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A inserção do design como competência estratégica nas organizações vem provocando 
impacto nas políticas empresariais, influenciando e incrementando o desempenho das empresas 
no processo de desenvolvimento de produtos. Por consequência, direciona ações para a criação de 
novas expressões e níveis de valor nos empreendimentos, seja através da valoração para 
diferenciação através de elementos estéticos; pela coerência com representações simbólicas ou 
ainda por sua transformação através de sistematização. 

Assim, a gestão do design pode ser tomada como estratégica e categorizada em três níveis 
de criação de valor para o produto: diferenciação, coordenação e transformação. Estes planos de 
atribuição representam tipos de competências, em função do objetivo definido pela organização e 
apropriação do design em sua cadeia de valor. Essas competências definem diferentes variáveis 
de medida do desempenho da função: econômicas, gerenciais e de pesquisa. 
  Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo analisar a gestão estratégica do design 
como instrumento de diferenciação competitiva em organizações do segmento moveleiro, com 
ênfase aos fabricantes do Polo do Alto Vale do Rio Negro (SC), um dos mais importantes do 
país. A metodologia utilizada baseou-se em abordagem quantitativa, através de um levantamento 
tipo survey, com base em corte transversal. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se 
questionário computadorizado, no formato autoadministrado, obtendo-se respostas de 32 
empresas.  
  Para a análise dos dados procedeu-se análise descritiva do construto principal e de suas 
dimensões secundárias, no intuito de identificar comportamentos generalizáveis na amostra 
observada. Sob este enfoque, a gestão estratégia do design, enquanto construto principal, foi 
analisada a partir das competências rastreadas na literatura. Tais medidas representam funções 
fundamentais da progressão do design nas organizações, e orientam a formulação estratégica de 
sua oferta para o mercado. 
  Dentre os principais resultados, ressalta-se a proeminência das competências econômicas, 
representando o interesse das organizações analisadas em agregar valor aos seus produtos através 
da gestão do design. Também significa a possibilidade de gerar diferenciação, ao mesmo tempo 



                               
 

que oportuniza substituição e materiais e processos na configuração das ofertas. Todavia, esta 
demarcação também reivindica o potencial de economizar materiais e outro insumos produtivos, 
para otimizar o resultado da operação. 
  O estudo evidenciou que as competências gerenciais do design, serão exploradas 
sobretudo sob a prerrogativa de propiciar a inserção em novos mercados. Além disso, constitui 
vetor para melhoria da imagem da empresa e dotar seus produtos com marcas ou atributos que os 
identifiquem frente a seus concorrentes, posicionando-os. 
  Verificou-se ainda que as competências de pesquisa representam um núcleo menos 
expressivo de ações nas empresas da amostra observada, abordadas de forma pouco abrangente 
através da identificação de tendências de mercado, desenvolvimento de produtos e serviços; e 
minimamente sob a ênfase de processos de transferência de tecnologia. 
  Assim, a pesquisa contribuiu para o entendimento da dinâmica da gestão estratégica do 
design no setor moveleiro, estabelecendo oportunidades de mobilização destas organizações para 
aspectos subsequentes de sua operacionalização, sobretudo se considerado o contexto do setor no 
Polo do Alto Vale do Rio Negro (SC). 


