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RESUMO 

O mercado automobilistico atual esta sofrendo constantes modificações, uma diversidade de 

novas marcas com designs inovadores que chamam a atenção do consumidor. Tudo que existe 

hoje muda amanhã, conceitos são alterados trazendo novas teorias e realidade. O conceito de 

imagem corporativa e imagem de marca deve ser difundido dentro da empresa de forma a 

transmitir esta para o cliente. É necessário também entender o quanto a emoção influencia no 

produto.  Com isso as empresas precisam se reestruturar para se manter no mercado, buscando 

novas formas de administrar seus negócios, e juntamente promovendo melhores interações 

entre áreas, por exemplo a relação entre design e engenharia. É necessário também que as 

empresas façam um planejamento mais inteligente para seus custos com projetos, melhorando 

as relações mencionadas anteriormente e assim evoluir com mais agilidade e liberdade nos 

projetos para que o mercado seja conquistado pelo seu produto ou serviço. Neste contexto, 

esta monografia apresenta alguns do problemas entre design e engenharia e uma possivel 

solução para a melhoria destas interações. 

 

Palavras-chave: mercado automobilistico. Imagem corporativa. Design emocional. Design e 

engenharia. Custo. Redução de custo inteligente. 



 

 

ABSTRACT  

The current automobile market is suffering constant modifications, a variety of new brands 

with bold designs that draw consumer attention. Everything that exists today changes 

tomorrow, concepts are changed bringing new theories and reality. The concept of corporate 

image and brand image should be distributed within the company so as to convey an image to 

the client. Must also understand the concept of emotional design and its 3 levels of 

stimulation, visceral design, behavioral design and reflective design. With that companies 

need to restructure to stay in the market, seeking new ways to run their businesses, and 

together promote better interactions between areas, for example the relationship between 

design and engineering. It also requires companies to make smarter planning for your project 

costs, improving relationships mentioned above and thus evolve faster and freedom in 

projects for the market to be conquered by your product or service. In this context, this 

monograph presents some of the problems between design and engineering and a possible 

solution for improving these interactions. 

 

 

Keywords: automobile market. Corporate image. Emotional Design. Design and engineering. 

Cost. Smart cost reduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do Curso de Especialização em Engenharia Automotiva da Escola de Engenharia 

Mauá foram abordados diversos assuntos de diversas áreas correlacionados para o 

desenvolvimento de um produto. E harmonizar todas estas idéias durante o desenvolvimento 

de um novo produto é um desafio constante que a indústria automotiva brasileira precisa 

enfrentar. 

Esta monografia apresenta um estudo acerca dos desafios internos e externos da indústria 

automotiva brasileira desenhar, desenvolver e vender seus produtos no mercado interno 

brasileiro, o qual está em constante metamorfose devido as inúmeras inovações tecnológicas e 

designs cada vez mais agressivos. 

No mercado atual, é fato que os produtos estão se tornando muito parecidos, principalmente 

em termo de tecnologia, possibilitando o desenvolvimento de produtos com diferenças 

minimas. Tornando a aparencia, um quesito indispensável para o sucesso nas vendas.  

É importante ressaltar que as empresas precisam saber o que leva um consumidor a comprar 

tal produto. É fato que, a marca do produto afeta em muito na decisão de compra, e essa 

marca esta ligada diretamente na imagem corporativa. Esta imagem corporativa precisa ser 

forte.  

Figura 1 – Escolha 

 

FONTE:http://colunas.revistapegn.globo.com/oprimeiroanodaminhaempresa/2012/11/29/escolha-

bem-as-batalhas-que-quer-enfrentar/ 

DRUKER(1999) alerta que , um dos grandes desafios gerenciais  a serem enfrentados pelas 

organizações no seculo XXI, é a necessidade de estarem preparadas  para agir em um 

ambiente de mudanças celebres e constantes . Isto é, as empresas precisam ser receptivas a 
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inovações em todos os aspectos, visualizando essas  novas situações como oportunidades, de 

forma a torná-las eficazes dentro e fora da organização. Só assim, elas conseguirão garantir 

sua sobrevivência num mercado altamente competitivo.   

