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DESIGN INDUSTRIAL 

 Acredito que em algum lugar você já ouviu falar na palavra “design”. De repente você 

está assistindo um comercial de televisão que fala do novo design da escova de dentes, lê um 

anúncio do novo design do fusca, vê o novo design da garrafa de refrigerantes, passeia pelo 

shopping e fica amarrado no design de um tênis. 

                

 Então você pode estar  pensando que, para que um produto possa existir, alguém deve 

ter imaginado sua existência, quem sabe deve ter desenhado no papel a sua forma, as suas 

cores, o material no qual poderia ser produzido, sua textura, etc... 

 Pois bem, design é uma palavra que teve sua origem na Alemanha como “gestalt”, ou 

seja forma,  projeto ou desenho anterior à execução de uma idéia. Em linhas gerais, o design é 

tudo aquilo que torna uma coisa ou produto do cotidiano mais usável ou desejável. 

                                     

Mas o que é o Desenho? O Desenho, neste caso, é definido como a concepção e planificação 

de todos os produtos elaborados pelo ser humano: buscando ordenar o seu entorno ao 

remodelar os materiais naturais com o fim de satisfazer suas necessidades e alcançar os seus 

propósitos, portanto, o desenho é considerado um instrumento para melhorar a qualidade 

da vida das pessoas. 

 



O DESENHO INDUSTRIAL EM NOSSO COTIDIANO 

Vamos imaginar que estamos em um supermercado e queremos comprar um 
shampoo , há vinte anos atrás isto seria fácil, mas hoje nos deparamos com uma quantidade 
imensa de produtos para cabelos que ficamos confusos na hora de comprar. Então, como um 
produto pode se diferenciar e chamar a atenção do consumidor para determinada marca? 

Fazendo com que o produto, além de cumprir bem sua função específica, atraia pela 
beleza, pelo estilo inusitado, identificando-se com o jeito de ser do comprador. Ou seja, pelo 
design. 

Mas será que design é só isso? Uma nova embalagem ou um novo desenho para o 
produto? Por que será que o ser humano adora coisas belas?  Será que o design pode 
contribuir para construir um mundo melhor?  

 A princípio o homem começou a produzir objetos e ferramentas movido pela 

necessidade de sobrevivência e para  poder facilitar o trabalho, procure imaginar o primeiro 

machado, as primeiras vasilhas de cozinha, os primeiros calçados... mas a criatividade, a 

imaginação e a curiosidade humana nunca pararam e se buscarmos através da história de 

alguns objetos, veremos como eles evoluíram através da história, só para ilustrar, vamos 

utilizar aqui o exemplo da cadeira. 

                           

Cadeira egípcia                                                           Cadeira William Morris - 1882 

          

Cadeira chinesa                                    Grete-Jalk - 1963 



 Inicialmente, todos os objetos eram produzidos de maneira artesanal, vamos imaginar 

que se eu quisesse possuir um sapato na Idade Média, eu teria que encomendar-lo a um 

sapateiro que iria confeccionar-lo para mim. Vale lembrar aqui, que este artesão quando 

produzia um objeto ou ferramenta, realizava sua produção de forma integral, isto é, no caso 

do sapato, ele imaginava ou desenhava um calçado, selecionava e curtia o couro, cortava as 

medidas adequadas e costurava o calçado artesanalmente... porém esse processo encarecia o 

produto, fazendo com que grande parte da população não tivesse acesso a esses produtos. 

          

 A partir dos processos da  produção e divisão do trabalho que estabeleceram a partir 

da Revolução Industrial, o desenho, isto é, a concepção e planificação dos objetos, se afastou 

do tradicional sistema de produção artesanal, separando então, a fase de invenção do objeto 

da etapa de fabricação do mesmo. Além disso,  o sistema de produção em série com que 

funcionam as fábricas, substituiu a produção artesanal, reduziu o preço dos objetos e deu 

origem ao desenho moderno ou seja ao designer industrial. 

 

O conceito de designer pode abranger desde embalagens até meios de transportes 

públicos, o figurino de um artista, a organização de um espaço comercial, passando por 

eletrodomésticos, automóveis, utensílios, ferramentas etc. 

Além do Desenho  Industrial, também temos  o desenho Gráfico, o desenho de Móveis, 

o desenho na Indústria Têxtil (tecidos), o desenho de Moda, etc. 

Mas que fenômeno é esse, que eleva desenhistas de produtos e de imagens 

corporativas  ao nível dos grandes artistas da humanidade? Pode um “refrigerante” ser mais 

conhecido que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Sem precipitar respostas, vamos conhecer 

um pouco dos princípios básicos para a criação de um produto, os desafios de um designer e a 

história do desenho industrial. 

