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Introdução
O design para a sustentabilidade (Design for Sustainability, DfS) é a integração
sistemática de considerações ambientais, sociais e económicas no desenvolvimento de
produtos e de combinações produto-serviço que cumprem as necessidades dos
consumidores. Abrange estratégias que vão da inovação incremental à radical e o seu
objetivo é satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes de forma
economicamente viável, dentro dos limites da capacidade de carga dos ecossistemas
de suporte e de forma socialmente equitativa. O DfS considera os diferentes estágios
do processo de design e desenvolvimento, todo o ciclo de vida dos produtos, as
expectativas da sociedade, o diálogo multi-stakeholder, metodologias de avaliação da
sustentabilidade e outras práticas organizacionais de gestão da sustentabilidade.
Neste contexto, o objetivo do projeto SInnDesign – Sustainable Innovation through
Design é desenvolver materiais de formação e ferramentas para a implementação do
DfS em produtos do domínio do habitat – mobiliário, têxteis e materiais de construção
– na Áustria, Dinamarca, Portugal e Espanha, conduzindo a soluções inovadoras e
competitivas.
Este projeto, um seguimento do projeto InEDIC – Innovation and Ecodesign in the
Ceramic Industry, concluído em 2011 (contrato N.º 2009-1-PT1-LEO05-03237,
www.inedic.net) e do ECODESIGN PILOT (http://www.ecodesign.at/pilot), dará uma
ênfase especial à transferência e aplicação dos resultados destes dois projetos nos
materiais de formação e ferramentas a desenvolver.
O objetivo do relatório da situação de referência é identificar as atividades,
necessidades e visões das empresas em matéria de DfS nos três setpres-alvo,
juntamente com as ofertas formativas por parte de instituições de ensino e formação
profissional (EFP). O resultado final desta análise é a identificação de lacunas entre as
necessidades de competências e os materiais de formação e as ferramentas existentes;
este resultado será utilizado para a elaboração das Estratégias de Formação
Profissional SInnDesign a nível nacional e setorial, bem como para o desenvolvimento
dos recursos do SInnDesign.

Caracterização do domínio do habitat e principais tendências de
inovação
O domínio do habitat, composto por empresas de mobiliário, decoração, têxteis,
iluminação e materiais de construção, tem sofrido grandes transformações nos últimos
anos. Efetivamente, de acordo com o Habitat Trends Report 2010/2011, Habitat
Trends Observatory (Espanha) este domínio reflete as alterações no contexto
económico e sócio-cultural internacional, com grande impacto na forma como as
empresas desenvolvem, fabricam e vendem os seus produtos. Estas alterações
desencadearam diferentes respostas por parte dos utilizadores e do mercado,
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colocando um ênfase especial no processo de design, enquanto ferramenta
fundamental para a competitividade e inovação nas empresas.
Em particular para os setores do mobiliário, materiais de construção e têxteis para o
habitat (os setores-alvo do SInnDesign), a sua situação atual a nível europeu pode
sumarizar-se da seguinte forma:

Visão geral do setor da fabricação de mobiliário: O número total de empresas
sofreu uma redução de cerca de 13% durante a crise financeira e o setor emprega
agora cerca de um milhão de trabalhadores em 130.000 empresas, gerando um
volume de negócios de 96 mil milhões de euros. É uma indústria dinâmica e de mãode-obra intensiva, dominada por micro, pequenas e médias empresas. O setor
europeu do mobiliário enfrenta uma forte concorrência de países cujas empresas têm
baixos custos de produção, em particular nos segmentos de mercado de gama baixa e
média, nos quais a quota europeia teve um assinalável decréscimo na última década.

Visão geral do setor da fabricação de materiais de construção: Até à crise
financeira, este setor apresentava um bom desempenho em termos de volume de
negócios, valor acrescentado e emprego. Em 2007, os canais de distribuição de
produtos de construção consistiam em cerca de 190.000 grossistas na UE-27,
empregando cerca de 1,5 milhões de pessoas e gerando 461 mil milhões de euros de
volume de negócios. Também neste caso se verificaram severas consequências da crise
e da quebra na procura. Além disso, o aumento dos custos de energia e matériasprimas são um desafio para a competitividade das empresas.

