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  RESUMO 
 
FERREIRA, Micaela La Delfa. Gestão do Design em instituições artístico-
culturais de Porto Alegre. Porto Alegre, 2015. Dissertação (Mestrado em Design) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 

 Com o advento dos movimentos modernistas e pós-modernistas, o mercado 

da arte sofreu modificações bastante particulares que se refletem nas relações entre 

vários agentes do campo. Hoje, a lógica de funcionamento do sistema de artes 

associa o mundo da arte contemporânea ao do espetáculo e do entretenimento. 

Existem complexas redes de relações entre o sistema das artes com o sistema 

econômico, político e cultural, e as exposições configuram-se como uma interface 

entre o setor de produção cultural erudita e o público. Dentre essas relações, 

interessa a este trabalho aquela referente às instituições artístico-culturais e seus 

visitantes. Nesse contexto, a Gestão do Design se destaca por ser um campo de 

conhecimento que abrange muitos pontos de contato entre um agente e o outro. 

Possui potencial para ser aplicada também em instituições artístico-culturais uma 

vez que é um meio para gerenciar o design tanto no planejamento como na 

elaboração e disseminação de projetos, traduzindo os objetivos estratégicos da 

organização em produtos/serviços. O escopo deste trabalho consiste na 

investigação de como instituições artísticas de Porto Alegre gerenciam o design. 

Para tanto, foi realizada uma fundamentação teórica sobre assuntos relacionados ao 

tema, como Gestão do Design, design de exposição e arte enquanto mercado. 

Também foram realizados dois estudos de caso sobre o uso da Gestão do Design 

no MAC-RS e na FIC para tentar compreender as possíveis semelhanças e 

diferenças de abordagem nos setores público e privado dessas instituições. 

 

Palavras-chave: Gestão do Design, instituições artísticas, design de exposição  



ABSTRACT 
 
FERREIRA, Micaela La Delfa. Design Management in cultural and artistic 
institutions of Porto Alegre. Porto Alegre, 2015. Dissertation - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
 

 The advent of modernist and postmodernist movements, the art market was 

subjected to modifications which are reflecedt in the relationship between various 

actors of the field. Today, the operating logic of the Art system associates the world 

of contemporary art to that of spectacle and entertainment. There are complex 

networks of relationships between the Art system and the economic, political and 

cultural systems; exhibitions appear as an interface between the scholarly cultural 

production sector and the public . Among these relations, interests to this project 

those referring to artistic and cultural institutions and their visitors. In this context, 

Design Management stands out as a field of knowledge that covers many common 

points between one agent and the other. It has the potential to be applied also in 

artistic and cultural institutions since it is a way to manage design both in planning 

and in developing and disseminating projects, converting the organization's strategic 

goals in products / services. The scope of this study is to investigate how artistic 

institutions of Porto Alegre manage design. To achieve this goal, a theoretical 

foundation was held on issues related to the topic, as Design Management, 

Exhibition Design and art as a market. There were also conducted two case studies 

on the use of Design Management in MAC-RS and FIC to try to understand the 

possible similarities and differences in the approach to public and private sectors of 

these institutions. 

 

Palavras-chave: Design Management, artistic institutions, exhibition design 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

  Existe um conhecimento generalizado na academia de que, ao longo das 

últimas décadas, a evolução do papel do design no contexto empresarial e 

comercial, o tem colocado numa posição de elemento estratégico de vantagem 

competitiva nas organizações (WOLFF, 2010), embora isso nem sempre seja 

observado na prática. Ao mesmo tempo, uma mudança nos valores contemporâneos 

passou a atribuir às pessoas uma maior participação no estabelecimento de um 

relacionamento muito mais consistente com os produtos e serviços oferecidos pelas 

empresas. Desde a década de 1990, o design passou a ser entendido como uma 

ferramenta de competição no âmbito estratégico e filosófico das empresas (BEST, 

2006; WOLFF, 2010; BORJA DE MOZOTA, 2011). 