 

O Designer Industrial é o profissional que cria e recria objetos para sua produção, 

distribuição, comercialização e uso, resolvendo problemas tanto funcionais como estéticos e 

comunicativos. Incorpora tecnologias ao utilizar novos materiais e avançados sistemas de 

produção. 



ELEMENTOS DO DESENHO INDUSTRIAL 

A FORMA 

 Hoje, a forma é mais importante que a função, a forma atraente de um produto, pode 

se tornar um ícone na imaginação coletiva. Uma forma pode ser geométrica ou orgânica, as 

três formas geométricas básicas são: Círculo, Quadrado e Triângulo e as formas orgânicas 

podem ser encontradas em diversos fenômenos naturais, como líquidos, estruturas vegetais, 

etc.  

 Muitos desenhos nascem da observação das formas  encontradas na natureza. Os 

desenhistas mais criativos podem idealizar novas formas a partir da combinação entre as 

linhas orgânicas de uma planta e sua adequação ao desenho do produto a ser desenvolvido. 

 Muitas vezes, a observação nas formas e estruturas de  microrganismos aquáticos, 

podem produzir  novas formas de desenhos hidraúlicos, etc. 

                  

 Vale a pena, um olhar atento para a forma de um inseto, sua estrutura, suas cores, sua 

textura... São informações que colaboram  na solução de problemas de forma e estética na 

produção de objetos.... 

 

FORMA E DESENHO  

Volto a insistir, uma das chaves  fundamentais para a  criação de um novo produto é a 

percepção das formas. Partindo da forma esférica, vejamos alguns exemplos de  sua 

manifestação na natureza.... 

                                                   



     

                       

       

     

              



A partir de estudos da forma esférica ou circular e suas estruturas, podemos utilizar a 

imaginação para fazer combinações e criar novas formas....  

 

 

Que  nas mãos de um designer, podem originar novos produtos... 

                    

                                  



        

                   

 

FORMA E FUNÇÃO 

 A forma escolhida deve estar aliada a função do objeto desenhado, ou seja quanto 

mais adequado for à sua função, (idéias de utilização, conforto, etc),aliada a beleza das linhas, 

ao material utilizado, suas cores e textura. Mais êxito terá. 

                                   



MATERIAIS DE PRODUÇÃO 

 O desenhista precisa saber quais as propriedades dos materiais  a serem utilizados, 

para que eles sejam adequados  ao produto e também descobrir novos modos de utilização a 

partir de suas qualidades: dureza, suavidade, resistência, rigidez, flexibilidade, etc.... 

                  

Embalagem tetrapak                                            Escova Dental em Acrílico 

 

 

Capacete “Tex” em Fibra de Carbono 



PODE UMA CANETA ESFEROGRÁFICA, SER CONSIDERADA ARTE? 

 Sabemos que hoje em dia, no mercado de trabalho em empresas de ponta e altamente 

competitivas, o designers são mais bem pagos e admirados do que engenheiros e 

administradores. Em uma sociedade capitalista, onde o mercado é quem  determina 

tendências de moda e de comportamento, o desenho de um produto tornou-se o principal 

componente de sua trajetória no mercado. 

 Neste aspecto, um desenhista renomado pode ser elevado pela mídia à condição de 

um grande artista, mas pode uma caneta esferográfica, ser considerada arte? Para ilustrar essa 

questão, vamos conhecer um pouco dos desafios na história da caneta esferográfica. 

A CANETA ESFEROGRÁFICA 

 Mesmo na era eletrônica do correio de voz, do e-mail e dos telefones celulares, não há 
como substituir o papel e a caneta. Mesmo enquanto navega pela Web, provavelmente você 
tem uma caneta por perto para anotar um telefone ou ficar rabiscando. As canetas 
esferográficas comuns são tão baratas que nem pensamos mais nelas.   

 

Você alguma vez já se perguntou como a caneta esferográfica funciona? Por que é que 
a tinta não sai toda de uma vez? Neste artigo, falaremos sobre a história e a tecnologia por 
trás desses instrumentos de escrita tão populares, para que você possa entender como 
funcionam.  

A esferográfica é uma caneta que utiliza uma pequena esfera giratória feita de latão, 
aço ou carboneto de tungstênio, que libera tinta conforme você escreve. É muito diferente de 
seus predecessores: a caneta de pena, a caneta com ponta de metal e a caneta tinteiro.  