Neste contexto, o principal objetivo desta monografia é mostrar algumas das principais 

dificuldades encontradas internamente entre as áreas de Design e Engenharia e encontrar um 

caminho no qual ambos se juntem da melhor forma possivel. 

Para isso, devemos entender os dois lados e em quais etapas cada um pode ceder, ou deve se 

sobrepor para que o desenvolvimento de um novo produto possa ser feito de maneira que o 

consumidor final deseje ter este produto.  

Os estudos serão apresentados em capitulos relacionando alguns fundamentos teóricos, 

conceitos de imagem corporativa, design emocional. E posteriormente será introduzido alguns 

casos de divergência entre Design e Engenharia na elaboração de novos projetos. 

A metodologia aplicada neste estudo foi a elaboração de um referencial teorico através de 

pesquisas bibliograficas e entrevistas com profissionais da área. 
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2 IMAGEM CORPORATIVA  

O mercado automobilístico atual está altamente competitivo, e os desafios das empresas não 

são poucos, nem tampouco fáceis. É de suma importância manter os clientes já conquistados, 

aumentar a participação no mercado conquistando novos clientes e, não menos importante, 

obter lucro. Surge, então, a necessidade de criar e manter uma imagem corporativa forte para 

se destacar dos concorrentes, fixar-se na mente do consumidor, e consequentemente se tornar 

desejado e garantir uma posição segura no mercado. 

Independente da forma que ocorra, toda empresa desenvolve uma imagem no campo em que 

atua, e todo o processo de marketing está ligada a uma imagem corporativa forte, e necessita 

de uma fonte para sempre ter a atenção do consumidor, como podemos ver na figura 2. 

Figura 2 – Imagem Corporativa 

 

FONTE: http://www.bazeggio.com.br/blog/15-gestao-de-pessoas/760-saiba-dos-principais-conceitos-

da-educacao-corporativa- 

Tratando-se do conceito de imagem corporativa, BAXTER(2000) sustenta que a imagem 

corporativa é tudo o que o consumidor percebe de uma empresa e consequentemente, a 

maneira como ele a conceitua. Ela resulta de todas as ações da instituição e pode ser 

considerada o coração do sucesso empresarial. Analisando-se a missão e o posicionamento da 

empresa também é possível determinar e configurar a sua imagem corporativa. 

A imagem corporativa é construída na mente do consumidor através de todo um conjunto de 

ações que a empresa tem ao longo de sua trajetória, através de seus serviços e produtos, 

marca, embalagem, publicidade, atendimento junto ao consumidor, ente outros.  
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Imagem corporativa também é responsável por transmitir os valores da corporação, 

diferenciando-se dos demais produtos similares no mercado e adotando uma atitude favorável 

e que influencia nas decisões de compra. 

É importante também destacar a imagem de marca, que na visão de marketing, é o conjunto 

das percepções em relação  a um produto ou serviço prestado por uma empresa, tal como 

tamanho, objetivos, postura no mercado, qualidade, volume de produção e faturamento, 

rentabilidade, e contemporaneidade. 

Por ultimo a identidade corporativa, ela compreende os meios que uma empresa dispõe para 

se identificar com seu publico. A empresa planeja sua identidade para construir uma imagem 

de valor na mente do publico, juntamente com outros fatores, tais como ambiente cultural e 

social, como se fosse um quebra-cabeça, figura 3. 

Figura 3 – Quebra-cabeça da imagem e identidade corporativa 

 

FONTE: http://www.empresassa.com.br/2012/02/fipecafi-tem-inscricoes-abertas-para_24.html 

Voltando para a imagem corporativa, após mostrar suas definições e fazer as diferenciações 

necessárias para seu correto entendimento, é importante mostrar o que a compõe e contribui 

para seu sucesso ou fracasso no mercado. 

A imagem corporativa não é composta somente de elementos visuais, além de estabelecer a 

personalidade da empresa e sua proposta de valor, transmitir essa personalidade e comunicar 

um poder emocional, ela também é formada por todo um trabalho de comunicação e fluxo de 

informação . 
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A projeção de uma imagem corporativa no mercado de trabalho é um processo complexo, 

abrange diversas variáveis, tais como produto, serviços, recursos humanos, e identidade 

corporativa, e este processo exige um alto grau de envolvimento e supervisão.  

