na tecnologia.”48 E foi 

durante este período, da história da humanidade que se criou, segundo alguns autores, um 

dos mais significativos objetos da história da humanidade: a roda. Alguns autores tendem a 

desvalorizar a roda, relativamente ao fogo, no caso de George Basalla e ao relógio no caso 

do historiador económico David S. Landes49. Facto é que a maior parte das pessoas 

acredita que a utilização do transporte com rodas é sinal de civilização. “O transporte e a 

roda estão de tal forma interligados que o progresso de uma cultura tem sido avaliado 

pelo seu aperfeiçoamento no transporte com rodas”50 

  

                                                            
46 BASALLA, George – A Evolução da Tecnologia. Porto : Porto Editora, 2001, p. 13. 
47 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
10. 
48 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.45. 
49 David Saul Landes (1924 – 2013) foi professor emeritus pela Universidade de Harvard. Autor de diversas 
publicações no âmbito da história mundial. – N.A. 
50 BASALLA, George – A Evolução da Tecnologia. Porto : Porto Editora, 2001, p. 8. 
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A origem da roda não está referenciada às origens da natureza. Não existindo qualquer 

indício, excetuando um pequeno número de microrganismos, de que algum animal se 

desloque por meio de um conjunto orgânico de rodas. O advento da roda, segundo 

George Basalla,” tem pouco mais de 5000 anos.”51 A questão prende-se com a 

problemática do transporte de objetos pesados e de grandes dimensões. Estes objetos 

teriam sido transportados em plataformas de madeira com corredouras, género trenó. 

No entanto, a problemática do atrito, só teria sido ultrapassada através da utilização de 

rolos cilíndricos por baixo das corredouras dos trenós e, “pensa-se que foram estes rolos 

que inspiraram a invenção da roda”52 As primeiras rodas seriam modelos tripartidos, isto 

é, formados por três placas de madeira juntas, através de um par de travessas com uma 

forma redonda. O facto das primeiras rodas terem sido modelos tripartidos, significa que 

poderão ter origem, na Mesopotâmia, “a terra entre dois rios - Tigre e Eufrates”53, pois 

seria um local, onde não existiriam árvores com troncos suficientemente grossos, para dar 

origem a uma roda de peça única. Thomas Kingston Derry e Trevor I. Williams 

descrevem os eixos das rodas como, “O eixo seria construído separadamente; mas nós 

não sabemos se no início eles rodariam solidários com as rodas (…).”54 

Os povos do Neolítico, por definição, fabricavam ferramentas de pedra. Usariam pedras 

de grão fino, de sílex e até obsidiana55 por vezes importadas de quilómetros de distância. 

Daniel R. Headrick afirma, “As ferramentas utilizadas seriam diferentes das utilizadas pelos 

caçadores-recolectores de gerações anteriores”56. Os machados seriam construídos para 

cortar troncos de árvores (para serem queimados como lenha ou para cozer barro) e não 

para matar animais. A terra seria, posteriormente, preparada, com enxadas feitas também 

de pedra. Neste mesmo material, seriam construídas as lâminas das foices (para as 

colheitas) que incorporariam materiais como o osso ou a madeira, na pega.  

                                                            
51 BASALLA, George – A Evolução da Tecnologia. Porto : Porto Editora, 2001, p. 8. 
52 Ibidem. 
53 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
18. 
54 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.192. 
55 Pedra vidrada de origem vulcânica com alto teor de sílica formada através do rápido arrefecimento do 
magma. – N.A. 
56 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
14. 
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A produção de alimentos gerou a necessidade de armazenagem dos mesmos. Para guardar 

grãos, por exemplo, durante aproximadamente, um ano ou mesmo até uma próxima 

colheita, o povo Neolítico construíra cestos dobrando e dando forma a juncos; e vasilhas 

feitas com terra argilosa. A progressiva necessidade de criar recipientes que isolassem o 

seu conteúdo de insetos e roedores, promoveu o desenvolvimento da cerâmica do barro. 

Todavia, os mais ancestrais indícios do fabrico de cerâmica (Fig. 2) de barro são de um 

povo que habitava à 12000 anos atrás o sul do território atualmente designado Japão. Este 

território teria condições climatéricas e uma geografia (proximidade a florestas, 

montanhas e costa) que “proporcionava uma grande diversidade de alimentos selvagens 

durante todo o ano.”57 Os primeiros jarros construídos seriam de grandes dimensões e de 

forma cónica. A decoração era feita pressionando cordas contra o barro, antes da 

chacotagem58. 

 

Fig. 2 – Vaso, 3500 – 2500 a.C. 

                                                            
57 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 9. 
58 Processo final de cozedura da argila. Técnica também utilizada na produção de faiança e porcelana. – N.A. 
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No entanto, a cerâmica de barro só chegaria à Mesopotâmia, entre 7000 e 6000 a.C. logo 

após as primeiras vilas de agricultores. Segundo os autores Thomas Kingston Derry e 

Trevor I. Williams, “a caça teria sido assada num espeto, mas os cereais e leguminosas, 

que já compunham grande parte da sua dieta, exigiam serem cozinhados lentamente, num 

recipiente que pudesse suportar o calor.”59 Com efeito, estes autores justificam desta 

forma o desenvolvimento da cerâmica do barro no Neolítico. 

Dado que o tema desta dissertação está enquadrado, no Design de Equipamento, é de 

toda importância fazer referência ao início do fabrico dos têxteis. Da evolução do 

caçador-recolector que caracterizou o homem no final do Paleolítico, continuando para o 

início da agricultura e da sedentarização do Neolítico, também desta forma se substituíram 

as peles de origem animal por materiais têxteis.  

“A primeira peça de tecido de que há indício foi feita em Jarmo60.”61 A fim de fabricar um 

tecido é necessário, numa primeira instância, uma fonte de fibra. O cânhamo, o linho, as 

plantas de algodão ou a lã de ovelha seriam fibras utilizadas, naquela altura. As fibras 

tinham então que ser limpas, cardadas e posteriormente fiadas. Finalmente seriam tecidas 

em teares, “o primeiro tear data de cerca de 6000 a.C.”62 É consensual dentro da 

comunidade científica que o tear, ou a característica essencial do tear é precoce. Sendo 

atribuída a sua conceção, fabricação e utilização, ao povo da era do Neolítico. Estes 

primeiros teares seriam estruturas, muito simples, montadas no chão – teares horizontais. 

A estrutura daria suporte a várias linhas separadas e esticadas paralelamente umas às 

outras – a urdidura; por forma a ser entrelaçado em ângulo reto por um fio contínuo - a 

trama. “Os Beduínos63 ainda utilizam um tear indexado ao chão, como era comum há 

5000 anos.”64 

  

                                                            
59 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.75. 
60 Estação arqueológica localizada a norte do Iraque no vale dos montes Zagro a este da cidade de Kirkuk. 
61 HEADRICK, Daniel R – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 14. 
62 Ibidem. 
63 Povo de etnia árabe predominantemente nómada do deserto. De várias nacionalidades, 
predominantemente Síria, Egípcia e Saudita. – N.A. 
64 Idem, p.80. 
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De facto, o período neolítico reúne um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos que 

permitiram criar uma revolução, tanto ao nível da organização da sociedade como da sua 

economia. A produção de alimentos através da escolha de plantas e domesticação de 

animais, permitiram às pessoas estabelecerem-se e iniciar o fabrico de outros artefactos. 

Contudo, é pertinente colocar a questão, é isto o progresso? As ossadas encontradas por 

arqueólogos, relativas a cadáveres dos primeiros agricultores, apresentam elementos de 

dimensões inferiores, mais mal nutridos e mais sujeitos a doenças do que os seus 

antecessores – os caçadores recolectores. Todavia, estes Homens trabalhavam muito mais 

durante certas épocas do ano. De facto os seus esforços estariam concentrados em 

proteger a sua terra e as suas colheitas. “Com efeito, este seria um ponto na História sem 

retorno. A agricultura e a pecuária poderiam alimentar muitas mais pessoas num 

determinado ambiente do que a caça ou a apanha de alimentos que a natureza oferece 

num ambiente de recoleção.”65 

  

                                                            
65 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
19. 
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2.2.2 As Civilizações Hidráulicas. 

Há quatro mil anos atrás, os Sumérios66, iniciaram o processo de separação entre a terra e 

a água com o objetivo de a cultivar. Dependentes da água da chuva, os agricultores do 

Neolítico, nada poderiam fazer em anos de seca ou em situações de inundação. Foi desta 

forma, controlando a água para irrigação das plantações que o povo Sumério criou a 

primeira civilização. 

Por conseguinte, foi com as primeiras civilizações que a sociedade se começa a organizar 

de um modo diferente. Até então, no Neolítico, a maior parte da população dedicava-se à 

causa alimentar. Nas primeiras civilizações, nem todas as pessoas realizavam tarefas 

diretamente ligadas à agricultura ou à pecuária. Das crescentes necessidades relacionadas 

com a habitação e o aumento da eficiência na produção de alimentos resultaram no 

desenvolvimento do tijolo. Os baixos vales aluviais do Tigre – Eufrates seriam 

particularmente carentes, em muitos recursos, contudo, a argila seria uma matéria-prima 

abundante, naquele território. Inicialmente secos ao sol, os tijolos foram evoluindo, em 

termos de tecnologia de fabrico da mesma forma que a cerâmica. 

Para além de constituírem o elemento mais importante, na construção de habitações foi 

também fundamental a “construção de diques, barragens, reservatórios e canais para 

controlo de inundações e irrigação.”67 Um dos primeiros sistemas mecânicos utilizados, 

para a irrigação, seria a cegonha (Fig. 3). Este engenho (ainda hoje utilizado) seria 

constituído por um pilar com pelo menos três metros de altura. No topo, deste pilar, 

existia uma vara com um balde, suspenso de uma das extremidades e um contrapeso, na 

outra. Um homem à beira de um curso de água enchia o recetáculo, e mergulhando-o, 

elevava-o e despejava-o para um canal de irrigação. Com este dispositivo, um homem 

conseguia elevar cerca de 2200 litros a uma altura de 2 metros por dia. 

  

                                                            
66 Civilização que terá habitado a região da Mesopotâmia, hoje sul do Iraque, entre o Neolitico e a idade do 
Bronze. – N.A. 
67 KIRBY, Richard S. [et .al.] – Engineering in History. New York : Dover Publications Inc, 1990, p. 8. 
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 Fig. 3 – Irrigação por meio de uma cegonha, gravura de um túmulo,Tebes, 1500 a.C. 

 

De incontornável importância para as civilizações hidráulicas foi o transporte por barco. A 

origem deste meio de transporte é vaga, assim como a vela, como meio propulsor. Os 

primeiros desenhos egípcios mostram-nos navios construídos com juncos (abundantes nas 

margens do Nilo68), equipados com mastros de duplo pé e que incorporariam uma vela 

quadrada com pouco menos de um metro quadrado de área. Estes primeiros barcos à vela 

teriam os mastros posicionados, perto da proa.  

Apenas em meados de 3000 a.C. os navios construídos com juncos e, em maior número, 

construídos em madeira (Fig. 4) atravessariam o Mediterrâneo oriental. Estes navios 

beneficiariam da vantagem, do mastro estar posicionado à mesma distância entre a proa e 

a popa, visto facilitar a navegação com vento contrário. 

  

                                                            
68 O Nilo é o maior rio do mundo, situado no nordeste do continente africano, nascendo a sul da linha do 
Equador e desaguando no Mar Mediterrâneo. – N.A. 
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Fig. 4 – Modelo de barco fúnebre à vela Egípcio, 1981 – 1975 a.C. 

 

É com as civilizações hidráulicas que a roda tem novos desenvolvimentos, tanto em 

termos de desenvolvimento técnico como em aplicação em sistemas mecânicos69. A roda 

com raios e a utilização do cavalo, como animal preferido de tração “vêem a sua estreia na 

história antes de 1800 a.C.”70 A forma como a roda, e em geral os transportes evoluem ao 

longo da história, deixa transparecer uma íntima afinidade com a guerra. Quando a 

utilização de uma leve e facilmente manobrável biga passou a ser uma vantagem decisiva na 

guerra, houve a necessidade de desenvolver a roda, tornando-a mais leve. Enunciando 

assim a transformação de uma peça única e pesada, num objeto de proto-design. Sendo 

este pensado e desenvolvido para uma função específica denunciando os princípios de uma 

estratégia cognitiva. 

  

                                                            
69 É um sistema que utiliza energia para realizar uma determinada tarefa que envolva forças e movimento. – 
N.A. 
70 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.193. 
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Fig. 5 – Caça em Biga, do túmulo de Userhat, 1427–1400 a.C. 

 

Os Egípcios foram o primeiro povo de que há registo, que legitimou a atividade de fabrico 

de rodas e bigas71 (Fig. 5). Este povo desenvolveu as rodas compostas por cubos e aros 

ligados por raios. Os cubos e os aros seriam compostos por uma ou mais peças em 

madeira cravadas uma, na outra. Os raios, em madeira, teriam as suas pontas retificadas 

por forma a darem uma montagem, com precisão, nos furos cegos do cubo e do aro. 

  

                                                            
71 É um tipo de carruagem tracionada por animais (quase sempre cavalos) fornecendo força motriz. – N.A. 
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Fig. 6 – Transporte em Biga, de um vaso Grego, 540 a.C. 

 

As bigas egípcias são os veículos com rodas mais antigos, cuja conceção sobreviveu até aos 

dias de hoje. Estas bigas seriam obras-primas do Design, evidenciando uma linguagem 

ingénua, própria, daquele tempo. A técnica do aquecimento da madeira, para conformação 

plástica72 do material estaria, já de certo modo, dominada, pois o timão que liga o carro à 

canga, teria uma forma redonda, assim como os aros das rodas. “O chão da biga seria 

feito de tiras de cabedal entrelaçadas. A canga da biga estaria ligada ao cavalo através de 

uma sela”73. As rodas estariam, então, montadas nas pontas arredondadas da travessa 

principal e limitadas com uma cavilha, permitindo assim a livre rotação da roda. 

  
                                                            
72 A deformação plástica significa que o material deforma permanentemente sem recuperação elástica. – 
N.A. 
73 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.193. 
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2.2.3 O Período Greco-Romano. 

Dois grandes desenvolvimentos tecnológicos relacionados com o desenvolvimento 

histórico dos transportes caracterizam este período tendo, uma vez mais, uma estreita 

afinidade com a guerra: a metalurgia74 e a construção de estradas. 

 “O início da metalurgia começa com a utilização do cobre nativo e do ouro.”75 Apesar da 

idade do bronze ter começado numa era pós-Neolítico (cerca de 2000 a.C.) a evolução da 

sua manipulação metalúrgica é semelhante à do ferro (cerca de 1000 a.C.). Inicialmente, o 

minério era encontrado à superfície, sob forma de  óxidos como a malaquita e a azurita. A 

transformação do minério bruto em cobre é um processo de extrema complexidade, 

englobando, uma técnica específica que levou anos a ser desenvolvida. O minério tem que 

ser esmagado e levado a uma determinada temperatura para que sulfitos e outros 

compostos impregnados, se consigam separar, do cobre para posteriormente ser fundido, 

num cadinho. 

A fundição76 foi outra tecnologia de difícil evolução, “as primeiras fornalhas não eram 

suficientemente quentes para derreter o metal, que teria de ser repetidamente aquecido e 

batido com um martelo para adquirir a forma desejada.”77 A introdução do fole como 

forma de aumentar a temperatura (com o objetivo de chegar à temperatura de fusão do 

cobre78) só acontece, no final do segundo século a.C. Embora o cobre seja um metal de 

transformação relativamente fácil, ganha uma dureza muito alta e facilmente quebra, 

necessitando de ser reaquecido e novamente batido à forja. “No terceiro milénio a.C. os 

primeiros metalurgistas aprenderam a misturar o cobre com elementos mais macios com 

o objetivo de criar ligas mais fáceis de trabalhar, mas mais fortes e mais duráveis que o 

cobre puro”79 

                                                            
74 É um domínio da ciência dos materiais e da engenharia dos materiais que estudo o comportamento físico 
e químico dos elementos metálicos, suas ligas. – N.A. 
75 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
30. 
76 É um processo de fabrico pelo qual um material líquido é vertido para um molde contendo uma cavidade 
com a forma desejada da peça final, deixando-se posteriormente solidificar. – N.A. 
77 Ibidem. 
78 A temperatura de fusão do cobre é cerca de 1100 graus Celcius. – N.A. 
79 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
30. 
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O primeiro destes elementos de liga terá sido o Arsénio, pois encontra-se, no próprio 

minério do cobre. O bronze arsénico terá sido a primeira liga de cobre a ser produzida. 

Dadas as propriedades venenosas do Arsénio, este terá sido rapidamente substituído pelo 

estanho, criando, assim a clássica liga de bronze, “(…) seria um metal de qualidade 

superior; baixo ponto de fusão relativo ao cobre puro, de fácil fusão, não seria quebradiço 

e manteria uma aresta consistente.”80 A idade do Bronze ficaria para trás por duas razões: 

o minério de Cobre seria de difícil extração, pois requeria a construção de uma mina e 

também o facto de o Estanho ser um elemento necessário à liga de difícil obtenção. “Na 

realidade a facilidade de encontrar minério contendo ferro seria muito superior ao cobre, 

bem como as quantidades disponíveis à sua recolha sem necessidade da construção de 

uma mina.”81  

O primeiro povo a fundir minério para extração de ferro terá sido os Hititas82, por volta 

de 1500 anos a.C. Contudo, a fusão do minério, para a extração deste metal passaria pelas 

mesmas dificuldades das do cobre. Isto é, o ferro puro funde a uma temperatura 

aproximada de 1535 graus Celcius. Só, na Idade Média, com a introdução do alto-forno, se 

conseguiria fundir este metal para posterior moldagem. No entanto, a produção de 

produtos em aço, passaria pela técnica da forja e da têmpera. “(…) como forma de evitar 

fendas no material, os ferreiros descobriram que, após imersão da peça em altas 

temperaturas em água, reaquecendo e voltando a repetir o processo por várias vezes, 

conseguiriam torna-lo menos quebradiço.”83 

  

                                                            
80 HEADRICK, Daniel R – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 31. 
81 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.120. 
82 Povo indo-europeu que, no segundo milénio a.C., fundou um império na Anatólia central (atual Turquia), 
cuja queda data dos séculos XIII-XII a.C. O Império Hitita compreendia a Anatólia, o norte e o oeste da 
Mesopotâmia até à Palestina. – N.A. 
83 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
36. 
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Há indícios históricos da existência de estradas pavimentadas na antiga Mesopotâmia, 

Egipto, Creta e império Persa84. No entanto, a primeira grande rede de estradas fora 

construída pelo império Romano, com o intuito de transporte de soldados, cavalos, 

material de guerra e víveres. No final do império romano estariam construídos mais de 

8000 km de estradas. Através de Vitruvius, De architectura, é possível compreender o 

incrível avanço que os Romanos tiveram no conhecimento de materiais e tecnologia de 

construção, “Existem três tipos de areia - preto, vermelho e cinza. Destas, a areia que, ao 

tato da mão parece a mais dura e rugosa, deve ser a de mais alta qualidade e pureza.”85 As 

estradas Romanas teriam cerca de 120 cm de espessura com inclinação para drenagem de 

água. Seriam constituídas por cinco camadas: uma primeira camada de areia, depois uma 

de pedras rasas, posteriormente uma camada de gravilha misturada com barro ou cimento 

e por cima deste composto, uma camada de cimento lisa por forma a colocar as pedras 

finais da estrada.  

Efetivamente, esta extensa rede de estradas criadas pelo império Romano que permitiu o 

transporte por bigas e carroças de bens e pessoas, civis e militares, não conseguiria 

competir economicamente com o transporte marítimo, E foi precisamente no período 

Greco-Romano que se assistiu a um amplo desenvolvimento, no Design de embarcações 

para o uso civil e militar. Estas embarcações seriam navegáveis principalmente no mar 

Mediterrâneo. Os navios mercantes, geralmente largos teriam um calado 

consideravelmente fundo. Tinham uma cobertura parcial, uma vela quadrada num único 

mastro e dois lemes, um de cada lado. Eram de grande navigabilidade com vento de popa, 

mas o mesmo já não seria verdade com vento contrário. “Um navio de carga romano 

poderia navegar da Sicília para o Egito numa semana com vento de popa, mas levaria 40 a 

70 dias para fazer a viagem de volta.”86 

  

                                                            
84 Relativo ao primeiro império persa. Foi um vasto império situado no sudoeste asiático. Fundado no sexto 
século a.C. por Ciro, o grande. Terá expandido a ponto de dominar partes importantes do mundo antigo; 
por volta do ano 500 a.C. estendia-se do vale do Indo, no leste, à Trácia e Macedônia, na fronteira nordeste 
da Grécia - o que fazia dele o maior império a ter existido até então. – N.A. 
85 PLOMMER, Hugh – Vitruvius and Later Roman Building Manuals. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1973, p. 55. 
86 HEADRICK, Daniel R. – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
45. 
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Fig. 8 – Navio de guerra Helénico, de um kylix, séc. VI a.C. 

 

Estes trirremes atingiriam os 20 km/h e teriam instalado, na proa grandes esporões em 

bronze, evidenciando, o objetivo da perfuração dos cascos dos navios inimigos. As 

batalhas navais, Helénicas e Romanas envolveriam a destruição de embarcações inimigas 

através do arrombamento do casco, posterior embarque e luta à mão-armada. 

Todavia, seria muito pouco prudente assumir que, no período das civilizações clássicas, o 

mundo bárbaro tenha necessariamente ficado, para trás, no que concerne ao 

desenvolvimento dos meios de transporte. Um dos povos, a domesticar o cavalo terão 

sido os Gauleses88, e o consequente fabrico de ferraduras muitos séculos antes dos 

Romanos. O próprio Júlio César, na sua obra De Bello Gallico, enaltece o facto de que a 

biga Grega (até então utilizada pelos Romanos para corridas e procissões) teria tido, um 

extraordinário desenvolvimento, através do povo Celta contra o qual ele terá lutado. 

                                                            
88 Refere-se a um conjunto de populações celtas que habitava a Gália, território que corresponde à França, à 
Bélgica e à Itália setentrional proto-históricas, provavelmente a partir da Primeira Idade do Ferro (cerca de 
800 a.C.). – N.A. 
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“O seu modo de lutar com os seus carros é esta: em primeiro lugar, eles dirigem-se em 

todas as direções lançando as suas armas quebrando as fileiras do inimigo com o pavor 

dos seus cavalos do ruído das rodas, e quando chegam junto da cavalaria, saltam dos 

carros e lutam a pé.”89 Esta descrição, denuncia a utilização de um carro muito 

manobrável e robusto, pensado para o combate. Um dos grandes desenvolvimentos dos 

Celtas90, antes da sua conquista por Roma teria sido um tipo de biga com quatro rodas. As 

rodas dianteiras estariam montadas, num trem independente, com uma cavilha central de 

ligação à estrutura. Isso permitiu o movimento de rotação. “(…) este desenvolvimento 

precede em pelo menos 300 anos o aparecimento entre os Romanos, até mesmo uma 

inovação muito mais simples, (…): a utilização de veios.”91 Esta citação, evidencia a 

apetência para o desenvolvimento de materiais e sistemas mecânicos dos povos bárbaros, 

nomeadamente o Celta. Uma vez mais promovido pela necessidade da superioridade 

tecnológica para a guerra, os povos bárbaros sentiram a necessidade de desenvolver o 

transporte terrestre. Ao contrário dos Romanos, cuja necessidade de controlo do mar 

mediterrânico confirmou o carácter de desenvolvimento de embarcações. 

  

                                                            
89 CAESARIS, Julii C. – Commentarii de Bello Gallico. Braga : Livraria Cruz, 1944, p.184. 
90 Designação dada a um conjunto de povos, organizados em múltiplas tribos e pertencentes à família 
linguística indo-europeia que se espalhou pela maior parte do Oeste da Europa a partir do segundo milénio 
a.C.. – N.A. 
91 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.198. 
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2.2.4 A Idade Média. 

A queda do império romano alterou a vida na Europa Ocidental tornando-a por um longo 

período descentralizada, local e restrita. As trocas comerciais entre uma região e outra, 

especialmente nas valiosas importações do oriente, nunca terão sido totalmente 

interrompidas contudo, o seu volume não terá sido suficiente para estimular o 

empreendedorismo na Europa Ocidental. 

Este, terá sido um dos piores momentos da História ao nível do Design e 

desenvolvimento de produto no que concerne especificamente aos transportes. Exceção à 

construção dos navios Noruegueses dos Vikings. As embarcações Viking, também 

apelidadas por drakkars 92, de construção robusta e casco trincado93, chegaram a ter 

sessenta remadores de cada lado, o que lhes permitiu várias conquistas e explorações 

pelos rios da Rússia e costa Americana. Contudo, dois importantes desenvolvimentos (de 

origem oriental) foram introduzidos nos navios que cruzavam o Mar Mediterrâneo: a vela 

latina e o leme axial de popa. “Uma das modificações essenciais introduzida, na marinha 

mediterrânica está relacionada com a vela.”94 Na realidade, há uma grande incerteza 

histórica sobre a altura exata da introdução deste tipo de vela, nas embarcações 

mediterrânicas “(…) provavelmente, antes do século VI. Em todo o caso temos uma prova 

formal (…) de um manuscrito grego do século IX. É possível que esta transformação 

tenha sido progressiva (…)”.95 A vela latina é uma vela triangular que possibilita, a 

navegação, próximo da linha do vento, ou navegar de contravento. 

  

                                                            
92 ROUSSEAU, PIERRE – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p.93. 
93 O casco trincado caracteriza-se pelo facto de as tábuas que constituem o tabuado do casco se 
sobreporem ao contrário do casco liso mais utilizado nas embarcações mediterrânicas. – N.A. 
94 AAVV – Histoire Générale des Techniques. Paris : Presses Universitaires de Paris, 1962, p.453. 
95 Ibidem. 
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O leme axial de popa, terá sido, o segundo mais importante desenvolvimento, nos navios 

deste período. Tradicionalmente, o leme utilizado seria de esparrela, um tipo de leme que 

consiste, num remo ou similar, colocado lateralmente, no bordo a sotavento. A novidade 

do leme axial consistiria num plano vertical, preso ao casco da embarcação, na zona da 

popa, alinhado com a quilha. Esta evolução técnica denuncia, naturalmente, uma maior 

precisão de navegação e uma capacidade de viragem superior. 

No que diz respeito ao transporte terrestre a evolução em termos de Design do produto, 

neste período relacionou-se com a ligação entre o cavalo e a carroça. O cavalo foi, até à 

revolução industrial, a fonte de força motriz mais utilizada. Este método consistia, até 

então, num entrelaçamento simples de tiras lisas de couro que passavam à volta do corpo 

do animal, de ambos lados do peito, e por baixo do pescoço. “Da mesma forma, também 

não se sabe com exatidão quando é que o conceito de cangalhos rígidos, entre os quais o 

animal era colocado (sendo os cangalhos ligados ao arreio) terá sido desenvolvido; 

provavelmente, terá sido logo após ou simultaneamente, ao desenvolvimento do arreio.”96 

“Quando se tentou ligar pela primeira vez o cavalo para puxar uma carroça, fez-se da 

mesma forma que se fazia como a um boi.”97 Este foi, na realidade, um enorme falhanço 

pois as anatomias do boi e do cavalo são completamente diferentes. Colocar uma tira de 

arreio, transversalmente na parte inferior do pescoço do cavalo resultaria no 

estrangulamento do animal quando este tentasse puxar uma carga pesada: quanto mais 

puxasse, menos ar chegaria aos pulmões. Foi deste modo que terá sido desenvolvido o 

peitoral ou coelheira para cavalo o que permitiu que a força, deste animal, fosse 

aproveitada, para trabalhos pesados. “Só a partir do século XII e XIII é que este sistema 

de ligação do cavalo à carroça se popularizou, tornando cinco vezes mais eficiente o poder 

de tração.”98 

  

                                                            
96 AAVV – Histoire Générale des Techniques. Paris : Presses Universitaires de Paris, 1962, p.444. 
97 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.201. 
98 Idem, p.202. 
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2.2.5 O Período das Descobertas. 

Foi apenas a partir do princípio do séc. XV e com o feliz fim da Guerra dos Cem Anos99, 

que os barcos se lançaram impetuosamente para Levante. Contudo, com a conquista de 

Constantinopla, por parte dos Turcos, estes, espalhar-se-iam, ocupando as margens do 

Mediterrâneo Oriental até ao Adriático, tapando assim, com os Árabes, o acesso da 

Europa, às possibilidades de trocas comerciais dos produtos orientais. Ao invés de um 

bloqueio, os Turcos cobrariam impostos pela passagem das mercadorias. Tal política 

iniciou uma asfixia económica e política dos portos mediterrânicos, controlados pelos 

Venezianos, Genoveses e Napolitanos. Esta limitação geopolítica evidenciou a necessidade 

de contornar o obstáculo, procurando outro caminho (naturalmente marítimo) para 

chegar às Índias e à China. Encorajados pelo infante D. Henrique100, os Portugueses 

lançaram-se, no reconhecimento do caminho marítimo, contornando o continente 

Africano. O navegador Bartolomeu Dias101 terá dobrado o cabo da Boa Esperança em 

1488 e, em 1498, Vasco da Gama102 chegava às Índias, tendo finalmente descoberto o tão 

desejado caminho marítimo. 

A Caravela Portuguesa terá sido bastante desenvolvida, até Bartolomeu Dias ter dobrado 

o Cabo da Boa Esperança, como o Capitão-de-mar-e-guerra, Quirino da Fonseca escreve 

na sua obra, “(…) prevaleceu a longa e exclusiva utilização das caravelas até ser 

transposto o cabo da Boa Esperança, por Bartolomeu Dias, deve concluir-se que isto 

resultaria dos mareantes portugueses haverem de facto estabelecido, no uso perseverante 

do mar, um tipo de navio excecional e inconfundível.”103 Contudo, a navegação oceânica 

de longo curso teria outro tipo de exigências, relativamente ao Design das embarcações. 
                                                            
99 Designação que identifica uma série de conflitos armados, registrados de forma intermitente, durante o 
século XIV e o século XV, envolvendo a França e a Inglaterra. A longa duração deste conflito explica-se pelo 
grande poderio dos ingleses de um lado e a obstinada resistência francesa do outro. – N.A. 
100 Infante Dom Henrique de Avis, 1.º duque de Viseu e 1.º senhor da Covilhã (1394 – 1460), foi um infante 
português e um dos mais importantes indivíduos do início da era das descobertas, popularmente conhecido 
como Infante de Sagres ou O Navegador. – N.A. 
101 Bartolomeu Dias (1450 — 1500) foi um navegador português que ficou célebre por ter sido o primeiro 
europeu a navegar para além do extremo sul da África, «dobrando» o Cabo da Boa Esperança e chegando 
ao oceano Índico a partir do Atlântico. – N.A. 
102 Vasco da Gama (1460 ou 1469 — 1524) foi um navegador e explorador português. Na Era dos 
Descobrimentos, destacou-se por ter sido o comandante dos primeiros navios a navegar da Europa para a 
Índia, na mais longa viagem oceânica até então realizada, superior a uma volta completa ao mundo pelo 
Equador. – N.A. 
103 FONSECA, Quirino – A Caravela Portuguesa. Lisboa : Ministério da Marinha, 1979, p.6. 
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Isto é, teria de ser pensado, não apenas, como um engenho de transporte mas também 

como um “meio ambiente viável, fechado e seco.”104 Outro fator não menos importante 

seria a robustez da construção e a sua altura absolutamente necessária para vencer com 

estabilidade a força das vagas, do alto mar. 