Visão geral do setor têxtil: A indústria europeia do têxtil e do vestuário é um
setor cada vez mais diversificado, inovador e orientado para a criatividade, que 2011
apresentou um volume de negócios de 179 mil milhões de euros e empregou 1,8
milhões de pessoas em mais 190.000 empresas; quanto ao setor têxtil, existem 62.000
empresas, com um volume de negócios de 80.000 milhões de euros. No que se refere
aos têxteis para o habitat, o volume de produção é de aproximadamente 3.647
milhoes de euros, com uma parcela de exportações de 19% para os têxteis para o lar e
de 5% para alcatifas (do total de importações e exportações de têxteis para os países
fora da UE-28). A crescente importância dos mercados nas economias emergentes,
juntamente com o desenvolvimento de novos usos e aplicações para fibras e produtos
têxteis em diferentes áreas são aspetos-chave neste setor.
É importante salientar as principais transformações sociais a nível europeu, em
particular no meio urbano, que serão fatores de inovação do cluster do habitat e, por
conseguinte, dos três setores do SInnDesign.
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Fonte: Habitat Trends Report 2010/2011, Habitat Trends Observatory

Ofertas formativas em DfS e necessidades de competências em
instituições de EFP
Para conhecer as ofertas formativas em DfS e avaliar as necessidades de formação
assinaladas pelas instituições de EFP, procedeu-se a uma análise documental e a uma
série de 10 entrevistas, cujas conclusões foram as seguintes:
Apesar de o conceito de DfS aparecer de forma muito modesta na formação
profissional, verifica-se que no ensino universitário as temáticas de sustentabilidade
apresentam maior relevância, sobretudo em cursos de Mestrado. No entanto, a
componente ambiental do DfS prevalece, em comparação com a dimensão social. Esta
afirmação é confirmada pela análise de um conjunto de aspetos sociais do design,
resultante da ISO 26000:2010 – Social Responsibility. A análise desta norma na
perspetiva do design conduziu à seguinte lista:
Direitos humanos:



Design de bens e serviços que são inclusivos e portanto combatem a
descriminação (p.ex., idade ou deficiência)
Design de bens e serviços para o poder de compra dos mais pobres

Práticas laborais:


Design para a saúde e segurança no trabalho
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Ambiente:






Design para a prevenção da poluição
Design para o usi sustentável de recursos
Design para a mitigação das alterações climáticas
Design para a adaptação às alterações climáticas
Design para a biodiversidade

Práticas operacionais justas:



Uso de matérias-primas e componentes selecionados de acordo com
critérios ambientais e sociais (compras sustentáveis)
Respeito pelos direitos de propriedade, através da observação de códigos
de ética pelos profissionais de design

Questões do consumidor:







Marketing justo, informação factual e imparcial (relativamente ao perfil
ambiental e social do produto)
Design para a saúde e segurança dos consumidores
Design para o consumo sustentável (estratégias de design relacionadas
com: durabilidade do produto; reparação e manutenção fáceis; consumo de
recursos durante o uso; transição de produtos para serviços)
Proteção dos direitos de propriedade dos consumidores em estudos e
análises de mercado
Design de produtos que atendem às necessidades básicas, visando
comunidades que não as têm satisfeitas
Disponibilização aos consumidores de informação sobre o perfil de
sustentabilidade do produto: resultados de avaliações ambientais, sociais e
económicas do ciclo de vida; alegações ambientais; rótulos ambientais e
sociais

Envolvimento e desenvolvimento da comunidade:





Promoção da cultura local, pela integração de conhecimentos, materiais e
tecnologias locais no desenvolvimento do produto
Envolvimento das comunidades locais no processo de design e
desenvolvimento do produto (DDP), como contributo para a criação de
emprego e o desenvolvimento de competências
Prioridade aos fornecedores locais de materiais e componentes

A lista de tópicos de DfS foi avaliada por representantes de instituições de EFP e de
associações empresariais (v. ponto 2), tendo muitos destes sido considerados muito
relevantes, sobretudo no futuro. Além disso, a análise da oferta formativa demonstrou
que, na maioria dos casos, não eram abrangidos os três sectores.
Além disso, na maioria das vezes o objetivo da formação em DfS é a aquisição de
conhecimentos básicos, utilizando-se ferramentas e conteúdos genéricos, combinados

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Page | 6

com métodos formativos tradicionais, não fornecendo aos alunos conhecimentos
aprofundados e especializados em DfS no setor do habitat.
Para além de uma oferta formativa reduzida, verificou-se uma falta de competências a
nível das próprias instituições de ensino, em particular no domínio do habitat e de
forma holística. As instituições de EFP entrevistadas reconhecem que necessitam de
adquiri competências, sobretudo nos aspetos sociais acima mencionados. Geralmente,
o know-how é obtido através de consultores especializados. Além disso, no caso da
maioria das instituições de EFP não há suficiente proximidade relativamente às
necessidades das empresas em matéria de DfS e existe a perceção de que em as
empresas, nem os alunos procuram formação em DfS.
Estes resultados são compreensíveis, na medida em que o conceito de DfS, tal como
aqui referido, bem como a sua operacionalização, são relativamente recentes. Este é
precisamente o aspeto mais inovador do SInnDesign: com uma parceria altamente
especializada e a possibilidade de realizar testes piloto dos materiais de formação e
das ferramentas, os resultados do projeto serão um importante contributo para a
construção da capacidade básica em DfS e para a sua adoção pelas empresas.
Em síntese, as lacunas formativas encontradas no estudo foram as seguintes:
Quadro 1. Necessidades identificadas nas instituições de EFP