Constituem o produto: características, desempenho, conformidade, durabilidade, facilidade de 

manutenção e estilo. Do serviço, podemos citar: entrega, instalação, treinamento do 

consumidor, serviço de consultoria, consertos. Sobre recursos humanos: competência, 

cortesia, confiabilidade, orientação para o cliente, e comunicação. E por ultimo, identidade 

corporativa, ela deve ressaltar os elementos visuais que identificam a empresa, além  de 

mídia, atmosfera e eventos. 

O desenvolvimento da imagem corporativa deve ocorrer de maneira integrada, evitando a 

comunicação descontinuada gerando parâmetros para que a imagem corporativa possa ser 

identificada corretamente, evitando que o publico-alvo se confunda, absorvendo as mensagens 

de maneira satisfatória. Um dos fatores essenciais na construção desta imagem corporativa é 

feito através do gráfico e produto. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

O desenvolvimento de um produto, é feito em diversas etapas dentro de uma empresa. Para 

este estudo, será feito enfoque nas áreas de Design e Engenharia, ressaltando a importância da 

imagem corporativa, visto anteriormente. 

É necessário que haja uma boa comunicação e estudo entre as áreas envolvidas no 

desenvolvimento de um novo produto, ambas as áreas precisam viver o que é a imagem 

corporativa, e o que ela representa para a empresa, afim de evitar uma distorção desta já 

construída pela empresa em toda sua jornada. Podemos observar esta dependência do trabalho 

em equipe para o correto funcionamento do projeto, figura 4 

Figura 4 – Trabalho em equipe   

 

FONTE: http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?cod_noticia=2846 

A seguir teremos uma breve explicação separadamente de Design, Engenharia, para um 

melhor entendimento do que cada área realiza durante o desenvolvimento de um novo projeto, 

e posteriormente será mostrado alguns confrontos entre as duas áreas. 

 

3.1 DESIGN  

JENS BERSEN (1987), diz que “o design é uma forma de definir a qualidade dos produtos e 

da comunicação da empresa, ativando o gerenciamento de seus recursos criativos e suas 

competências”. Para KOTLER(2000), o design é: 



 

 

15

“uma força de integração entre todas as ferramentas de uma empresa e deve 

trabalhar próximo, principalmente do marketing e da engenharia, além de 

estar em contato com os clientes e a tecnologia. Uma ferramenta para a 

diferenciação competitiva do produto, sendo que, um bom design deve ser 

agradável de ser visto, fácil de ser desembalado, instalado, usado, consertado, 

revendido, abandonado ou descartado”. 

BUCHANAN (1992) entende que o design é uma atividade, ou projeto de criação, recriação e 

avaliação de objetos, presente no cotidiano das pessoas, onde assume diversas formas e opera 

em diferentes níveis, podendo ser aplicada a qualquer área da experiência humana. 

 O design deve ser funcional, buscando o equilíbrio com a forma. KOTLER (2000) 

defende que normalmente confunde-se design com estilo. Ele afirma que para o sucesso do 

projeto de design, é preciso compreender como o mercado alvo recebe e avalia seus 

benefícios e custos correspondentes, uma vez que o bom design atrai a atenção, melhora o 

desempenho, reduz os custos e transmite valor para o mercado pretendido. Portanto, entende-

se que o design é uma atividade tecnológica, que possui fatores limitadores de criação, 

principalmente custos e recursos, distanciando-se de uma atividade meramente artística. 

O design não deve ser ligado somente ao resultado visual de um produto, ele deve ser referido 

como conceito de projeto. Portanto, ao se utilizar do conceito correto do design de um 

produto, trata-se de entendimento mais amplo do que seu resultado estético, relacionando 

todos os aspectos de projetos e processos que culminaram no visual ou criação de um produto 

ou marca. 

 

3.1.1 Design Emocional  

O que é e por que precisamos disto? Por que adoramos ou detestamos os objetos do dia-a-dia? 

Objetos bonitos funcionam melhor que objetos feios? Estas são perguntas que fazemos todos 

os dias, mesmo que sem perceber, e que são explicadas através do design emocional em seus 

3 níveis, visceral, comportamental e reflexivo.  