Foi então, deste modo, que surgiu o desenvolvimento do galeão, como as caravelas da 

expedição de Colombo105, maiores e mais rápidas, “(…) de sólida construção que incluíam 

dois alterosos castelos, à popa e à proa. Aparelhavam com três mastros verticais e 

gurupés, usando velas redondas no mastro grande e no de proa; vela latina, no mastro de 

mesena.”106 

De exímia construção e execução técnica e com todo o relevo histórico para inclusão 

nesta dissertação é o coche (Fig. 9). “A designação de coche foi dada, em meados do século 

XV, a um novo tipo de carro com a caixa suspensa (…)”107. A grande novidade técnica 

destas viaturas seria então a suspensão da caixa (habitáculo) da carruagem, por forma a 

aumentar o conforto dos passageiros transportados. A caixa seria, assim, suspensa por um 

sistema de correias presas, à parte superior dos cabeçais. Estes cabeçais estariam 

diretamente ligados aos trens de rodados. Por sua vez os trens de rodados estariam 

fortemente unidos por uma viga de elevada secção longitudinal. Finalmente, o ponto de 

fixação do trem dianteiro era feito através de uma cavilha em aço, permitindo ao rodado 

o grau de liberdade de rotação, por forma a permitir a mudança de direção. 

                                                            
104 ROUSSEAU, Pierre – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p.108. 
105 Cristóvão Colombo (1451 — 1506) foi um navegador e explorador genovês, responsável por liderar a 
frota que terá alcançado o continente americano em 12 de Outubro de 1492, sob ordens dos Reis Católicos 
de Espanha. Empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia, tendo 
na realidade descoberto as ilhas das Caraíbas (Antilhas) e, mais tarde, a costa do Golfo do México na 
América Central. – N.A. 
106 FONSECA, QUIRINO – A Caravela Portuguesa. Lisboa : Ministério da Marinha, 1979, p.6. 
107 BESSONE, SILVANA – O Museu Nacional dos Coches. Lisboa : Instituto Português dos Museus, 
1994, p.35. 
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Fig. 9 – Desenho técnico de coche, séc. XVII. 

Como o autor João Castel-Branco Pereira descreve, no seu estudo, “Os carros, (…) são 

abertos, de tejadilho ligeiramente curvo, assente, sobre quatro balaústres, colocados 

obliquamente, aos cantos das caixas, definindo-as em perfis trapezoidais; o acesso é feito 

por um largo degrau (…); as rodas dianteiras têm um diâmetro, ligeiramente menor que 

as traseiras; (…)”108. Embora diversos autores definam o coche como, “A este tipo de 

carro, com caixa suspensa e rodados unidos por uma viga, chama-se coche”109, o autor 

desta dissertação foca-se, no facto das rodas do trem dianteiro serem de diâmetro 

inferior ao traseiro. Esta característica técnica denuncia duas preocupações no Design 

desta viatura. Por um lado facilitar o acesso do cocheiro, por outro melhorar 

dinamicamente a viatura, em curva e em manobras, diminuindo o esforço dos animais de 

tração. 

  

                                                            
108 PEREIRA, JOÃO C. – Viaturas de Aparato em Portugal. Lisboa : Bertrand Editora, 1987, p.11. 
109 Ibidem. 
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2.2.6 Desenvolvimentos entre o Século XVII e a Revolução Industrial. 

Este foi um período, onde se assistiu a um contínuo desenvolvimento, no que concerne à 

navegação marítima e fluvial. As trocas comerciais, por esta via, intensificam-se o que 

traduz a necessidade dum Design de embarcações, progressivamente maiores: isto é, com 

mais capacidade de carga, com melhores capacidades de manobrabilidade e com maior 

poder defensivo. 

O autor Pierre Rousseau refere, na sua obra, “Depois, no reinado de Luis XIV, 

principalmente graças aos Franceses e aos Holandeses, começou a gloriosa ascensão do 

barco de carreira. O seu comprimento raramente ultrapassava os sessenta metros, mas a 

quilha, o leme comandado por uma roda, através de um sistema de cabos, e um jogo de 

numerosas velas quadradas, proporcionavam-lhe excelentes qualidades de manobra. Os 

dois castelos à proa e à ré mostravam já tendência para baixarem, alinhando-se 

paralelamente à linha de flutuação, (…)”110  

No que concerne, aos transportes terrestres este não foi um período fértil, em novos 

desenvolvimentos, pois dependeriam principalmente na qualidade das vias que, neste 

período, teriam entrado em total decadência. Para além do desenvolvimento em termos 

ornamentais e de conforto dos coches, pouco há para referir de interesse. Contudo, 

certos autores enunciam o início da utilização de carris em madeira e de equipamentos 

semelhantes a vagões que seriam utilizados para transporte de carvão, extraído das 

primeiras minas de carvão na Alemanha. 

  

                                                            
110 ROUSSEAU, PIERRE – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p.126. 
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Foi o grande desenvolvimento dos transportes, neste período que evidenciou os dois 

grandes fenómenos sociais desta época: a emigração em massa e a consequente explosão 

urbana. Para além, destes fenómenos de causa e efeito, permitiu ao Homem percecionar o 

mundo, como um único mercado económico onde qualquer zona do globo poderia ser 

fornecedora de matérias-primas ou bens, transformando-se consequentemente num 

mercado potencial, para consumo de produtos industriais. Resumindo, “(…) o transporte 

moderno foi um forte e decisivo incentivo ao desenvolvimento tecnológico.”113  

  

                                                            
113 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.364. 
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2.2.7.1 A Locomotiva a Vapor. 

Como referido anteriormente, o início da utilização de carris para transporte de vagões é 

atribuída à indústria mineira. De facto, a exploração de jazidas de carvão estava, em pleno 

século XVIII, a tornar-se a principal fonte de riqueza de Inglaterra, pelo que era de 

importância primordial, baixar o preço do produto e aumentar a sua produção. 

As calhas por onde corriam as rodas dos vagões, feitas de tábuas de madeira utilizadas nas 

minas do séc. XVI e XVII foram, progressivamente, substituídas durante o séc. XVIII por 

cantoneiras de ferro fundido, cujo bordo vertical guiava as rodas. Posteriormente, no séc. 

XIX, estas cantoneiras foram substituídas por simples barras, sobre as quais, as primeiras 

rodas de ferro fundido dos vagões deslizariam com uma saliência. 

Uma nova problemática revelar-se-ia: o transporte do local de extração para o porto de 

embarque do minério. Será que a máquina de Watt poderia substituir os cavalos utilizados 

para o transporte? A resposta é afirmativa, mas terá sido necessário esperar até 1813. 

Nessa altura, o engenheiro William Hedley114, encarregado do caminho-de-ferro das minas 

de Wylam, se decidiu, com o seu diretor, Christopher Blackett a construir um protótipo 

de uma locomotiva com eixos duplos, demonstrando a capacidade de rolar, sem patinar, 

rebocando cargas de minério. Esta novidade terá chamado a atenção de vários curiosos. 

Um deles, um técnico das minas de carvão de Willingworth, chamado George 

Stephenson115, propôs aos seus superiores, construir uma locomotiva semelhante à de 

Hedley, mas com alguns aperfeiçoamentos. Colocou a caldeira em posição horizontal, 

montada sobre quatro rodas e flanqueada por dois cilindros verticais, cujos êmbolos 

acionavam as rodas por intermédio de manivelas. Mais tarde, em 1816, Stephenson 

aperfeiçoou, o primeiro modelo tornando as rodas solidárias através de bielas e ativou a 

tiragem da fornalha, fazendo evacuar, pela chaminé o vapor de exaustão dos cilindros. Um 

ano depois, em 1817, apresentou uma terceira variante, na qual a caldeira era, 

continuamente, alimentada por água, por meio de uma bomba. Esta terceira máquina terá 

sido utilizada, durante dez anos, na via férrea de Willingworth e “(…) rebocava, entre oito 

                                                            
114 William Hedley (1779 – 1843) foi um dos principais engenheiros industriais do início do século XIX, e foi 
de assas importância em diversas inovações resultantes no desenvolvimento ferroviário. – N.A. 
115 George Stephenson (1781 – 1848) foi um engenheiro civil e mecânico inglês que construiu a primeira 
linha intercidades do mundo entre Liverpool e Manchester em 1830, usando locomotivas a vapor. – N.A. 
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e dez quilómetros à hora, comboios de vagões carregados com setenta toneladas de 

carvão, sendo a sua perfeição suficiente para que o inventor deixasse o seu emprego e 

montasse em 1822, em Newcastle, uma pequena fábrica de locomotivas.”116 Uma das 

principais limitações das primeiras locomotivas de Stephenson seria a sua velocidade, 

outra, o seu elevado peso. A primeira limitação estava diretamente relacionado com o 

rendimento da máquina. Verificando-se que a caldeira da máquina não produzia vapor, em 

quantidade dado, que a transferência de calor entre a fornalha e a água não era a melhor. 

Foi então que em 1829, Robert, filho de George, brilhante engenheiro, introduziu, no 

Design uma caldeira tubular. Os cilindros eram quase horizontais acionando diretamente 

o trem por um sistema de biela-manivela. Desta forma George Stephneson aumentaria o 

rendimento térmico e mecânico da máquina e fazia nascer a famosa Rocket (Fig. 12). 

Estava, então lançado o Design, base da moderna locomotiva a vapor. A Rocket pesava 

cerca de quatro toneladas, incorporava uma caldeira com vinte e o tender117 para carvão 

estava incorporado, na própria máquina. Atingia a velocidade máxima de vinte e seis 

quilómetros por hora, rebocando uma carga de vinte toneladas. Em vazio, atingia a 

velocidade máxima de quarenta e sete quilómetros por hora. 

 

Fig. 11 – A locomotiva 0-2-2 Rocket de Robert Stephenson, 1829. 

 

                                                            
116 ROUSSEAU, PIERRE – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p.270. 
117 Entenda-se por tender o vagão exclusivamente utilizado para transporte de carvão com o objetivo de 
alimentar a fornalha da locomotiva. – N.A. 
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A primeira linha férrea terá sido construída, para fazer a ligação entre Liverpool e 

Manchester a tempo de fazer os primeiros testes da Rocket com incrível sucesso. A partir 

de então, um ímpeto irresistível por caminhos-de-ferro começou a desencadear-se e 

quatro anos depois da primeira via-férrea, foi inaugurada uma segunda, entre Londres e 

Birmingham em 1834. Esta fluida expansão da rede, durante o séc. XIX, não ficou só por 

Inglaterra, mas alastrou-se por todo o mundo. 

Foram diversas as evoluções do Design de locomotivas, no ímpeto da revolução industrial 

durante o séc. XIX. Desde Henri Giffard118 que inventara o injetor, permitindo alimentar 

automaticamente a caldeira, passando pelo americano George Westinghouse119 que dotou 

a locomotiva com um travão atuado por ar comprimido, até que em 1876 seria lançada no 

mercado a locomotiva Outrance, que pesava cerca de quarenta toneladas e ultrapassava em 

potência os mil cavalos. Mais tarde, o engenheiro francês Anatole Mallet120 desenvolve 

com sucesso o sistema compound de reaproveitamento do vapor121, o que fez com que a 

grande locomotiva Atlantic, no ano 1900, atingisse os mil e quinhentos cavalos. Finalmente, 

um dos últimos desenvolvimentos da máquina a vapor terá sido o vapor sobreaquecido122. 

Este descoberto pelo alemão Schmidt123 e aplicada na locomotiva Pacific de 1907 que 

pesava cem toneladas e desenvolvia uma potência próxima também dos mil e quinhentos 

cavalos. 

  

                                                            
118 Baptiste Henri Jacques Giffard (1825 -1882) engenheiro francês, patenteou em 1858 o primeiro injetor de 
alimentação de vapor. Desenvolveu o primeiro dirigível a vapor em 1852. – N.A. 
119 George Westinghouse, Jr. (1846 – 1914) engenheiro americano, patenteou em 1873 o freio a ar 
comprimido para locomotivas. – N.A. 
120 Jules T. Anatole Mallet (1837 – 1919) engenheiro mecânico suíço, patenteou o sistema compound de 
reaproveitamento de vapor em 1874. – N.A. 
121 Tecnologia que consiste no reaproveitamento das características físicas do vapor melhorando o 
rendimento térmico da máquina e consequentemente o seu rendimento total. – N.A. 
122 É vapor a uma temperatura mais elevada do que a sua ebulição, ponto em que a pressão absoluta a uma 
determinada temperatura medida é feita, e, portanto, o vapor pode arrefecer (perder energia interna) por 
uma certa quantidade, o que resulta numa redução da sua temperatura, sem alterar o estado (isto é, 
condensação) de um gás, para uma mistura de vapor saturado e líquido. – N.A. 
123 Wilhelm Schmidt (1858 – 1924) engenheiro alemão, desenvolveu a tecnologia do vapor sobreaquecido 
com aplicação para máquinas a vapor em 1890. – N.A. 
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2.2.7.2 O Barco a Vapor. 

A indústria de construção naval teve, na Inglaterra do final do séc. XVIII e princípio do séc. 

XIX, uma alteração radical com a conversão dos materiais utilizados. Da madeira para o 

ferro e mais tarde para o aço, esta mudança fez-se em paralelo, com a evolução da vela 

para o vapor. 

Contudo, esta transformação tecnológica, no Design de embarcações teve alguns 

entraves. Em primeiro lugar, a existência do mito de que um navio construído em ferro e 

aço, não poderia flutuar, devido ao seu peso. Desta forma, foi necessário clarificar, as 

vantagens em termos de resistência e economia de produção, em relação, aos navios 

fabricados em madeira. O comprimento máximo de um navio, em madeira, terá sido 

considerado em cerca de 300 metros, uma restrição imposta pela resistência à cedência 

da madeira. Em 1749, o Parisiense Pierre Bouguer124 publica um estudo, onde clarifica a 

importância da capacidade de um navio, para resistir à flexão, ao longo do seu eixo 

longitudinal relativamente à distância entre vagas. Neste estudo, Pierre Bouguer, mostrou 

que o efeito combinado do peso do navio e da sua flutuabilidade originava tensões no 

casco, quando se movia através das ondas. Assim, a parte central do navio seria, 

alternadamente, solicitada em relação à proa e popa. 

Foi então no séc. XIX em plena época vitoriana, que o arquiteto naval escocês, John Scott 

Russel começou a introduzir, no design de navios, elementos estruturais que finalmente 

possibilitam a transição dos materiais, anteriormente referida. Russel introduz no design 

do casco secções transversais ligadas por elementos longitudinais contrariando o uso de 

uma única estrutura que daria a forma do casco. Para além, das óbvias vantagens em 

termos de resistência mecânica do casco, seria mais leve. E através da introdução destas 

secções, seria possível criar diferentes compartimentos estanques. 

  

                                                            
124 Pierre Bouguer (1698 – 1758) matemático, geofísico e astrónomo francês. É também conhecido como o 
«pai da arquitetura naval». – N.A. 
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O autor Daniel R. Headrick afirma na sua obra, “O primeiro barco a vapor construído em 

ferro atravessou o canal da mancha em 1822.”125 Desta forma, os navios construídos em 

ferro provaram ser muito mais resistentes e menos dispendiosos do que os navios de 

madeira. E porque se provara que o ferro e a liga de aço são mais resistentes do que a 

madeira, possibilitou aos designers projetarem navios maiores e diferentes (Fig. 13). “Em 

1838, dois navios a vapor propulsionados por pás, o Sirius e o Great Western, fizeram 

uma corrida entre Inglaterra e Nova Yorque.”126 A corrida, à travessia transatlântica 

comercial estava aberta e desta forma, se iniciou a ligação, regular marítima, entre os dois 

continentes. “Assim, a partir de 1870, metade do transporte mundial era feito por barcos 

a vapor”127, demonstrando a supremacia do aço e do vapor. 

 

 

Fig. 12  – O Barco a Vapor Sirius, 1839. 

 

  

                                                            
125 HEADRICK, Daniel R – Technology: A World History. Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 
101. 
126 Ibidem. 
127 Idem, p.102. 
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2.2.7.3 As Primeiras Conquistas do Ar. 

Impulsionado pelos desenvolvimentos da máquina a vapor por James Watt, através do 

suporte científico dado pelo professor de química da Universidade de Glasgow Joseph 

Black128, o domínio da teoria dos gases avançava com muitos químicos europeus 

interessados por esta problemática. Entre vários investigadores desta época, destaca-se o 

Inglês Joseph Priestley129 que em 1772 publica em Observations sur diferentes espèces d’air 

um inventário das diferentes espécies de ar. Ar do fogo – o oxigénio, o ar fixo – gás 

carbónico, o ar nitroso – bióxido de azoto, o ar inflamável – hidrogénio, ar flogístico – o 

azoto, etc., enunciando ainda algumas das propriedades destes gases como a 

combustibilidade e a sua densidade e sobretudo “(…) mostrando que o ar fixo era um gás 

pesado que ficava no fundo das provetas e o ar inflamável era um gás leve que se evolava 

rapidamente.”130 

Foi então que os irmãos Montgolfier131, filhos de um fabricante de papel Francês iniciaram 

uma série de experiencias, enchendo balões de papel com ar quente. Estes, em 1783, 

lançaram um balão com doze metros de diâmetro e com uma capacidade de setecentos e 

cinquenta metros cúbicos. “Era feito de tela reforçada por papel e pesava duzentos e 

quinze quilos (…)”132 Não tardaria que esta experiência demonstrasse, o interesse da 

Academia das Ciências. Assim o físico Jacques Charles133 propôs, substituir o ar quente 

por hidrogénio, pois a força ascensional, deste gás seria muito superior à do ar quente e 

porque libertaria os aeronautas da tarefa de manterem o fogo e do incómodo do 

transporte de palha. O balão com que Jacques Charles subiu a três mil metros de altitude 

em 1783 cheio de hidrogénio seria de seda, envernizada, por forma a estancar qualquer 

fuga de gás e teria uma válvula, a fim de evitar que o invólucro se distendesse 

perigosamente à medida que subia. Charles iria instalado, numa barquinha de verga, 

                                                            
128 Joseph Black (1728 – 1799) físico e químico escocês, conhecido pela sua investigação e descobertas sobre 
calor latente, calor específico e dióxido de carbono. Foi professor do curso de medicina na universidade de 
Glasgow. – N.A. 
129 Joseph Priestley (1733 – 1804) químico inglês terá descoberto o Oxigénio sendo a primeira pessoa a 
conseguir isolá-lo no seu estado gasoso. – N.A. 
130 ROUSSEAU, PIERRE – História das Técnicas e das Invenções. Lisboa : Livros do Brasil, 1972, p.193. 
131 Joseph-Michel Montgolfier (1740 – 1810) e Jacques-Étienne Montgolfier (1745 – 1799) foram os 
inventores do balão a ar quente o globe aérostatique. – N.A. 
132 Idem. 
133 Jacques Alexandre César Charles (1746 – 1823) cientista e matemático francês. – N.A. 
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suspensa por meio de uma rede, lançando, assim o Design fundamental para o balão 

moderno. 

A aparente promessa do aparecimento de aeronaves, no final do séc. XVIII enunciou a 

tentativa de imitação direta do voo dos pássaros, por muitos designers, desviando-os de 

uma interpretação correta, para a problemática do voo que passaria pela abordagem ao 

planador. O pioneiro da navegação aérea moderna foi Sir George Cayle134, que terá 

percecionado que as asas fixas seriam essenciais, para o voo em planador, assim em 1804 

iniciou uma série de experiencias com modelos a partir de colinas. “Sir George Cayle 

continuou as suas experiencias, por mais meio século chegando a construir e voar a uma 

curta distancia um planador com, um ocupante humano.”135 Foi através dos princípios do 

Design de planadores que, no final do séc. XIX, outros dois pioneiros, o Alemão Otto 

Lilienthal136 e o Inglês Percy S. Pilcher137, “construíram e voaram mais de mil planadores”. 

Infelizmente, ambos terão encontrado a morte, ao pilotar os seus protótipos, 

respectivamente em 1896 e 1899.”138 

“Porém, é o evento de 17 de Dezembro de 1903 que marca, realmente, o final do século 

XIX”139 Foi nesse dia que, o biplano sem cauda, movido a motor de combustão interna de 

gasolina com 12 C.V. (Fig. 11), voara pilotado, por um jovem americano fabricante de 

bicicletas Orville Wright140. O biplano, construído em casa por ele próprio e pelo seu 

irmão Wilbur. O voo de 17 de Dezembro de 1903 não terá percorrido uma distância 

superior a 40 metros e terá durante não mais de 12 segundos. Todavia, o que 

triunfalmente ficou demonstrado, foi a capacidade de o homem se transportar, pelo ar, 

usando uma máquina mais pesada do que o ar, com controlo sobre a velocidade, altura e 

                                                            
134 George Cayley (1773 – 1857) engenheiro inglês, considerado uma das personalidades mais importantes 
para a história da aeronáutica. Foi o primeiro engenheiro a estudar os princípios da física aplicada à 
aeronáutica. – N.A. 
135 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.400. 
136 Otto Lilienthal (1848 – 1896) de nacionalidade alemã, foi um dos pioneiros da aviação. Considerada a 
primeira personalidade a documentar os sucessivos (e bem sucedidos) voos em planador. – N.A. 
137 Percy Sinclair Pilcher (1866 – 1899) de nacionalidade inglesa, foi um dos pioneiros da aviação. – N.A. 
138 Ibidem. 
139 Idem p.401. 
140 Relativo aos irmãos Wright, Orville (1871 – 1948) e Wilbur (1867 – 1912) de nacionalidade americana, 
foram os pioneiros na construção e pilotagem do primeiro avião motorizado e controlado mais pesado do 
que o ar. – N.A. 
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direção. Embora o sucesso, deste enorme feito, não tenha encontrado eco, na impressa 

americana, terá chegado ao outro lado do Atlântico onde o brasileiro Alberto Santos-

Dumont141 fez o primeiro voo, com um biplano inferior ao dos irmãos Wright. Gabriel 

Voisin142 terá também projetado e voado um biplano, a partir da sua fábrica francesa; um 

associado deste engenheiro francês, Louis Blériot143 terá projetado, nesta mesma fábrica o 

biplano, onde atravessaria o Canal da Mancha. 

A base técnica experimental, para a teoria do voo estava assim completa. Mais tarde com 

o complemento da teoria da aerodinâmica, o Design dos monoplanos seria refinada e 

tornar-se-ia de excelência. 

 

Fig. 13 – O Biplano do Irmãos Wright, 1903. 

                                                            
141 Alberto Santos-Dumont (1873 – 1932) de nacionalidade brasileira, foi um dos pioneiros da aviação. De 
origem familiar ligada à produção de café, Santos-Dumont, dedicou toda a sua vida ao estudo e 
experimentação no campo da aeronáutica em Paris, França, onde viveu a maior parte da sua vida adulta. – 
N.A. 
142 Gabriel Voisin (1880 – 1973) de nacionalidade francesa, foi um dos pioneiros da aviação. – N.A. 
143 Louis Charles Joseph Blériot (1872 – 1936), aviador e engenheiro francês, foi a primeira personalidade a 
efetuar a travessia do canal da Mancha com sucesso em 1909. Blériot foi também pioneiro na construção de 
um avião pilotado monoplano. – N.A. 
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2.2.7.4 O Automóvel com Motor de Combustão Interna. 

A história do automóvel moderno evoca uma enorme afinidade com o desenvolvimento 

do motor de combustão interna144. O desenvolvimento do motor de combustão interna 

confunde-se com a própria máquina a vapor embora, cronologicamente diferente, ambos 

partilham de dois elementos mecânicos semelhantes: o cilindro e o pistão. 

Só, com o desenvolvimento dos sistemas de injeção e ignição foi possível construir o 

primeiro motor moderno, com aplicação prática ao automóvel. Em 1885, Gottlieb 

Daimler145 patenteou, um motor monocilíndrico a funcionar através do ciclo de Otto. “No 

ano seguinte, Daimler aplicava, com sucesso, este motor a um bicicleta e posteriormente 

a uma carroça.”146 

 

Fig. 14 – O Benz Patent-Motorwagen, 1886. 

                                                            
144 O motor de combustão interna é um motor em que a combustão de um combustível (normalmente um 
combustível fóssil) ocorre com um oxidante (normalmente o ar) numa câmara de combustão, que é uma 
parte integrante do circuito de fluxo de fluido de trabalho. A expansão dos gases a alta temperatura e alta 
pressão produzidos pela combustão, aplicam uma força em determinado componente do motor. Esta força 
é tipicamente aplicada a pistões, pás, ou tubeiras. Este fenómeno obriga à deslocação do componente, 
transformando energia térmica em energia mecânica útil. – N.A. 
145 Gottlieb Wilhelm Daimler (1834 – 1900), engenheiro e Designer alemão. Pioneiro no desenvolvimento 
de motores de combustão interna e automóveis. Inventou o motor de combustão interna rápido a gasolina 
e o primeiro automóvel com tração integral. – N.A. 
146 TERRY, T.K., WILLIAMS, Trevor I. – A Short History of Technology: from the earliest times to 
A.D. 1900. New York : Dover Publications, 1993, p.605. 
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Por outro lado, o engenheiro Alemão, Karl Benz147, iniciou a construção de motores 

especificamente, para veículos motorizados. O seu motor monocilíndrico de 1885, diferia 

do de Daimler por ser horizontal, possuir ignição eléctrica e ser relativamente lento. 

Todavia, Karl Benz não se terá ficado, apenas, pelo desenvolvimento daquele que é a base 

moderna do motor de combustão interna. No mesmo ano, aplica o novo motor a uma 

viatura com três rodas – o Benz Patent-Motorwagen (Fig. 14). 

De 1895 em diante, os designers ingleses e americanos tornam-se cada vez mais 

importantes. O primeiro Wolseley de três rodas foi projetado por Herbert Austin148, 

enquanto empregado da Wolseley Sheep Shearing Machine Company. Este possuía um motor 

de dois cilindros, horizontalmente opostos, de dois cavalos-vapor refrigerado a ar. Sendo 

este montado, numa estrutura tubular de aço. Uma corrente ligava a caixa de engrenagens 

à única roda traseira. 

Todavia, durante este período, a figura mais marcante em termos de desenvolvimento 

tecnológico automóvel é F.W. Lanchester. Engenheiro de distinção, antes de desenhar um 

automóvel, foi o primeiro a desenvolver um estudo de base para este novo tipo de 

veículo. Facto é que, anteriormente, todos os designers teriam sido bastante influenciados 

pela conceção e construção de carruagens puxadas por cavalos - o nome inicial de 

carruagem sem cavalos é uma indicação dessa preocupação relativamente ao passado. 

Assim, Lanchester, introduz em 1896 diversas características que podem ser encontradas 

em todos os automóveis modernos; motor monocilíndrico refrigerado a ar, com um 

débito de cinco cavalos-vapor de potência, engrenado a uma caixa de velocidades 

planetária. Assim permitia uma relação para baixas velocidades, outra para altas 

velocidades (em ligação direta) e uma marcha atrás. Outra, das grandes inovações seria, 

juntamente com rodas de arame tangencialmente raiadas (já em uso para bicicletas), a 

utilização de pneumáticos Dunlop. 

  

                                                            
147 Karl Friedrich Benz (1844 – 1929), engenheiro e Designer alemão, terá desenvolvido o primeiro motor 
de combustão interna a gasolina. Juntamente com Bertha Benz, fundou a empresa Mercedes-Benz. – N.A. 
148 Herbert Austin (1866 – 1941), Designer e construtor automóvel inglês, fundou a Austin Motor Company. – 
N.A. 
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Com a viragem para o novo século, todos os pequenos construtores ou desapareceram 

ou tornaram-se insignificantes relativamente à gigantesca escala de operações que se 

tornara a Ford Motor Company fundada em 1903. Henry Ford149 – o seu fundador – em 

1890 começaria a desenvolver as suas ideias para uma das viaturas de maior sucesso de 

sempre. Então, em 1896 lançaria uma primeira viatura com motor de dois cilindros, 

refrigerado a água montado na parte traseira, transmissão por correia, direção de 

acionamento tipo leme e rodas de raios de arame calçadas, com sólidos pneus de 

borracha. A velocidade máxima de 40 km/h estava a par, com a maioria, dos modelos 

europeus da altura. Ford melhorou todas as características deste primeiro modelo e 

adaptou-o para a produção em massa, assim em 1908 iniciou o fabrico, em grande escala, 

do seu modelo T, que foi vendido durante 19 anos, sem praticamente, nenhuma evolução 

ou significativa alteração ao design original a cerca de 15 milhões de clientes. 

  

                                                            
149 Henry Ford (1863 – 1947), industrial americano, fundador da Ford Motor Company, desenvolveu o 
conceito de linha de montagem dando origem à produção em massa. – N. A. 
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2.3 Considerações Intermédias. 

Ao realizar, uma retrospetiva histórica, do desenvolvimento do produto, o objetivo é, na 

sua essência, perceber as evoluções estéticas, tecnológicas e materiais da História das 

criações humanas. Por conseguinte, neste olhar pela evolução do produto, é possível 

assistir à progressiva integração, em formas cada vez mais equilibradas, como é exemplo a 

aviação que inicia o seu desenvolvimento através da mimetização mecânica das asas dos 

pássaros, passando pelos planadores, e o início do estudo da sustentação através do 

aperfeiçoamento geométrico dos perfis das asas, até aos irmãos Wright. Estes, 

triunfalmente demonstraram a capacidade de o homem se transportar pelo ar através de 

uma máquina mais pesada. Controlando a sua velocidade, altura e direção. Com efeito, 

André Leroi-Gourhan denuncia, “(…) a marinha, a aviação, a astronáutica, estão abertas à 

procura de formas perfeitamente eficazes. Facto singular, esta procura resulta em amplas 

comparações com as formas naturais. Esta constatação poderia constituir uma chamada de 

atenção; com efeito é possível interrogarmo-nos se não se trata de um só e mesmo 

fenómeno, se a qualidade funcional das obras humanas, em vez de figurativa, não constitui 

antes o retorno puro e simples, ao campo humano, de um processo absolutamente 

natural.”150 

Contudo, muitos dos objetos modernos nunca poderiam ter sido produzidos sem o 

suporte do conhecimento científico dos materiais e das forças da física natural. No 

entanto, e como foi possível perceber através dos capítulos anteriores, a tecnologia não 

está dependente da ciência. “A ciência só começou a ter uma influência substancial na 

indústria a partir dos finais da segunda metade do século XIX”151; e é, efetivamente, em 

pleno século XX que se testemunha o desenvolvimento progressivo das tecnologias de 

base científica. Com efeito, na indústria moderna, a ciência e a tecnologia são parceiros 

iguais, cada qual com o seu contributo específico, para o êxito da tarefa em que estão 

envolvidos. 

  

                                                            
150 LEROI-GOURHAN, André – O Gesto e a Palavra, 2 – Memória e Ritmos. Lisboa : Edições 70, 
2002, p.105. 
151 BASALLA, George – A Evolução da Tecnologia. Porto : Porto Editora, 2001, p. 29. 
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Em conclusão, é a partir da indústria automóvel seriada, fundada por Henry Ford no início 

do século XX que é criada a necessidade de aproximar o Design e a Engenharia. Juntar à 

criatividade e inconformismo do Design, o pensamento pragmático, lógico e cientifico da 

engenharia – a engenharia do Design. 
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3 O Processo de Design de Produto. 