Isso não é diferente quando estas estratégias são levadas para um campo 

fora da economia do consumo material como é o caso de museus e outras 

instituições culturais e artísticas, por exemplo. O que muda é o produto que está 

sendo oferecido; neste caso, espaços que promovem a cultura e a arte. Se no 

universo corporativo a economia estimula as empresas a buscarem novas bases 

que fortaleçam o relacionamento comercial com seus clientes, as instituições 

culturais e artísticas também necessitam estreitar laços com todos os atores 

envolvidos no processo de relacionamento. Isso, através de estratégias que 

posicionem suas ações frente a um novo tipo de público que, segundo Blanco 

(1999), não é mais um destinatário passivo do discurso expositivo e sim sujeito ativo, 

uma parte integrante da exposição de arte contemporânea. 

         Parte da responsabilidade de materializar a intenção estratégica da empresa 

ou instituição é atribuída à Gestão do Design, que é responsável por inserir e 

integrar adequadamente competências, equipes, processos e métodos. O processo 

que alavancou o design como fator de vantagem competitiva, tornando-o um ativo 

intangível das empresas e parte do seu capital intelectual, provocou a discussão de 

como o design deveria ser gerenciado, fazendo com que o tema da Gestão do 

Design ganhasse relevância (WOLFF, 2010).  

         O forte interesse pelo assunto é demonstrado pela literatura relacionada ao 

design que já conta com uma razoável bibliografia de títulos que abordam a Gestão 
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do Design. Autores como Kretzschmar (2003), Buchanan (2004), Boland Jr. e 

Collopy (2004), Best (2006), Borja de Mozota (2006; 2011), Wolff (2010), entre 

outros autores, auxiliaram a definir e compreender Gestão do Design, a fim de dar 

corpo teórico ao presente estudo. Embora o assunto já tenha se consolidado em 

termos internacionais, a Gestão do Design no Brasil ainda é um tema relativamente 

novo e formas de entendimento dos conceitos adequados à realidade e às 

peculiaridades do país são raros. Por isso a relevância desse estudo, que tem como 

foco a Gestão do Design em instituições artísticas e culturais de Porto Alegre. 

O motivo pelo qual as instituições artísticas foram escolhidas como foco desta 

pesquisa se deve ao fato de o estado do Rio Grande do Sul, em especial a cidade 

de Porto Alegre, possuir uma prolífica produção artística e cultural, bem como 

diversos espaços de exposição e, no entanto, estes tesouros culturais não são tão 

bem aproveitados pelo público quanto poderiam. O Rio Grande do Sul apresenta 

uma das maiores taxas de instituições museológicas do Brasil: 386 museus 

presenciais, sendo 104 unidades na região da Grande Porto Alegre. No entanto, de 

acordo com a pesquisa efetuada por Caldas (2013), na última década, o estado não 

acompanhou em pé de igualdade o crescimento nacional e perdeu espaço para 

outras regiões. Isso também é um indicativo de por que Porto Alegre não 

acompanha o desenvolvimento do mercado de outros centros do país.  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 O trabalho traça um estudo de caso da aplicação da Gestão do Design em 

duas instituições artísticas de Porto Alegre: Museu de Arte Contemporânea do Rio 

Grande do Sul (MAC-RS) e Fundação Iberê Camargo (FIC); fazendo uma 

comparação de como cada uma delas gerencia o design, avaliando suas 

semelhanças e diferenças nos contextos público e privado em que se encontram 

respectivamente.  

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Como se dá o processo de Gestão do Design em instituições artístico-culturais de 

Porto Alegre? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Investigar como o design é gerenciado em instituições artísticas e culturais de 

Porto Alegre. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as características de como as instituições artísticas gerenciam o 

design. 

b) Caracterizar a visão que as instituições artísticas têm da importância da 

Gestão do Design. 

c) Observar semelhanças e diferenças na Gestão do Design no contexto público 

e privado dessas duas instituições. 