 

Todas as canetas que precederam a esferográfica utilizavam uma tinta escura e aquosa 
que saía por meio de uma ação capilar. Os problemas com essa tecnologia são bem 
conhecidos. Por exemplo:  

http://www.hsw.com.br/celular.htm


 o fluxo de tinta pode ser desigual . 
 a tinta demora a secar. A tinta fica exposta ao ar enquanto flui pela caneta, de modo 

que não pode secar rapidamente ou a caneta entupiria.  
 quando a caneta seca acidentalmente, a tinta entope a saída e requer que seja feita 

uma limpeza meticulosa . 

Ao acrescentar à lista o fato de que as canetas tinteiro tendem a vazar dentro de um 

avião, você pode ver que todas as canetas até a Segunda Guerra Mundial apresentavam alguns 

problemas significativos aos seus usuários. O mundo estava à espera de uma solução melhor. 

A HISTÓRIA DA CANETA ESFEROGRÁFICA 

O jornalista húngaro Laszlo Biro conhecia bem os problemas das canetas normais. 
Biro acreditava que teve a idéia de criar uma caneta que utiliza uma tinta de secagem rápida, 
em vez da tinta da Índia, quando visitava a redação de um jornal. A tinta do jornal saía 
imediatamente seca e quase nunca borrava. Biro se dedicou a criar um novo tipo de 
instrumento de escrita que utilizasse uma tinta semelhante. Para evitar que sua caneta 
entupisse com uma tinta espessa, propôs o uso de uma pequena esfera de metal que rolava 
em uma extremidade do tubo onde estava esta tinta de secagem rápida. A esfera teria duas 
funções:  

 agir como um protetor para impedir que a tinta secasse  
 permitir que a tinta fluísse para fora da caneta a uma velocidade controlada  

Em junho de 1943, Biro e seu irmão Georg, que era químico, entraram com um pedido de 
patente junto ao Departamento Europeu de Patentes (site em inglês) e produziu os primeiros 
modelos comerciais, as canetas Biro. Posteriormente, o governo britânico comprou os 
direitos da caneta patenteada para que pudessem ser utilizadas pela tripulação da Força Aérea 
Real. Além de serem mais resistentes que as convencionais, as canetas esferográficas 
funcionam em altas altitudes onde há menos pressão (canetas tinteiro convencionais vazavam 
nessas circunstâncias). Seu desempenho de sucesso para a Força Aérea Real colocou a caneta 
Biro sob os holofotes, e durante a Segunda Guerra Mundial, a caneta esferográfica foi 
amplamente utilizada pelos militares.  

Nos Estados Unidos, a primeira caneta esferográfica de sucesso a ser produzida 
comercialmente, que viria a substituir a caneta tinteiro comum, foi apresentada por Milton 
Reynolds, em 1945. Vinha com uma pequena esfera que liberava uma tinta pesada e 
gelatinosa sobre o papel. As Canetas Reynolds foram divulgadas como "a primeira caneta que 
escreve debaixo d'água". Reynolds vendeu 10 mil das canetas que criou logo que foram 
lançadas. Essas primeiras canetas eram caras (cerca de US$ 10 cada), principalmente por causa 
da nova tecnologia.  

Em 1945, as primeiras canetas esferográficas acessíveis foram fabricadas quando o francês 
Marcel Bich desenvolveu um processo industrial de fabricação de canetas que reduzia 
significativamente o custo por unidade. Em 1949, Bich lançou suas canetas na Europa. Deu a 
elas o nome "BIC", uma versão abreviada do seu nome que seria fácil de lembrar. Dez anos 
depois, a BIC vendeu suas primeiras canetas no mercado norte-americano.  

No início, os consumidores relutavam em comprar uma caneta BIC, já que tantas outras 
canetas haviam sido lançadas sem sucesso no mercado dos EUA por outros fabricantes. Para 
acabar com essa relutância, a empresa BIC criou uma campanha em rede nacional de televisão 

http://www.hsw.com.br/avioes.htm
http://www.hsw.com.br/jornais.htm
http://www.hsw.com.br/patentes.htm
http://www.hsw.com.br/framed.htm?parent=canetas-esferograficas.htm&url=http://www.european-patent-office.org
http://www.hsw.com.br/framed.htm?parent=canetas-esferograficas.htm&url=http://www.bicworld.com/
http://www.hsw.com.br/televisao.htm


para contar aos consumidores que esta caneta esferográfica "escreve logo de cara, sempre!" e 
que seu preço era de apenas US$ 0,29. A BIC também lançou anúncios de TV que mostravam 
as canetas sendo atiradas de rifles, amarradas a patins de gelo e até montadas sobre 
britadeiras. Após um ano, a concorrência forçou a queda de preços para US$ 0,10 por caneta. 
Hoje, a empresa BIC fabrica milhões de canetas esferográficas por dia.  