A emoção desempenha um papel fundamental no comportamento e tomada de decisões.  Isto 

gera uma necessidade de incluir a emoção no processo de design, afim de captar a atenção do 

consumidor e reter seu interesse. Mas devemos esclarecer que é necessário que o design 

também tenha foco na funcionalidade do produto, e não somente sua aparência. Um produto 
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apenas bonito irá chamar a atenção do consumidor, mas não o fará tomar a decisão final de 

comprar se não tiver utilidade, vejamos alguns exemplos abaixo, figura 5 de produtos de uso 

comum e com designs interessantes, tanto aparente como funcional, que auxiliam em algumas 

tarefas das pessoas do dia, como no transito, em um jantar, e até mesmo na hora do lanche. 

Figura 5 – Produtos úteis e funcionais   

    

FONTE: http://pl4nomedio.wordpress.com/2011/08/20/produtos-praticos-e-criativos/ 

O conceito de design emocional tem como objetivo demonstrar que é possível estabelecer 

uma relação com o consumidor, e analisar e decidir quais os sentidos deverão ser despertados 

para esta relação. O design emocional deve associar a estética à funcionalidade, concebendo 

um produto que apele as emoções do consumidor. Segundo NORMAN (2004) existem, a 

nível cerebral, três níveis diferentes que necessitam de estímulos do design, o que resultou na 

divisão do design emocional em 3 áreas de atuação distintas, o design visceral,  

comportamental e reflexivo. 

Ainda citando NORMAN (2004), ele defende que o design visceral: tem como base a 

aparência do objeto, a sua estética e, consequentemente, pretende desencadear no consumidor 

um impacto emocional e instintivo, desencadeando dessa forma uma ação correspondente. O 

design comportamental: foca na experiência do consumidor com o produto, bem como a 

usabilidade e performance oferecida pelo produto. O enfoque no design comportamental é 

dado à averiguação das necessidades do consumidor e seu preenchimento. O design reflexivo: 

relaciona-se com o significado do produto e sua utilização. Pretende-se apelar às memórias 

pessoais do consumidor e suas emoções subjetivas para atraí-lo.  

Veja na figura 6, exemplo de como o design pode afetar diretamente o emocional do 

consumidor. Nesta figura, é mostrado o carro como se fosse o rosto de uma pessoa e 

instintivamente mostra a personalidade ou até mesmo a emoção instantanea do consumidor ao 

comprar o carro naquele momento. 
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Figura 6 – Seu Carro, Sua Personalidade 

 

FONTE: http://www.noticiasautomotivas.com.br/o-design-e-a-protecao-pessoal/ 

3.2 ENGENHARIA 

Por definição, engenharia é a ciência e a profissão de adquirir e de aplicar os conhecimentos 

matemáticos, técnicos e científicos na criação, aperfeiçoamento e implantação de utilidades, 

tais como materiais, estruturas, maquinas, aparelhos, sistemas ou processos, em uma 

infinidade de áreas, que realizem uma determinada função ou objetivo. Na figura 7, podemos 

ver algumas areas de atuação da engenharia. 

Figura 7 – Engenharia e suas áreas 

 

FONTE: http://www.creditouniversitario.com.br/dicaspravaler/2012/04/engenharia-qual-cursar/ 
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Do latim ingenium é uma pessoa com formação técnico-científica que o torna capaz de 

resolver problemas tecnológicos, práticos, e muitas vezes complexos, ligados a concepção, 

realização e implementação de produtos, sistemas ou serviços. 

Na indústria automobilística, o engenheiro é responsável, em parte, pelo desenvolvimento de 

produtos que visam atender a requisitos legais de segurança e políticos, e também 

características que visam o conforto (ruído, vibração e dureza), dinâmica do veículo, 

segurança, desempenho, ergonomia, consumo de combustíveis e emissões de combustíveis, 

durabilidade e corrosão, climatização, facilidade de condução, custo, viabilidade de produção  

enfim, aspectos que agrade ao consumidor, todo este estudo e desenvolvimento feito através 

de seu conhecimento técnico. 
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4 DESIGN X ENGENHARIA 

Agora chegamos ao ponto que precisamos juntar todas as informações anteriores para 

entender o motivo deste trabalho. Vimos anteriormente, em teoria, assuntos relacionado ao  

desenvolvimento de projetos, imagem corporativa, design e engenharia, todos esses  precisam 

estar bem entendidos para que possamos progredir com esta monografia. 