d) Fornecer contribuições aos estudos de Gestão do Design aplicado à 

instituições artísticas de Porto Alegre. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 Se inicialmente o público visitante dos museus era o destinatário passivo do 

discurso expositivo, com o qual se estabelecia unilateralmente o que se deveria 

saber a respeito do que se expõe, atualmente existe uma clara intenção por parte 

dos museus mais sensibilizados de ouvir a voz desse visitante para facilitar sua 

interação com a mensagem expositiva. Esse ideal corresponde a uma configuração 

do visitante como sujeito ativo, uma parte integrante da exposição, sem o qual não 

haveria tal exposição, uma vez que é a sua interação com a exposição que dá sua 

forma e conteúdo definitivo (BLANCO, 1999). Para a autora, a necessidade de 

envolver o visitante e de fazê-lo cúmplice da experiência expositiva requer conhecer 

previamente suas necessidades, expectativas, motivações, conhecimentos e 

atitudes.  

 Nesse contexto, onde o visitante é uma parte central da atividade artística, 

torna-se fundamental que as instituições artísticas expressem seu posicionamento 

por meio de ações que estreitem seus laços com o público. E parte dessa 



 

 

15 

responsabilidade é atribuída à Gestão do Design, que utiliza o design como 

ferramenta para traduzir os objetivos estratégicos da instituição. No centro de 

qualquer definição de design está a noção de projeto com foco nas necessidades do 

usuário. Quando se trata de uma instituição artística, o termo "usuário", que é muito 

próprio da linguagem do design, pode parecer inadequado. Mas este trabalho 

entende o "usuário" de uma instituição artística um público muito maior do que 

apenas o visitante. Também devem ser consideradas as necessidades dos 

funcionários, dos artistas, dos curadores, da equipe de montagem, da imprensa e de 

todas as pessoas que se relacionam com o espaço. Entender profundamente tanto o 

produto oferecido pelas instituições artísticas (a exposição de arte) como as 

peculiaridades do seu público, pode contribuir para um melhor direcionamento de 

ações por parte das instituições. 

 Blanco (1999) comenta que o desejo de adequar a oferta cultural à 

diversidade de público que visita as exposições e, consequentemente à diversidade 

de expectativas e motivações, tem dirigido as instituições a diferenciar os distintos 

tipos de visitantes. Para a autora, já não se fala do grande público como um tipo 

único de visitante, mas sim de grupos com diferentes características sócio-

demográficas e outros aspectos relevantes. A exposição passou de ser considerada 

uma mera exibição de objetos para se tornar um meio de comunicação com 

características específicas. Ela tem um papel de mediadora entre os visitantes e os 

objetos expostos e busca facilitar a compreensão do sentido que esses objetos 

possuem dentro da mensagem que a exposição procura transmitir. Essa forma de 

entender a comunicação e o processamento de informação por parte do receptor 

invalida o modelo unidirecional vigente ainda na maioria dos museus. Blanco (1999) 

reafirma que a comunicação de direção dupla (entre obra e visitante e vice-versa) 

exige que se introduza o conhecimento do visitante que frequenta cada tipo de 

museu ou instituição cultural. 

Este estudo pretende contribuir para a construção de um corpo teórico, 

colocando o design brasileiro no caminho em direção a um nível de maturidade 

maior no que se refere à Gestão do Design. Como verificou Best (2006), nas 

circunstâncias atuais, a importância econômica do design e o seu uso como uma 

ferramenta estratégica e de comunicação empresarial, tem reforçado o status da 

Gestão do Design e colocado o verdadeiro potencial do design no topo das agendas 

das organizações. Dziobczenski e Bernardes (2011) apontam que utilização da 
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Gestão do Design é um fator que auxilia as empresas a permanecerem competitivas 

em seus mercados através da melhora da qualidade, lançamento e aprimoramento 

de produtos e serviços com valor agregado e criação de estratégias competitivas. 

Isso é o resultado de uma evolução natural deste campo de conhecimento. Projetos 

necessitam de uma visão mais ampla e não devem focar apenas no produto em si, 

mas em toda a cadeia de valor – o consumidor e sua experiência, o mercado e a 

comunicação –, aumentando assim a complexidade e o número de fatores a se 

considerar em um projeto de design. 