Este capítulo pretende apresentar um enquadramento teórico da prática do Design. Desta 

forma, é feita uma análise extensiva do processo de Design enquanto estratégia global para 

o desenvolvimento do produto. Serão então abordadas algumas definições de Design e o 

seu propósito, bem como percecionadas algumas das condicionantes da prática. Será 

apresentado o conceito de processo de Design e descritos alguns dos mapas de modelos 

mais representativos para o processo de Design. Finalmente, é apresentado, um estudo de 

caso sobre um dos mais influentes e importantes ateliers de Design automóvel, a 

Italdesign. 
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3.1 Design de Produto – Definição e Enquadramento Histórico. 

É de extrema dificuldade definir o que é Design e quase impossível resumir o conceito de 

Design, numa definição consensual e unânime. Qualquer individuo que tenha percecionado 

o processo de Design tem um entendimento pessoal sobre este e, consequentemente, 

uma definição pessoal sobre o mesmo. 

De facto, o Design industrial é definitivamente um fenómeno, do século XX. Bürdek 

enuncia na sua obra, “Desde o início dos anos oitenta (séc. XX) o Design experienciou 

uma explosão global. Impulsionado a vertiginosas alturas em todo o mundo, pela ascensão 

do movimento pós-modernista, a partir do final da década de setenta, e especialmente 

pelo grupo Memphis152 do início dos anos oitenta, o Design vai continuar a elevar-se bem 

alto no século XXI.”153 

Contudo, foi apenas a partir da segunda metade do século XIX que a função do Design 

industrial começou efetivamente a desenvolver-se. Segundo Tomás Maldonado, “Por 

Design industrial entende-se, normalmente, a conceção de objetos para fabrico industrial, 

isto é por meio de máquinas, e em série.”154 Seguidamente, este mesmo autor desconstrói 

a sua própria definição, expondo a sua ambiguidade, “Por exemplo, ela não consegue 

apontar com nitidez a diferença existente entre a atividade do designer industrial e a 

atividade tradicionalmente desenvolvida pelo engenheiro.”155 

  

                                                            
152 O grupo Memphis foi um movimento italiano pós-moderno de Design e arquitetura fundado em Milão 
por Ettore Sottsass em 1981 que desenhou mobiliário, têxteis e objetos de cerâmica e vidro, entre 1981 e 
1987. Este grupo era constituído pelos designers e arquitetos, Alessandro Mendini, Martine Bedin, Andrea 
Branzi, Aldo Cibic, Michele de Lucchi, Nathalie du Pasquier, Michael Graves, Hans Hollein, Arata Isozaki, 
Shiro Kuramata, Matteo Thun, Javier Mariscal, George Sowden, Marco Zanini, e a jornalista Barbara Radice. 
– N.A. 
153 BÜRDEK, Bernahard – Design: History, theory and practice of product design. Basileia : 
Birkhauser, 2005, p. 17. 
154 MALDONADO, Tomás – Design Industrial. Lisboa : Edições 70, 2009, p. 11. 
155 Ibidem. 
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No entanto, foi em 1913 que o comissário do gabinete de patentes, dos Estados Unidos 

da América alterou a regulamentação, para proteger a propriedade no Design industrial e 

introduziu, oficialmente, o termo «design industrial». “A frase foi usada muito claramente 

como uma descrição genérica para distinguir entre forma e função de um produto.”156 

revela Cristopher Lorenz. 

O Design industrial encontra as suas raízes, na divisão entre o Design e a produção que 

terá ocorrido com a revolução industrial. Ou seja, a conceção e o fabrico de um produto 

já não eram efetuadas pela mesma pessoa, como havia sido anteriormente o caso. “Até 

então o artífice que projetava o objeto normalmente também o executava, sozinho ou 

com a colaboração dos seu aprendizes.”157 Contudo, em 1907 é fundada em Munique a 

Werkbund. Uma sociedade composta por artistas, artífices, industriais e jornalistas com o 

objetivo de melhorar bens, produzidos, em massa, através da cooperação entre a 

indústria, arte e ofícios, pela educação e publicidade. Ambas as correntes de pensamento, 

daquela época estariam representadas na Werkbund: normalização e estandardização do 

produto por um lado, expressão artística do individuo por outro. Um dos seus principais 

dogmas era a existência de algo chamado o padrão absoluto do «bom design». 

Peter Behrens158, um dos fundadores da Werkbund, inicia uma longa colaboração com a 

AEG, a grande empresa alemã de produtos elétricos, como diretor artístico. Este 

arquiteto de formação, para além, de desenvolver diversos produtos, para esta marca, 

trabalha a sua imagem gráfica e concebe o seu edifício sede. 

  

                                                            
156 LORENZ, Cristopher – A Dimensão do Design: a nova arma competitiva para uma estratégia 
de produto e um marketing global. Lisboa : CPD, 1991, p. 11. 
157 Ibidem. 
158 Peter Behrens (1868 – 1940), foi um arquiteto e Designer alemão. – N.A. 
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Na realidade a Werkbund deixou uma marca colossal no design europeu e em 1919 foi 

fundada a Staatliches Bauhaus, organização cujo impacto, ainda encontra eco, nos dias de 

hoje. Dirigida inicialmente por Walter Gropius159 e mais tarde por Mies van der Rohe160 

(que tinha trabalhado no gabinete de Behrens), a Bauhaus ajudou a desenvolver uma série 

de teorias inovadoras, para o Design. Para além da mera funcionalidade dos produtos, a 

Bauhaus transmitia aos seus alunos a importância da geometria, da precisão, da 

simplicidade e da economia, fornecendo bases intelectuais a mais de meio século de 

prática da arquitetura e do Design. 

Por esta altura, do outro lado do oceano, os Estados Unidos da América viviam uma 

profunda crise económica, deixando a promissora sociedade industrial, num lodo de 

desemprego e recessão. Contudo, é no decorrer do terceiro decénio do séc. XX que a 

jovem indústria americana reage à grande depressão, forjando uma nova e original 

identidade cultural. A imagem da máquina, o fascínio pela velocidade e a explosão da 

indústria automóvel, dão origem a um estilo; o primeiro estilo, autenticamente americano: 

o Streamline. Criticado pelos movimentos modernistas europeus, por ser uma mera 

expressão fútil, símbolo da relação entre produção e consumo, o Streamline, na Europa era 

visto como o produto de um materialismo selvagem e de esforços comerciais conjugados 

com uma trivial publicidade artística. Maldonado refere, “Trata-se, em última análise, do 

nascimento do styling, isto é, daquela modalidade de design industrial que procura tornar o 

produto superficialmente atraente, em detrimento muitas vezes, da sua qualidade e 

conveniência; que procura o seu envelhecimento artificial, em vez de prolongar a sua 

fruição e utilização. Tudo somado, um programa de desperdício para uma sociedade que, 

naquele preciso momento, pouco ou nada tinha para desperdiçar.”161 

  

                                                            
159 Walter Adolph Georg Gropius (1883 – 1969), foi um arquiteto alemão fundador da Bauhaus. – N.A. 
160 Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969), foi um arquiteto de dupla nacionalidade alemã e norte 
americana. Foi o último director da Bauhaus. – N.A. 
161 MALDONADO, Tomás - Design industrial. Lisboa : Edições 70, 2009, pp. 46-47. 
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Uma das primeiras empresas a compreender que necessitava de algo para conseguir 

superar a crise, terá sido a General Electric162, que no início da segunda década do século 

XX criou um departamento de «estilismo de produto». Assim, muitas outras empresas 

perceberam, rapidamente que o aspeto de um produto, num anúncio seria um elemento 

chave, na forma como comunicava com o público e daí dependeria a sua aceitação. 

Apesar da resistência de Henry Ford que, cintando o próprio na obra de Tomás 

Maldonado, “Um automóvel é um produto moderno, e deve ser construído não para 

representar qualquer coisa mas para poder prestar um serviço para que foi concebido”163, 

terá sido ultrapassado por Alfred Sloan164 da General Motors165, ao descobrir, o poder de 

venda que obtinha fazendo, anualmente, pequenas alterações formais e de decoração nos 

modelos das suas viaturas. 

O pós-guerra, na Europa, instigou uma vez mais, aos valores fundados pela Bauhaus da 

«boa forma» com o suporte de organizações como a britânica Council of Industrial Design 

ou mesmo a alemã Hochschule für Gestaltung em Ulm. Contudo, os consumidores 

europeus, ávidos de produtos inovadores não compreenderam os valores culturais que a 

«boa forma» sugeria. David Raizman deixa transparecer na sua obra, “No entanto, para 

muitos consumidores, o modelo do «bom Design» não foi entendido, como um conjunto 

universal de normas que suscitariam uma consciência cultural geral ou incutiriam um valor 

democrático responsável.”166 Só, no início da década de sessenta, do século XX, durante a 

recuperação económica europeia do pós-guerra e com o aumento da competição 

empresarial, é que o Design industrial começa a ter um papel de relevância, dentro das 

pesadas hierarquias decisoras das empresas. Uma das empresas que seguiram a escola da 

                                                            
162 Empresa americana, fundada em 1892 por Thomas Edison, Charles Coffin, Elihu Thomson, Edwin 
Houston. – N.A. 
163 MALDONADO, Tomás - Design industrial. Lisboa : Edições 70, 2009, pp. 45. 
164 Alfred Pritchard Sloan, Jr. (1875 – 1966), foi uma personalidade de negócios de nacionalidade americana e 
presidente executivo da General Motors Corporation a partir de 1920 e durante três décadas consecutivas. – 
N.A. 
165 Empresa americana, fundada em 1908 por William C. Durant e Charles Stewart Mott. É um dos maiores 
construtores automóveis da atualidade. – N.A. 
166 RAIZMAN, David – History of modern design. Londres : Lawrece King, 2010, p.257. 
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«boa forma» foi a Braun167 contratando um dos seus mais brilhantes diplomados: Dieter 

Rams168. 

No entanto, apenas um número muito restrito de designers europeus conseguiram 

realmente, influenciar o design de produto, dentro das empresas. A juntar às «super-

estrelas», nomeadamente Dieter Rams na Braun, primeiro, e Marcello Nizzoli169, mais 

tarde, Ettore Sottsass170 e Mario Bellini171 na Olivetti. Apenas alguns consultores como 

Kenneth Grange172 ou John Chris Jones173 conseguiram influenciar o processo de 

desenvolvimento de produto no seu todo. 

Após os radicais e politizados anos sessenta só em 1971 é que Victor Papanek174 escreve a 

obra Design for the Real World defendendo, a universalidade do Design, logo na abertura da 

sua obra: “Todos os Homens são designers. Tudo o que fazemos, a quase todo o 

momento, é design, pois o design é essencial para toda a atividade humana”175. Segundo 

Papanek, “A habilidade mais importante que um Designer pode trazer para o seu trabalho 

é a capacidade de reconhecer, isolar, definir e resolver problemas.”176 Na perspetiva de 

Papanek, a atitude consciente e intuitiva de criar ordem pode ser considerada um ato de 

Design. O próprio Papanek sugere dois exemplos bem destintos, tais como: a organização 

de uma secretária ou a procura de uma solução para alcançar a Paz para os conflitos 

armados do planeta. 

  

                                                            
167 Empresa alemã, fundada em 1927 por Max Braun. Fabricante de produtos de consumo, principalmente 
eletrodomésticos. Atualmente sobre controlo da americana Procter & Gamble. – N.A. 
168 Dieter Rams (1932 - ), é um Designer industrial alemão intimamente associado ao Design de produtos de 
consumo da empresa Braun. – N.A. 
169 Marcello Nizzoli (1887 - 1969), foi um arquiteto, Designer industrial e Designer gráfico italiano. N.A. 
170 Ettore Sottsass (1917 – 2007), foi um arquiteto e Designer industrial italiano. Fundador do grupo 
Memphis. – N.A. 
171 Mario Bellini (1935 - ) é um arquiteto e Designer italiano. – N.A. 
172 Kenneth Henry Grange (1929 - ) é um Designer industrial britânico. – N.A. 
173 John Christopher Jones (1927 - ) é um Designer industrial Galês. Formado em engenharia pela 
universidade de Cambridge. – N.A. 
174 Victor Papanek (1923 - 1998) é um Designer americano, forte defensor do Design, social e 
ecologicamente responsável de produtos, ferramentas e infra-estruturas para a comunidade. – N.A. 
175 PAPANEK, Victor – Design for The Real World. Londres : Thames & Hudson, 2011, p. 3. 
176 Idem, p. 163. 
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Design é um processo. É um meio para atingir um fim. A grande função do Design é 

solucionar um problema. Herbert Simon defende que, “O design ocupa-se de como as 

coisas devem ser, de idealizar os instrumentos para atingir objetivos pré-estabelecidos.”177 

Contudo, Papanek veicula que o Design tem que estar disponível para as pessoas. Não 

pode estar centrado, no próprio designer. Ou seja, os designers não podem centrar o seu 

trabalho, nas problemáticas pessoais mas sim, em torno das necessidades humanas em 

geral. 

Mais recentemente, Bryan Lawson corrobora a ideia de Papanek, “O Design não pode ser 

praticado em vácuo social. (…) Trabalhar, apenas para si próprio pode ser visto como um 

ato de criação artística, num modo de expressão individual”178 Em conclusão: o Design 

deve assim colocar total foco, nas necessidades humanas e deve perceber o utilizador 

como o pilar central do seu desenvolvimento. Contudo, nos anos oitenta, assiste-se a um 

movimento do pensamento de Design, na direção oposta ao funcionalismo de Ulm e à 

abordagem de consciência ecológica e social de Papanek. No sentido de superar a 

doutrina do funcionalismo, os movimentos pós-modernistas tentam uma metamorfose do 

Design com a arte. 

Apesar de a concretização desta forma de pensamento, no caso do grupo de génese 

italiana Memphis, ter sido bastante criticado, deve-se reconhecer que Arte e Design são 

duas áreas que não estão separadas. O Design deve ser entendido como uma simbiose 

entre Arte e Ciência. Durante o processo de Design existem fortes abordagens lógicas, 

característica do universo da ciência, mas também grandes abordagens intuitivas, que têm 

ligações com a arte. Desta forma, a diferença entre Design e Arte é o seu propósito: 

objeto da criação, razão esta que também o separa da Ciência, como afirma o próprio 

Lawson “Ao contrário dos cientistas que descrevem o mundo como é, os designers 

sugerem como este pode ser.”179 

  

                                                            
177 BONSIEPE, Gui – Teoria e Prática do Design Industrial. Lisboa : CPD, 1992, p.205 
178 LAWSON, Bryan – How Designers Think. Oxford : Architectural Press , 2006, p. 237. 
179 Idem, p.112. 
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Tomás Maldonado propôs uma definição de Design Industrial que foi adotada pelo ICSID – 

International Council of Societies of Industrial Design. Este evidencia o seu pensamento da 

seguinte forma: “O design industrial é uma atividade projetual que consiste em determinar 

as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Entende-se por 

propriedade formais não só as características exteriores mas também, e sobretudo, as 

relações funcionais e estruturais que tornam o objeto uma unidade coerente, quer do 

ponto de vista do produtor, quer do utente. Pois que, enquanto a preocupação exclusiva 

pelas características exteriores de um objeto esconde frequentemente o desejo de o fazer 

parecer mais atraente ou mascarar as suas fraquezas construtivas, as propriedades formais 

de um objeto – pelo menos como eu o entendo – são sempre o resultado da integração 

de diversos fatores, sejam eles de tipo funcional, cultural, tecnológico ou económico. Por 

outras palavras, enquanto as características exteriores dizem respeito a qualquer coisa 

que aparenta ser uma realidade estranha, isto é, algo desligado do objeto e que não se 

desenvolveu conjuntamente com ele, as propriedades formais, pelo contrário, constituem 

uma realidade que corresponde à sua organização interna, lhe é intimamente vincula e 

conjuntamente desenvolvida.”180 Com esta definição, Maldonado interpreta o Design, em 

diferentes dimensões, tais como a estrutura tecnológica de países, com diferentes níveis 

de industrialização, o contexto socioeconómico, a complexidade do produto, e o maior 

ou menor grau de dependência dos objetos de tradição artesanal.  

Finalmente, outro fator não menos importante, na definição de Design é a tomada de 

consciência de todas as partes envolvidas, no processo. É fundamental que o designer 

transmita a todos os intervenientes a sua visão. O designer atua, segundo Cristopher 

Lorenz, “como catalisador no desenvolvimento da imaginação comum de um produto para 

a equipa de gestão.”181 

  

                                                            
180 BONSIEPE, Gui – Teoria e Prática do Design Industrial. Lisboa : CPD, 1992, p. 37. 
181 LORENZ, Cristopher – A Dimensão do Design: a nova arma competitiva para uma estratégia 
de produto e um marketing global. Lisboa : CPD, 1991, p. 23. 
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Também, Bryan Lawson constrói uma definição de Design que corrobora com esta visão, 

”Não vemos o design como uma prática, para a resolução de problemas, no sentido 

tradicional dessa afirmação. Não vemos o Design como uma atividade direcional que se 

move do problema, através de procedimentos teóricos, em direção a uma solução. Vemo-

lo como um diálogo, uma conversação, uma negociação entre o que é desejado e o que 

pode ser realizado.”182 

Também, Brigitte Mozota deixa transparecer este ponto de vista, quando afirma que “O 

processo criativo deve aplicar, internamente, tecnologias, conceitos e métodos de 

produção, e exteriormente deve satisfazer as necessidades de um largo conjunto de 

utilizadores e intervenientes.”183 No campo específico do Design Industrial, o IDSA - 

Industrial Designers Society of America sugere a seguinte definição, “O design industrial é o 

serviço profissional de criação e desenvolvimento de conceitos e especificações que 

otimizem a funcionalidade, valor e aparência de produtos e serviços, para o mútuo 

benefício de utilizador e fabricante.”184  

O papel do Designer não diz respeito, apenas à formulação, de uma solução. Deve 

responder a questões de otimização, valor e aparência formal e fundamentalmente atuar, 

como catalisador, no intuito de encontrar um equilíbrio entre as partes interessadas e 

envolvidas no problema. 

  

                                                            
182 LAWSON, Bryan – How Designers Think. Oxford : Architectural Press, 2006, p. 237. 
183 DE MOZOTA, Brigitte Borja – Design Management. Nova Iorque : Allworth Press, 2003, p. 18. 
184 Idem, p. 3. 
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3.2 O Processo de Design de Produto. 

O pós-guerra185 e a necessidade de um novo ímpeto, na industrialização do mundo fez 

recair os académicos a dedicar a sua investigação, à problemática do processo de Design. 

Esta questão centrava-se, principalmente, na sistematização de um processo de Design 

que garantisse uma metodologia, para o desenvolvimento do produto industrial. Contudo, 

a abordagem a uma institucionalização, de um processo de Design terá sido revestida de 

polémica. Alguns estudiosos foram contra este tipo de abordagem, defendendo que a 

prática do Design deve ser livre, na criação e não colocada sobre um ponto de vista 

estritamente lógico. 

Design pode ser processo, por ser possível segmenta-lo, num fluxo mais ou menos linear 

de diferentes etapas. Assim, é possível balizar o processo de Design, no fluxo percorrido 

entre a caracterização de uma oportunidade ou problema até à descoberta da solução 

ideal. Victor Papanek, na sua obra Design for the Real World refere, “O planeamento e 

padronização de qualquer ação, na direção de um fim desejado e previsível constitui o 

processo de Design”186. Kathryn Best corrobora da seguinte forma, falando do processo 

de Design como uma “(…) série de métodos que são montados para melhor servir a 

natureza de cada projeto de design ou questão.”187 

John Chris Jones, na sua a obra Design Methods defende que, o objetivo de se estudarem 

os processos de Design e de os demonstrar, visa clarificar o processo de trabalho, 

desenvolvido por designers. Os métodos de Design, não são mais do que tentativas, de 

tornar público o pensamento dos designers e exteriorizar o processo de Design. 

  

                                                            
185 Relativo ao período imediatamente após a segunda guerra mundial. – N.A. 
186 PAPANEK, Victor – Design for The Real World. Londres : Thames & Hudson, 2011, p. 322. 
187 BEST, Kathryn – Gestão de Design. Lisboa : Diverge, 2009, p. 112. 
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Por conseguinte, Chris Jones caracteriza o processo de Design sistematizando-o, “(…) 

inclui três fases essenciais: análise, síntese e avaliação. Estas podem ser descritas em 

palavras simples como «desconstruir o problema», «reconstruir o problema numa nova 

forma» e «testar para descobrir as consequências de colocar em prática o novo 

arranjo»”188 

As três grandes etapas, para a sistematização do processo de Design que Chris Jones 

apresenta, não são mais do que as etapas que os designers se habituaram a percorrer no 

exercer da sua profissão. A fase de análise não é mais do que a desconstrução de uma 

problemática assim que esta é colocada. É aqui que se estudam todas as condicionantes 

que envolvem o problema, pesquisando todas as alternativas possíveis e são definidas as 

metas e os objetivos. A segunda fase, a de síntese, é na realidade a fase geradora de 

possíveis soluções para a resolução do problema. A última fase, a de avaliação, é onde se 

coloca à prova a solução alcançada e se avalia o seu desempenho face às expectativas. 

Embora John Chris Jones tenha apresentado, um modelo linear teórico, a prática do 

Design diz-nos que não corresponde á realidade. O processo de Design é um processo 

não linear. É um processo com avanços e retrocessos, autoalimentando-se, na procura da 

melhor solução. O facto de haver retrocesso em determinada etapa não quer significar 

algo de negativo, mas sim o entendimento da perceção de falta de informação ou, 

simplesmente, a tomada de consciência que a solução alcançada não responde da melhor 

forma à problemática definida. Bryan Lawson denuncia, na sua obra How Designers Think da 

seguinte forma: “Ainda mais dececionante é a experiência comum a todos os designers, 

onde só quando apresentam possíveis soluções, aos seus clientes, é que estes percebem 

que descreveram mal o problema”189. 

  

                                                            
188 JONES, John Christofer – Design Methods. Nova Iorque : John Wiley & Sons , 1992, p.63. 
189 LAWSON, Bryan – How Designers Think. Oxford : Architectural Press, 2006, p.35. 
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Brigitte Borja de Mozota, na sua obra Design Management, é cirúrgica quanto à 

problemática da não linearidade, no processo de design. “O conhecimento em design tem 

uma natureza tácita, e em vez de apresentar o processo de design como um modelo 

vertical sequencial, é talvez mais correto representá-lo como uma roda.”190 Torna-se, 

assim claro que o processo de Design deve ser representado de uma forma circular e não 

linear por forma a acentuar a sua natureza recorrente. A descrição de Brigitte Borja de 

Mozota é fulcral para futuras representações do modelo de trabalho dos designers. 

  

                                                            
190 DE MOZOTA, Brigitte Borja – Design Management. Nova Iorque : Allworth Press, 2003, p.18. 
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3.2.1 Modelos de Processos de Design de Produto. 

Com o intuito de aclarar o processo de Design, muitas têm sido as tentativas por parte de 

vários autores e investigadores de desenhar mapas e modelos que traduzam o 

desenvolvimento do trabalho de um designer. Como refere Lawson, por muito diferentes 

que possam parecer, a espinha dorsal permanece comum, “A ideia comum por detrás de 

todos estes mapas, do processo de Design é que este consiste, numa sequência de 

atividades distintas e identificáveis que ocorrem, numa ordem lógica previsível e 

reconhecível.”191 Já Nigel Cross descreve a preocupação comum de cada um deles: “o 

estudo de como os designers trabalham e pensam, o estabelecimento de estruturas 

apropriadas para o processo de design, o desenvolvimento e aplicação de novos métodos 

de design, técnicas e procedimentos, e a reflexão sobre a natureza e extensão do 

conhecimento de design e a sua aplicação aos problemas de design.”192 

 

Fig. 15 – Diagrama de um modelo descritivo. 

 

É então possível enunciar dois tipos de modelos, descritivos e prescritivos. Os modelos 

descritivos (Fig. 15) traduzem as etapas gerais no fluxo do processo de design com uma 

ordem específica. São representações simplificadas do processo mas que não apresentam 

uma metodologia a desenvolver em cada etapa. 

  

                                                            
191 LAWSON, Bryan – How Designers Think. Oxford : Architectural Press , 2006, p. 33. 
192 CROSS, Nigel – Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science. Design Issues. 
17: num. 3, Massachusetts : MIT Press, p.53. 
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Fig. 16 – Diagrama de um modelo prescritivo. 

 

No entanto, os modelos prescritivos (Fig. 16) são essencialmente representações 

pormenorizadas dos modelos descritivos. São tentativas de descrições metodológicas por 

forma a melhorar a eficiência de determinado processo de Design. 

A autora Kathryn Best é crítica relativamente à adoção de qualquer prescrição 

metodológica. Em The Design Process, “Os processos de Design não são lineares já que 

existem muitas linhas de informação cruzadas para permitir a natureza iterativa do design 

e para acomodar as opiniões ganhas em cada fase do processo. Estas abordagens à 

resolução de problemas podem assim ser continuamente adaptadas, formalizadas e 

customizadas para se moldarem às necessidades de um projeto ou cliente particular.”193 

Desta forma, conclui-se que, ao designer, cabe a adoção da metodologia que melhor se 

adapta às circunstâncias, dependendo do âmbito da problemática, tipo de produto que 

está a desenvolver, e dimensão do projeto. Clarkson e Eckert, que têm escrito, 

intensamente sobre processos de Design, e fizeram um levantamento exaustivo sobre 

vários modelos, na sua obra Design Process Improvement, concluem da seguinte forma, 

“Apesar da extensa pesquisa desenvolvida desde 1950 não existe um único modelo que 

seja unânime em proporcionar uma descrição satisfatória do processo de design.”194 

  

                                                            
193 BEST, Kathryn – Gestão de Design. Lisboa : Diverge, 2009, p. 112. 
194 CLARKSON, J., ECKERT, C. – The Design Process Improvement – A review of current 
practice.  Londres : Springer - Verlag, 2005, p. 4. 
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3.2.2 Diagramas de Modelos de Processos. 

O modelo descritivo de Chris Jones deixa transparecer três etapas: a análise, a síntese e a 

avaliação (Fig. 17). Jones reproduz a fase de análise como a fase de exploração e 

entendimento do problema. A fase de síntese, como sendo a fase onde a totalidade das 

hipóteses são evidenciadas e a fase de avaliação como a fase de seleção da solução que 

mais eficazmente responde ao problema. Jones faz a correspondência respetiva destas três 

etapas como a fase de divergência, a fase de transformação e a fase de convergência. 

 

Fig. 17 – Diagrama do modelo de Chris Jones, 1963. 

 

Baseado no modelo de Jones, Nigel Cross evidencia da mesma forma um modelo 

descritivo com quatro fases (Fig. 18). Este autor revela que o processo de Design passa 

pela exploração, conceção, avaliação e comunicação. O modelo de Cross põe a tónica 

inicial na exploração do problema mal definido, seguindo para uma fase geradora de 

soluções. Continua por uma fase de avaliação dessas mesmas hipóteses, seguindo-se uma 

fase comunicação onde a solução mais eficaz é comunicada aos clientes ou outros 

intervenientes. Cross deixa adivinhar uma realimentação, entre as etapas de avaliação e 

conceção, por forma a garantir um processo iterativo que otimize a solução final. 
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Fig. 18 – Diagrama do modelo de Nigel Cross, 1994. 

 

 

Fig. 19 – Diagrama do modelo de Ehrlenspiel, 1995. 
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De facto, Ehrlenspiel apresenta um modelo semelhante ao de Cross, reforçando a índole 

cíclica do processo de Design (Fig.19). Ehrlenspiel acentua, tal como Chris Jones, que a 

área, onde são geradas as hipóteses são de natureza divergente, contudo, a fase de seleção 

das hipóteses tem um carácter muito mais convergente. O que este modelo acrescenta, 

fundamentalmente ao de Cross e de Jones é a possibilidade de confrontação das hipóteses 

com o problema inicial, antes de se avançar para uma solução final. 

 

Fig. 20 – Diagrama do modelo de French, 1999. 
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French, por sua vez, evidencia um modelo, baseado em atividades tais como: a análise do 

problema, o design concetual, personificação dos esquemas e posterior pormenorização. 

Este modelo (Fig. 20), como evidenciam os autores John Clarkson e Claudia Eckert “(…) é 

baseado, na prática do Design observado na indústria”195. O modelo de French não só 

evidencia as diferentes etapas de trabalho do designer, mas também o seu correspondente 

resultado que supostamente de obtém de cada uma delas. No diagrama apresentado, os 

retângulos representam a atividade a desenvolver e as elipses o resultado alcançado. 

Segundo este modelo, o processo inicia-se com a observação de uma necessidade do 

mercado, que é então, de seguida, analisada. O resultado desta atividade é a correta 

descrição do problema, sem qualquer tipo de ambiguidades. Posteriormente, resulta na 

formulação de uma lista de requisitos que o produto deve cumprir. 

Durante a fase de Design, diferentes conceitos são gerados, cada um representando um 

conjunto de opções possíveis com vista à resolução do problema. Posteriormente, estes 

esquemas são transformados, em representações concretas, permitindo a avaliação e a 

comparação dos diferentes conceitos, culminando, numa escolha que é trabalhada em 

pormenor. A pormenorização, não é mais do que a produção de desenhos detalhados, 

para o fabrico do produto final. 

Bruce Archer desenvolveu um modelo (Fig. 21) relativamente completo à semelhança do 

de French. Adepto de processos não lineares, Archer identifica seis atividades inerentes 

ao processo de Design, agrupando-as, em três diferentes fases, analítica, criativa e de 

execução. Dentro da fase analítica, Archer identifica a «atividade programa» como a etapa 

que deve estabelecer os problemas cruciais a colmatar e que deve definir uma estratégia 

de ação a desenvolver. Seguindo-se a etapa de recolha de informação. Aqui faz-se toda a 

pesquisa relevante para o projeto. Recolha, classificação, e guarda da informação. Na 

terceira etapa, a análise, devem ser identificados os subproblemas bem como, determinar 

as especificações do resultado e reformulação do programa se necessário. Na quarta 

atividade, a síntese, desenvolvem as soluções e propostas adequadas. Na quinta etapa, o 

desenvolvimento, criam-se protótipos das soluções e realizam-se estudos de validação das 

                                                            
195 CLARKSON, J., ECKERT, C. – The Design Process Improvement – A review of current 
practice.  Londres : Springer - Verlag, 2005, p. 42. 
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propostas. Na sexta e última atividade, a comunicação, preparam-se os documentos finais 

para fabrico. Contudo, Archer resume, “O processo de Design é assim uma sanduíche 

criativa. O pão que compõe a análise objetiva e sistemática pode ser espesso ou fino, mas 

o ato criativo está sempre no meio”196. 

 

Fig. 21 – Diagrama do modelo de Bruce Archer, 1984. 

 

À medida que os modelos de processo de Design se tornaram mais detalhados a sua 

aplicação foi posta em causa, ou seja, a conceção do produto de sucesso está sujeita a uma 

integração de diferentes métodos de Design com as diferentes áreas de engenharia. 

Na realidade Stuart Pugh sugere um modelo de processo de Design baseado na interação, 

experimentação e validação (Fig. 22). Pugh estudou o conceito de total design 

incorporando todo o processo. Desde a deteção de uma oportunidade, passando pelas 

necessidades dos utilizadores, até à comercialização do produto. Pugh evidencia, este 

conceito como: “a atividade sistemática necessária, desde a identificação da necessidade 

                                                            
196 CROSS, Nigel – Engineering Design Methods – Strategies for product design. Londres : John 
Wiley & Sons, 2000, p. 36. 
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do mercado/utilizador, à comercialização de um produto de sucesso que satisfaça essa 

necessidade – uma atividade que engloba produto, processo, pessoas e organizações”197. 