DESIGN DA CANETA ESFEROGRÁFICA  

A peça principal de uma caneta esferográfica é, obviamente, a esfera. Ela age como 
um amortecedor entre o material sobre o qual você está escrevendo e a tinta de secagem 
rápida que está dentro da caneta. A esfera gira livremente e libera a tinta, enquanto é 
constantemente abastecida pelo reservatório (em geral, um tubo plástico estreito com tinta 
dentro).  

A esfera se mantém no lugar por um encaixe e, embora seja apertado, ainda há espaço 
suficiente para que ela role, enquanto você escreve. À medida que a caneta desliza pelo papel, 
a esfera gira e a gravidade puxa a tinta do reservatório para a esfera, para depois ser 
transferida para o papel. É este mecanismo de rolagem que permite que a tinta flua no topo da 
esfera e saia no papel em que você está escrevendo. Ao mesmo tempo, impede que a tinta 
que está dentro do reservatório entre em contato com o ar e seque.  

Pelo fato da ponta de uma caneta esferográfica ser tão pequena, é difícil visualizar 
como a esfera e o encaixe funcionam de fato. Uma maneira de entender bem é analisando um 
frasco de desodorante antiperspirante roll-on, que utiliza a mesma tecnologia em uma escala 
muito maior. O recipiente de um roll-on tem os mesmos objetivos de uma caneta 
esferográfica: impedir que o ar entre em contato com o líquido antiperspirante e facilitar a 
aplicação do desodorante. Nesta escala, é fácil ver como o mecanismo funciona. 

        

A caneta esferográfica funciona exatamente da mesma forma. A pequena esfera fica 
em cima do encaixe e a parte posterior da esfera fica exposta para que possa capturar a tinta 
do reservatório. A esfera fica encaixada, mas ainda há espaço suficiente para poder rolar 
livremente.  

O tamanho da linha que a esferográfica desenha é determinada pela largura da ponta 
esférica. Uma caneta "zero ponto cinco" (0,5mm) tem uma esfera que desenhará uma linha 
com 0,5mm de largura, e a caneta "zero ponto sete" (0,7mm) desenhará uma linha com 
0,7mm de largura. Existem canetas esferográficas com largura de até 0,1 mm (ultrafina).  

E então pode uma caneta esferográfica ser considerada arte? 

 

http://www.hsw.com.br/questao232.htm
http://www.hsw.com.br/questao627.htm


HISTÓRIA DO DESENHO INDUSTRIAL 

ARTS AND KRAFTS 

 O desenho Industrial desponta no início da Revolução Industrial, com um Grupo de 

arquitetos e desenhistas ingleses, cujo movimento ficou conhecido como “Arts and Krafts” 

tendo como líder William Morris e que buscavam o retorno à produção artesanal, como 

resposta aos primeiros objetos industriais que eram brutos e esteticamente desagradáveis. 

Eles também acreditavam que arte e design podiam caminhar juntos. 

                 

 

ARTE NOVEAU (Paris 1880-1910) 

 Conhecido como “Arte Nova”, este movimento se inspirou na “Arts and Krafts” inglês , 

nas lendas célticas medievais  e introduziram formas naturais abstratas e curvelíneas, 

promovendo o uso de motivos  ondulados e elegantes ou seja inspirados  na natureza dos 

vegetais.  

                                     



ESCOLA BAUHAUS (Alemanha 1919-1933) 

 No início do século XX, os avanços tecnológicos que permitiram o advento da máquina, 

revolucionaram o cotidiano das pessoas. Neste contexto social e econômico, surgiu  a escola 

Bauhaus , que foi fundada na Alemanha em 1919 por Walter Groupius  e teve vários artistas  

como Kandinsky e Paul Klee  como  professores nessa escola. 

 Com a convicção de que a sociedade seria melhor com a aplicação do racionalismo e 

do funcionalismo, descartando os aspectos decorativos e históricos, os desenhos da Bauhaus  

foram concebidos para a produção  industrial adotando  a estética da máquina. Essa filosofia 

vai influenciar todo o desenho industrial que se desenvolveu no século XX. 

        

Kandinsky                                                                     Le Corbusier 

ART DECO (Paris 1920-1939) 

 A Arte Deco, foi antes de tudo um estilo decorativo internacional que propriamente 

um movimento de desenho. Partindo  das influências da Arte Noveau dos finais do século XIX, 

com suas linhas orgânicas e misturando com as formas geométricas. 

 A Arte Deco tem influências bem ecléticas como as antigas civilizações egípcias, a arte 

tribal, o Surrealismo, o Futurismo, o Construtivismo, o Neoclassicismo, a Abstração 

Geométrica, a Cultura popular, etc.  