A abordagem da Gestão do Design com foco em instituições artísticas e 

culturais de Porto Alegre representa uma abordagem pertinente à investigação 

científica, uma vez que a região conta com entidades que procuram preservar o 

patrimônio artístico e promover projetos culturais e educacionais na área das artes 

visuais, proporcionando acesso à arte para milhares de pessoas. Além disso, o 

estudo objetiva fornecer possibilidade de enriquecimento do corpo teórico sobre 

Gestão do Design, uma vez que os esforços teóricos e de pesquisa neste campo 

ainda são recentes no Brasil, observando-se lacunas no seu conjunto. As 

publicações internacionais sobre o assunto, que serviram para dar respaldo aos 

conceitos teóricos deste estudo, têm, na sua maioria, um foco prático e abordam 

empresas conhecidas por casos de sucesso em Gestão do Design ou mesmo com 

pequenas e micro empresas. No entanto, esses cases não representam a realidade 

das empresas brasileiras, evidenciando a necessidade por estudos locais. Como 

afirmaram Dziobczenski e Bernardes (2011), Gestão do Design no Brasil, é ainda 

uma novidade para executivos, que demonstram pouco ou nenhum conhecimento 

do conceito, métodos e benefícios que podem ser obtidos a partir de sua plena 

implementação. Portanto, este trabalho procura contribuir para a consolidação deste 

campo de conhecimento, elaborando um estudo que desloca seu foco para 

instituições culturais ao invés de empresas. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A primeira parte deste trabalho traz a parte introdutória da pesquisa, 

abordando a contextualização e delimitação do tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos e a justificativa. A segunda parte destina-se à fundamentação teórica do 

trabalho sobre assuntos relacionados à Gestão do Design, arte enquanto produto 
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das instituições artísticas, mercado da arte contemporânea e design de exposição. 

Na terceira parte, serão descritos os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização do estudo. Finalmente, são apresentadas as considerações que podem 

ser emitidas em vista dos achados do estudo, bem como apontadas possibilidades 

para futuros trabalhos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para que se possa entender o contexto teórico do tema deste trabalho, esta 

revisão bibliográfica aborda assuntos relacionados ao design e à Gestão do Design, 

fazendo uma contextualização da área e introduzindo uma origem histórica do tema 

a fim de facilitar sua compreensão. O capítulo trata também da exposição de arte 

enquanto produto das instituições artísticas, do mercado artístico e do design de 

exposição. Esta fundamentação teórica servirá posteriormente como suporte à parte 

prática de investigação nas instituições artísticas gaúchas. 

 

2.1 O DESIGN 

 

 O aumento da oferta de bens de consumo, e a consequente queda do seu 

custo, que ocorreu entre meados do século XVIII e fins do século XIX, foi provocado 

por mudanças de organização e tecnologia produtivas, sistemas de transporte e 

distribuição. Era o princípio da sociedade de consumo. Na época, esse processo foi 

visto como o causador de um declínio acentuado na qualidade e beleza dos 

produtos. No entanto, essa percepção serviu para dar um estímulo novo à mudança. 

Entraram em cena novos profissionais – os designers, embora na época não fossem 

reconhecidos por este nome – dedicados a melhorar a aparência dos artefatos de 

maneira que ficassem mais atraentes e eficientes (CARDOSO, 2013). 

 Borja de Mozota (2011) nos mostra que observar as diferentes fases da 

história do design pode nos ajudar a compreender os valores básicos dessa nova 

disciplina, que teve o início de sua consolidação como profissão na década de 1930 

nos Estados Unidos, em decorrência da quebra da bolsa de valores em 1929. Num 

cenário de crise econômica, os fabricantes perceberam o papel do design de 

produto para o sucesso comercial da empresa. Mas antes de emergir como 

profissão, é possível falar em precursores do design, desde movimentos como o Arts 

and Crafs (Artes e Ofícios) na Grã-Bretanha, liderado por William Morris; o Art 

Nouveau (1890-1905) desenvolvido na França; a associação Deutscher Werkbund, 

fundada na Alemanha em 1906; e o movimento funcionalista (1910-1930) com o 

aparecimento da escola alemã Bauhaus. 