Através do diagrama de Pugh é possível perceber a bidirecionalidade entre as várias etapas 

do processo de Design. A informação produzida, fruto das interações existentes entre 

cada uma das diferentes fases deve circular livremente em todas das direções. 

 

Fig. 22 – Diagrama do modelo de Pugh, 1991. 

 

Talvez o mais conhecido modelo de processo terá sido o proposto por Pahl e Beitz 

(1996) para o projeto mecânico (Fig. 23). A cada uma das quatro fases do processo estão 

inerentes determinadas etapas de trabalho que consideram orientações estratégicas, para 

o desenvolvimento do design. Os autores deste modelo defendem, que o cumprimento 

do modelo prescrito assegura que nenhum detalhe seja esquecido durante o processo de 

Design, melhorando o cronograma de trabalho e resultando em soluções mais otimizadas. 

                                                            
197 CLARKSON, J., ECKERT, C. – The Design Process Improvement – A review of current 
practice.  Londres : Springer - Verlag, 2005, p.42. 



 

77 
 

 

Fig. 23 – Diagrama do modelo de Phal and Beitz, 1996. 
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A grande novidade do modelo de Phal and Beitz é que, posteriormente a uma fase de 

clarificação do problema é introduzida uma fase de recolha exaustiva de informação sobre 

os requisitos a que a solução deve responder. Na fase de Design conceptual, são 

estabelecidas as estruturas de funcionamento e estabelecidos os princípios da boa solução. 

Posteriormente, uma fase de Design, onde o Designer, a partir do conceito, determina 

formas e volumetrias e desenvolve um produto ou sistema técnico. Uma fase de detalhe, 

onde são decididas e esquematizadas as formas finais, os acabamentos, as texturas, os 

materiais, as dimensões e desenvolvidos os desenhos finais para produção. Relativamente 

a este modelo, os autores Clarkson e Eckert referem “(…) Pahl e Beitz afirmavam que o 

desafio mais complicado em qualquer processo de Design – ou o mais resistente à solução 

por métodos sistemáticos - é o salto criativo entre a definição do problema e a conceção 

de uma solução.”198 Efetivamente, na literatura de projeto mecânico e suportando esta 

problemática, dá-se enfase à compreensão das relações entre a forma e a função das 

estruturas físicas e mecanismo. 

Baseado no modelo de Pahl e Beitz, a Sociedade Profissional de Engenheiros, a Verein 

Deutcher Ingeniure (VDI) elaborou a norma VDI 2221 - Systematic Approach to the Design of 

Techical Systems and Products. (Fig. 24). O modelo sugerido pela VDI diferencia-se pelo 

facto de que todas as etapas do processo sejam avaliadas e analisadas consoante os 

resultados da etapa anterior. Verifica-se assim uma preocupação em validar, 

consistentemente, o processo de Design em cada uma das suas etapas. Desta forma, o 

modelo preocupa-se em sistematizar a análise e compreensão do problema segmentando-

o em vários sub-problemas e encontrando sub-soluções para, no final as combinar no 

encontro de uma única solução. 

  

                                                            
198 CLARKSON, J., ECKERT, C. – The Design Process Improvement – A review of current 
practice.  Londres : Springer - Verlag, 2005, p.44. 
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Fig. 24 – Diagrama do modelo da VDI 2221, 1985. 
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É, de assaz importância, denotar a questão da avaliação ao longo do processo de Design 

em áreas de responsabilidade civil, tais como, a dos transportes (incluindo a automóvel), 

saúde ou alimentação. Um modelo bastante eficaz, neste campo foi desenvolvido pela US 

Food and Drug Administration de modo a promover boas práticas de Design. Este modelo, 

denominado Waterfall Model (Fig. 25) mostra claramente a importante contribuição da 

verificação, validação e revisão, no desenvolvimento de produto para a indústria médica e 

laboratorial. 

 

Fig. 25 – Diagrama do modelo Waterfall, 1997. 

 

O modelo é caracterizado por cinco etapas de trabalho que são constantemente alvo de 

avaliação, por parte das ações de verificação, validação e revisão. Para o sucesso deste 

modelo, é fundamental que no início do projeto se definam os requisitos de validação. Os 

requisitos de validação são fundamentais para a boa solução que será então verificada. 

  



 

81 
 

Um modelo de processo de Design mais radical foi apresentado por March (Fig. 26). Este 

modelo centra-se, na vocação para a solução que é, no fundo, a natureza do pensamento 

de design. March argumenta que, as formas indutivas e dedutivas inerentes ao raciocínio 

de qualquer pessoa apenas se aplicam, respetivamente, às fases de avaliação e análise, 

presentes na maioria dos modelos. Contudo, March defende que a fase de síntese é a que 

mais se associa ao designer e é a que não representa um modo de raciocínio próprio. Este 

autor referencia esta ação como “raciocínio produtivo” e cria um modelo de processo de 

Design baseado nesta ideia ao qual chama PDI (Production – Deduction – Induction). 

 

Fig. 26 – Diagrama do modelo March, 1984. 
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Ao tentar resumir os diferentes modelos existentes e tentando, ao mesmo tempo 

focalizar-se, numa visão global do processo de Design, Nigel Cross apresenta um modelo 

integrado (Fig. 27). Este autor deixa transparecer, através da sua caracterização, que o 

designer explora, desenvolve o problema e a solução paralela simultaneamente. Cross 

defende que “Este modelo tenta capturar a natureza essencial do processo de design, 

onde a compreensão do problema e da solução desenvolve-se em conjunto, ou co-

evolui.”199 

 

Fig. 27 – Diagrama do modelo integrado de Nigel Cross, 1994. 

  

                                                            
199 CROSS, Nigel – Engineering Design Methods – Strategies for product design. Londres : John 
Wiley & Sons, 2000, p. 42. 
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O modelo double diamond desenvolvido, pelo Design Council, está dividido em quatro 

fases de trabalho distintas: descobrir, definir, desenvolver e entregar (Fig. 28). As formas 

triangulares representadas, no diagrama não só pressupõem etapas divergentes e 

convergentes do processo de Design mas, também os vários modos de pensamento que o 

designer deve adquirir. 

 

Fig. 28 – Diagrama do modelo double diamond do Design Council, 2007. 

 

Descobrir, a primeira etapa do processo, começa com uma ideia ou com a identificação 

do problema baseado, nas necessidades dos utilizadores. Nesta fase deve proceder-se a 

um estudo de mercado, potencial utilizador e recolha de informação, por forma a criar um 

suporte cognitivo, sobre as envolventes do problema. A segunda etapa, definir, é uma 

etapa convergente, para a definição do problema. Para isso, é necessário alinhar toda a 

informação recolhida, anteriormente e alinhá-la com as áreas de negócio. Esta fase inclui 

trabalho de desenvolvimento do programa, gestão do projeto e avaliação da viabilidade. 

Desta forma é possível avaliar, corretamente, a viabilidade do projeto. 
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Posteriormente, é iniciada a etapa de desenvolvimento onde se incluem os processos de 

criação de ideias, desenho de propostas, trabalho multi-disciplinar, protótipos, testes e 

avaliações. Este é novamente um processo divergente, onde toda a equipa desenvolve 

diferentes soluções. A última etapa, a de entrega, inclui testes e validações do produto ou 

serviço desenvolvido, na fase anterior. É pois uma etapa convergente para a solução final. 

O modelo double diamond é bastante completo e transversal a diferentes projetos e 

tipologias de produto ou serviços de Design. Durante o estudo desenvolvido pelo Design 

Council foram consultadas onze empresas a nível mundial, entre as quais a Alessi, a Lego, 

a Microsoft, a Sony, que ajudaram a validar a funcionalidade deste modelo. 
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3.3 Estudo de Caso - Italdesign: os Mestres Giugiaro e Mantovani. 

3.3.1 Introdução. 

“Ao génio e inconformismo do designer, adiciona-se o pragmatismo e pensamento lógico 

do engenheiro, e tem-se a Italdesign, um cocktail de criatividade e tecnologia.”200 

A Italdesign201 nasceu de uma reunião entre dois homens que decidiram unir os seus 

recursos profissionais, em torno de um objetivo comum – Giorgetto Giugiaro202 e Aldo 

Mantovani203. Através de uma visão conjunta, tornaram-se pioneiros de uma nova 

estratégia que instituiu a primeira e verdadeira empresa de serviços, para a indústria 

automóvel. Como o próprio Giugiaro e Mantovani resumem, “Somos uma pequena 

versão de um grande fabricante automóvel (…) Nós não somos concorrentes, mas 

parceiros externos, fornecemos um grupo de trabalho que pode ser implantado quando 

os recursos internos de um construtor são insuficientes para o projeto de um novo 

veículo, quer na sua totalidade como para apenas algumas etapas intermédias e tem que 

ser encomendado a terceiros”204.  

A Italdesign perspetiva-se atualmente, como uma empresa de excelência, na prestação de 

serviços à indústria automóvel, onde a engenharia simultânea e a terceirização se 

tornaram o mantra desta indústria. Há quarenta e cinco anos atrás, na fundação da 

Italdesign, Giugiaro e Mantovani perceberam que a indústria automóvel estava estruturada 

de uma forma, altamente verticalizada, em que cada departamento guardaria com devoção 

a sua autonomia. De uma visão inicial para um negócio milionário. Ao longo dos últimos 

anos, as apostas tecnológicas da Italdesign têm passado, por novas ferramentas de 

                                                            
200 CIFERRI, Luca – Italdesign – Thirty years on the road. Turim : Formagrafica, 1998, p. 7. 
201 A ItalDesign Giugiaro S.p.A é uma empresa de Design e Engenharia baseada em Mocalieri, Italia. Fundada 
em 1968 por Girogetto Giugiaro e Aldo Montavani, pertence hoje ao universo de empresas do grupo AUDI 
AG. – N.A. 
202 Giorgetto Giugiaro (1938 - ) é um designer automóvel. É atualmente presidente do conselho de 
administração da ItalDesign Giugiaro S.p.A. – N.A. 
203 Aldo Mantovani (1928 – 2009) foi cofundador em 1968 da Italdesign Giugiaro S.p.A. com Giorgetto 
Giugiaro. – N.A. 
204 Ibidem. 
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simulação (realidade virtual e CAE205) e prototipagem rápida (soft tooling206 e impressão 

3D). 

Assim, depois de ter criado, com sucesso, um ambiente de diálogo construtivo entre 

criatividade e tecnologia, a Italdesign vive hoje, após a morte de Aldo Mantovani e a 

posição maioritária da Lamborghini Holding S.p.A207 subsidiária da AUDI AG208 uma nova 

era. A missão atual da Italdesign é fornecer, não apenas os gigantes, mas também os 

emergentes construtores de automóveis mundiais, um largo espectro de serviços: a 

criatividade, passando pela engenharia, a validação e o desenvolvimento de protótipos, 

tendo como objetivo a industrialização de novos veículos e produtos. Indo desde a 

conceção à materialização.  

Como atrás é referido, desde a sua fundação que a Italdesign foi sempre gerida, no sentido 

do fornecimento de serviços integrados à indústria automóvel. Historicamente, as 

primeiras aplicações informáticas surgiram, na engenharia e prototipagem (como o CAD209 

e o CAM210) posteriormente evoluíram, para a área do estilo (CAS211). Após estes 

desenvolvimentos, nas áreas das tecnologias da informação, durante a década de oitenta, 

foi feita uma atualização da metodologia operacional da empresa desenvolvendo a 

capacidade de gestão, coordenação e supervisão de todo o processo de Design, desde o 

início do processo de styling, até à fase de assistência ao ramp-up de produção, incluindo o 

controlo de qualidade nas várias fases de construção de pré-séries, interagindo 

diretamente, nas unidades dos diferentes OEM’s212. Por outras palavras gestão do Design. 

                                                            
205 CAE – Computer Aided Engineering ; traduzido para português: Engenharia Assistida por Computador. – 
N.A. 
206 Moldes ou Ferramentas utilizadas para construção de peças ou subconjuntos para validação de produto 
em fases iniciais de construção de pré-series. – N.A. 
207 Fabricante de automóveis desportivos italiano fundado em 1963 por Ferruccio Lamborghini, pertence 
hoje ao universo de empresas da Volkwagen AG, através da sua subsidiária AUDI AG. – N.A. 
208 Fabricante de automóveis de luxo almeão. Subsidiaria do grupo Vokswagen desde 1966, aquando da 
aquisição da Auto Union à Daimler-Benz. – N.A. 
209 CAD – Computer Aided Design ; traduzido para português: Desenho Assistido por Computador. – N.A. 
210 CAM – Cumputer Aided Manufacturing ; traduzido para português: Fabrico Assistido por Computador. – 
N.A. 
211 CAS – Computer Aided Styling ; traduzindo para português: Estilo Assistido por Computador. – N.A. 
212 OEM – Original Equipment Manufacturer ; Empresa responsável pela integração final de todos os 
componentes, ou seja o construtor. – N.A. 
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Fig. 29 – Imagem de identificação corporativa, 2013. 

 

No entanto, uma questão prevalece. Como será a Italdesign de amanhã? Certamente 

haverá mais tecnologia do que hoje, contudo, menos do que depois de amanhã! O que 

prevalecerá são as ideias e a experiência das pessoas. É exatamente, essa a grande 

diferença da Italdesign. 
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3.3.2 A Génese de uma Aliança de Sucesso. 

Foi na vila de Garessio, na província italiana de Piedmont que, a 7 de Agosto de 1938213 

nasceu Giorgetto Giugiaro, no seio de uma família humilde. O lado materno da família 

estaria ligado à agricultura, a sua mãe Maria para além das actividades agrícolas, dedicar-se-

ia à costura, trabalhando em casa. O seu pai Mario e avô Luigi pintavam frescos em casas e 

igrejas. Amantes das artes, ambos tocavam clarinete e mais tarde saxofone. Durante um 

período histórico extraordinariamente difícil, Giorgetto passou a sua infância, dividindo o 

tempo entre os campos agrícolas que circundavam a sua vila e o estúdio do seu pai e avô 

aprendendo pintura, misturando cores, praticando técnicas de escultura. Com efeito 

Mario teve um papel fundamental, no desenvolvimento profissional de Giorgetto pois 

sempre estimulou o filho a desenvolver, paralelamente com as habilidades artísticas (para 

o qual era obvio a sua apetência), capacidades, no domínio do desenho técnico. 

Com efeito, foi uma vez mais, o pai Mario que, quando Giorgetto fizera catorze anos de 

idade, o convenceu a mudar-se para Turim, com o objetivo de frequentar a escola artística 

de Eugenio Colmo. Á noite, continuava a sua formação em desenho técnico. Foi nesta 

escola, que o professor Colmo ou Goliath se tornou, no tutor de Giorgetto 

familiarizando-o com história de arte, história do Design, Design de moda, Design gráfico 

e caricatura. No final do ano académico, o professor Colmo, organiza uma exposição com 

os melhores trabalhos dos alunos, onde Giorgetto está representado com várias aguarelas 

de automóveis. Colmo convida várias personalidades ligadas, ao meio artístico e técnico 

de Turim, entre eles está o sobrinho de Colmo, Dante Giacosa214, director técnico da 

FIAT215. Giacosa ficou de tal maneira impressionado com os desenhos de Giugiaro que o 

convidou imediatamente para um estágio na FIAT. 

  

                                                            
213 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.9. 
214 Dante Giacosa (1905 – 1996) foi responsável técnico por inúmeros projetos na FIAT durante 40 anos, 
incluindo o 500, 600, 850, 126, 127 e 128. Foi o responsável por conceber e refinar o que é hoje a 
configuração tipológica da tracção dianteira que equipa milhões de automóveis em todo o mundo. – N.A. 
215 A Fiat S.p.A é uma fabricante de automóveis baseado em Turim, Italia. Fundada em 1899 por Giovanni 
Agnelli. – N.A. 



 

89 
 

Este, terá sido um ponto de viragem para Giugiaro, trocar todas as aspirações artísticas, 

por uma carreira, na industria automóvel que, nesta altura, pouco ou nada tinha que ver 

com a linguagem ou expressão artística. Mesmo assim, Giorgetto Giugiaro aceita o convite 

de Dante Giacosa. O próprio Giugiaro afirma: “graças a Giacosa, fui contratado, em 1955 

para trabalhar, no departamento de estudos estilísticos para viaturas especiais sob a 

direção de Fabio Luigi Rapi216. Eu tinha acabado de fazer dezassete anos (…)”217. Após 

quatro anos, Giorgetto sentia-se sufocado pela pesada hierarquia da FIAT pois as suas 

ideias nunca passavam da chefia direta e assim, era impossível que chegassem às mesas dos 

gestores de projeto. Giugiaro revela-nos, “Sentia que precisava de exteriorizar as minhas 

ideias e compreendi que numa hierarquia tão rígida, a espera por uma promoção seria 

debilitante”.218 

E foi com este estado de espírito que Giorgetto entregou algumas ilustrações, a um amigo 

colaborador na Carrozzeria Bertone219. Quando esta pessoa, os entrega a Giuseppe 

Bertone220 e lhe diz que foram feitos por um rapaz de vinte e um anos de idade, Bertone 

não quis acreditar e marcou imediatamente uma entrevista. Bertone desafiou Giugiaro a 

trabalhar num projeto (que mais tarde se revelaria ser o Alfa Romeo 2000 Sprint) para 

provar que as ilustrações do seu portfolio eram efetivamente originais. Como Giugiaro 

revela, “Ele convidou-me para trabalhar no seu atelier propondo uma colaboração muito 

próxima com ele próprio e com o departamento de modelação, para que as minhas linhas 

deixassem o papel e se transformassem finalmente em formas e volumes”221. 

 

  

                                                            
216 Fabio Luigi Rapi (1902 - ), Designer automóvel de origem italiana. Trabalhou para diveresos ateliers tais 
como, Zagato, Isotta-Fraschini e Fiat, mais tarde também para a Autobianchi. Foi director de estilo da Fiat. – 
N.A. 
217 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.12. 
218 Idem, p.13. 
219 Estudio de Design e Engenharia Automóvel baseado em Turim, Italia. Fundada em 1912 por Giovanni 
Bertone. – N.A. 
220 Giuseppe Bertone (1914 – 1997) foi administrador da Carrozzeria Bertone até à data da sua morte e está 
desde 2006 representado no Automotive Hall of Fame em Detroit. – N.A. 
221 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.15. 
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Giugiaro inicia a sua colaboração, num conturbado momento para a o estúdio Bertone. O 

diretor de estilo, Franco Scaglione222 tinha acabado de sair, o trabalho era frenético e 

Giorgetto tinha o projeto para o novo Alfa Romeo Sprint GT 2000 (Fig. 30) em mãos. 

Giugiaro recorda, “(…) eu nem conseguia dormir à noite, falhei ao desdenhar que cada 

curva que desenhava, cada dimensão que dava iria rapidamente transformar-se num 

modelo em argila, depois em madeira e finalmente numa chapa embutida”223. 

A relação profissional entre Giugiaro e Bertone não poderia ser melhor. Bertone terá 

compreendido, desde o início da colaboração, o potencial do talento de Giugiaro. 

Provavelmente, por isso, numa altura em que seria impensável, permitiu a Giorgetto que 

assinasse os esboços das novas criações, assistisse a salões de apresentação de 

automóveis, participasse em reuniões de Design com clientes e até conferências de 

imprensa. A partir daí, Giugiaro supervisionava a preparação de material de comunicação 

do estúdio e chegava a detalhar os conceitos em que as formas para as novas criações 

seriam inspiradas. 

 

Fig. 30 – Alfa Romeo Giulia Sprint GT 2000, 1958. 

 

  

                                                            
222 Franco Scaglione (1916 – 1993) foi um Designer italiano especialista em carroçarias para automóveis. – 
N.A. 
223 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.16. 
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O Alfa Romeo 2000 Sprint apresentava um tema formal, completamente inovador: a 

grelha incorporava o grupo ótico. Deste modo, os painéis laterais das cavas das rodas e o 

capot, não estariam moldados ao grupo ótico, mas terminariam de uma forma sóbria e 

elegante, numa grelha a toda a largura da viatura. Após a incorporação militar, Giugiaro fez 

nascer na Bertone o mítico Alfa Romeo Giulia GT (Fig. 31) apresentado no salão de Turim 

em 1963. Foi, durante o desenvolvimento deste Alfa Romeo que conheceu Aldo 

Mantovani, que nesta altura era dono da UTIVV, um estúdio de Design, fornecedor de 

serviços à Corrozzeria Bertone e Alfa Romeo, com vista à industrialização (produção) de 

protótipos. 

Mantovani começou a sua carreira aos dezasseis anos, quando foi contratado para a 

departamento de projeto da FIAT em 1944. Colaborou, durante muitos anos diretamente 

com Dante Giacosa. Saiu da FIAT em 1963 com o intuito de abrir a sua própria empresa. 

Foi então, em 1968 que este engenheiro, altamente qualificado, desenvolveu uma simbiose 

com Giugiaro formando uma parceria perfeita, a Italdesign. Esta parceria durou até à 

morte de Mantovani em 2009. 

 

Fig. 31 – Alfa Romeo Giulia GT, 1963. 
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Em 1965 e após convite de Giacomo Gaspardo Moro, diretor executivo da Carrozzeria 

Ghia224, Giugiaro inaugura uma curta, mas muito produtiva colaboração, de onde saem dois 

modelos icónicos: o De Tomaso Mangusta e o Maserati225 Ghibli. Em 1967, o construtor 

de carros desportivos De Tomaso226 adquire a participação maioritária da Carrozzeria 

Ghia. Alexandro De Tomaso remete, explicitamente Giugiaro para segundo plano, 

tomando controlo total do departamento de Design. 

Desta forma, Giugiaro retira-se e funda a Ital Styling, a empresa que um ano mais tarde 

viria a tornar-se na Italdesign. “Giugiaro convida para a equipa inicial indivíduos que ao 

longo da sua carreira teriam colaborado consigo, Aldo Mantovani – engenharia; Luciano 

Bosio – métodos e operações; Gino Boaretti – ferramentas e moldes”227. Curiosamente, 

Giugiaro consegue convencer um jovem japonês, jornalista de automóveis para 

representante comercial da nova empresa no Oriente. É deveras interessante perceber 

que na génese da Italdesign existia uma vontade de crescimento, na direção de exportação 

de serviços para o mercado asiático que estava, nesta altura, em franco crescimento. 

Giugiaro pretendia, desta forma, tornar o método de Design italiano como modelo e 

exportá-lo. O sucesso que coloriu a aliança entre Giugiaro e Mantovani teve como base 

decisões estratégicas de desenvolvimento, fundamentadas, no conhecimento e apoiadas 

por uma visão, a longo prazo, do futuro da indústria automóvel. 

 

  

                                                            
224 A Carrozzeria Ghia S.p.A é um estudio de Design Automóvel baseado em Turim, Italia. Fundado 
originalmente em 1915 por Giacinto Ghia and Gariglio como Carrozzeria Ghia & Gariglio Carrozzeria Ghia 
S.p.A, pertence hoje ao universo Ford Motor Company. – N.A. 
225 Fabricante de automóveis desportivos italiano fundado em 1914. Pertence, desde 1993 ao universo de 
empresas do grupo FIAT. – N.A. 
226 Fabricante de automóveis desportivo italiano fundado em 1959 por Alejandro de Tomaso. – N.A. 
227 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.27. 
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Em 1967, o então representante do conselho de administração da Alfa Romeo, Giuseppe 

Luraghi, em acordo com a IRI230 lançam um projeto para uma nova fábrica, no sul de Itália 

localizada em Pomigliano d’Arco, na região da Campania, arredores de Nápoles. Esta 

região sofria, na altura uma depressão económica enorme, com uma elevada taxa de 

desemprego. Foi então, sob a tutela do engenheiro alemão e chefe de projeto Rudolf 

Hruska231 que a Italdesign inicia o seu processo de Design concebido por Giugiaro e 

Mantovani, desde o momento da conceção até ao início da produção na linha de 

montagem. Como Giugiaro lembra, “(…)Eu continuo  a gostar muito do Alfasud. (…) Foi 

o primeiro automóvel que seguimos de A a Z. Não foi apenas um exercício de estilo 

como os outros que havíamos desenvolvido até então, mas sim um projeto que nós, na 

Italdesign, tivemos que desenhar e transformar na linha de montagem por nossa iniciativa. 

Sempre, sob a orientação de Rudolf Hruska, conseguimos atingir novos padrões, em 

termos de espaço do habitáculo e capacidade de carga”232. De facto o espaço do 

habitáculo era irrepreensível e tornou-se numa referência, para os automóveis desta gama 

de outros construtores. Por exemplo, Giugiaro colocou 1770 mm entre o pedal de travão 

e o apoio lombar, nas costas do banco do condutor, um número excecional, para um 

pequeno familiar desta gama. Outra característica formal do Design de Giugiaro, nesta 

viatura foi, através do prolongamento do tejadilho, criou mais espaço para os passageiros 

do banco traseiro, fazendo-o cair depois da janela até à traseira cortada, uma das linhas 

formais que tão bem caracterizaram o desenho de Giugiaro, durante as décadas seguintes. 

 

  

                                                            
230 IRI – Instituto para a Reconstrução Industrial. Foi uma empresa pertencente ao estado Italiano formada 
no seguimento da grande depressão em 1930 com o intuito de investir capital público em empresas privadas. 
De grande importância na reconstrução industrial de Itália no período do pós-guerra, terá sido 
posteriormente desmembrada e privatizada durante o penúltimo e último decénio do século XX. Dissolvida 
em 2002. – N.A. 
231 Rudolf Hruska (1915 - 1995) foi um Designer e Engenheiro automóvel austríaco. – N.A. 
232 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.31. 
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No final do ano de 1969, a Italdesign recebe uma encomenda diretamente do presidente 

do conselho de administração da Volkswagen AG233, Kurt Lotz234 com a intenção de criar, 

uma família de produtos capaz de substituir, a carismática geração do Volkswagen Tipo 1 

(ou como carinhosamente é conhecido «carocha»). Giugiaro viaja para Wolfsburg para 

uma entrevista com Lotz. Lotz exprime a apetência da Volkswagen para a inovação a 

Giugiaro, “(…) eu sei muito pouco sobre Design automóvel, eu sou gestor de fábricas que 

neste momento têm um vazio de produtos. Preciso de um profissional com experiência 

relevante, para conceber produtos, para outras empresas, uma pessoa que sinta as 

tendências do mercado, que compreenda as expectativas das pessoas e que seja capaz de 

lidar com o meu staff técnico, para atingir a produção no mais curto espaço de tempo. 

Desejo-lhe força e peço-lhe que coloque, neste projeto todo o seu entusiamo”.235 

Contudo, a tarefa não terá sido fácil para a Italdesign, pois no ano seguinte Kurt Lotz fora 

substituído, por um homem séptico e até receoso da aposta do seu antecessor na 

Italdesign. Rudolf Leiding236 toma as rédeas do grupo Volkswagen em 1971 a meio de uma 

crise económica. Apesar de alterações estratégicas, na companhia, Leiding foi forçado a 

aceitar algumas decisões do seu antecessor. Giugiaro e a sua equipa lançam-se, ao 

trabalho, numa gama de três modelos: uma viatura familiar com um toque desportivo, o 

Passat, um familiar compacto, o Golf (Fig. 33) e um desportivo o Scirocco. Giugiaro 

interpreta assim, com precisão, o ambiente que se vivia, no início da década de 1970: a 

crise do petróleo e a recessão, haviam sugerido uma procura do mercado por viaturas 

compactas, práticas, económicas e baratas. O Golf provou ser uma viatura virtuosa, com 

um encanto subliminar que é atualmente considerado um ícone do Design. Foi o 

percursor da viatura compacta de dois volumes, com linhas retas e quebradas que marcou 

definitivamente o estilo Italdesign. Muitas das boas características aplicadas, no Alfasud 

foram implementadas também, no Golf. O corte na traseira que afunda muito abaixo do 

                                                            
233 O grupo Vokswagen AG é um dos maiores grupos construtores automóveis do mundo, fundado em 
1937, está baseado em Wolfsburg na Alemanha. Actualmente integra mais de cem fábricas e 550 mil 
colaboradores espalhados por todo o mundo. – N.A. 
234 Kurt Lotz (1912 – 2005) foi o segundo presidente do conselho de administração do grupo Volkswagen 
do periodo pós guerra entre 1967 e 1971. – N.A. 
235 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.32. 
236 Rudolf Leiding (1914 – 2003) foi o terceiro presidente do conselho de administração do grupo 
Volkswagen do periodo pós guerra entre 1971 e 1975. – N.A. 
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pilar B (recortando a janela traseira) e a saliência, na porta da mala a sugerir um pequeno 

apêndice aerodinâmico. Foram as linhas exteriores e o preço, a economia e o espaço que 

fizeram a formula mágica que influenciou definitivamente todo o Design automóvel 

contemporâneo europeu, japonês e coreano. 

 

Fig. 33 – Volkswagen Golf, 1974. 

 

E foi de facto, no mercado coreano que a Italdesign teve uma grande influência, através de 

uma longa e estreita colaboração com a Hyundai237. Os primeiros contactos, terão sido 

bastante tímidos dado o septicismo de Giugiaro, relativamente à capacidade da gestão da 

Hyundai em conseguir fabricar um automóvel que conseguisse ir de encontro aos níveis 

de construção, qualidade e segurança dos fabricantes europeus e americanos. Contudo, a 

ligação estabeleceu-se e uma equipa de coreanos deslocou-se a Itália. Giugiaro ficou 

altamente surpreendido com a rapidez de aprendizagem, tenacidade e inteligência da 

equipa da Hyundai. Assim, em 1974 é apresentado, ao mundo, no salão de Turim o 

Hyundai Pony, a primeira viatura totalmente fabricada em solo coreano. Em 

aproximadamente 25 anos, a Hyundai Motor Company e toda a indústria automóvel 

coreana consegue, a níveis impensáveis, ganhar um lugar de destaque entre os fabricantes 

mundiais. 

  

                                                            
237 O Hyundai Motor Group é um construtor automóvel sul-coreano. – N.A. 
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Só em 1975, a dupla Giugiaro e Mantovani preparam o primeiro projeto para o grupo 

FIAT, mais especificamente para a Lancia. O presidente do conselho, de administração da 

FIAT, Umberto Agnelli238 e o director de marca da Lancia, Giovanni Sguazzini, em parte 

devido ao sucesso do Golf, deram indicações muito semelhantes às da Volkswagen para o 

novo projeto Lancia239 (Fig. 34). Pretendia-se uma viatura que desse início, a uma nova era 

da marca. Consequentemente teria de possuir as qualidades percecionadas pelo mercado 

relativamente à Lancia: prestigio, classe, qualidade, performance e fiabilidade. 

Com base, na plataforma Fiat Ritmo, Giugiaro consegue resolver algumas falhas por ele 

percecionadas, no projeto Golf: reduzindo espaço, no habitáculo e qualidade geral 

(materiais e construção) do interior. Assim Giugiaro, em colaboração com o arquitecto 

Mario Maioli introduz materiais destinados a decoração de interiores, tais como: peles e 

tecidos fabricados em Itália. Giugiaro coloca o apoio lombar, das costas do banco do 

condutor a 1820 mm do pedal de travão ou seja, mais 120 mm do que, no Golf e mais 50 

mm do que no Alfasud. Giugiaro utiliza, uma vez mais, uma linguagem formal, prismática e 

de linhas quebradas semelhante ao Golf. 