Na imagem corporativa, podemos entender o quão importante é a imagem que a empresa e o 

produto precisam passar para o cliente, esta imagem é construida através de todo um conjunto 

de ações ao longo de sua trajetoria e da comunicação que existe entre cliente e empresa. 

Geralmente é feita através do seu produto ou serviço, além das ações da empresa num todo, 

como missão e posicionamento da empresa, publicidade, atendimento ao consumidor, entre 

outros. Uma imagem corporativa forte é responsável por transmitir os valores da corporação, 

diferenciando-se dos demais produtos similares e que acabam por influenciar nas decisões de 

compra. 

Como já visto anteriormente, o desenvolvimento de um produto é feito em diversas etapas, 

passando por todas as áreas da empresa, até chegar ao produto final. Neste trabalho estamos 

destacando as atividades entre Design e Engenharia, que através de diversas reuniões e 

estudos chegam a um resultado final que deve agradar ao consumidor final, na forma de 

vendas e satisfação. 

O Design é uma das áreas responsáveis por realizar o projeto, seja de um novo produto ou de 

uma atualização do produto já existente. Não podemos confundir design com estilo, é muito 

mais do que isso. Resumindo o design deve ser funcional, buscando equilíbrio com a forma, o 

design deve ser uma atividade tecnológica, com fatores limitadores de criação, distanciando-

se de uma atividade meramente artistica, ele precisa ser referido como conceito de projeto. 

Abrangendo um pouco mais o sucesso de um produto, vamos relembrar um pouco do design 

emocional. Para isso, devemos entender que a emoção tem um papel fundamental no 

comportamento e nas tomadas de decisões. E com este papel, devemos trabalhar com os 

ceonceitos de design emocional, e incluir tudo isto no processo para captar o interesse do 

consumidor. O design emocional deve associar a estética à funcionalidade. 
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A engenharia é uma ciência em que se aplica os conhecimentos matemáticos técnicos e 

científicos na criação, aperfeiçoamento e implantação de produtos e serviços. Na indústria, da 

mesma forma que o design,  

Em vista desta visão, e vivenciando um mercado atual de concorrência agressiva, no qual 

temos cada vez mais produtos muito parecidos, devido ao avanço da tecnologia, é necessário 

reforçar que é de suma importância destacar seu produto dos demais e para isso, é necessário 

todo um trabalho em equipe (figura 8). 

Figura 8 – Trabalho em equipe 

 

FONTE: http://www.saiadolugar.com.br/marketing/as-5-etapas-que-o-cliente-passa-antes-de-comprar-

seu-produtoservico/ 

Um dos pontos mais fortes para este destaque perante as demais marcas, alem da imagem 

corporativa que empresa já dever ter consolidada para todos, é o primeiro impacto que este 

produto causa no consumidor, este primeiro impacto causado pelo design, o design 

emocional, a interface homem/máquina, o estilo com funcionalidade, aquele impacto que nos 

proporciona um sentimento agradável, de querer possuir, de desejo, de mostrar determinado 

produto. Este é um dos ponto que a empresa mais precisa trabalhar.  

Na indústria automobilística, este conceito é, em grande parte, responsabilidade da área de 

Design do Produto. São os designers os responsáveis por dar vida as informações recebidas 

das demais áreas da empresa, por exemplo marketing. São eles que dão forma as ideias 

estudadas na concepção de um novo projeto. O design precisa entender o que o cliente quer e 

precisa ter, ele precisa filtrar as informações, entender como o produto vai chegar ao cliente. 
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Em conjunto com o Design, em especial Engenharia, esta interação que vamos estudar neste 

caso, precisam trabalhar lado a lado para o desenvolvimento daquele produto que vai ser 

lançado para conquistar o mercado, conforme já discutido anteriormente, e é neste momento 

que ocorrem os conflitos de pensamentos e interesses de cada área. Hora por divergencias de 

opiniões, hora por “invasão” de função. 