 Durante esse período também consolidou-se o design gráfico, destacando-se 

o desenvolvimento de novas tipografias. Apesar de a Bauhaus ter desempenhado 
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um papel pioneiro nesse domínio, principalmente com Moholy-Nagy em Dessau em 

1925, a maioria dos líderes na tipografia estavam nos Estados Unidos. Foi por volta 

de 1930 que foi desenvolvido o primeiro sistema de identificação visual: o projeto 

gráfico de sinalização do metrô de Londres, com uma aparência unificada aplicada a 

veículos, prédios e sinalização. A partir 1950, agências de design estruturaram-se 

nos Estados Unidos e disseminaram-se pelo mundo, oscilando entre funcionalismo e 

ornamentalismo (BORJA DE MOZOTA, 2011). 

 Ainda hoje mostra-se necessária a definição tanto do termo design quanto do 

profissional (designer). E essa polêmica em torno da definição do termo iniciou uma 

discussão sobre a definição da própria disciplina do design, bem como de seu 

escopo e papel (WOLFF, 2010). A palavra "design" é de origem inglesa e significa 

tanto "desenho" quanto "projeto". Desenho Industrial e Design são termos que foram 

utilizados no Brasil tanto no meio profissional e gerencial quanto acadêmico.  

 Existem diversas definições de design, mas antes de se escolher uma delas 

que seja considerada a mais adequada, podemos observar a etimologia da palavra. 

Partindo do termo latino designare, "Design" pode ser traduzido tanto como 

"designar" como "desenhar". O substantivo em inglês "design" manteve ambos os 

significados e, dependendo do contexto em que é empregado, pode significar "plano, 

projeto, intenção, processo" bem como "esboço, modelo, motivo, decoração, 

composição visual, estilo". Essa análise etimológica da palavra nos leva, segundo 

Borja de Mozota (2011), à equação: design = intenção + desenho. Para a autora, 

essa equação evidencia a noção de que "o design sempre pressupõe tanto uma 

intenção, um plano ou objetivo, principalmente nas fases analítica e criativa, quanto 

um desenho, modelo ou esboço, na fase de execução, para dar forma a uma ideia" 

(BORJA DE MOZOTA, 2011, p.16). 

Mas independente da conceituação de cada autor ou profissional acerca da 

definição ideal e da nomenclatura, fica claro que a questão do projeto está presente 

em todas as definições de design. Com ênfase em fatores projetuais, Redig (2005), 

define o design como o "equacionamento simultâneo de fatores ergonômicos, 

perceptivos, antropológicos, tecnológicos, econômicos e ecológicos, no projeto dos 

elementos e estruturas físicas necessárias à vida, ao bem estar e/ou à cultura do 

homem.” Para ele, o profissional de design na hora de projetar deve levar em 

consideração ao mesmo tempo o homem, a forma, a utilidade, a indústria, o custo e 
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o ambiente. Diversos fatores devem ser pensados em conjunto para que haja um 

bom projeto de design. 

Também Maldonado (1993) coloca que considerar o design como o 

equacionamento de um conjunto de funções é admitir que a função do desenhista 

industrial é uma função que coordena, integra e articula processos, reconhecendo 

que, na verdade esta não é uma atividade autônoma como imaginavam os seus 

precursores. As atividades dos designers estão sempre inseridas em um contexto 

regulado pelo mercado ou a indústria, ainda que as opções do designer e do projeto 

possam parecer livres. 

 Buchanan (2004) entende o design não apenas como uma atividade artística, 

como ele acredita que seja o conhecimento popular, mas sim uma profunda 

atividade humanística e intelectual que foca na criação de produtos práticos e 

efetivos que servem aos seres humanos em todos os aspectos das suas vidas. É 

humanística pois foca na experiência do homem com produtos. E é intelectual pois 

requer conhecimento direto ou indireto de todos os fatores que devem estar 

integrados num produto de sucesso, quer esse produto seja uma comunicação, um 

artefato, um serviço, uma atividade de gestão ou um ambiente. 