 

Fig. 34 – Lancia Delta, 1979. 

  

                                                            
238 Umberto Agnelli (1934 – 2004), irmão masi novo de Gianni Agnelli, foi presidente do conselho de 
administração do grupo FIAT entre 1970 e 1979. – N.A. 
239 Fabricante de automóveis italiano fundado em 1906 por Vincenzo Lancia. Pertence, desde 1969  ao 
universo de empresas do grupo FIAT. – N.A. 
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A convite do Museum Of Modern Art240 de Nova Iorque em 1976, a Italdesign participa 

num projeto intitulado «The Taxi Project: Realistic Solutions for Today». Esta foi a 

oportunidade para Giugiaro renovar o seu pensamento de Design. Neste projeto, os pré-

requisitos seriam o de transformar o táxi nova-iorquino, numa viatura compacta, 

ergonómica (para passageiros e condutor), reduzir os consumos de combustível e 

emissões poluentes. Como Giugiaro revela, na obra de Peter Vann, “Na época, (…) eu 

comecei a interessar-me por novos problemas, cujas soluções foram concretizadas, nos 

anos seguintes. Os veículos compactos surgiram com maior habitabilidade, com assentos 

de passageiros verticais, visibilidade otimizada e, portanto, maior segurança, na estrada. 

Hoje esses conceitos parecem-nos normais, mas no momento em que eles surgiram 

foram vistos como revolucionários e futurísticos, mas muitas vezes considerados com 

ceticismo e até ironia.”241 Giugiaro conseguiu otimizar o espaço disponível, por forma a 

transportar cinco passageiros e condutor, mais espaço, para bagagem. O acesso seria 

através de uma porta deslizante que permitiria o acesso, a pessoas portadoras de 

deficiências motoras ou carrinhos de bebés. 

 

Fig. 35 – Alfa Romeo New York Taxi, 1976. 

                                                            
240 O Museu de Arte Moderna (MoMA) é um museu de arte em Nova York, Estados Unidos da América. 
Inaugurado em 1929 tem sido uma referencia no desenvolvimento de arte contemporânea e identificado por 
alguns autores como o museu mais influente de arte moderna do mundo. – N.A. 
241 VANN, Peter – Design by Giugiaro. Estugarda : Motorbuch Verlag , 2005, p.112. 
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Fig. 36 – Alfa Romeo New York Taxi, 1976. 

 

 

 

Fig. 37 – Alfa Romeo New York Taxi, 1976. 
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Em 1978, a BMW242 escolheu a Italdesign, para desenvolver um conceito para uma viatura 

de competição para o campeonato do mundo de marcas. A produção de 460 unidades 

destinadas à homologação, com vista à inscrição neste campeonato estava destinada à 

Lamborghini. Contudo, dadas as dificuldades económicas deste construtor por esta altura, 

a Italdesign foi persuadida pela BMW a produzir esta pequena série. Esta foi a primeira e 

única vez que a Italdesign produziu uma viatura em série, nas suas instalações. Como 

Giugiaro enuncia, “para mim e Aldo Mantovani o M1 é a exceção que confirma a regra. 

Nós pensámos que a técnica de fabricação não era da nossa responsabilidade. Deixemos a 

produção em série para aqueles que sabem, temos de nos concentrar na entrega de 

protótipos de alta qualidade. Dadas as circunstâncias (…) tivemos de nos qualificar com 

vista a um acordo para atingir os requisitos de qualidade da BMW.”243 O BMW M1 (Fig. 

38) integra uma célula de segurança para o piloto, faróis escamoteáveis e em termos 

formais não foge, às linhas da família BMW mas com uma vocação desportiva. 

     

Fig. 38 – BMW M1, 1978. 

 

  

                                                            
242 BMW AG é um fabricante alemão de automóveis e motas. Fundada em 1916 por Franz Josef Popp. – 
N.A. 
243 VANN, Peter – Design by Giugiaro. Estugarda : Motorbuch Verlag , 2005, p.34. 
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No seguimento, do exercício sobre a reinterpretação do táxi nova-iorquino, para a 

exposição do MoMa em 1976, a Italdesign desenvolve, para o salão de Turim, o Lancia 

Megagamma. De facto, Giugiaro e a sua equipa reafirmam o pendor, para um Design de 

proporções diferentes, com o objetivo de proporcionar um maior conforto e 

versatilidade. Com efeito, a reinterpretação do táxi nova-iorquino tinha lançado as bases 

para o moderno MPV244. Giugiaro pretendia assim com o Megagamma, aproximar-se de 

uma viatura comercializável. Apesar da linguagem formal, próxima do Lancia Delta e do 

Fiat Panda (desenvolvido em paralelo) o Megagamma apresentava uma superior visibilidade 

do condutor e ocupantes e um acesso otimizado à viatura. Embora tenha sido 

considerado um projeto demasiado ambicioso pela FIAT, as proporções deste conceito 

são ainda hoje utilizadas em viaturas deste tipo. Giugiaro reflete da seguinte forma na obra 

de Peter Vann, “(…) o resultado parece simples e claro sendo a base do conceito o de 

uma viatura de luxo (Lancia Gamma). Eu estou convencido que são os automóveis de 

luxo, na maioria dos casos, que dão o impulso ao mercado e por inspirarem o Design de 

modelos mais próximos do mercado”245. 

 

Fig. 39 – Lancia MegaGamma, 1978. 

 

  

                                                            
244 MPV – Multi Purpose Vehicle ; traduzido para português: Viatura multi-porpósito. – N.A. 
245 VANN, Peter – Design by Giugiaro. Estugarda : Motorbuch Verlag , 2005, p.132. 
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Em julho de 1976, Carlo De Benedetti246 lança um novo desafio à Italdesign. Na tradição 

do segmento de pequenos automóveis da FIAT (como é exemplo os modelos Topolino, 

500 e 600), existia a necessidade de desenvolver um novo projeto que substituísse o 

modelo 126 e que fosse direcionado, para um público europe;, uma viatura, 

essencialmente vocacionada para a utilização na cidade e que também servisse como uma 

segunda viatura familiar. 

Contudo, o resumo do projeto transmitido à Italdesign não ficava apenas por aqui, a 

expectativa da FIAT era, “uma viatura próxima do estilo Francês, como um Citröen 2CV 

ou um Renault 4, colocando o ónus, no espaço para os passageiros, bagagem, aparência 

rustica, denotando uma linguagem, fundamentalmente racional. Peso e custo deverá ser 

semelhante ao do modelo 126 (…)”247. Giugiaro e a sua equipa resolveram alterar, 

totalmente, o conceito para os pequenos carros da FIAT, “(…) em vez de máximas 

prestações num espaço reduzido, o conceito seria então, máximo espaço para custo 

reduzido”248. O Panda (Fig. 40) surge desta forma como fruto de experimentação entre o 

Design e a engenharia. Desta simbiose, Giugiaro desenha o chão do carro (Fig. 40), 

estrutura e interiores validados, por um orçamentista, com o objetivo final de manter os 

custos industriais, dentro dos limites impostos pelo cliente. 

  

Fig. 40 – FIAT Panda, 1980. 

  

                                                            
246 Carlo De Benedetti (1934 - ) foi presidente do conselho de administração da FIAT por apenas cem dias, 
entre 4 de Maio e 25 de Agosto de 1976. – N.A. 
247 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.44. 
248 Ibidem. 
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Desta forma, surgem características como: janelas e pára-brisas, em vidro plano, 

dobradiças de porta visíveis, com montagem especial com soldadura escamoteada dos 

pilares e travessas do tejadilho (permitindo assim que estes elementos ficassem visíveis à 

cor da carroçaria no interior), assentos de estrutura simplificada, banco traseiro corrido, 

com costas removíveis, painéis de porta reduzidos ao essencial e painel de instrumentos 

com aplicações de tecido. Giugiaro ironiza, “Para o Panda (…) não esperava que agradasse 

ao público mais abastado, a verdade é que arquitetos, profissionais e as senhoras da 

sociedade de Turim adoraram o carro”249 

Em 1980 a Italdesign recebe o resumo do projeto, para uma nova viatura, (que viria a ser 

o UNO) com o objetivo de substituir o tão acarinhado modelo 127. É previsto, o 

lançamento de duas versões com três e cinco portas. Foi nesta última que Giugiaro 

conseguiu com habilidade manter o quadro do pilar traseiro intacto com uma terceira 

janela atrás da porta traseira. Com uma linguagem formal bem definida, simples e discreta 

é uma representação, do pensamento de Design de Giugiaro, na década de oitenta do 

século XX. Com um coeficiente de arrasto aerodinâmico, na direção «X» de 0,34, em 

conjunto com uma motorização, de última geração FIRE250, provou ser uma referência, no 

que concerne a consumos, insonorização, habitabilidade e qualidade de construção. 

 

Fig. 41 – FIAT Uno, 1983. 

  

                                                            
249 Ibidem. 
250 FIRE – Fully Integrated Robotised Engine ; traduzido para português: motor totalmente integrado por 
robô. 



 

 

Giug

de co

não 

pequ

Em 

apro

taref

inspi

Giug

dura

conc

todas

perfo

uma 

bem 

trata

 

 

giaro incorp

ondução e 

só os car

uenos e fam

1989, set

ximadamen

fa de criaçã

ração, num

giaro preten

nte quase 

ceito totalm

s as vantage

ormance ae

 linguagem 

 como os 

asse. 

porou muita

 principalme

rros baixos

iliares. O F

e anos ap

nte nove mi

ão de um s

ma forma pu

ndia deixar c

duas déca

mente inovad

ens que se 

erodinâmica

formal de 

grupos ótic

as da soluçõ

ente as pro

s e elegant

IAT Uno (F

pós o be

ilhões de un

substituto à

ura e natura

cair, a cons

adas foram 

dor baseado

possam tira

a. Apesar d

um monov

cos frontais

Fig. 42

 

104 

ões do Des

oporções. N

tes poderia

Fig. 41) foi e

em-sucedido

nidades ven

à Italdesign.

al: a elipse. 

strução em 

 a sua ass

o na sua vis

ar, em term

dos seus do

olume, ond

s e traseiro

2 – FIAT Pu

sign do Me

Neste proje

am ser aer

eleito, em 1

o lançamen

ndidas, em t

 O estilo in

De linhas s

diedros e o

sinatura. As

são de MPV

mos de visib

ois volumes

de integra n

os, como s

   

unto, 1993. 

gagamma, t

ecto, a Itald

rodinâmicos

984 carro e

nto do m

todo o mun

nicial, desta

simples e fl

o jogo de lin

ssim, Giugi

V para os ca

ilidade, hab

s, o Punto 

na sua form

se de uma 

tais como a

design most

s, mas tam

europeu do

modelo Un

ndo), a FIAT

a viatura te

uídas, há m

nhas quebra

iaro, apres

rros utilitár

bitabilidade, 

 (Fig. 42) a

ma os pára-

 única supe

a posição 

trou que 

mbém os 

o ano. 

no (com 

T lança a 

eve a sua 

muito que 

adas, que 

enta um 

rios, com 

 acesso e 

apresenta 

choques, 

erfície se 

 



 

105 
 

Na obra de Bruno Alfieri, Giugiaro denuncia as soluções desenvolvidas, neste projeto, “O 

FIAT Punto é uma viatura de dois volumes que tende para o monovolume, com todas as 

vantagens que isso possa trazer, em termos de visibilidade e sistematização dos órgãos 

mecânicos. A forma do perfil da conjugação dos elementos capot, para-brisas e tejadilho 

foi desenhada, com objetivo de atingir o mais severo pré-requisito aerodinâmico. 

Inspirando-se, numa forma pura e natural como a da oval, apontei para a qualidade 

traduzida em linhas limpas e simples, substituindo jogos ásperos entre superfícies, por 

suavidade e gentileza, incluindo apenas os movimentos e as nervuras indispensáveis, para 

dar consistência à construção da carroçaria”.251  

 

Fig. 43 – FIAT Punto, 1993. 

 

O Punto, foi assim, um produto altamente inovador, considerando as suas linhas 

arredondadas e opções estilísticas, como o prolongamento das luzes traseiras de forma 

vertical, sobre os pilares traseiros, o que influenciou, posteriormente, todas as viaturas do 

mesmo segmento. 

  

                                                            
251 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.65. 
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Em 1992 a FIAT, através da ANFIA252 promove um projeto, para a reinterpretação do 

carismático modelo FIAT 500. A Italdesign apresenta, no salão de Turim de 1992 um 

modelo estático de um pequeno monovolume citadino, o ID Cinquecento. 

Rejeitado pela FIAT, a Italdesign persiste e decide continuar, construindo um modelo 

funcional que reproduzisse o conceito de automóvel citadino, do futuro. Utilizando uma 

motorização híbrida (combustão interna e elétrico), materiais recicláveis e uma estrutura 

em alumínio, a Italdesign apresenta novamente em 1993, o Luciolla (Fig. 44). Com vocação 

para o lazer e a ecologia em mente, Giorgetto e o seu filho Fabrizio253, fazem evoluir o 

conceito inicial do ID Cinquecento produzindo um modelo dinâmico com motorização 

híbrida e estrutura em alumínio. O Luciolla contava com tejadilho convertível, através de 

uma lona retráctil, deixando adivinhar o carácter prático e polivalente. Esta viatura, estava, 

então equipada, com um motor bicilíndrico de funcionamento a ciclo diesel catalisado com 

5,5 kW e dois motores elétricos de 7 kW, cada um instalados diretamente, às rodas 

traseiras. Este sistema híbrido garantia uma velocidade máxima de 100 km/h e uma 

autonomia de 8 horas, em contínuo, com o sistema híbrido ou 50 km usando apenas o 

sistema elétrico. 

A colaboração entre a Italdesign e o construtor de origem coreana, Daewoo teve início 

em 1994. A Daewoo254 ambicionava ter um lugar, entre os construtores mundiais e 

competir, diretamente com o seu rival conterrâneo, a Hyundai. “A pesada crise 

económica do final da década de noventa fez parar os planos expansionistas de todas as 

empresas sul coreanas fazendo com que vendessem todas as atividades não relacionadas 

com o sector automóvel.”255 Tal como acontecera com a Hyundai, na década de setenta, a 

Italdesign cria, internamente, um departamento específico para apoiar, diretamente, o 

desenvolvimento de produto. 

                                                            
252 ANFIA – Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche; é um organismo cujo objetivo é promover 
empresas ligadas à indústria automóvel italiana. – N.A. 
253 Fabrizio Giugiaro, filho de Gorgetto Giugiaro é actualmente vice presidente da Italdesign Giugiaro S.p.A. – 
N.A. 
254 A Daewoo foi um construtor automóvel sul-coreano. Adquirido maioritariamente em 2001 pela General 
Motors. – N.A. 
255 ALFIERI, Bruno – CAR MEN Nº5 – Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : 
Automobilia s.r.l. , 1999, p.75. 
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Foi desta forma que o presidente em funções da Daewoo, se deparou com o Luciolla e 

percebeu que o projeto tinha as características, que procurava, para uma viatura que 

pretendia lançar, para o segmento dos citadinos. A determinação e a convicção da gestão 

da Daewoo tornou possível o lançamento do Matiz, em 1998. 

Embora sem a motorização híbrida, considerada demasiado ambiciosa e prematura, o 

Matiz foi lançado, praticamente com as mesmas dimensões do Luciolla (3500 mm de 

comprimento e 1500 mm de altura) e estrutura clássica soldada em aço. 

 

Fig. 44 – Italdesign Luciolla, 1993. 
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A bem sucedida revitalização, de toda a gama Alfa Romeo através do modelo 156, 

desenhado pelo centro stile Alfa Romeo dirigido por Walter de Silva256 na década de 

noventa, abriu espaço, para a renovação do emblemático modelo GTV. 

Em 2002 a Italdesign apresenta, no salão de Geneva, o Brera. A linguagem formal utilizada 

por Giugiaro foi totalmente inspirada, na forte expressão histórica da marca Alfa Romeo. 

Contudo, Giugiaro pretendeu fazer refletir uma correspondência entre o passado e a 

contemporaneidade, evidenciando, em todo o Design, um carácter elegante, refinado e 

essencial. O resultado afigura-se, numa mistura íntima e discreta entre a elegância e o 

classicismo, ingredientes reveladores de um Design intemporal. Note-se, a abertura da 

porta com movimento combinado de translação e rotação, fruto da utilização de uma 

dobradiça exclusiva. Este sistema mecânico permite a utilização de uma reduzida altura de 

porta. Esta abre-se de modo a ficar saliente por apenas 360 mm. Esta abertura num 

sistema convencional de abertura de porta seria totalmente insuficiente para permitir que 

um passageiro pudesse ter acesso à viatura. 

A carroçaria e a estrutura, deste protótipo foi totalmente construída em fibra de carbono 

e foi utilizado um motor de combustão interna, ciclo otto, com oito cilindros e 4000 cm^3 

com uma potência aproximada de 300 kW derivado da Maserati. A aceitação por parte do 

público e imprensa foi de tal forma positiva que a Alfa Romeo decidiu não só produzir em 

série a viatura mas inspirar toda a renovação da gama com base no estilo do novo Brera 

(Fig. 45). 

  

                                                            
256 Walter Maria de Silva (1951 ‐ ) é desde 2007 o responsável pelo design do grupo Volkswagen A.G. – N.A. 



 

 

 

Após

AUD

viatu

O pr

Up! 

proje

trans

Giug

apro

à afin

Jolly.

 

s a aquisiçã

DI A.G. em 

ras para o g

rotótipo Up

Foi utilizad

eto seria, e

sformação 

giaro aprese

ximando os

nidade, com

 

Fig

ão, da posiç

2010, a Ital

grupo Volks

p! - Azzurr

da uma ling

então, criar

retém todo

enta uma 

s ocupantes

m a transfor

g. 45 – Alfa R

ção maiorit

design voca

swagen A.G

a Sailing Te

uagem form

r um mode

o o carácte

carroçaria,

s, do exteri

rmação pela

 

109 

Romeo Brer

tária, pela 

aciona-se pa

G. 

eam nasce d

mal, evocan

lo que serv

er limpo e 

 totalment

ior à semel

a Carrozzer

ra Prototipo

Lamborghin

ara o desen

da transform

ndo a temá

visse as ma

 preciso da

te aberta, 

hança de u

ria Ghia em

o, 2002. 

ni Holding 

nvolvimento

mação do m

ática náutica

arinas de to

a viatura or

sem porta

m passeio d

 1958 do m

 

S.p.a. subsi

o quase exc

modelo Vo

a. O objetiv

odo o mun

riginal. No 

as e sem 

de barco. A

modelo FIA

diária da 

lusivo de 

lkswagen 

vo deste 

ndo. Esta 

entanto, 

tejadilho 

Atente-se 

T 600, o 



 

110 
 

Materiais, de alta performance foram utilizados, nesta transformação, por forma a tornar o 

habitáculo à prova de água, reproduzindo a linguagem utilizada, nas embarcações de luxo. 

Esta versão do Up! inclui aplicações temáticas tais como: assentos em couro branco e 

azul, diversos componentes cromados e um painel frontal, em mogno com aplicações em 

carvalho revestidos por uma resina sintética náutica. 

Atualmente, e como anteriormente referido, a Italdesign desenvolve projetos quase 

exclusivamente para o grupo Volkswagen A.G. Contudo, a orgânica atual da empresa está 

organizada, numa matriz tridimensional. Este tipo de organização permite uma total 

flexibilização, relativamente às necessidades dos clientes, bem como uma utilização 

racional dos recursos, com o objetivo de oferecer uma ampla variedade de serviços. Esta 

oferta, dentro do espectro de desenvolvimento de produto, percorre a criatividade, a 

engenharia, construção de protótipos e validação visando a industrialização de novas 

viaturas e produtos. Da conceção à materialização do objeto. 

Assim, é possível definir a matriz tridimensional do processo de Design da Italdesign nos 

seguintes vetores, tipo de produto, departamentos e serviços (Fig. 46). 

 

Fig. 46 - Matriz tridimensional do processo de Design da Italdesign. 
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Embora a Italdesign tenha tido a sua génese, no seio da indústria automóvel, atualmente 

desenvolve produto para três destintas áreas: automóvel, industrial e transportes. O 

desenvolvimento de produto, na área automóvel é, por si, o coração da Italdesign. Todos 

os serviços e departamentos da empresa foram criados, com vista a suportar o 

desenvolvimento desta área. Só mais tarde, foram potenciados para outro tipo de 

transportes e outras áreas do espectro quase infinito, do Design industrial. 

O desenvolvimento de uma câmara fotográfica, para a Nikon257 em 1980 deu o mote para 

a Italdesign diversificar a sua oferta em Design de produto. Saindo da sua zona de 

conforto, o Design automóvel, desenhou o popular modelo F3 que impressionou não só 

pelas suas qualidades técnicas, mas sim pela sua ergonomia. Giugiaro percebeu que este 

objeto seria manipulado, principalmente, por profissionais e que as questões ergonómicas 

e a posição do centro de gravidade influenciariam, definitivamente o seu uso. Muito 

apoiadas, numa tradição formal marcada, por uma muito definida vertente tecnológica, as 

câmaras da Nikon representaram um desfio para Giugiaro. Assim, este desenvolveu uma 

exaustiva pesquisa ergonómica, definindo uma geometria final que satisfizesse a 

manobrabilidade do objeto em qualquer situação. 

O desenho de um novo tipo de massa alimentícia, a Marille, para o fabricante italiano de 

origem napolitana Voiello, em 1983 evidencia a versatilidade do Design de produto fora da 

área automóvel. Com efeito em 1987, Giugiaro desenha a gama de telefones domésticos 

Sirio para a SIP (actualmente TIM258). Em 1989, surge o Twinphone, para a Swatch259, mais 

recentemente, em 2008 a câmara fotográfica D3 para a Nikon e o modelo D4 em 2012. 

Tudo isto exemplos de uma vasta gama de produtos industriais que a Italdesign 

desenvolveu fora do âmbito automóvel. 

  

                                                            
257 A Nikon Corporation é uma empresa multinacional japoenesa, fundada em 1917 e baseada em Tokyo. 
Especializada no fabrico de produtos para optica e imagem. – N.A. 
258 Telecom Italia Mobile, é uma empresa de telecomunicações italiana. – N.A. 
259 A Swatch é uma empresa suíca fundada em 1983.Especializada no fabrico de relógios de pulso. – N.A. 
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O primeiro projeto, no âmbito dos transportes (excluindo o automóvel), foi o projeto 

Noah em 1988, um paquete/cidade flutuante, para Tóquio com capacidade para 700 

escritórios, hotel para 200 pessoas, base para helicóptero, campo de ténis, casino, 

auditório e 46000 toneladas de peso! Seguiu-se em 1989, o Design de uma lancha, para o 

fabricante italiano Tullio Abbate, o Exception 70\’. No mesmo ano dá-se início a uma 

colaboração com a FIAT Ferroviaria, para o ETR 460 Pendolino. Em 1995, a colaboração 

com a Alstom Ferroviaria, resulta no projecto Pendolino Finlandia SM3 e no ETR 470 para 

a companhia ferroviária Cisalpino. A colaboração com o fabricante de comboios 

AnsaldoBreda resulta, no bem-sucedido metro de Copenhaga e em 2006, uma vez mais 

em ligação com a Alstom, é lançado o projeto Frecciargento para a Trenitalia. Finalmente, 

em 2013 é desenvolvida uma linha de tractores para a Lamborghini. 

A Italdesign possui, atualmente, cerca de oito departamentos: o centro de estilo, o 

departamento de modelação, o departamento de engenharia, o departamento de 

prototipagem, o centro de realidade virtual, a oficina, o departamento de testes e a 

galeria. O trabalho, no centro de estilo envolve, após lançamento do projeto pelo cliente, 

a preparação de esboços e desenhos com o posicionamento dos vários componentes da 

viatura. Posteriormente, são produzidos desenhos coloridos à escala incluindo projeções 

ortogonais à mão livre ou imagens virtuais, foto-realistas em 3D, diretamente do CAS. Os 

modelos do CAS são também utilizados para animação, realidade virtual e análises 

cinemáticas. Efetivamente, os modelos CAS não são mais do que os modelos de estilo 

que, posteriormente à programação CNC, dão entrada, nos centros de maquinação do 

departamento de modelação, para fabrico de modelos à escala. 
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Fig. 47 – Desenho de estilo em CAS, 1998 

 

 

Fig. 48 – Desenho de estilo à mão levantada, 1998 
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O centro de realidade virtual permite a visualização virtual dos modelos CAS ou CAD, 

sejam eles gerados pelo centro de estilo ou pela engenharia. Desta forma, é possível 

encurtar tempos de validação, relativamente, a uma visualização tridimensional clássica. 

Pois permite a visualização à escala 1:1 “dentro” da viatura. Outra vantagem deste sistema 

é permitir a partilha da experiência de visualização entre especialistas de diferentes áreas 

de especialidade. Este é o espaço, onde os técnicos do estilo e a engenharia avaliam em 

conjunto as soluções técnicas projetadas e planeiam a construção dos modelos e 

protótipos à escala. 

Para além, dos centros de maquinação260 de última geração, o departamento de modelação 

conta com mão-de-obra, altamente especializada para terminar os modelos esculpidos 

pelas fresas. Como anteriormente referido, assim que uma solução é identificada pelo 

centro de estilo os dados gerados pelo software CAS são enviados para o departamento 

de modelação. Os centros de maquinação, numericamente controlados, materializam os 

modelos, utilizando aplicações CAM. As fresas dos centros de maquinação são capazes de 

materializar modelos em qualquer escala e num vasto espectro de materiais (polistireno, 

gesso e resinas especiais) de acordo com os diferentes requisitos e aplicações. 

      

Fig. 49 – Modelação em centros de maquinação CNC, 1998 

 

                                                            
260 A maquinação é uma tecnologia mecânica de corte por arranque de apara. Consiste no corte através de 
uma fresa rotativa de um bloco de material que é alimentado numa determinada direção em ângulo com o 
eixo da ferramenta. Este processo abrange uma ampla variedade de operações e máquinas em diversas 
escalas. É atualmente um dos processos mais utilizados na indústria para fabrico de peças de precisão. 
Podem ser comandadas automaticamente por CNC ou manuais. – N.A. 
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A trabalhar em estreita colaboração com o departamento de modelação, a oficina da 

Italdesign construiu, desde 1968, cerca de dois mil protótipos e pré-series, incluindo show-

cars e componentes ou conjuntos utilizados, para validação geradas pelo processo de 

Design da empresa. Como referido, no processo de desenvolvimento de produto, a 

verificação e validação é hoje feita, para a maioria dos componentes e conjuntos com base 

em simulações virtuais. A validação através do objeto físico faz-se hoje em menores 

quantidades e muito mais próxima do lançamento dos meios de fabrico em série do que 

há trinta anos atrás. Contudo, a validação através do objeto físico é ainda fundamental no 

processo de Design dos grandes construtores, por conseguinte o papel da Italdesign neste 

processo é indispensável. A Italdesign desenvolve protótipos representativos da produção 

com um alto nível de qualidade e precisão, garantindo o cumprimento de todas as 

especificações de produto. O cumprimento destes padrões de qualidade permite uma 

correta avaliação do cálculo feito, pela Engenharia, bem como determinar as zonas de não 

factibilidade dos diferentes componentes e assim determinar correções na conceção. A 

execução dos painéis de carroçaria é feita por estampagem, em prensas, utilizando soft-

tools261, contudo as operações finais de corte são feitas, recorrendo à tecnologia laser. 

       

Fig. 50 – Estampagem e corte por laser 3D, 1998 

 

  

                                                            
261 As soft-tools são meios de fabrico com capacidade de produção pequenas séries. Após o fabrico de peças 
protótipo ou pré-series podem ser reutilizados no fabrico dos meios série. – N.A. 
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O controlo dimensional e certificação de produtos são uma parte essencial do processo 

de desenvolvimento. Dado que as exigências dos requisitos de qualidade têm, nos últimos 

anos, aumentado na indústria automóvel, a Itadesign utiliza intensivamente o controlo 

dimensional, ao longo de todo o processo de Design. Este processo, efetuado por uma 

equipa extremamente qualificada e apoiada por equipamentos de alto nível de precisão, 

garante que se atinjam os objetivos de qualidade especificados pelos clientes e sustentam a 

política interna de qualidade da Italdesign. O resultado final é pois, a conjugação de todo 

um processo de controlo, nos vários estágios do Design que permitem alcançar a 

homologação final das viaturas, nos mercados a que se destinam. 

A mais-valia que ditou o sucesso da qualidade dos produtos e serviços da Italdesign em 

mais de quarenta anos de atividade, foi o estreito relacionamento, entre o estilo e a 

engenharia em todo o processo de Design, desde o momento da conceção à 

materialização. Desta forma, o departamento de engenharia da empresa tem como 

objetivo acompanhar o processo de Design, garantindo que se atinjam as especificações de 

qualidade dos clientes. Assim, a engenharia tem como objetivo, analisar a factibilidade, 

funcionalidade e a integridade estrutural em todo o processo de Design, trabalhando em 

estreita colaboração com o departamento de estilo. Com o objetivo de diminuir o ciclo 

de desenvolvimento de produto (tanto em tempo como em custo), o ponto de partida 

para o bom Design deve, para além de uma composição formal atrativa, poder ser 

materializável. 

 

Fig. 51 – Análise estrutural dinâmica em CAE, 1998 

 

  



 

117 
 

Desde que as OEM’s procuraram parceiros, com a capacidade de oferecer um serviço de 

Design chave na mão, a Italdesign identificou a necessidade de criação de um 

departamento capaz de garantir, um robusto processo de validação integrado na sua 

estrutura. Por conseguinte, o departamento de testes da Italdesign assume a 

responsabilidade do cumprimento dos objetivos de qualidade assumidos, contratualmente 

com os clientes. Assim, atualmente, o departamento de testes da Italdesign garante um 

conhecimento consolidado, nas seguintes áreas: aerodinâmica, HVAC262, gestão térmica de 

motores, condução e conforto, funcionalidade e teste em estrada, segurança passiva, 

durabilidade/resistência/rigidez estática, vibração e ruído, sistemas de combustível, 

calibração de motor e compatibilidade eletromagnética. 

 

Fig. 52 – Análise metrológica, 1998 

 

Durante o processo de desenvolvimento, numa integração de alto nível com a pesquisa 

estilística, a simulação e os testes visam, consequentemente, minimizar o time to market263 

e o número de protótipos necessários para teste, aumentando assim a qualidade global do 

processo de Design. 

  

                                                            
262 HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning; traduzido para português: aquecimento, ventilação e 
ar condicionado. – N.A. 
263 É o período de tempo que um produto leva, a partir do momento em que é concebido, até que seja 
disponibilizado para venda. – N.A. 
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O método de trabalho desenvolvido pela Italdesign, ao longo de mais de quarenta anos 

tem por base, como já referido, uma forte integração dos diferentes departamentos. 

Permite assim a otimização do processo de Design criando sinergias entre as diferentes 

áreas de conhecimento, sejam elas estilo, engenharia, teste ou métodos, com o objetivo 

final de redução de número total de protótipos, prazo do processo de Design e riscos 

técnicos. 

Tendo como terceiro vetor, na sua orgânica os serviços, a Italdesign fornece aos OEM’s 

gestão total de projetos, estilo, desenvolvimento de carroçaria, engenharia, modelação, 

prototipagem e testes. A gestão de projetos, (Fig. 53) é o serviço que possibilita a maior 

transversalidade interdepartamental, na Italdesign. A gestão de projeto não é mais do que 

a gestão do processo de Design, desde o lançamento do projeto pelo cliente, passando 

pela definição do estilo, projeto da carroçaria e integração de sistemas, fabrico de 

modelos, engenharia, fabrico de protótipos, testes e assistência em início de produção. 