O designer, como dito anteriormente, tem a responsabilidade de projetar a interface 

homem/máquina, ou seja, tudo que entra em contato com o consumidor ou fica ao seu 

alcance. O designer não só pode como deve fazer tudo o que puder para melhorar a vida do 

consumidor, até dar as diretrizes de como um produto deverá ser feito, tais como dimensão, 

ergonomia, campo de visão, escolha de materiais. Estas são algumas das atribuições de um 

designer, e nada mais justo que deixar cada profissional com sua competência. Vendo o 

engenheiro como companheiro inseparável do designer em todo projeto, entramos então na 

questão interativa onde ocorrem as divergências. 

É necessário entender que existe uma barreira delimitando até onde cada profissional pode 

avançar, obviamente existem produtos, ou parte, que um designer pode fazer de forma 

completa, sem a necessidade de ajuda técnica do engenheiro, e o mesmo vale para o 

engenheiro, mesmo sendo uma profissão dedicada ao cálculo, pode realizar com maestria 

diversas tarefas da área de design.  

Por este motivo, devido as habilidades de cada um terem semelhanças e em muitos casos 

afetar a atividade do outro, as divergências ocorrem. Vez por falta de informação, vez por 

querer fazer a função/competência do outro, vez por divergência de opinião, vez por custo 

adicional ao projeto. 

Falta ou atraso nas informações é um item muito comum durante o projeto, em alguns casos, 

este atraso ou falta de informação afeta no desenvolvimento de peças, e ocasiona as brigas 

internas entre áreas.  

Há casos em que o design obtido para o projeto, apesar de excelente no visual, é inviável para 

manufaturar, ou até mesmo desenvolver novas tecnologias de ferramentas para atender ao 

requisitos destas linhas do design, ou ainda, visando o consumidor, encarece em muito a 

revisão periódica, dificultando a manutenção de itens primários, por exemplo troca de 

lâmpadas. 
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Para enfatizar este tipo de problema enfrentado entre as duas áreas, foram feitas algumas 

entrevistas com profissionais das áreas de Engenharia e de Design. As três primeiras 

entrevistas foram feitas com profissionais da engenharia e a ultima feita com 2 profissionais 

do design.  

A primeira, o engenheiro da peça, no caso o painel do teto, precisava corrigir um problema no 

painel durante a montagem na planta. Após feita montagem e pontura do veículo, ao passar 

pela estufa, o painel se deslocava devido ao calor desta fase da montagem, ocasionando um 

efeito bolha no teto do veículo. Para solucionar o problema, ele fez um estudo para que fosse 

feito alguns “ribs” no teto, porém o design recusou esta solução, e ao final das discussões, o 

engenheiro precisou aumentar a espessura da chapa do painel do teto, e por consequencia, 

aumentando a massa do veículo. A segunda entrevista foi feito com o engenheiro responsável 

pelo painel de instrumento, o mesmo relata problemas de definições de itens de acabamento 

durante as fases iniciais de projetos, o time de design geralmente sempre visando melhor 

qualidade visual, enquanto a engenharia tende a escolher designs já conhecidos ou menos 

inovadores, por já terem performance conhecida e terem menor risco de desencadear 

problemas de engenharia durante as fases  de testes e validação.NA terceira entrevista, com o 

engenheiro do volante, o mesmo relatou a dificuldade de aprovação de aparência final do 

couro do volante. Em uma primeira fase, a aparência do couro foi aprovada, porem após 

montagem no volante, durante o processo de costura, o couro é esticado, diminuindo a 

visibilidade da textura. Neste caso, pela falta de tempo para novo estudo, o design acabou 

aprovando a textura mais fina. A quarta entrevista, feita com dois profissionais de design, 

pode se considerar mais um bate papo para entender como as informações entram e saem do 

design, as atividades internas, etc. Como é feita a comunicação entre engenharia e design, 

quais são os problemas enfrentados cada vez que é solicitado um novo estudo de superfície, as 

diferenças entre o processo virtual e fisico para o aspecto final do produto. 