 Segundo Buchanan (2004), cada forma da prática do design pode resultar em 

produtos que sirvam às organizações para atingirem seus objetivos, projetando 

formas predominantemente bidimensionais ou tridimensionais. Assim, o design 

gráfico produz comunicação clara e efetiva, seja através de propaganda, 

apresentação de informação sobre produtos e serviços ou qualquer outro tipo de 

comunicação com consumidores, funcionários e outros stakeholders.  Similarmente, 

design industrial, ou de produtos, produz artefatos que são a essência da 

manufatura: bens de consumo, máquinas, ferramentas e equipamentos. Design de 

interiores produz espaços adequados para varejo para consumidores e efetivas 

estações de trabalho para funcionários, seja no escritório ou na fábrica. Finalmente, 

a arquitetura produz edifícios e estruturas nos quais o trabalho dos negócios é 

realizado, frequentemente materializando uma expressão simbólica da identidade 

organizacional. 

 Considerando as diferentes definições, e tomando como base as definições 

de Wolff (2010) e Redig (2005), considera-se para este trabalho que design é o 

planejamento e projeto de bens passíveis de produção em série, de modo a atender 

a estratégia das empresas e as necessidades e desejos dos usuários, equacionando 
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simultaneamente fatores ergonômicos, perceptivos, antropológicos, tecnológicos, 

econômicos e ecológicos. 

Para Borja de Mozota (2011), o design, assim como a arquitetura, possui um 

controverso posicionamento dicotômico de ciência ou arte, uma vez que suas 

técnicas combinam o caráter lógico da abordagem científica com a dimensão 

intuitiva e artística, características do trabalho criativo. A autora introduz a ideia de 

que assim como o design é uma atividade de resolução de problemas, também o é a 

gestão. Ambas atividades seguem um processo sistemático, lógico e ordenado. O 

designer difere do artista no sentido de que suas criações são para outras pessoas, 

e faz parte de uma equipe multidisciplinar. Funciona como um coordenador, 

considerando todos os componentes do projeto. Assim, desempenha um papel na 

administração da inovação além de gerenciar conflitos (BORJA DE MOZOTA, 2011). 

O design não só é um processo de criação, mas também de tomada de 

decisão. Longe de ser um substituto de outras práticas, ele apoia outras atividades e 

parcerias criativamente com a área de marketing (BORJA DE MOZOTA, 2011). 

Seguindo essa linha de raciocínio, o próximo item do trabalho trata mais 

especificamente da Gestão do Design. 

 

 

2.2 GESTÃO DO DESIGN 

 

 Foi na Grã-Bretanha, na década de 1960, que tiveram origem os primeiros 

estudos de Gestão do Design. Borja de Mozota (2011) relaciona a Gestão do Design 

ao processo de mudança de um modelo de administração taylorista, hierárquico, 

para um outro modelo organizacional, mais plano e flexível, que incentiva a iniciativa 

individual, a independência e a possibilidade de correr riscos. Esse novo modelo de 

gestão, mais informal, em geral deixa os designers mais à vontade. Essa mudança 

na abordagem da gestão significou que não se trata mais de um processo de dar 

uma forma visível a algum negócio ou alguma estratégia de marketing da empresa, 

mas de contribuir para uma mudança do comportamento e da visão corporativa. 

Assim, neste trabalho, Gestão do Design é entendida como um meio para 

gerenciar o design, conforme a colocação de Wolff (2010) tanto no planejamento, 

como na produção e comercialização de bens, com a finalidade de traduzir em 

produtos e serviços os objetivos estratégicos da organização e seus diferenciais, 
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que sirva para melhorar o desempenho da empresa seja em matéria de processo, 

produto, de operações, de materiais, da percepção do cliente ou financeira.  

 No momento em que as inovações tecnológicas se espalham rapidamente 

entre os competidores, o design torna-se um dos fatores chave de diferenciação do 

produto no mercado, elevando uma empresa sobre a outra na mente dos 

consumidores (BUCHANAN, 2004). Mas é importante compreender que, como 

coloca Borja de Mozota (2011), as responsabilidades de um gerente de design não 

se resumem à realização de tarefas administrativas rotineiras. A principal 

característica que diferencia a Gestão do Design é o papel que ela desempenha na 

identificação e na comunicação de maneiras pelas quais o design pode contribuir 

para agregar valor estratégico na empresa. A Gestão do Design também 

desempenha o papel de promover a compreensão da importância do design para o 

atingimento das metas de longo prazo da empresa e de coordenar recursos de 

design em todos os níveis. 