 

Fig. 53 – Diagrama de fluxo da gestão de projeto da Italdesign. 
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É através da gestão de projetos que se torna possível, o cumprimento dos objetivos do 

cliente em termos de custo, prazo e qualidade. Um dos recentes casos de sucesso da 

Italdesign foi a gestão de projeto, da segunda geração do MINI. Este projeto, foi lançado, 

num contexto internacional (Alemanha, Grã-Bretanha e Itália). Englobou, as atividades de 

engenharia de produto, integração de veículo e integração de componentes de 

fornecedores de primeira linha, processo de validação virtual da viatura, construção de 

protótipos, execução de testes de validação física em estrada, inspeção de produção e 

assistência à industrialização, na fábrica inglesa de Oxford. 

O desenvolvimento do estilo é um dos principais serviços prestados pela Italdesign. 

Reunindo designers e engenheiros, começa pelo lançamento de um projeto pelo cliente 

onde este comunica à equipa da Italdesign as características gerais do produto a ser 

lançado no mercado. O desenvolvimento do estilo passa, numa fase inicial, pelo desenho à 

mão levantada que é posteriormente modelada em superfícies através de software de CAS. 

Consciente de que os clientes pretendem soluções factíveis, com o objetivo da produção 

em série, todas as opções estilísticas são implícitas de uma solução técnica dada pela 

engenharia que satisfaça os requisitos de produção (estampagem, montagem, materiais, 

peso e custo). 

No desenvolvimento de carroçaria, o cliente fornece as principais dimensões da viatura, 

bem com todos os principais conjuntos mecânicos que são montados, numa plataforma 

pré definida. O departamento de estilo, em conjunto com a engenharia desenvolve todos 

os elementos da carroçaria, painéis exteriores, BIW264 e interiores. 

  

                                                            
264 BIW – Body In White; traduzido para português: corpo em branco. A conceção estrutural de uma viatura 
atualmente contempla um único corpo principal (constituído por vários componentes metálicos soldados 
entre si) onde os painéis exteriores, todos os conjuntos mecânicos e os interiores são montados. – N.A. 
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Fig. 54 – Desenvolvimento de BIW através de CAD, 1998 

 

Os serviços de engenharia prestados às OEM’s, pela Italdesign são sempre dentro do 

âmbito do projeto da carroçaria, construções mecânicas e da integração dos conjuntos 

relacionados com a transmissão. A missão da engenharia é ajudar os construtores, a 

tornar um conceito, numa viatura funcional. Utilizando a última tecnologia de software 

CAE, é possível efetuar não só análises de factibilidade, mas também estrutural (dinâmicas 

e estáticas) como as simulações virtuais de impacto. Não menos importante e muitas 

vezes desprezado é a análise de compatibilidade com os métodos de produção e o 

equipamento instalado, nas fábricas dos clientes. 

Relativamente às atividades realizadas, pelo centro de estilo, engenharia, oficina de 

construção e teste de protótipos elas são temporalmente sequenciais, contudo, a 

Italdesign, com o objetivo de cumprir com prazos, cada vez mais ambiciosos tem vindo a 

integrar, na sua gestão, uma abordagem baseada, na engenharia simultânea.  
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O departamento de modelação da Italdesign dá, um grande suporte, ao centro de estilo, 

ou seja, o tempo de execução de um modelo é gasto, em grande parte na pesquisa 

estilística. Deste modo, em termos de gestão de projeto, a maior parte do tempo é gasto, 

na definição estilística da viatura. Consequentemente, a Italdesign percebeu que seria 

fundamental possuir, um parque de máquinas-ferramentas CNC265 de última geração que 

pudesse dar uma resposta em termos de eficiência, precisão e rapidez de execução. 

Os modelos de estilo produzidos, neste departamento podem ser fabricados em 

diferentes materiais. O poliestireno266 é, por exemplo, utilizado para que num curto 

espaço de tempo  o estilo posso ser materializado. O gesso é um material que permite a 

sua aplicação na materialização de modelos dos acessórios, tais como grupos óticos, 

molduras e vidros; podendo também ser pintado, tal como uma viatura real. A resina 

epoxi267 é também bastante utilizada, mas, num processo perto do final permitindo um 

melhor resultado em termos de precisão e de aproximação real. Apesar do fabrico de 

modelos, utilizar materiais, facilmente processáveis, a utilização de centros de maquinação 

de alto rendimento permite a partilha, para utilização com vista a outras aplicações. 

Dentro do grupo, como por exemplo, a construção de moldes ou ferramentas de 

estampagem podendo ser em aço, ferro fundido ou zamak268. Para além da partilha de 

máquinas, o departamento de modelação está estritamente ligado com o departamento de 

prototipagem para que, dependendo da complexidade do projeto, nas várias etapas do 

processo de prototipagem a Italdesign possa proporcionar aos clientes, um menor tempo 

possível de fabrico de protótipos, para as diferentes fases de validação. 

A utilização de diversas tecnologias, para cada componente específico, no processo de 

prototipagem é garantia da representação das condições, do processo de fabrico série dos 

clientes. Concluindo, o objetivo do serviço de prototipagem fornecido, pela Italdesign, aos 

                                                            
265 CNC – Computer Numerical Control; traduzido para português: controlo numérico por computador. – 
N.A. 
266 O poliestireno é um homopolímero resultante da polimerização do monómero de estireno. Trata-se de 
uma resina do grupo dos termoplásticos. – N.A. 
267 As resinas epoxi, também conhecida como poliepóxidos são uma classe de polímeros e pré-polímeros 
reactivos que contêm grupos epóxidos. – N.A. 
268 Liga metálica para aplicações de fundição com base em zinco ligado com alumínio, magnésio e cobre. – 
N.A. 
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clientes é construir conjuntos que sejam o mais representativo possível, das condições de 

operação série, no mais breve espaço de tempo. 

      

Fig. 55 – Oficina de Prototipagem Italdesign, 1998 

 

O desenvolvimento de produto é assim, um processo complexo e detalhado iniciando-se 

a partir das especificações do cliente, passando pela definição do estilo, engenharia, gestão 

de fornecedores, protótipos, testes, arranque de produção e finalmente validação e 

aprovação de veículo. 

Após a conclusão da construção da primeira vaga de protótipos, dá-se início à fase de 

testes, em laboratório e em estrada com o objetivo de verificar, o comportamento da 

viatura e os seus subsistemas, em conformidade com regras e normas de segurança 

impostas pelos construtores, nos diferentes países, onde está planeada a comercialização 

da viatura. 

A Italdesign, em parceria, com centros de investigação e universidade europeias, está 

habilitada a desenvolver viaturas, cumprindo com os padrões europeus, japoneses e norte-

americanos. No término, das várias sessões de teste são feitas as alterações necessárias ao 

Design e consequentemente à construção dos protótipos para serem sujeitos a um novo 

ciclo de testes. Esta fase termina com a aprovação final do Design e início do 

desenvolvimento dos meios de produção série. 
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3.4 Considerações Intermédias. 

Como referido anteriormente, dentro dos modelos de Design encontram-se os que são 

descritivos e os prescritivos. Percebe-se também que os modelos são orientações e 

recomendações a seguir, no desenvolvimento de um projeto de Design. Conclui-se 

também que é impossível chegar a uma verdade absoluta, sobre qual será o modelo mais 

eficaz de trabalho. O designer deve ter a capacidade de implementar e adaptar o processo 

de design relativamente às circunstâncias, dependendo do âmbito da problemática, tipo de 

produto que está a desenvolver e dimensão do projeto. 

A principal vantagem competitiva do modelo de trabalho da Italdesign foi sem dúvida, 

permitir fornecer, aos construtores de automóveis, o desenvolvimento completo de 

viatura até ao início de produção em série. Cedo Giorgietto Giugiaro percebeu a forma 

como a tecnologia automóvel evoluía, bem como a gestão feita pelos construtores. O 

convite lançado a Aldo Mantovani para a fundação da Italdesign não só denunciou uma 

visão do futuro da indústria automóvel, mas também o conhecimento profundo sobre 

Design automóvel que Giugiaro possuía. 

A Italdesign é o espelho da ideia de Design de Giugiaro, onde a ligação entre estilo e 

engenharia é chave para o sucesso do processo de Design. A integração e interligação do 

estilo e engenharia, na Italdesign assume a forma de uma troca e partilha contínua de 

informações e dados informáticos. Embora em termos de gestão do Design, o estilo e a 

engenharia apareçam de uma forma sequencial, elas são na realidade duas atividades 

paralelas que se autoalimentam uma à outra, através das ferramentas CAS, CAD e CAE. 
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Como referido ao longo deste capítulo, as primeiras atividades do processo de Design são 

a procura do estilo e a engenharia. Na realidade da Italdesign, para além de correrem 

paralelamente começam ao mesmo tempo. Ou seja, assim que o primeiro conceito de 

estilo é definido, a engenharia realiza os primeiros estudos de viabilidade do projeto, 

permitindo a otimização de tempo e custos de desenvolvimento. A engenharia, com base 

na definição estilística, constrói um protótipo virtual da viatura utilizando a ferramenta 

CAD e avalia o seu desempenho, validando-o através de ferramentas CAE. Este é, na 

realidade a essência do Design automóvel, quando as formas desenvolvidas pelo estilo são 

validadas relativamente à sua factibilidade e custos. 

É a partir, deste ponto que é desenvolvida a configuração de toda estrutura BIW. 

Posteriormente, é feita a validação virtual, através das ferramentas CAE das diferentes 

secções. O desenvolvimento do BIW é feito, em paralelo, com a integração dos diferentes 

componentes mecânicos tais como: suspensão e transmissão entre outros. A montagem 

virtual de todos os componentes mecânicos, no BIW é fundamental, para se proceder a 

simulações virtuais dinâmicas tais como a torsão dinâmica e impacto, no sentido da 

validação dos requisitos e especificações de cada construtor. Como foi já referido, e de 

bastante relevo, é o papel da engenharia de métodos, que tem por missão verificar, 

continuamente, a compatibilidade da viatura em estudo, com os meios de produção e 

equipamentos utilizados, na montagem pelo cliente final. 

Em conclusão, o papel da engenharia na Italdesign é, não só parte integrante do processo 

de Design, mas também um serviço transversal a todas as áreas, dando suporte técnico e 

valiosos inputs fundamentais, para o sucesso em termos de factibilidade, custo e prazo. O 

suporte da engenharia é assim a garantia da qualidade global do projeto, intervindo nos 

diferentes estágios de validação do projeto até ao início da produção em série, na fábrica 

do cliente. 
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4 O Processo de Engenharia do Design de Produto. 

4.1 Diagramas de Modelos de Processos. 

Segundo a ABET269, a definição de Engenharia do Design é: “o processo de conceção de 

um sistema, componente ou processo atendendo às necessidades desejadas. É um 

processo de tomada de decisão (muitas vezes iterativo), em que as ciências básicas, 

matemática e ciências de engenharia são aplicadas convertendo os recursos de forma 

otimizada para atender a um processo de decisão. Entre os elementos fundamentais do 

processo de Design são a determinação de objetivos e critérios, síntese, análise, 

construção, teste e avaliação.”270 

Segundo o autor Atila Ertas, que utiliza a definição da ABET, o conceito de Engenharia do 

Design confunde-se com o processo de Design, definido anteriormente no sentido em 

que engloba a conceção. Contudo, a grande diferença base, segundo este autor, é a 

utilização das ciências básicas, matemática e ciências de engenharia no processo de decisão 

do processo de Design. 

Do mesmo modo, Rudolph Eggert, define Engenharia do Design como sendo, “(…) o 

conjunto de atividades que levam à fabricação de novos produtos, tais como aviões, 

automóveis, eletrodomésticos e ferramentas manuais, bem como a construção de novas 

instalações como refinarias, siderúrgicas e fábricas de processamento de alimentos. É um 

exercício que desafia as habilidades analíticas, o conhecimento de matemática, ciências e 

fabricação para encontrar soluções que funcionam da melhor forma, duradouras e fáceis 

de manter ou reparar.”271 

 

  

                                                            
269 ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology: traduzido para português: Conselho para a 
Acreditação da Engenharia e Tecnologia. – N.A. 
270 ERTAS, A., JONES, Jesse C. – The Engineering Design Process. New York : John Wiley & Sons, 
1996, p. 2. 
271 EGGERT, Rudolph – Engineering Design. New York : Pearson Education, 2005, p. xiii. 



 

126 
 

Esta definição, deixa transparecer, um carácter mais industrial da Engenharia, ou seja, 

como um conjunto de atividades cujo objetivo é o fabrico de novos produtos e instalações 

industriais. De notar que Eggert, da mesma forma que Ertas, evocam o conhecimento 

cientifico, matemático e da engenharia aplicada. Ou seja, reproduz um pendor para a 

industrialização do Design utilizando o conhecimento das ciências base, matemática e 

ciências de engenharia (ou ciência aplicada à engenharia). 

 

Fig. 56 – Diagrama do modelo de ERTAS, 1996. 
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O modelo de Engenharia do Design de Ertas (Fig. 56), reproduz uma tendência para o 

desenvolvimento de produto posterior à conceção. Ou seja, uma propensão para a 

avaliação de factibilidade272, análise de custo e testes de desenvolvimento. Etapas onde a 

utilização de ferramentas de Engenharia baseadas em modelos científicos e matemáticos 

tem um forte carácter decisor para a pormenorização e industrialização do Design. 

Ainda relativamente ao modelo de Ertas, as etapas de reconhecimento de necessidade e 

concetualização podem e são frequentemente atalhadas como reconhece na sua obra, “o 

processo de Design pode ser iniciado baseado numa ideia para uma solução por forma a 

colmatar uma necessidade existente ou a partir de uma ideia para um produto ou 

processo para o qual acredita-se que a necessidade possa ser gerada. (…) Em muitos 

projetos, a «necessidade» é identificada por uma organização diferente daquele que irá, 

eventualmente, realizar o esforço para a industrialização. Este é o caso da maioria dos 

projetos (…)”273 

 

Fig. 57 – Diagrama do modelo de EGGERT, 2005. 

 

  

                                                            
272 Relativo ao facto de poder ser realizável. – N.A. 
273 ERTAS, A., JONES, Jesse C. – The Engineering Design Process. New York : John Wiley & Sons, 
1996, p. 5. 



 

128 
 

O modelo de Eggert (Fig. 57) é um modelo de processo de realização do produto. Este 

modelo simboliza a forma como a necessidade do cliente é transformada em realização do 

produto. Na obra Engineering Design, Rudolph Eggert, propõe definições para as 

diferentes etapas do diagrama de processo apresentado. Assim, a atividade de Design 

industrial tem como objetivo, “concentrar-se como é que uma nova ideia ou uma revisão 

de produto é compatível com as limitações anatómicas e tendências estéticas do cliente. 

Muitas vezes, a equipa de Design industrial prepara um conjunto de imagens virtuais 

artísticas ou um modelo físico que ilustre a forma básica do produto, cor, textura e 

funcionalidade pretendida.”274 

Relativamente às atividades da Engenharia do Design, segundo o mesmo autor, “devem ter 

como resultado, recomendações às especificações de fabrico com o objetivo de satisfazer 

os requisitos de desempenho funcional e limitações ao fabrico do cliente.”275 Ou seja, a 

Engenharia do Design preocupa-se em tornar o conceito gerado pelo Design Industrial 

numa peça industrializável e que cumpra as especificações do cliente. 

Já o Design para produção, “as atividades (…) envolvem o Design, fabricação e instalação 

de equipamentos de produção, como dispositivos de fixação, ferramentas, máquinas, 

dispositivos de controlo de qualidade e equipamentos de para manuseamento de 

materiais. Em alguns casos, pode envolver a construção de uma nova fábrica. Pode 

também envolver o Design de equipamentos para montagem manual ou automático.”276 A 

citação denuncia claramente que a função do Design para produção se relaciona com o 

projeto dos equipamentos necessários à industrialização do produto. 

 

  

                                                            
274 EGGERT, Rudolph – Engineering Design. New York : Pearson Education, 2005, p. 12. 
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
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4.2 APQP - O Processo de Engenharia do Design da Indústria Automóvel. 

Um dos requisitos necessários, para a atribuição da classificação tier I a um fornecedor da 

indústria automóvel é a certificação pela norma QS9000277. Esta, é uma norma de 

qualidade desenvolvida, em conjunto pela General Motors, Chrysler278 e Ford em 1984 

que visa a regulação do desenvolvimento e fabrico de produtos e sistemas por parte dos 

fornecedores da indústria automóvel. 

Assim, a QS9000 incorpora um processo de Design e uma metodologia própria para o 

desenvolvimento de produto o APQP – Advanced Product Quality Planning. Este processo é 

atualmente, utilizado não só pela General Motors, Chrysler e Ford, mas também por 

outros construtores que o adaptaram, conforme, as suas estruturas organizacionais 

internas. Assim, os fornecedores tier I são obrigados a seguir os procedimentos e técnicas 

APQP e consequentemente auditados, regularmente, com objetivo do cumprimento da 

norma QS9000 ou ISO / TS 16949. 

O processo de Design APQP serve, não só, como um guia para o processo de 

desenvolvimento de produto, para fornecedores tier I mas também, como um processo 

padronizado, para partilha de resultados e informação entre fornecedores e construtores. 

O processo APQP especifica três distintas fases: desenvolvimento, industrialização e 

lançamento do produto. Através destas três fases, existem vinte e três itens principais que 

serão monitorizados e devem ser concluídos antes do início da produção. Estes itens 

abrangem diferentes aspetos, tais como, a robustez do Design, testes ao Design, 

conformidade com a especificação, projeto do processo de produção, normas de inspeção 

de qualidade, capacidade do processo, embalagem do produto, teste do produto e plano 

de formação, para operadores, entre outros. 

  

                                                            
277 Relativo a uma norma de qualidade desenvolvida através de um esforço conjunto dos "três grandes" 
construtores, General Motors, Chrysler e Ford. Foi introduzida na indústria em 1994. – N.A. 
278 Construtor automóvel norte-americano, fundado em 1925 por Max Walter Chrysler. – N.A. 
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Na realidade os quatro objetivos do processo APQP são, “direcionar os recursos certos 

para satisfazer o cliente, promover a identificação precoce, de alterações necessárias, 

evitar alterações de última hora, proporcionar um produto de qualidade entregue a tempo 

com o menor custo possível”279 

 

Fig. 58 – Modelo do Processo de Design APQP. 

 

O processo de Design APQP (Fig. 58) contempla cinco etapas bastantes distintas: “planear 

e definir o âmbito, Design de produto, Design do processo industrial, validação de 

produto e processo e, lançamento, avaliação e ações corretivas.”280 

  

                                                            
279 AAVV – Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan – Reference Manual. 
Essex : Adare Carwin, 1994, p. 3. 
280 Idem, p. 2. 
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Na primeira etapa do processo (Fig. 59), planear e definir o âmbito do projeto, devem-se 

determinar, as necessidades e expectativas, dos clientes com o propósito de planear e 

definir, um projeto com a qualidade esperada. Todo este trabalho preliminar deve ser 

feito com o cliente em mente e o objetivo de fornecer, um produto ou um serviço 

melhor do que a concorrência. Esta fase inicial do APQP deve ser concebida por forma a 

assegurar a compreensão das necessidades e expectativas do cliente. 

 

Fig. 59 – Modelo do Processo de Design APQP – 1ª Fase. 
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É ainda possível definir alguns inputs e outputs indicativos da metodologia utilizada, nesta 

etapa. Assim, como inputs consideram-se, a voz do cliente (pesquisa de mercado, 

históricos de garantia e qualidade e experiência acumulada, pela equipa, em projetos 

anteriores), plano de negócio, estratégia de marketing, base de dados de produtos e 

processos de referência, estudos de fiabilidade e inputs do cliente. Os outputs desta etapa 

do processo serão, os objetivos do projeto, os objetivos de fiabilidade e qualidade, lista 

preliminar de materiais, diagrama preliminar do processo industrial, lista preliminar de 

características especiais de produto e processo, plano de garantia do produto e suporte 

pela gestão ao projeto. Na realidade, os outputs desta etapa serão os inputs da segunda 

etapa. 

O processo de Design APQP preconiza, para a segunda etapa (Fig. 60) o desenvolvimento 

do produto. Nesta etapa, a equipa de projeto deve considerar todos os fatores que 

impactam, no planeamento do processo, mesmo que a definição do produto pertença ao 

cliente. É, no final desta fase, que se deve incluir a construção de protótipos para garantir 

que o produto ou serviço vá de encontro, ao objetivo definido pela voz do cliente da 

etapa anterior. A factibilidade do conceito deve, obrigatoriamente, ir de encontro com os 

volumes e escalonamento temporal da produção. O conceito deve ainda, ter a 

consistência por forma a ir de encontro às especificações de engenharia, qualidade, 

fiabilidade, investimento económico, preço por peça e objetivos temporais. Mesmo que os 

estudos de factibilidade e os planos de controlo de qualidade sejam suportados por 

plataformas tecnológicas CAD e CAE, deve obrigatoriamente ser definida, ainda que de 

uma forma analítica, a hierarquização de características281, que possam necessitar de 

controlo de produto e processo. Nesta etapa, o processo APQP deve ser concebido, para 

“(…) assegurar uma revisão critica e compreensiva das características de engenharia e 

outras informações técnicas de relevo. Nesta etapa do processo, uma análise preliminar 

de factibilidade deve ser feita por forma a avaliar os potenciais problemas que podem 

ocorrer durante o fabrico do produto.”282 

                                                            
281 Relativo a uma das metodologias utilizadas em desenvolvimento de produto que integram o processo de 
Design APQP. – N.A. 
282 AAVV – Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan – Reference Manual. 
Essex : Adare Carwin, 1994, p. 13. 
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Fig. 60 – Modelo do Processo de Design APQP – 2ª Fase. 

 

Como outputs desta etapa, o processo APQP preconiza, definição do DFMEA283, definição 

de produto em CAD, verificação da definição de produto, revisão da definição de 

produto, construção de protótipo (e o correspondente plano de controlo), especificações 

de engenharia, especificações dos materiais e especificações de alterações. 

  

                                                            
283 DFMEA – Design Failure Mode and Effect Analysis; traduzido para português: Análise dos Modos de 
Falha, Efeitos e sua Criticidade do Produto. – N.A. 
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É, na terceira etapa do processo ANPQ (Fig. 61) que se desenvolve e valida o processo de 

fabrico, com o objetivo de obtenção de um produto, conforme os requisitos do cliente. A 

metodologia, desta etapa do processo depende sobretudo do sucesso, na conclusão das 

duas etapas anteriores. Esta terceira etapa do processo ANPQP é pensada de forma a 

assegurar, o desenvolvimento integral de um sistema de fabrico eficiente. O sistema de 

produção deve assim assegurar que os requisitos, necessidade e expectativas do cliente 

sejam atingidos. 

 

Fig. 61 – Modelo do Processo de Design APQP – 3ª Fase. 
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Uma vez mais, os inputs desta etapa são os outputs da segunda etapa. Como outputs desta 

etapa o processe ANPQ preconiza, especificações de embalagem, revisão do sistema de 

qualidade produto e processo, diagrama de fluxo de processo, layout do processo fabril, 

matriz de características, PFMEA284, plano de controlo para pré-séries e instruções de 

processo.  

 

Fig. 62 – Modelo do Processo de Design APQP – 4ª Fase. 

 

  

                                                            
284 PFMEA – Process Failure Mode and Effect Analysis; traduzido para português: Análise dos Modos de 
Falha, Efeitos e sua Criticidade do Processo. – N.A. 
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A quarta etapa do processo ANPQP (Fig. 62) é caracterizada, por ser aquela onde se 

valida o processo de fabrico numa trial-run285 de produção. Durante este teste de 

produção, toda a equipa de Design deve validar o facto de que o plano de controlo e o 

fluxograma do processo estão a ser seguidos, e que o produto cumpre os requisitos do 

cliente. Preocupações adicionais devem ser identificadas para investigação e resolução 

antes do início do ramp-up286 da produção. 

Como outputs desta etapa, o processo APQP define, trial-run de produção, avaliação dos 

sistemas de medição, estudo preliminar de capacidade de processo, aprovação de 

produção de peça, teste de validação de produção, avaliação da embalagem, plano de 

controlo da produção e revisão do plano de qualidade. 

 

Fig. 63 – Modelo do Processo de Design APQP – 5ª Fase. 

  

                                                            
285 Traduzido para português: período experimental. – N.A. 
286 Ao ramp-up de produção corresponde ao período de início progressivo da produção até aos volumes 
nominais contratados. – N.A. 
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O processo APQP, não termina com a instalação e validação do processo produtivo. A 

quinta etapa (Fig. 63) contempla a avaliação do produto e processo em plena produção. É, 

nesta etapa que se observam e avaliam as causas especiais que provocam as variações às 

características do produto fabricado. Esta, é também a fase, onde se avalia a eficácia do 

processo APQP, na avaliação da qualidade do produto. O que significa que este processo 

de Design não termina com o desenvolvimento de produto e processo. O APQP, após o 

arranque da produção, é um processo garante da qualidade durante todo o ciclo de vida 

do produto. Assim, o plano de controlo da produção (um dos outputs da terceira etapa) é 

o documento base, para a avaliação do produto, nesta etapa. É, ainda fundamental, a 

utilização da metodologia SPC287 para caracterizar e posteriormente avaliar os desvios, aos 

requisitos especificados, nas características especiais do produto. 

Verifica-se assim que os outputs desta quinta etapa confirmam a ideia subjacente, ao grande 

objetivo do processo de Design APQP, que é o de proporcionar um produto de qualidade 

entregue a tempo, com o menor custo possível. Com efeito, os outputs serão, redução da 

variabilidade do produto final, satisfação do cliente e entrega do produto a tempo. 

  

                                                            
287 SPC – Statistical Process Control; traduzido para português: Controlo de Processo por Estatística. – N.A. 
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4.3 Estudo de Caso - Edscha Portugal: a Engenharia do Design. 

4.3.1 Introdução. 

A Edscha é uma empresa de origem alemã fundada, no final do séc. XIX. De certa forma, 

esta empresa reproduz todo o percurso da indústria automóvel, até à 

contemporaneidade. Desde os seu primeiros dias fabricando dobradiças, arreios e 

fechaduras para carruagens de tração animal, até aos mais sofisticados sistemas de 

dobradiças e capotas, para as marcas de maior prestígio mundial, definindo-se como 

fornecedor de primeira linha da indústria automóvel. 

Através do conhecimento da sua história e do seu processo de Design, no âmbito do 

desenvolvimento do produto é possível compreender a sua evolução, desde a 

metamorfose industrial da manufatura para a produção em série, até aos sistemas lean 

manufacturing288 e TQM289 encontrados atualmente nas mais modernas unidades fabris. 

Assim, propõe-se através deste capítulo, em primeiro lugar, passar em revisão a história 

da Edscha. Seguidamente, expor o processo de Design adotado, pela indústria automóvel 

para os seus fornecedores e finalmente terminar, com um estudo de caso sobre o 

processo de desenvolvimento de produto. O autor desta dissertação foi colaborador da 

Edscha Portugal. 

  

                                                            
288 É um princípio de produção assente no pensamento de que qualquer recurso alocado a um sistema 
produtivo que não crie valor acrescentado para o cliente final é considerado como desperdício e, portanto, 
alvo de eliminação. Considerando-se como valor acrescentado qualquer ação ou processo pelo qual o 
cliente final está disposto a pagar. – N.A. 
289 TQM – Total Quality Management; traduzido para português: Gestão para a qualidade total. É um 
princípio de produção assente num pensamento para a melhoria contínua da qualidade dos produtos e 
processos. É baseado na premissa de que a qualidade dos produtos e processos são da responsabilidade de 
toda a equipa envolvida no sistema produtivo. – N.A. 
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4.3.2 Edscha – A História. 

A história da Edscha confunde-se com a história do automóvel. Fundada em 1870, por 

Eduard Scharwächter em Remscheid, na região de North Rhine-Westphalia, Alemanha. 

Eduard Scharwächter iniciou a sua atividade de serralheiro, construindo dobradiças, 

arreios e fechaduras para carruagens e mais tarde para viaturas de outros tipos. 

No início do século XX, a Edscha concentrou-se, na produção de dobradiças, vendendo o 

negócio de arreios e fechaduras. Em 1924, o neto de Eduard Scharwächter, Richard Albert 

Bremicker integra os quadros da empresa e torna-se presidente do conselho de 

administração entre 1941 a 1990. Em 1932, a Edscha recebe a primeira grande encomenda 

de dobradiças como fornecedor da indústria, equipando modelos como o Adler Trumpf, o 

Hanomag Kurier e o Hanomag Sturm. No pós-guerra assiste-se a um novo ímpeto de 

industrialização por toda a Alemanha, a Edscha não é exceção e em 1963 inaugura uma 

nova fábrica em Hengersberg, na Bavaria. Em 1969, a Edscha regista uma patente relativa 

ao sistema mecânico aplicado a tejadilhos, deslizantes, para camiões e lança um novo tipo 

de negócio. 

Durante os anos setenta do século XX, o volume de encomendas tem um incremento 

substancial. A Edscha dá início à sua expansão internacional por forma a estar 

geograficamente mais perto das fábricas dos OEM’s, principalmente o grupo VW e BMW, 

os seus tradicionais clientes. Em 1984, estabelece uma segunda fábrica na Bavaria, mais 

propriamente em Hauzenberg, perto da fronteira com a Áustria e República Checa. 
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O ano de 1985 é um marco histórico, de enorme importância para a Edscha. A BMW 

encomenda o fornecimento do sistema de capota, para o modelo convertível da série «3». 

Esta encomenda dá início a uma nova tipologia de negócio para a Edscha: o fabrico de 

capotas para viaturas convertíveis. O sucesso desta nova tipologia de negócio faz com que 

a Edscha, em 1990 tenha fabricado cerca de cem mil sistemas de capota, só na fábrica de 

Hengersberg. 

Os anos noventa apresentam-se para a Edscha como anos de redefinição de negócio e 

estratégia corporativa. Algumas unidades, economicamente menos rentáveis são 

deslocalizadas. Assiste-se a uma maior internacionalização da empresa e em 1994 Horst 

Kuschetzki é designado para presidente do conselho de administração. Em 1997, o 

próprio Horst Kuschetzki compra a totalidade das ações da empresa, apoiado por um 

grupo de investidores financeiros. Com esta decisão, Horst Kuschetzki garante a 

independência do grupo Edscha e assegura a continuidade e liderança para o 

desenvolvimento do negócio, numa sólida base financeira. Toda esta operação financeira 

tem o seu desfecho, na inclusão da Edscha, na bolsa de Frankfurt. A representação da 

Edscha, no mercado bolsista, significa acesso ao mercado de capitais a que os seus 

empregados podem ter uma participação. 

Em julho de 2000, a Edscha adquire a maioria das acções da norte-americana Jackson 

Automotive Group Inc. Esta aquisição fez da Edscha o líder global, no fabrico de 

dobradiças de porta. Pela primeira vez, desde 1993 nenhuma fábrica é construída pelo 

grupo. Este facto significa o fim da expansão massiva que a Edscha sofreu até então. 