 

Em vista de custo do projeto, um dos itens mais críticos dentro da empresa, muitas vezes o 

design é barrado pela engenharia, por acrescentar custo ao desenvolvimento das peças 

envolvidas, pode-se incluir neste custo, o aumento de massa, horas de estudo e 

desenvolivimento, ferramental, facilidade de produção, manufatura, tecnologia, etc. O custo é 

muito importante para um projeto, toda empresa visa ter lucro, sem lucro a empresa não 

funciona. Por este motivo, reduzir ao máximo o custo do projeto é um item sempre discutido 
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nas fases de desenvolvimento, mas devemos frisar que esta redução de custo deve ser feita de 

maneira inteligente para não prejudicar o projeto com um lançamento de um produto que não 

vai agradar ao consumidor, como já visto anteriormente em design emocional. Esta redução, 

por si só, não pode ser um item determinante para amarrar o design de um projeto, é 

necessário analisar o quanto de retorno, quanto de valor agregado este investimento terá de 

retorno para a empresa, seja vendendo mais, ou mais caro. 

Mudando o rumo, vamos falar de custo, mas na forma de investimento, e não de gasto. 

Voltando para o lado do design do projeto, vamos entender a importância de se investir no 

design para um retorno. Como já abordado anteriormente, estamos em um mercado cada vez 

mais competitivo, e tornam-se fatores decisivos para a sobrevivência e destaque na empresa 

neste meio, a credibilidade da imagem da empresa e a qualidade de seus produtos. Não basta 

ser bom, é preciso parecer bom. 

Através do design, as pessoas passam a ver a empresa como inovadora, moderna, 

contemporânea, tornando-se uma campanha de marketing  sustentável, apenas através da 

mensagem que o produto e empresa passam para o consumidor. E além desta atração do 

consumidor, o design também deve fazer com que o produto sejam desenvolvidos com 

economia através de estudos que priorizam o melhor custoxbeneficio. 
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5 MÉTODO 

O metodo utilizado para a conclusão desta monografia foi basicamente o estudo das 

bibliografias e referencias mencionadas, alem de entrevistas com profissionais das áreas de 

design e engenharia da General Motors do Brasil Ltda. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O objetivo desta monografia foi observar a relação entre Design e Engenharia durante 

o desenvolvimento de um projeto, citando alguns casos de interações entre Design e 

Engenharia. 

O grande impasse sobre estas discussões, muitas vezes vem devido aos custos do projeto. A 

engenharia está sempre trabalhando no projeto e em paralelo estudando formas de reduzir 

custos, ou pelo menos manter o custo determinado, sem entender que investindo um pouco 

mais no projeto, o retorno pode ser maior, ou vendendo mais ou mais caro, desde que o 

produto final seja algo que o consumidor deseje ter. 

Mostrou-se através de pesquisa bibliográfica que tanto design como engenharia se difundem 

na imagem corporativa, e são áreas capazes de explorar e demonstrar o diferencial 

competitivo no mercado automobilístico atual, auxiliando a posição da empresa no mercado, 

além de agregar valor a produtos e serviços. 

Em pesquisa feita sobre o estagio atual da incorporação do design na indústria brasileira, 

elaborada pela CNI, em 1998, mais da metade das empresas entrevistadas apontaram que 40% 

dos seus produtos incorporaram design nos últimos anos e obtiveram sucesso, tendo impacto 

de 72% no aumento das vendas ante 18% no aumento no custo do projeto. 

Por tanto, o custo–beneficio, seja, talvez, o fator mais importante para a empresa se posicionar 

no mercado. No qual a competição não é somente preço, tecnologia ou qualidade, mas 

também o design e estilo vibrante, cativante, que vai fazer com que o consumidor deseje ter e 

mostrar tal produto. Portanto é imprescindível introduzir este custo adicional no projeto para 

que o design e engenharia  possam desenvolver produtos com tais diferenciais, tornando o 

produto referencia no mercado, desejado pelos consumidores e temido pela concorrência. 

O que a empresa precisa estudar, é o fato de que sem investimento em novas tecnologias, 

design, engenharia, com o tempo seus produtos ficam defasados perante a concorrência, e 

passa a perder mercado. Muitas vezes, o fato de evitar investir hoje pode ocasionar no 

prejuízo amanhã. 
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Para um futuro estudo, pode-se aprofundar mais em uma nova solução para melhorar os 

investimentos e custos de projetos da empresa. 
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