 Em seu artigo republicado no livro The Handbook of Design Management  

(2011), Michael Farr (1965) comenta que, resumidamente, o trabalho de um gestor 

de design (no caso de desenvolvimento de produtos) é o de investigar, do ponto de 

vista do design, os requerimentos necessários para esse novo produto; estabelecer 

um prazo e uma verba para o período de desenvolvimento do projeto; encontrar e 

passar o briefing para o designer ou equipe de designers; estabelecer e operar uma 

rede de comunicação entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento do novo 

produto; bem como ser responsável pela coordenação do projeto até que o protótipo 

atinja a linha de produção e o design de embalagem e material de suporte impresso 

estejam completos. Em todas essas etapas, o gestor de design requer informações 

das áreas de marketing de produto, promoção de vendas, comunicação, publicidade 

e relações públicas. Quando a demanda pelo trabalho de design torna necessário 

que o gestor de design integre a equipe da empresa (e não a contratação de um 

serviço terceirizado ou consultoria), ele deve ter um status que o coloque numa 

posição de igualdade com outros executivos seniores (FARR, 1965). Aplicando essa 

lógica para o desenvolvimento de um produto de uma instituição artística, como  

uma exposição, que tem um outro tipo de materialidade,  o trabalho do gestor de 

design ocorreria de uma forma bastante parecida: também deve-se estabelecer 

previamente prazo e verba para o projeto, redigir um briefing, coordenar o projeto 

até a fase da execução e se comunicar com todas as partes envolvidas. 
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 Borja de Mozota (2011) aponta que a razão pela qual algumas empresas 

podem encontrar dificuldades na integração do design, são diferenças nas 

abordagens cognitivas de designers e administradores. Mas mostra que, na 

verdade, essas abordagens não são tão diferentes. Comparando alguns conceitos  

chave de design e gestão, percebe-se que a maioria deles é comum à ambas as 

disciplinas: ambas são atividades de solução de problemas; o design é uma 

atividade criativa e a gestão gerencia ideias e promove a inovação; o design é uma 

atividade sistêmica, e a gestão gerencia sistemas empresariais e informação, dentre 

outras. Até mesmo as dimensões culturais e estéticas do design encontram 

equivalentes em gestão na parte de preferências do consumidor, cultura 

organizacional e identidade corporativa. 

 A experiência da prática mostra a complexidade de integrar o design na 

estrutura corporativa. A superação dessa barreira pode até significar vantagem 

competitiva para as empresas que forem bem sucedidas nessa integração, pois 

essa habilidade torna-se um know-how difícil de ser copiado pela concorrência 

(BORJA DE MOZOTA, 2011). 

 Dziobczenski e Bernardes (2011) abordam o artigo "Managers and Designers: 

two tribes at war?" o qual justifica que a distância existente entre designer e gestores 

tem origem na sua qualificação acadêmica. Enquanto designers têm disciplinas na 

sua graduação que enfatizam o pensamento criativo, artes e experimentação, 

gestores têm a sua qualificação focada em disciplinas analíticas e racionais com 

pensamento linear. Os autores apresentam o Quadro 1 a título de comparação: 
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Quadro 1 - Diferenças entre Designers e Gestores 

 
Fonte: tradução nossa de VON STAMM, B. 2008. 

 

 Mas o presente contexto exige que designers tenham conhecimento de 

gestão, a fim de facilitar sua abordagem com as empresas bem como melhorar o 

nível dos projetos desenvolvidos, ultrapassando a esfera do mero "embelezamento" 

e indo em direção de projetos estrategicamente adequados às necessidades das 

pessoas. "Questões como marketing, estratégia, posicionamento, competitividade 

devem ser tão naturais para os designers como tipografia, cores, materiais e 

ergonomia, dentre outros" (DZIOBCZENSKI; BERNARDES, 2011, p.5). 