Contudo, estariam programadas, para o novo milénio, novas aquisições, entre elas a Arjal 

em Vendas Novas, Portugal em 2001. 
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Em 2002 a Edscha adquire a empresa IVM Automotive, uma empresa especializada em 

desenvolvimento automóvel com valências em Design de carroçaria, sistemas de 

transmissão, chassis, eletrónica, construção de protótipos, testes e gestão de projetos. 

Uma empresa, um pouco à semelhança da Italdesign ou do estúdio Bertone. Com esta 

aquisição o grupo Edscha possui uma combinação única de capacidade de desenvolvimento 

e fabrico, ao dispor da indústria automóvel, ficando, na posição de, no futuro, poder 

oferecer soluções abrangentes para toda a cadeia de valor do produto. 

Ainda em 2002, o grupo alemão foi adquirido pela private equity norte-americana Carlyle, 

através da formação de uma spin-off a EdCar Beteiligungs GmbH & Co. KG. Desta forma o 

grupo Carlyle fica como acionista maioritário dado que a Edcar adquire 70,5 por cento do 

capital da Edscha AG. Após uma reunião geral de acionistas em 2003, a EdCar adquire a 

totalidade das participações dos pequenos acionistas da Edscha AG, ficando fora do 

mercado bolsista. Em novembro de 2004, o presidente do conselho de administração 

Horst Kuschetzki é substituído por Manfred Puhlmann recrutado diretamente, pelo grupo 

Carlyle.  

O ano de 2005, fica marcado pela venda do negócio, dos sistemas para capotas de 

camiões, a um fabricante Sueco de semirreboques, com o objetivo de concentrar, 

novamente o negócio, na indústria automóvel. Em 2006 a Edscha realinha a sua 

organização, no mercado em crescendo da Ásia. Em Maio o grupo Edscha estabelece a sua 

primeira subsidiária na China, a Edscha Automotive Technology (Shanghai) Co. 

funcionando como sede asiática e controlando todas as atividades da região. A Edscha 

ganha assim representação em sete locais estratégicos distintos, nesta região, com 

capacidade produtiva, comercial e engenharia. 
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4.3.3 A Edscha em Portugal. 

A atual unidade da Gestamp Automoción de Vendas Novas teve a sua génese em 1962 

com a construção da fábrica SOMAVE – Sociedade de Montagem de Automóveis (Fig. 65). 

Em consequência, das fortes restrições, às importações pelo Estado Novo, a SOMAVE 

estaria capacitada a efetuar a montagem final de alguns modelos da marca FIAT.  

As viaturas chegariam de Itália ou Espanha em conjuntos semi-montados ou totalmente 

desmontados, o que, na indústria automóvel se apelida de knock-down kit – KD. Na 

indústria automóvel, a forma mais básica de uma viatura KD é não possuir rodas, motor, 

transmissão e bateria. Estes elementos, ou são fornecidos em separado para serem 

montados localmente ou são obtidos através de fornecedores. No caso de a viatura ser 

apelidada de semi-knocked-down – SKD esta apresentar-se-á, apenas com a estrutura 

principal soldada e localmente serão montados os painéis de carroçaria, pintada e 

posteriormente, montados todos os sistemas mecânicos e elétricos. Com o objetivo de 

baixar a carga fiscal, na venda de viaturas, os construtores desenvolvem fornecedores 

locais por forma a aumentar a quantidade de peças fabricadas localmente. Tipicamente os 

sistemas fabricados, localmente são pneus, jantes, assentos, faróis, para-brisas e vidros, 

baterias e plásticos interiores. Como referido, as montagens locais das viaturas, poderão 

incluir peças estampadas de carroçaria, soldadura e pintura.  

Assim a SOMAVE estaria capacitada a efetuar a montagem de SKD de alguns modelos da 

marca FIAT bem como produção de peças estampadas e conjuntos soldados que 

integrariam os SKD’s. 

A extinção da SOMAVE terá sido uma opção estratégica da FIAT, que em grande parte se 

deveu à então, anunciada abertura do mercado, às marcas produzidas, em espaço 

económico europeu. 
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Fig. 65 – Fotografia das Instalações SOMAVE em Vendas Novas, 1984. 
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É então, em 1986292 que a sociedade Arjal é formada, herdando todo o património da 

SOMAVE transformando-se, num fornecedor de primeira linha ou, como se apelida na 

indústria automóvel um fornecedor tier 1.  

Os fornecedores da indústria automóvel estão, normalmente segmentados em três níveis, 

I, II e III. O primeiro nível significa que fornece diretamente a fábrica integradora e pode 

desenvolver produtos ou sistemas para a viatura. Os fornecedores de segundo nível têm 

como clientes, os de primeira linha e assim por diante. Assim, um fornecedor que é 

identificado como tier I estabelece tanto um elevado nível de credibilidade como de um 

compromisso exigido pelos fabricantes automóveis globais, para a conceção, 

desenvolvimento e validação de produtos e sistemas incorporadas, nas suas viaturas. 

Deste modo, a Arjal torna-se fornecedora principalmente dos construtores FIAT, General 

Motors, Renault293 e posteriormente Volkswagen - Autoeuropa294 (como tier II da Edscha) 

especializando-se no fabrico e conceção de pedaleiras, travões-de-mão e sistemas para 

troca de pneu. 

Foi então, em 2001 que a Edscha assumiu com a então Arjal, numa parceria de 

desenvolvimento, criando-se uma joint-venture e consequentemente a empresa Edscha 

Arjal – Sistemas Técnicos para Automóveis Lda. Posteriormente, em 2002 foi criado um 

centro de investigação e desenvolvimento de produto e um centro de ensaios especiais e 

testes para a conceção, desenvolvimento e ensaio de projetos no âmbito dos sistemas de 

acionamento (pedaleiras e travões-de-mão) e troca de pneu (conjunto de ferramentas e 

guincho porta-pneu) – a Edscha Portugal. 

  

                                                            
292 REIS, Luis – A Indústria Automóvel em Portugal – Análise e Perspetiva - Diretório. Lisboa : 
DGI – Direção Geral da Indústria, 2000, p. 138. 
293 Fabricante de automóveis francês fundado em 1899 por Louis Renault, Marcel Renault e Fernand Renault. 
– N.A. 
294 Fábrica de montagem de automóveis pertencente ao grupo Vokswagen localizada em Palmela, Portugal. – 
N.A. 
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4.3.4 O Projeto X61 - Renault Kangoo. 

O projeto X61 Renault Kangoo, na Edscha Portugal, teve como âmbito os sistemas de 

troca de pneu. Do mesmo modo que o processo de Design, para fornecedores tire I da 

General Motors, Ford e Chrysler é o APQP, a Renault tem o seu próprio sistema 

baseado, no APQP, o ANPQP295. É necessário referir que, o autor da presente 

dissertação, enquanto colaborador da Edscha Portugal, esteve diretamente ligado, ao 

desenvolvimento de produto para este projeto. Ou seja, participou nas duas primeiras 

etapas do processo de Design APQP. 

No início do ano 2007, a Edscha Portugal recebe, formalmente, um pedido de consulta da 

Renault S.A., para um sistema de troca de pneu contendo, um sistema de elevação, um 

chave para pernos de roda, um gancho de reboque e um contentor em material plástico 

que reunisse todas as peças e assim facilitasse o trabalho do utilizador, para trocar o pneu 

danificado. Esta consulta, incluía no seu pedido de oferta, um caderno de encargos, altura 

mínima da viatura ao solo com pneu e sem pneu, modelos de jantes/pneus a montar, na 

viatura (incluindo dimensões geométricas do pneu sobressalente) e peso máximo com 

cinco ocupantes e carga. 

O conteúdo do caderno de encargos deixa transparecer a sua base, no processo APQP. 

De notar que, uma vez mais, o processo APQP influencia todos os documentos, 

especificações técnicas e cadernos de encargos transmitidos, aos fornecedores. O caderno 

de encargos está estruturado, em sete capítulos e quatro anexos. Em primeiro, está 

definido o objeto. Seguidamente, as condições gerais, onde estão incluídas, o termo de 

responsabilização cliente/fornecedor, a marcação, a embalagem, o aspeto exterior do 

produto, materiais utilizados e uma referência, aos materiais banidos e reciclagem. 

  

                                                            
295 ANPQP – Alliance New Product Quality Procedure; traduzido para português: Novo Procedimento de 
Qualidade de Produto Alliance (refere-se à aliança Renault-Nissan). – N.A. 
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O terceiro capítulo refere-se, especificamente, ao sistema de elevação da viatura – vulgo 

macaco. Aqui, estão definidas as características de engenharia tais como, ligação parafuso 

de acionamento mecânico/manivela, fim de curso de elevação, no parafuso de 

acionamento, resistência mecânica do sistema, curva de resistência, ao esforço vertical 

com variação de altura e área projetada da base em relação à carga máxima. 

Dentro das especificações do macaco, é possível encontrar, no capítulo resistência 

mecânica do sistema, as seguintes características: movimento do macaco sem carga 

(característica diretamente relacionada com a altura da viatura), condições de carga 

(característica diretamente relacionada com o peso da viatura), testes estáticos em carga, 

testes de estabilidade e testes de endurance. 

Seguidamente, o quarto capítulo do caderno de encargos refere-se às características da 

chave, para pernos de roda e manivela de acionamento do macaco. Relativamente, a estas 

características, o caderno de encargos Renault preconiza: resistência da manivela (quando 

não associada à função chave para pernos de roda) e resistência da chave para pernos de 

roda (e da manivela se a função for associada). 

O tema do quinto capítulo prende-se com o tema das características do 

acondicionamento, ou seja, nesta caso, do contentor, em plástico. O sexto capítulo está 

relacionado com as especificações dos critérios, para aceitação da performance do 

produto. O sétimo e último capítulo do caderno de encargos especifica características 

variadas, não referidas, nos capítulos anteriores. 

Na primeira etapa do processo APQP, um dos outputs será a lista preliminar de 

características especiais de produto e processo. Neste caso muitas das características de 

engenharia assinaladas, no caderno de encargos estão identificadas e hierarquizadas.  
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O processo de hierarquização de características Renault, HCPP296, está totalmente 

definido, suportando uma das várias metodologias específicas de cada etapa do processo 

de Design. A hierarquização de características é de extrema importância, pois relaciona as 

características funcionais do produto com a sua capabilidade de fabrico. Com efeito, 

entenda-se, por capacidade de um processo de fabrico, “(…) se um determinado processo 

está ou não a ser executado de tal forma que uma ou mais variáveis mensuráveis 

representam distribuições estatísticas que se encontram na quase totalidade dos limites 

especificados.”297 Desta forma é possível garantir antes do lançamento dos meios de 

fabrico série, capabilidades que garantam a hierarquização das características previamente 

definidas. A hierarquização das características é diretamente representada, em desenho 

técnico a duas dimensões, através de uma simbologia própria. Mais tarde se exemplifica 

através deste estudo de caso. 

O conceito, inicialmente, apresentado para formulação de um orçamento, para este 

projeto deixaria transparecer, nesta fase, um aspeto formal bastante simples e até mesmo 

rude. Este carácter do produto estaria relacionado com o fato da Edscha Portugal não ter 

recebido em CAD a envolvente ou o local de montagem do contentor de plástico, na 

viatura correspondente. 

Após, a concretização da adjudicação do projeto e da validação do conceito é iniciada a 

segunda fase do processo APQP, o desenvolvimento de produto. È, então nesta fase que é 

enviado por parte do cliente, o ambiente da viatura em CAD onde o contentor plástico 

com as ferramentas irá ser montado. Neste ambiente, que não será mais do que uma zona 

específica do BIW, estão representadas todas as condicionantes geométricas, para a 

instalação do contentor de plástico. 

  

                                                            
296 HCPP – Hiérarchisation des Caractéristiques Produit/Processus; traduzido para português: 
Hierarquização de Características Produto/Processo. – N.A. 
297 ERTAS, A., JONES, Jesse C. – The Engineering Design Process. New York : John Wiley & Sons, 
1996, p.288. 



 

149 
 

 

Fig. 66 – Modelo CAD do conceito de Produto – 1ª Fase APQP. 

 

De não menos importância é a geometria de encosto do elemento superior do macaco de 

elevação. A geometria, desta zona do BIW da viatura, vai determinar a forma, deste 

elemento do macaco. No caso da pressão específica ser demasiado elevada, para a gama 

de materiais disponíveis, em aço laminado, apropriado para estampagem a frio298, então 

terá de ser feita, uma alteração, ao BIW por parte do cliente. Contudo, esta avaliação será 

feita, preliminarmente, recorrendo a ferramentas CAE. 

  

                                                            
298 O processo tecnológico de conformação a frio mais utilizado na indústria automóvel é a estampagem por 
embutissagem e corte por arrobamento de material. Este processo utiliza rolos ou formatos específicos em 
diferentes gamas de aço laminado. – N.A. 
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Fig. 67 – Modelo simplificado de CAD do ambiente da viatura. 

 

Da responsabilidade do cliente é, também, o envio da superfície299 de estilo, (Fig. 68) da 

forma do contentor de plástico. De notar que todos os elementos visíveis no interior da 

viatura devem ser definidos, formalmente, pelo departamento de estilo do cliente. Esta 

superfície de estilo, não pode ser alterada, pelo fornecedor. É exatamente a função da 

engenharia do Design: tornar a superfície de estilo numa peça factível e funcional. Na 

imagem, (Fig. 67) é possível observar, uma representação simplificada da zona traseira da 

viatura, em que a caixa de ferramentas se localizar, por cima da cava da roda, em dois 

pontos de fixação, representados como furos. 

    

Fig. 68 – Superfícies de estilo CAS do contentor de plástico. 

                                                            
299As superfícies são elementos geométricos virtuais utilizados em  CAD e outros softwares de computação 
gráfica para descrever a pele de um elemento geométrico tridimensional. – N.A. 
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Recebida a superfície de estilo, por parte do cliente, é necessário analisar, de que forma 

podem os elementos, no interior estarem dispostos. Como é possível observar, um dos 

maiores constrangimentos é, efetivamente, o espaço disponível. Contudo, a disposição da 

montagem dos componentes vai influenciar, a sequência de utilização, mas também a 

construção mecânica da fixação dos elementos, ao contentor. Assim, na (Fig. 69) é 

possível observar a versão final, da disposição das diversas ferramentas, no interior do 

contentor plástico. 

 

Fig. 69 – Superfícies de estilo CAS do contentor de plástico e disposição dos elementos. 

 

É, a partir desta fase, que se dá início à definição geométrica definitiva de todos os 

elementos a fornecer: o contentor, o macaco, a chave de pernos de roda e o gancho de 

reboque. Sendo, o contentor plástico pensado para ser construído em polipropileno 

injetado através de um molde em aço, contendo duas direções principais porque a 

geometria de um dos lados da peça exige uma segunda direção. 
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Na definição da geometria definitiva foi tido, em conta, o ponto cinco do caderno de 

encargos, relativo às características do acondicionamento das ferramentas. Uma das mais 

importantes características de engenharia requeridas, é o esforço com que a geometria 

dos clipes consegue segurar as ferramentas. A definição geométrica CAD tem o aspeto 

apresentado na Fig. 70. 

 

Fig. 70 – Definição CAD para contentor plástico. 

 

Como é definido, pela pelo processo de Design APQP, as definições CAD têm que ser 

desenhadas, para poderem ser fabricadas e montadas – Design for Manufacturing and 

Assembly. Desta forma, é imprescindível, a análise de factibilidade através de ferramentas 

CAE. Este tipo de análise garante, com um grande nível de precisão, que a peça é factível, 

conseguindo sair do molde, com facilidade e que o toolmaker300 apenas, precisará de fazer 

afinações menores, para acertos dimensionais, na peça. 

                                                            
300 Construtor de meios de fabrico, pode ser um moldista no caso de moldes de injeção para plástico ou um 
ferramenteiro no caso de estampagem metálica. – N.A. 
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Uma vez mais é de total relevância para o tema abordado, nesta dissertação, referir a 

envolvência, em estágios cada vez mais precoces de desenvolvimento de produto, as 

ferramentas de engenharia, poupando tempo e custos; não só na montagem e fabrico final 

do produto, mas também na construção e validação dos meios de fabrico em série 

definitivos. Pensamento base do processo de Design APQP. 

 

Fig. 71 – Análise de factibilidade para o contentor plástico. 

 

A figura 71 revela a análise de saída de molde da peça. Toda a geometria da peça, é não 

ortogonal, por forma a poder ser, facilmente desmoldada, através de meios mecânicos 

próprios instalados, no molde. 

No desenvolvimento do macaco não terá sido necessária a validação formal pelo 

departamento de estilo pois sendo uma peça a integrar o conjunto, esta, fica fora do plano 

visual do utilizador. Contudo, da mesma forma que o processo de Design APQP exige 

evidências de factibilidade para as peças plásticas, a mesma realidade é válida para as peças 

metálicas que integram o sistema do macaco. 
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É, então, utilizada a ferramenta CAE mais apropriada para a análise de factibilidade, para 

peças estampadas a frio, como é o caso. Através desta análise, utilizando FEA301, é possível 

compreender, a integridade estrutural da peça, posteriormente, à sua conformação e 

assim dotar o Design da ferramenta ou molde de características que evitem ou diminuam 

ao mínimo, a deformação ou degradação do produto (Fig. 72). 

 

Fig. 72 – Análise de factibilidade para peça metálica. 

 

Para além da análise de factibilidade é ainda necessário, no caso do sistema mecânico de 

elevação, a validação em CAD e CAE da altura de elevação, bem como a sua resistência 

mecânica especificada, no terceiro capítulo, em caderno de encargos. 

                                                            
301 FEA – Finite Element Analyses ; traduzido para português: Análise por elementos finitos. Não é mais do 
que um método matemático numérico para encontrar uma solução aproximada para a solução de problemas 
nos elementos fronteira. – N.A. 
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Fig. 73 – Análise funcional para o sistema mecânico de elevação. 

 

A figura 73, deixa transparecer a análise funcional, através da ferramenta CAD que 

possibilitou a validação preliminar da altura máxima e mínima, do sistema mecânico de 

elevação. Relativamente, à resistência mecânica, esta é estimada através de ferramentas 

CAE, utilizando, como referido anteriormente a análise FEA (Fig. 74). De notar que, 

mesmo utilizando todas as ferramentas CAE de última geração, nada substitui a 

construção e teste de protótipos. É de toda a importância vincular, que a engenharia do 

Design deve, após os resultados dos testes dos protótipos, fazer confrontar, estes, com os 

resultados das ferramentas virtuais CAE, de forma a poder refinar os inputs e assim poder, 

após cada projeto, potenciar o conhecimento e experiência, para o próximo. 
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Fig. 74 – Análise de resistência mecânica para peça metálica do sistema mecânico de elevação. 

 

Todos estes inputs de engenharia têm como objetivo refinar o desenho geométrico 

tridimensional em CAD, até um nível que satisfaça as especificações requeridas, pelo 

cliente, no respetivo caderno de encargos. Desta forma, é então possível chegar a uma 

definição final da geometria tridimensional que é enviada, ao cliente, para arquivo. A 

definição do produto final, contentor plástico, macaco, chave de pernos de roda e gancho 

de reboque, neste projeto têm o aspeto visual da figura 75. De notar ainda que foi 

necessário desenvolver um sistema, para trancar/destrancar o contentor plástico da zona 

da viatura, onde é armazenado. Este sistema é constituído, por um manípulo de plástico 

que é injetado diretamente, num parafuso. Este parafuso atravessa o contentor plástico e 

aperta uma porca, no suporte criado para o efeito ligado à estrutura da viatura. 
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Fig. 75 – Representação da geometria tridimensional final em CAD. 

 

Posteriormente, à definição geométrica tridimensional será necessário produzir, para cada 

peça e conjunto uma definição bidimensional em CAD. É, nesta documentação que todas 

as especificações são elaboradas, segundo os princípios da cotagem funcional e é 

introduzida a hierarquização de características, já posteriormente referenciadas neste 

texto. 

A cotagem de desenhos através da metodologia funcional, tem por base a norma ISO302 

nas seguintes vertentes, 8015 – princípio base de tolerâncias, 1101 – tolerâncias 

geométricas, 5459 – referências específicas e sistemas de referências, 5458 – tolerâncias 

de localização, 2692 – princípio do máximo de material, 10578 – zona de tolerância 

projetada, 1660 – tolerâncias de perfis, 10579 – tolerâncias, para peças não rígidas e 3040 

– cotação e tolerâncias para formas cónicas. 

                                                            
302 ISO – International Standard Organization. – N.A. 
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Na cotação funcional, deve ser respeitado o princípio da independência. Isto é, “cada 

requisito geométrico ou dimensional especificado, num desenho deve ser respeitada por si 

próprio (independente), a menos que uma relação especial seja especificada. Assim, se 

nenhuma relação for especificada, a tolerância geométrica aplica-se, independentemente 

da dimensão do elemento e os dois requisitos são tratados como independentes.”303 Da 

mesma forma, devem definir-se como referências estáticas, as zonas funcionais da peça, 

por forma a constrangê-la, tanto em translação, como em rotação nos eixos X,Y,Z. Este 

exemplo serve, como é evidenciado, para peças estáticas. Para elementos que estejam em 

movimento, não devem ser referenciadas, as zonas da peça que sirvam para constranger a 

sua funcionalidade. Posteriormente, todos os requisitos geométricos devem ser 

especificados no desenho a partir destas referências para superfícies reais da peça. O 

mesmo, aplicando-se às tolerâncias que terão, necessariamente de ser unidirecionais (a 

tolerância com diferentes limites superiores e inferiores não é mais permitida pela ISO). 

 

Fig. 76 – Representação da geometria bidimensional final do sistema de elevação. 

  

                                                            
303 AAVV – Cotation ISO – Renault. Rueil Malmaison : Renault Publipol, 2004, p. 2. 
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Um dos objetivos principais do dimensionamento funcional do desenho de peças e 

conjuntos, é prevenir equívocos ou más interpretações, aquando da construção dos meios 

de fabrico e controlo dimensional da peça ou conjunto. Assim a metodologia funcional, 

para especificações dimensionais e tolerâncias é garante de que todos os requisitos, do 

cliente são satisfeitos, ao longo do processo de Design APQP. 

 

Fig. 77 – Pormenor da Hierarquização de características em representação bidimensional. 

 

A hierarquização de características está, como anteriormente referida, refletida nos 

desenhos de peça ou de conjunto. Assim, a título de exemplo, a figura 77 deixa 

transparecer a indicação de uma determinada característica de produto/processo, 

representada num desenho, através de uma simbologia própria (o algarismo «1» inserido 

num triângulo). A metodologia de hierarquização de características de produto e processo 

descrito, no processo de Design ANPQP, contempla três classes de gravidade: crítica (1), 

alta (2) ou normal (3). Para além, destes três níveis, as características podem ainda ser de 

regulamentação (R), de segurança (S) ou de segurança e regulamentação (SR). 
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A gravidade de classe crítica (1) significa que é uma característica, que pode pôr em causa 

a utilização da viatura, pelo utilizador, ou seja, a viatura fica inutilizável devido a uma falha 

crítica. A classe alta (2) significa que, apesar de a viatura não ficar imobilizada, esta deve 

ser reparada imediatamente. Finalmente, a classe normal (3) tem um significado para o 

utilizador final, de uma falha tolerável não necessitando de reparação imediata. 

No caso da Fig. 77, a característica em causa está diretamente relacionada com a pressão 

específica da base de contacto ao solo, do sistema mecânico de elevação. Esta 

característica está especificada e hierarquizada em caderno de encargos. As características 

hierarquizadas encontram correspondência em capabilidades produtivas definidas em 

APQP ou ANPQP. Ou seja, no caso de características de segurança, só são aceites 

quantidades, não conformes, inferiores a 0,0001%. No caso das características de 

regulamentação, só são aceites quantidades não conformes inferiores a 0,01%. 

Relativamente, às quantidades mínimas de não conformes das classes de criticidade estas 

variam consoante a capabilidade do sistema produtivo, no entanto considera-se, no caso 

da classe crítica (1) como sendo inferior a 0,001%, para a classe alta (2) será inferior a 

0,27% e finalmente para a classe normal (3) será inferior a 3%. 

Para além, da hierarquização de características estar refletida nos desenhos técnicos 

bidimensionais de conjuntos, as listas de materiais e todas as características de engenharia 

devem estar também representadas, por indicação da metodologia do processo de Design 

APQP. 

Como referido anteriormente, apesar da engenharia do Design validar muitas (senão a 

totalidade) das exigências descritas, em caderno de encargos através das ferramentas 

CAE, nada substitui o fabrico e teste de protótipos. Contudo, é fundamental que no 

fabrico de protótipos esteja refletido o processo de fabrico, ou seja, a utilização de soft 

tools. No caso das peças de plástico, são utilizados moldes, em liga de alumínio, sem 

sistemas de arrefecimento e no caso das peças metálicas estampadas são utilizados blocos, 

punção e matriz simulando o processo real de fabrico. 
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Após, validação de protótipos é necessário, a definição do DFMEA. O DFMEA (Fig. 78) é 

uma ferramenta de prevenção. Não é mais, do que uma técnica analítica utilizada pelos 

Designers de produto para assegurar, tanto quanto possível, que os potenciais modos de 

falha e as suas causas e mecanismos associados foram considerados. O produto final, 

juntamente com todos os sistemas relacionados (subconjuntos e peças) devem ser 

rigorosamente avaliados. O FMEA não é mais do que uma súmula crítica do pensamento, 

do Designer e de toda a equipa de projeto sobre o produto final ou sobre os subsistemas 

desenhados. Desta forma, o tipo de abordagem sistemática utilizada, na elaboração do 

FMEA, formaliza e documenta os processos mentais que o Designer normalmente 

atravessa, no seu processo de conceção. 

Assim, o objetivo principal da elaboração do FMEA de produto ou DFMEA é a redução do 

risco do produto final falhar.  

“Efetivamente, a redução de falhas através do DFMEA é feita através de: 

- Auxílio à avaliação objetiva dos requisitos de projeto e alternativas de projeto. 

- Auxílio ao projeto inicial para os requisitos de fabricação e montagem. 

- Aumentar a probabilidade de que os potenciais modos de falha e os seus efeitos sobre a 

operação do sistema e do veículo foram consideradas, no processo de conceção e 

desenvolvimento. 

- Fornecer informação adicional por forma a planear um completo e eficiente programa de 

teste e de desenvolvimento. 

- Desenvolvimento de uma lista de potenciais modos de falha classificados de acordo com 

o seu efeito sobre o "cliente", estabelecendo, assim, um sistema de prioridade para 

melhorias, no projeto, testes e desenvolvimento, recomendando ações para redução do 

risco.”304 

  

                                                            
304 AAVV – Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Essex : Adare Carwin, 1995, p. 5. 
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Fig. 78 – Exemplo de um DFMEA. 
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Em suma, o DFMEA não só é uma ferramenta de prevenção como anteriormente 

referido, mas também uma forma de avaliação do produto final pelo próprio Designer, 

buscando assim, a melhoria continua, para a total satisfação do cliente, superando os seus 

próprios requisitos. 

Com a construção do DFMEA fecha-se o ciclo de desenvolvimento de produto, 

correspondente, à segunda etapa do processo de Design APQP. Desde a receção do 

caderno de encargos com os requisitos do cliente, passando pela definição CAD e 

acabando, na construção do DFMEA todo um ciclo de desenvolvimento de produto se 

completa. Assim, o estudo de caso relativo ao projeto X61 – Renault Kangoo é espelho 

do processo de Design adotado pelos principais construtores mundiais de automóveis o 

APQP. 

As figuras 79 e 80 ilustram o sistema descrito neste estudo de caso montado na viatura e 

pronto a ser utilizado. 

       

Fig. 79 - Montagem do Sistema na Viatura. 
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Fig. 80 - Montagem do Sistema na Viatura. 
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4.4 Considerações Intermédias. 

A integração da engenharia, no processo de design é algo muito pouco claro. A origem do 

design industrial, nos Estados Unidos da América relativamente à Europa foi bastante 

diferente. No conceito norte-americano muitas vezes confunde-se a engenharia do design 

com a atividade projetual da engenharia. Isto porque o Design terá nascido, precisamente 

da atividade projetual da engenharia. Na Europa, as duas definições caminharam separadas. 

A integração da engenharia, no processo de Design tem uma intervenção inicial na 

planificação e clarificação das problemáticas pois será uma ferramenta que serve 

principalmente, para auxílio à decisão técnica e económica. No Design concetual a 

engenharia deverá estar presente no sentido de permitir uma definição técnica inicial 

passível de ser fabricada de acordo com os processos tecnológicos definidos pelo cliente 

ou internamente existentes. O maior peso da engenharia será, nas tarefas ligadas à 

definição do conceito final onde se permite testar e simular virtualmente todas as opções 

técnicas definidas em lista de requisitos que posteriormente serão testadas e validadas por 

laboratórios de qualidade. É importante frisar que quanto mais a jusante do projeto, se 

fizerem fazer reajustes ao Design, maior será o impacto económico. É assim a função da 

engenharia: evidenciar quanto antes, desvios à especificação de produto e factibilidade, 

sempre com o objetivo de eliminar ou minimizar tempos e custos, no processo de Design. 

O processo de Design, aqui exposto e exemplificado através de um estudo de caso, é 

transversal a todos os fornecedores da indústria automóvel. No entanto, foi durante a 

década de setenta do século XX que a imbatível relação preço/qualidade dos automóveis 

japoneses começou a ameaçar os três grandes construtores mundiais, a Ford, a General 

Motors e a Chrysler. 
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Tomás Maldonado afirma na sua obra Design Industrial, “A verdade é que os sinais que 

nos chegam da Toyota City não são nada tranquilizadores. Sinais que nos forçam a tomar 

consciência da espantosa e incisiva competitividade dos produtos japoneses. Perante esta 

realidade, durante muito tempo voluntariamente ignorada, o mercado internacional está 

em grande agitação. As grandes casas automobilísticas, dos Estados Unidos e da Europa já 

estão hoje conscientes de que não há escapatória: ou seguem os passos do Japão, 

adotando a sua estratégia de qualidade total, ou caminham, ao encontro de um 

progressivo mas irreversível processo de enfraquecimento da sua presença em mercados, 

onde até agora desempenhavam um papel predominante.”305 

Foi através, deste ímpeto industrial nipónico que as pesadas estruturas hierárquicas de 

Detroit começaram a ceder à mudança enviando comissões de estudo à Toyota City com o 

intuito de transferir os processos de Design para os Estados Unidos e Europa. Durante 

cinco anos, esta comissão formada por elementos dos três grandes construtores teve 

como missão elaborar um sistema de normalização, para indústria e seus fornecedores. 

Foi assim então criado o sistema de normalização QS9000 e consequentemente o 

processo de Design APQP. 

Contudo, o sistema de qualidade total utilizado pelos construtores nipónicos, engloba não 

só os sistemas produtivos, mas também todo o processo de desenvolvimento de produto. 

Assim, é de toda a importância voltar a evidenciar um dos princípios base da filosofia da 

qualidade total: é necessário que toda a capacidade, todos os recursos, todas as equipas, 

todos os colaboradores participem em todas as fases do ciclo produtivo, trocando até de 

papéis e tarefas. A qualidade total requer um processo de recriação e avaliação 

permanente, num ciclo infinito de melhoria continua. 