NECESSIDADES IDENTIFICADAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS DA OFERTA
Oferta de formação em DfS reduzida
Oferta de formação em DfS parcial (p.ex, através de disciplinas opcionais)
Falta de visão da tripla dimensão da sustentabilidade (predomínio da vertente ambiental)
Necessidade de uma visão setorial
Falta de conteúdos específicos
NECESSIDADES IDENTIFICADAS NAS INSTITUIÇÕES DE EFP
Necessidade de se desenvolverm competências em DfS junto for professores e formadores
Necessidade de se sensibilizarem os estudantes relativamente ao DfS

Práticas de DfS e necessidades de competências em empresas e
associações empresariais
Para além da visão das instituições de EFP, é importante conhecer as práticas e
necessidades a nível das empresas, pelo que foram entrevistadas 13 associações
empresariais e inquiridas 53 empresas, através de um questionário online. Os
principais resultados foram os seguintes:
Quanto ao perfil das empresas que participaram no questionário, verifica-se que a
maioria é responsável pelo design dos seus produtos; no entanto, apenas uma minoria
destas integra sistematicamente considerações ambientais e sociais no processo de
design: a maioria não sabe como fazê-lo e verifica-se que a perspetiva de ciclo de vida
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está ausente das práticas de gestão das empresas (com excepção das grandes
empresas).
Observa-se que as práticas relacionadas com o desempenho ambiental estão muito
mais disseminadas do que as práticas relacionadas com o desempenho social do
produto. Além disso, as empresas não estão cientes de questões sociais relacionadas
com os seus produtos que venham a ser importantes no futuro. Quanto às principais
razões para realizar DfS, as referidas como mais importantes são o aumento da
competitividade, a diferenciação do produto e a eficiência de recursos.
De acordo com a análise efetuada, confirma-se que os benefícios económicos do DfS
devem ser claramente demonstrados para que as empresas se envolvam. Além disso,
os clientes finais e os requisitos da cadeia de valor podem ser importantes
impulsionadores da integração do DfS nas empresas.
Verifica-se que é necessária uma visão estratégica de longo prazo, envolvendo toda a
empresa, para a introdução do DfS, com o apoio da gestão de topo.
Quanto às equipas de design, a sua composição dependa da dimensão das empresas:
nas menores, é frequente o design ser assegurado por apenas um profissional,
enquanto que em empresas maiores as equipas têm geralmente 2 a 3 elementos. A
sua formação de base consiste tanto em cursos de formação profissional como em
ensino universitário. De referir que a formação em DfS não é comum entre os
profissionais de design das empresas inquiridas.
Deste modo, a análise mostrou que a formação e criação de competências em DfS não
é muito comum em bastantes empresas e, além disso, verifica-se um elevado
desconhecimento acerca do know-how existente e das respetivas necessidades de
formação. No entanto, as empresas manifestaram interesse em participar em ações de
formação relacionadas com DfS, sobretudo na vertente social, uma vez que a vertente
ambiental é mais conhecida.
Quanto às necessidades de conhecimentos relativos à dimensão social do design, as
empresas e as associações empresariais destacaram os seguintes:







Design universal.
Design e questões do consumidor.
Design para a saúde e segurança no trabalho.
Design e práticas operacionais justas.
Design para o envolvimento e desenvolvimento da comunidade.
Design para a promoção dos direitos humanos.

Quanto às características dos materiais de formação, estes devem ser simples e fáceis
de utilizer, específicos para cada setor ou categoria de produtos, incluindo exemplos
práticos e notivadores para os gestores e os operacionais.
Em resumo, foram as seguintes as lacunas identificadas pelo tecido empresarial:
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Quadro 2. Necessidades identificadas pelas empresas

NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELAS EMPRESAS
Falta de integração do processo de design no sistema de gestão
Falta de integração da tripla dimensão da sustentabilidade no processo de design de forma
sistemática
Falta de perspetiva do ciclo de vida
Falta de consciencialização sobre a importância do DfS
Falta de consciencialização sobre a importância das práticas associadas à dimensião social
Falta de consciencialização sobre as oportunidades e os beneficios do DfS para a empresa
Falta de uma estratégia de longo prazo para envolver toda a empresa na introdução do DfS
como um proceso integrado
Falta de conhecimento sobre o know-how e necessidades formativas em DfS
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