                 

 



ESTILO INTERNACIONAL (1920-1980) 

 O estilo internacional busca através de linhas racionais e geométricas, romper com 

formas culturais que recordam a Identidade de um povo e cujos objetos  e móveis possam ser 

comercializados em todo o planeta, conceito que vai de encontro com a mentalidade de 

globalização.  

 Muitos dos seguidores do estilo internacional adotaram uma estética funcionalista do 

movimento moderno por razões de estilo, outros em troca, desenvolveram uma pureza 

estética que promovia um maior universalismo na arquitetura e no desenho. 

            

Mariane Brandt – 1924                                                International Style 

 

DESENHO ORGÂNICO (1931, 1960, 1990...) 

 O desenho orgânico é uma busca dos designers para desenvolver objetos mais 

humanizados e em harmonia com a natureza. Para isso, o método de trabalho consistia em 

desenvolver soluções que integrassem as formas em sua totalidade harmônica com o 

ambiente. 

 A princípios dos anos  trinta, Alvar Aalto, um dos maiores defensores do desenho 

orgânico, liderou um vocabulário humanizador e moderno da forma, onde as curvas suaves e 

sinuosas se opuseram ao rígido formalismo geométrico do Estilo Internacional. 

        



 Ainda que o material para a produção do objeto, seja fibra de vidro ou plástico, 

fugindo do elementos orgânicos como a madeira, o estilo de linhas naturais ainda persiste nos 

desenhos modernos, como a cadeira produzida pela “Ops” uma empresa de Curitiba. 

                        

Desenho orgânico                                          Design Ops – Curitiba 

 

POP ARTE  (1968-1972) 

 Depois da segunda guerra mundial, o plástico revolucionou o mercado. Com a 

expansão da cultura popular (pop) na arte na décadas  de 50 e 60, a sua filosofia se estendeu 

também ao desenho de objetos do dia a dia, já que os desenhistas buscavam cores e linhas 

que correspondessem com a juventude .  

 Uma das características da produção pop  é o fato de serem objetos descartáveis, do 

tipo use hoje e jogue fora amanhã. Essa atitude alimenta o consumo e evita laços afetivos com 

os objetos. Com linhas simples que podem ser comercializadas tanto no Brasil como no Japão.  

                           

Tostadeira Pop                                                                    Xícaras Pop 

 



ESTILO KITSCH 

 Mas que uma escola, é uma tendência, na verdade, o O kitsch é um termo, de origem 

alemã, verkitschen, que é usado para categorizar objetos de valor estético distorcidos e/ou 

exagerados, que são considerados inferiores à sua cópia existente. 

 Podemos identificar o elementos “kitsch” nas flores e frutas de plástico, enfeites de 

geladeira, cartões perfumados, etc., no Brasil o “kitsch” também é conhecido como “brega”. 

                 

 

ESTILO RETRO 

 O estilo retro é na verdade um retorno aos objetos do passado, pode ser também um 

corte de cabelo, um filme, um utensílio doméstico, etc., que fizeram sucesso há várias décadas 

atrás e que retornam com uma mistura de desenhos antigos  com modernos. 

       

 

                                 



O que é, o que é? 

A criatividade pode produzir ilusões de ótica. Tente identificar para que servem os objetos 
abaixo.  

Fotos divulgação 

 

 

 

 

  

 

 Confira mais adiante as respostas e os seus respectivos criadores. 



Respostas do Artigo “O que é, o que é?”: 

1. Banco que imita um balde, criado pelo belga Gabriele Pezzini  

2. Cadeira de balanço Ohvoid, do israelense Ron Arad  

3. Aspirador de pó portátil do italiano Stefano Giovannoni  

4. Haltere do designer francês Philippe Starck  

5. Escorredor de pratos criado pela brasileira Roberta Cosulich  

6. Revisteiro de Roberta Cosulich. As revistas são enroladas e colocadas nos furos  

7. Banco de alumínio W.W. Stool, do francês Philippe Starck  

8. Luminárias Nexflex, da empresa inglesa Alva Lighting, feita de porcelana  

9. Porta-gelo de aço com tampa de plástico criado pelo egípcio Karim Rashid  

10. Escova de unhas Candito, do italiano Stefano Pirovano  

11. Balde de gelo Chiringuito Cooler, do israelense Ron Arad  

12. Luminária Sentinel, do belga Marc Savary, feita com anéis de aço  
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Esta apostila não possui fins lucrativos e pode ser reproduzida de forma livre gratuita, porém 

se você possui princípios éticos, não se esqueça de citar o seu organizador. 
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