  

                                                            
305 MALDONADO, Tomás – Design Industrial. Lisboa : Edições 70, 2009, p. 102. 
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Uma vez mais Tomás Maldonado corrobora, “Neste âmbito, o Design industrial não se 

reduz a um contributo de «estilo», mas torna-se uma presença constante que, em todas as 

fases, expressa uma vigilante atenção às escolhas criativas, de que pode depender a 

qualidade do produto final, opções que podem, de fato, contribuir para satisfazer as 

expectativas de excelência funcional, por parte dos utilizadores.”306 

Torna-se então evidente o necessário contributo da engenharia ao longo de todo o 

processo de Design. A precoce envolvência do suporte da engenharia no processo de 

Design, avaliando e criticando a conceção, desde a fase de orçamentação, permite que 

muitas opções erróneas possam ser evitadas, permitindo a otimização de custos e prazos 

dos investimentos, nos meios produtivos. Contribuindo desta forma para a qualidade total 

do processo de Design. 

 

                                                            
306 MALDONADO, Tomás – Design Industrial. Lisboa : Edições 70, 2009, p. 103. 
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5 O Projeto Edscha Portugal e Faculdade de Belas-Artes. 

5.1 Introdução. 

O paradigma, da competitividade que Portugal enfrenta na atualidade exige, não só, uma 

mudança ao nível das empresas, mas também, lógicas diferenciadas de abordagem aos 

níveis político, científico e tecnológico de qualificação e de atração de investimento direto 

estrangeiro – IDE. 

Como ilustrado anteriormente, a centenária indústria automóvel, tem mostrado uma 

surpreendente capacidade de adaptação gerando soluções inovadoras, muitas delas 

apropriadas posteriormente por empresas de outros sectores industriais. Assim, a 

atividade industrial relacionada com o automóvel tem sido altamente inovadora não só no 

produto industrial, mas também em processos produtivos, organização do trabalho, 

implantação geográfica de atividades, tecnologias, interação entre empresas em mercados 

industriais, novas formas de distribuição e venda, e novos conceitos de mobilidade e 

planeamento urbano, marcando definitivamente a atividade humana no século XX. 

Grande parte, destas inovadoras soluções, são de natureza multi-dimensional, envolvendo 

importantes elementos da cadeia de valor, determinando de forma significativa as 

estratégias das empresas e das instituições. Da mesma forma, a indústria, influencia 

decisivamente, a conceção e implementação de políticas públicas em diferentes 

localizações geográficas. 

O desenvolvimento de novos produtos é eficientemente partilhado com base em modelos 

de colaboração próxima. É pois, neste contexto, que novas parcerias entre fornecedores, 

clientes e outras instituições têm sido desenvolvidas no âmbito da indústria automóvel. 

Assim, verdadeiramente, em causa está a criação de um contexto em que, quer a 

prescrição de tarefas, quer a validação de resultados, é um processo com duas vias que 

demonstra a interdependência entre os vários elementos e parceiros. 
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Assim, no caso de um produto inovador, as instituições envolvidas devem aceitar, à 

partida, a partilha em conjunto de um trabalho com objetivos muito precisos. Desta 

forma, os grandes problemas resultam da dificuldade de redefinir os objetivos, de separar, 

delegar e planear atividades e também de clarificar os direitos de propriedade de cada 

parceiro sobre os resultados finais. 

Resumindo, é possível, clarificar que, fundamentalmente, os modos de cooperação e 

coordenação entre instituições são determinados quer pelas tipologias de produto e de 

inovação associadas aos objetivos de cada projeto, quer pelos muito importantes regimes 

de propriedade industrial e direitos de autor contratualizados. 

Foi então, no âmbito descrito, que a Edscha Portugal decidiu em 2007 criar uma pareceria 

com o curso de licenciatura em Design de Equipamento da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa para o desenvolvimento de produto relacionado com os sistemas 

técnicos de soluções para reparação e troca de pneu. 
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5.2 Âmbito do Projeto. 

Em Junho de 2007 a Renault, numa estratégia económica, solicitou à Edscha Portugal, no 

âmbito do projeto X44 – Novo Twingo, o desenvolvimento de uma solução modular e 

personalizada para integrar o espaço ocupado pela roda de socorro e toolkit307. Incluindo 

apenas um conjunto de reparação rápido (compressor e líquido vedante para furos). 

Quando, a viatura se imobiliza por furo num pneu, o utilizador deve substituir a roda com 

o pneu furado pela roda de socorro ou por uma roda sobresselente. Utilizando, o macaco 

incluído no toolkit, eleva-se a viatura por forma a possibilitar a desmontagem da roda 

através de uma chave específica, também incluída. No caso, da viatura não incluir, roda de 

socorro nem roda sobressalente, o utilizador deve, da mesma forma, elevar a viatura e 

insuflar o líquido vedante através do compressor incluindo. Este último sistema tem a 

desvantagem de possuir uma autonomia diminuta. 

 

Fig. 81 – Toolkit para versão com roda de socorro - Projeto X44 – 2007. 

                                                            
307 Conjunto de ferramentas específicas para a reparação e substituição de um pneu furado. Normalmente 
incluídos neste conjunto encontram-se: um macaco de elevação, uma chave de rodas, uma chave para retirar 
o embelezador de roda e um gancho de reboque. – N.A. 
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Sendo  a Edscha Portugal o atual fornecedor do produto (toolkit) e cabendo-lhe o 

desenvolvimento, produção e comercialização da versão com roda de socorro (Fig. 81), a 

equipa Renault 100%308, no âmbito de um programa de redução de custos, solicitou à 

Edscha Portugal o estudo para uma caixa de ferramentas que abrangesse todo o volume 

disponível na bagageira para alojar a roda de socorro suplente (Fig. 82). 

    

Fig. 82 - Volume disponível na bagageira para alojamento da roda de socorro e toolkit - 
Projeto X44 – 2007. 

 

A prioridade seria, para além do aspeto económico, a criação de argumentos comerciais 

para os potenciais clientes, que os levassem a optar por esta versão, uma vez que a 

Renault pretenderia vender as duas versões (com e sem roda de socorro) pelo mesmo 

preço. O argumento, comercial, passaria então pela criação de um espaço adicional para 

arrumação (este terá sido o argumento definido estrategicamente pela Renault e 

transmitido à Edscha Portugal). 

                                                            
308 Departamento da Renault focalizado em programas de redução de custos. – N.A. 
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A pretensão da Renault, passaria desta forma, por encontrar uma solução técnica que 

permitisse ao cliente final, a qualquer altura, alterar a configuração do veículo que 

escolheu no ato da compra. Ou seja, se o cliente optasse por uma versão sem roda de 

socorro e mais tarde chegasse à conclusão que seria mais vantajoso para si, possuir um 

veículo equipado com roda de socorro, este, poderia adquirir a qualquer altura, uma roda 

e um toolkit adaptado para este efeito. Assim, o cliente final poderia fazer a readaptação do 

veículo sem qualquer transformação que acarretasse custos especiais a não ser os custos 

inerentes a estes componentes. A montagem destes componentes poderia ser da sua 

própria responsabilidade fazendo-a sem recurso a ferramentas específicas. 

Este desafio, que aparentemente poderia parecer uma ameaça para a Edscha Portugal 

(uma vez que produz as ferramentas do toolkit e estas poderiam deixar de fazer sentido 

com a supressão da roda de socorro), transformou-se numa oportunidade, pois com a 

supressão desta mesma roda (e mesmo com a introdução do compressor e um líquido 

vedante para furos), a Renault reduziu o custo que tinha dedicado a esta função e decidiu 

partilhar esse benefício com um fornecedor que oferecesse uma solução técnica e 

económica que fosse do seu agrado, tendo ainda decidido manter as ferramentas de 

bordo para não retirar ainda mais prestações no veículo. Posto isto, desenvolveu, um 

toolkit (Fig. 83) que tem mais valor acrescentado que a versão atual e assim, mesmo que a 

percentagem de veículos que a Renault possa vender nesta configuração (sem roda de 

socorro) seja baixa, a Edscha Portugal, tal como a Renault, tem por objetivo aumentar 

tanto quanto possível os veículos vendidos nesta configuração (sem roda de socorro), pois 

para a Renault significa menores custos de produção e para a Edscha Portugal significa 

maior volume de vendas. 
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Fig. 83 - Solução Edscha Portugal sem roda de socorro - Projeto X44 – 2007. 

 

Contudo, a Edscha Portugal acredita, que a solução final desenvolvida (Fig. 83) e 

apresentada ao cliente final tem argumentos comerciais muito fracos (a otimização da 

disposição das ferramentas do toolkit existente e de um espaço adicional de arrumação 

não se pode considerar por si só um aumento de prestação para o cliente) e os clientes, 

quase na sua totalidade irão escolher a versão com roda de socorro (que isto sim é um 

aumento de prestação), pois não vão ter qualquer acréscimo de custo devido a esta 

decisão. 
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5.3 A Pareceria entre a Edscha Portugal e a Faculdade de Belas-Artes. 

Foi, com o cenário anteriormente descrito, que a Edscha Portugal identificou o 

departamento de Design de Equipamento da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa, como o mais capacitado em termos académicos para uma parceria institucional 

entre Indústria e Universidade. A vocação para a inovação, a perceção para a avaliação 

ergonómica e funcional dos produtos, a habilidade para a construção de uma coerente 

linguagem estética formal e o entendimento do utilizador final através de análises ao 

mercado, foram argumentos decisivos para uma ligação entre o Design de Equipamento e 

a Engenharia do Produto. 

Desta forma, foram contactados, em 2007, o Professor Paulo Parra, o Professor José 

Viana e o Professor Cristóvão Pereira para uma reunião nas instalações da Edscha 

Portugal com o objetivo de realizar uma pareceria entre as duas instituições para o 

desenvolvimento de um sistema inovador que representasse junto do cliente final uma 

verdadeira mais-valia ao adquirir a viatura sem pneu de socorro. Assim, foi proposto pelos 

docentes da faculdade que se lançasse o projeto aos alunos do quinto ano da licenciatura 

em Design de Equipamento. Estes projetos, seriam avaliados em conjunto entre as duas 

instituições e aos melhores, seria proposto um estágio no departamento de 

desenvolvimento de produto da Edscha Portugal. 

As condições foram de imediato aceites pela equipa de desenvolvimento de produto da 

Edscha Portugal e lançado o brief de projeto nas semanas seguintes. O brief consistiria no 

desenvolvimento de uma solução que pudesse ser instalada no volume disponível deixado 

pela roda de socorro, onde estivessem instaladas as ferramentas de bordo (que são core 

business da Edscha), que respeitasse os restantes requisitos solicitados pelo cliente 

Renault, mas que representasse realmente um aumento de prestação para o cliente final, e 

que este quando fosse confrontado com a possibilidade de escolha entre a versão «com 

roda de socorro» e «sem roda de socorro» ao mesmo preço escolhesse sem hesitações a 

versão «sem roda de socorro» por ter a perceção que esta seria realmente uma mais-

valia. 
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Fig. 84 - Projeto step a side – 2007. 

Por conseguinte, o entendimento da tipologia e enquadramento técnico face ao modelo 

do grupo Edscha, constituiria o objetivo primordial do estágio, não obstante a 

componente prática que o complementa. Posto isto, e mediante a colaboração direta com 

o departamento de desenvolvimento de produto da Edscha Portugal, seria dada a 

oportunidade de empregar, aos estagiários, os conhecimentos adquiridos no âmbito da 

licenciatura em Design de equipamento. 

Os projetos apresentados pelos alunos foram altamente entusiasmantes, com soluções 

realmente inovadoras como a da figura 84, o projeto step a side, realizado pelos alunos 

André Gouveia, Gonçalo Pimenta e Tiago Nunes, em que o pneu e toolkit são elevados ou 

baixos através de um sistema mecânico acoplado a uma motorização já existente no limpa 

para-brisas anterior. Este sistema mecânico, seria constituído por uma roldana e um cabo, 

que em conjunto, possibilitariam a função projetada. Os aspetos ergonómicos, de grande 

relevo, visto a necessidade de transporte do pneu de socorro para o local de substituição, 

foram contemplados através de uma pega e de um acoplamento totalmente livre no eixo 

de rotação do toolkit à roda. 
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5.4 O Projeto Soufflé. 

Posteriormente, e como resultado dos projetos desenvolvidos, foram selecionados dois 

alunos, Pedro Duarte e Ivo Carvalho, para estagiar nas instalações da Edscha Portugal e 

colaborar diretamente com o departamento de Engenharia do Produto daquela instituição.  

Assim, numa primeira fase, foi discutido com os alunos o faseamento e planeamento das 

atividades em função do tempo disponível necessário para a concretização do projeto (Fig. 

85). 

 

Fig. 85 - Faseamento das atividades – Projeto soufflé – 2007. 
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Criar argumentos comerciais, implica, conhecer o target (cliente final), avaliar em que 

circunstâncias o automóvel é utilizado e medir as suas expectativas face ao interface e/ou 

ao papel interventivo do automóvel no seu dia-a-dia, enquanto principal meio de 

transporte. 

Por conseguinte, foi efetuado um inquérito, com o objetivo de compreender de que modo 

os inquiridos lidam no terreno ao serem confrontados com um pneu furado, nos casos em 

que a situação ocorreu. Igualmente, foi realizado, um levantamento de opiniões face à 

atitude de algumas construtoras (como a Renault) que têm vindo a adotar, 

nomeadamente, a supressão da roda de socorro favorecendo a integração de kits 

pneumáticos de reparação, bem como um leque de sugestões para a integração de um 

outro equipamento que viesse ocupar o espaço outrora destinado ao acondicionamento 

daquela roda. 

O resultado, do inquérito, foi deveras surpreendente, principalmente por parte daqueles 

que entenderam verdadeiramente o objeto de estudo. Algumas propostas foram 

descuradas à partida pela sua elementaridade, outras embora interessantes tivessem sido 

preteridas por condicionalismos éticos ou sócio ecológicos. Porém, houve, uma forte 

incidência sobre o assunto do transporte de crianças (que convergiu diretamente com a 

estruturação das perguntas do questionário) resultando em propostas como um espaço 

dedicado exclusivamente ao transporte de objetos por estes utilizados, ou uma cadeira de 

bebé. 

Este, foi, o ponto de partida para uma linha de raciocínio que fundamenta a escolha da 

cadeira de bebé para integrar o espaço reservado para uma obsoleta roda de socorro: 

- Um terço dos clientes compradores de citadinos europeus integra uma faixa etária 

abaixo dos trinta e cinco anos, incluindo onze por cento com menos de vinte e cinco; 

Entre este cliente, o novo Renault Twingo, procura apelar a uma geração enraizada no 

seio urbano, adepta das novas tecnologias e para quem este carro pretende ser tanto um 

reflexo de liberdade, quanto uma extensão do mundo em que vive. 
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- O layout do habitáculo do novo Renault Twingo oferece a mesma simplicidade e sentido 

prático que o seu antecessor, ao mesmo tempo que comunica uma inconfundível sensação 

de bem-estar, segurança e conforto (uma constante nos automóveis franceses), presente 

na versatilidade modular dos assentos e espaços de armazenamento dispostos 

estrategicamente a pensar na joie de vivre dos seus ocupantes. 

Seguidamente, elaborou-se, uma base de dados resultante de uma análise de mercado, 

avaliando potenciais produtos segundo as exigências de especialistas em segurança para 

crianças e passageiros com base nos seguintes parâmetros: instalação e montagem da 

cadeira, altura e peso da criança, acoplagem ao assento da viatura e acessórios. Para além, 

deste benchmarking de produto, foram ainda feitas pesquisas sobre antropometria309 (para 

um limite de idade de 12 meses) e o sistema de ancoragem ISOFIX310. 

Resultado, da síntese, dos elementos recolhidos nas fases anteriores, procurou-se então 

materializar o conceito, recorrendo à ferramenta CAD, de uma forma lógica numa 

primeira proposta criativa sustentada no conceito de modularidade da própria viatura. 

Assim, o acondicionamento da criança estaria assegurado por sete partes de contacto, 

cuja instalação seria concretizada por meio de rotação e rebatimento das mesmas sobre 

um conjunto de eixos e dobradiças metálicas nela contida (Fig. 86) e acondicionado no 

espaço disponível como ilustra a figura 87. 

Contudo, verificou-se alguma relutância face à utilização destes componentes, que 

poderiam comprometer a segurança dos ocupantes e principalmente a da criança, uma vez 

que a instalação/remoção do assento encerra um desgaste, comprometendo assim o papel 

estrutural dos mesmos em caso de colisão. Outros constrangimentos, tais como, o 

elevado número de ações a desencadear para a apropriada instalação deste equipamento 

                                                            
309 É o conjunto de técnicas utilizadas para medir o corpo humano ou as suas partes. – N.A. 
310 A International Organization for Standardization (ISO) introduziu um novo sistema de ancoragem a 
equipar os Child Restraint Systems (CRS). A Norma Internacional ISO 13216-1:1999 estabelece um sistema 
de ancoragem que proporciona um vínculo estrutural rápido e seguro entre a cadeira do bebé (CRS) e a 
carroçaria do veículo, composto pelo encaixe de “garras de retenção” dos braços rígidos existentes na base 
do CRS em engates de ancoragem localizados no veículo (soldados ao chassis deste, quando equipado de 
série) e especifica as exigências requeridas para a homologação desse sistema, servindo de base para a 
elaboração da norma canadiana (CMVSS 201), americana (FMVSS 225), australiana (ADR 34/01) e europeia 
(ECE R44/03). – N.A. 
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no assento traseiro do veículo, ou o facto da combinação de múltiplos materiais (metais, 

plásticos e têxteis) incrementaria o seu custo de produção face à solução vigente. 

    

Fig. 86 - Conceito inicial e estudo de rebatimento - Projeto soufflé - 2007. 

 

Como resultado do amadurecimento da primeira proposta de trabalho, e surgindo 

diretamente dos constrangimentos presentes nesta e num estudo que promovesse uma 

melhor gestão dos espaços (mais especificamente o espaço ocupado pelo toolkit que a 

Edscha Portugal desenvolveu para o novo Renault Twingo), foram contemplados 

equipamentos com elevada compactabilidade. Desta forma terá sido explorada a 

tecnologia de insuflação por forma a ser adaptada ao projeto. 

 

Fig. 87 - Pormenor do espaço disponível na zona formalmente atribuída à roda de socorro – 
Projeto soufflé - 2007. 
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Em virtude da existência de um compressor de ar incluído no kit pneumático, a 

exploração da tecnologia de insuflação aplicada ao projeto ganha um carácter coerente. 

Assim, o compressor, operado através da conexão de tomada de tensão no interior da 

viatura é conectado à cadeira permitindo a sua insuflação, sem obrigar ao recurso de 

meios suplementares. 

Foi então definido, que o novo conceito integraria dois componentes estruturais (costas e 

assento) unidos por um braço telescópico rebatível (Fig. 88) que contém, nas suas 

extremidades laterais, uma calha através da qual este descreve um movimento de 

translação e emite um alerta audível (clic) ao atingir a sua extensão máxima, advertindo 

assim o utilizador para tal facto. 

    

Fig. 88 - Rebatimento e extensão da estrutura da cadeira – Projeto soufflé – 2007. 

  

A calha interna (duas unidades) – fabricada em poliamida PA66 e reforçada com fibra de 

vidro foi a peça mais complexa de projetar e ainda assim a mais importante para o todo: 

para além de proporcionar uma redução de atrito no movimento enunciado, este 

componente iria suster todo o peso da criança, em caso de acidente (Fig. 89). 
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Fig. 89 - Pormenor técnico de calha extensível da cadeira - Projeto soufflé – 2007. 

 

O material empregue nas restantes partes que compõem a cadeira – excetuando o 

sistema de ancoragem ISOFIX, as fitas ajustáveis e os respetivos trincos – seria a poliamida 

PA6. 
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As partes estruturais da cadeira Soufflé estariam reforçadas por ribs (paredes verticais) 

por forma a aumentar a sua rigidez, quando submetidas a tensões ou torções. A calha (Fig. 

89) possui snap-fits que permitem a sua montagem semi-definitiva no espaço para si 

reservado conferindo, também ela, um acréscimo do papel estrutural à parte superior. 

Por cima das partes estruturais foram concebidas duas partes independentes (Fig. 90) com 

uma superfície mais ou menos regular de modo a unir o material insuflável por meio de 

colagem. O sistema de união para com as partes estruturais conta, por sua vez com um 

sistema de clipsagem similar àquele empregue nas calhas e distribuído por quatro pontos 

críticos. 

    

Fig. 90 – Peças superiores e inferiores de suporte do insuflável da cadeira – Projeto soufflé – 
2007. 

 

O movimento do braço (rebatimento/translação) serve única e exclusivamente os 

propósitos de montagem/arrumação, uma vez que o insuflável pode apenas assumir a 

forma pretendida (insuflado) quando o braço estiver completamente estendido e as costas 

da cadeira descreverem, para com o assento, um ângulo superior a 90°. Por esta razão, 

houve a necessidade de criar níveis de altura ajustável (cinco) para as fitas, de acordo com 

a variação da altura da criança, à medida que fica mais velha (Fig. 91). 
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Fig. 91 - Pormenor das fitas ajustáveis da cadeira – Projeto soufflé - 2007 

 

As abas laterais, presentes nas peças superiores da cadeira Soufflé modelam lateralmente 

o insuflável e oferecem apoio lateral para a criança (Fig. 91). 

A cadeira (Fig. 92) contaria ainda com um sistema integrado de cintos por forma a manter 

a criança numa posição cómoda e segura. O sistema é diretamente adaptado das cadeiras 

convencionais, nas quais cinco pontos distintos (cinco direções descritas pelas fitas) se 

unem num fecho localizado em frente da zona da pélvis. Este conjunto pode ser ajustável 

individualmente ou na sua totalidade (quando a criança se encontra devidamente instalada 

na cadeira). Na traseira da cadeira existe um componente que liga ambas as fitas que vêm 

da zona lateral da cadeira, passando pelos ombros, com a fita que sairá na parte frontal da 

cadeira garantido assim a segurança total da criança em caso de impacto da viatura. 
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Fig. 92 - Definição final da cadeira insuflada – Projeto soufflé – 2007. 

 

Foram, desta forma, garantidos todos os requisitos funcionais, ergonómicos, estruturais e 

de segurança exigidos para um equipamento deste tipo e que resultam, como evidenciado 

(Fig. 92), numa coerente linguagem estética. A cadeira soufflé evidencia o exemplo da 

união entre o Design e Engenharia aliando as qualidades de síntese projetual à 

pormenorização técnica. 
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5.5 Considerações Intermédias. 

O panorama atual da indústria automóvel apela à redefinição das estratégias de 

desenvolvimento e reposicionamento do produto, não só ao nível dos construtores, mas 

também de todos os agentes presentes nas redes de fornecimento e desenvolvimento 

tecnológico. O futuro dos fornecedores prevê a integração de soluções conceptuais que 

visam a criação de argumentos comerciais para os seus clientes. A colaboração direta 

entre engenharia e as atividades de Design de equipamento constituem uma forte hipótese 

de reforço para a ação desta estratégia de negócio. 

O desafio lançado pela Renault à Edscha Portugal, no caso da solução modular sem roda 

de socorro, subscreve esta realidade e constituiu o enunciado deste estudo de caso 

desenvolvido pelos alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

Mais do que representar um aumento direto na venda do modelo X44 (novo Twingo), 

este projeto encerra um incentivo para a necessidade de mudar a forma de pensar o 

automóvel (condicionalismos técnicos, humanos, comerciais e socio-ecológicos) bem 

como a abertura aos mercados emergentes. Foi precisamente neste ponto que as mais-

valias da disciplina do Design foram de uma importância decisiva. 

Embora, os resultados, não tenham sido conclusivos no que respeita à premissa dos 

custos de produção (em que medida constitui uma redução dos mesmos, face ao modelo 

Edscha Portugal com roda de socorro), o balanço da parceria entre a Faculdade de Belas-

Artes e a Edscha Portugal foi positivo. Esta ligação institucional serviu em primeiro lugar 

para dotar os alunos estagiários do contacto direto com um ambiente industrial pautado 

pelo rigor tecnológico da construção e por mecanismos económicos cada vez mais 

restritivos. Em segundo lugar, dotou o departamento de desenvolvimento de produto de 

soluções inovadores com o potencial de poderem facilmente ser transformadas em 

vantagens competitivas e argumentos comerciais irrepreensíveis. 
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6 Considerações Finais. 

Ao longo desta dissertação, duas palavras surgiram: Design e Engenharia. Dois conceitos e 

disciplinas diferentes, mas que tanto conseguem conquistar, quando os seus vetores 

apontam na mesma direção. 

A contemporaneidade pós-moderna instalada, consiste no prolongamento de uma 

dinâmica económica iniciada nas últimas décadas do século XIX inscrevendo-se na longa 

corrente da civilização individualista do consumo. No seguimento, de uma lógica do foro 

fordiano, as indústrias e os serviços promovem lógicas de opção e estratégias de 

personalização dos produtos e dos seus preços. Contudo, hoje, é possível ter a perceção 

de que a chave para a competitividade destas mesmas empresas, é a inovação. 

O carácter, competitivo das empresas, deve ter a sua fundação em estratégias de 

otimização de custos e aumento da qualidade, ao longo da cadeia de valor do produto. 

Com efeito, só com o suporte de um conjunto de recursos bem estruturados e 

organizados, é possível partir para a inovação. Ainda assim, e no seguimento desta linha de 

raciocínio, muitas empresas limitam-se a satisfazer as necessidades, conhecidas dos 

clientes, ou a seguir as iniciativas da sua concorrência, sem investir realmente em inovação 

de produto. Todavia, conseguindo poupar os elevados investimentos e custos fixos que 

uma estrutura de investigação e desenvolvimento requer, oferecem uma gama de 

produtos similares à concorrência, realmente inovadora, simplesmente a um preço mais 

reduzido. 

Porém, a ausência de inovação, põe em causa o desenvolvimento sustentado da 

organização, pois traduz-se na obvia estagnação da oferta, induzindo os clientes a preferir 

os novos produtos e serviços da concorrência ainda que a um preço mais elevado. É 

precisamente, esta capacidade, que as organizações atuais necessitam atingir para obterem 

vantagens competitivas, e assim assegurarem a sua sustentabilidade. 
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Assim, conclui-se, que a principal função da inovação, é pois acompanhar ou mesmo 

antecipar a evolução das necessidades dos consumidores e clientes. 

O objetivo desta dissertação, é compreender, de que forma algumas empresas ligadas à 

indústria automóvel, utilizam a estreita ligação entre o Design e a Engenharia no sentido 

de alcançarem objetivos de otimização de custos, qualidade total e inovação de produto. 

Consequentemente, o autor desta dissertação achou relevante compreender, através de 

uma retrospetiva histórica das evoluções estéticas, tecnológicas e materiais da longa 

cronologia das criações Humanas. Este entendimento, permitiu elaborar, uma reflexão 

sobre o desenvolvimento de produto, através do conhecimento tácito. Contudo, muitos 

dos objetos que fazem parte da modernidade contemporânea, nunca poderiam ter sido 

produzidos sem o suporte do conhecimento científico. No entanto, foi possível concluir, 

que a evolução tecnológica nem sempre depende da ciência. Foi então, a partir da 

fundação da produção em série, no inicio do século XX, que é criada a necessidade da 

aproximação das duas disciplinas: o Design e a Engenharia. 

No intuito, de compreender, a forma como a Engenharia complementa e suporta a 

atividade projetual, investigou-se o processo de Design. Na realidade, os diferentes 

processos de Design, não são mais do que tentativas de descrição de toda uma 

sistematização da atividade projetual. Assim, é através, da segmentação das atividades e 

das suas interligações, que é possível assimilar as relações e tensões entre as diferentes 

etapas, constituintes dos diferentes processos de Design. Por conseguinte, só desta forma, 

seria possível evidenciar onde, quando e como a Engenharia pode estar presente. 

Interpreta-se assim o Design como processo e como disciplina criativa por excelência, 

mas que, sem o suporte da Engenharia pode facilmente cair num vazio de factibilidade. Ou 

seja, esta dualidade, na afinidade projetual das duas disciplinas é encarada de uma forma 

complementar e nunca de uma forma isolada ou conflituosa. 
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Conclui-se, assim, através dos casos de estudo apresentados que, com a rápida evolução 

tecnológica e a feroz competitividade existente no ramo da industrial automóvel, a 

Engenharia está, desde à muito tempo bastante ligada ao processo de Design. 

São assim, apresentados e discutidos dois Estudos de Caso. Duas empresas, que embora 

diretamente ligadas ao desenvolvimento de produto para a indústria automóvel, se 

posicionam de uma forma substancialmente diferente. De facto, a Italdesign, fazendo 

desenvolvimento completo de viatura, cedo compreendeu que a ligação entre o Design e 

a Engenharia lhe poderia trazer uma forte vantagem competitiva. Esta vantagem, foi de tal 

maneira expressiva, que a Italdesign influenciou de forma irrepreensível o produto 

automóvel como o conhecemos hoje. No entanto, o papel da Engenharia na Italdesign, 

não é apenas parte integrante do seu processo de Design, mas também um serviço 

transversal a todas as áreas suportando-as tecnicamente e contribuindo com sucesso para 

o cumprimento dos diferentes compromissos com os seus stakeholders311. 

No Estudo de Caso da Edscha Portugal, retrata-se uma empresa, que desenvolve sistemas 

a integrar na viatura e coloca-se como fornecedor de primeira linha (tier 1) da indústria 

automóvel. Como foi, investigado e discutido, a Edscha utiliza um processo de Engenharia 

do Design formulado exclusivamente para os fornecedores da indústria automóvel – o 

APQP. Este processo de Design, bem como a norma QS9000, tiveram a sua origem em 

investigações feitas à indústria automóvel japonesa na década de oitenta e noventa através 

dos grandes construtores americanos, Ford, General Motors e Chrysler. Estas comissões, 

de investigação, são por sua vez fruto de uma vantagem competitiva criada pelo Japão, 

assente na ideia de qualidade total do produto. Desde o processo criativo de inovação até 

ao fabrico em série, as equipas de Designers e Engenheiros japoneses, trabalham focados 

num só objetivo: desenvolver e fabricar produtos inovadores com a melhor qualidade 

possível. 

  

                                                            
311 É uma entidade ou conjunto de entidades que pode afetar ou serem afetados pelas ações de uma 
empresa como um todo. – N.A. 
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Por conseguinte, através deste estudo de caso, é mostrado o processo de 

desenvolvimento de produto através das recomendações APQP. Neste processo, torna-se 

bem evidente o necessário (e quase obrigatório) contributo, da Engenharia para os 

objetivos de qualidade total do processo de Design. 

A pareceria entre a Faculdade de Belas-Artes e a Edscha Portugal para o desenvolvimento 

de produto no sector automóvel, veio demonstrar, através do cumprimento dos objetivos 

definidos inicialmente, que a estreita colaboração entre o Desgin de Produto e a 

Engenharia reproduz uma necessidade eminente para a ideia de inovação, qualidade e 

consequente competitividade das empresas. Embora, os resultados, não tenham sido 

conclusivos no que respeita à premissa dos custos de industrialização e produção, é 

possível concluir que o balanço desta parceria foi muito positivo tendo ambas as 

instituições enriquecido com este projeto. A possibilidade do contacto direto dos alunos 

com um ambiente industrial e tecnológico por um lado, a integração do pensamento de 

Design na Engenharia por outro, constituiu a dualidade evidenciada nesta pareceria. 
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7 Iconografia. 
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Editora, 1987.). 
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– Giorgetto Giugiaro & Fabrizio: Italdesign. Milano : Automobilia s.r.l. , 1999. ISBN 

88-7960-103-2.). 

Fig. 38, 39, 48, 49 (VANN, Peter – Design by Giugiaro. Estugarda : Motorbuch Verlag 

, 2005. ISBN 3-613-02573-6.). 
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