 

2.2.1 Tipos de abordagem 

 

 Borja de Mozota (2011) apresenta a construção de um modelo de 

convergência do desenvolvimento da Gestão do Design partindo dos respectivos 

paradigmas e esquemas conceituais da área de design e da área de gestão. Esse 

modelo tem base em duas perspectivas: reativa (administrativa) e pró-ativa 
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(estratégica). Na abordagem administrativa o design é utilizado como ferramenta 

para incrementar produtos e serviços pela acomodação de conceitos administrativos 

e de gestão, articulando o conceito de design com os conceitos chave de produto, 

marca, identidade e gestão de inovação. Envolve selecionar, dentre todos os 

paradigmas de gestão, as ideias e métodos que tornarão o design corporativo mais 

eficiente. 

 A abordagem estratégica envolve perceber o design como um novo 

paradigma, a fim de que os seus métodos e ferramentas sejam utilizados com o 

objetivo de incrementar a eficiência da gestão como um todo e da gestão do design 

em particular. Para isso é preciso compreender os modos como o design percebe a 

realidade, pois um modo diferente de ver o mundo é um incremento para a gestão e 

contribui para promover a estratégia empresarial. Segundo Borja de Mozota (2011), 

o design pode oferecer ferramentas específicas como "procedimentos de auditoria 

para formulação de estratégia, benchmarking competitivo, gestão de ideias, modelos 

e protótipos para inovação, bem como ferramentas de comunicação" (BORJA DE 

MOZOTA, 2011, p.100). 

 

2.2.2 Tipos de Integração 

 

 Segundo Wolff (2010) além da questão da abordagem, também a integração 

do design na empresa diz respeito à Gestão do Design. A integração refere-se à 

alocação do design nas dimensões organizacionais e tem como principais objetivos 

da gestão:  

 

(a) treinar gerentes e designers familiarizando gestores com as 

técnicas de design e designers com as técnicas de gestão; 

(b) desenvolver métodos de integração do design no ambiente 

corporativo, de modo que a gestão auxilie a empresa na sua 

estratégia (WOLFF, 2010, p.52).  

 

 Para melhor entender a questão da integração, deve-se observar as três 

dimensões organizacionais: estratégica, tática e operacional onde se dão todas as 

atividades da empresa, inclusive o design. Best (2006) coloca o design como um 

ativo em três níveis em qualquer organização (Figura 1). No nível estratégico são 
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definidas as políticas globais, missões e agendas, e são à essas agendas que o 

design deve se conectar. No nível tático, as equipes, processos e sistemas de 

unidades de negócios específicas ou funções entram em cena. No nível operacional, 

o design se manifesta nos produtos físicos e tangíveis, serviços e experiências – a 

implementação de processos e projetos que os clientes possam de fato “tocar”. 

 

Figura 01 - As três dimensões organizacionais 

 
Fonte: Adaptado de Best (2006) 

 

2.2.3 Tipos de Intenção - Conceito das quatro forças  

 

 Wolff (2010) coloca que paralelamente à integração do design, temos a 

questão da intenção, que apresenta as visões que uma empresa pode ter a respeito 

do design, sua gestão e da sua utilização. Borja de Mozota (2006) desenvolve o 

conceito das quatro forças do design no contexto da ciência da gestão, introduzido 

em pesquisas anteriores que serviram de base para esse modelo de valor. Ela 

avança o debate para as dificuldades de inserção do design nas empresas e falta de 

reconhecimento dos benefícios do design por parte dos gestores. De acordo com 

Borja de Mozota (2006, p.45), as quatro forças do design são: 

 

a) Design como diferenciador – design como uma fonte de vantagem 

competitiva no mercado através do valor de marca, fidelidade do cliente, 

preços premium, e orientação ao consumidor.  
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b) Design como integrador – design como recurso para melhorar o processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Coordena funções para evitar conflitos 

entre as áreas envolvidas, melhorar a comunicação e incentivar o trabalho em 

equipe. 

c) Design como transformador – design como uma fonte para criar novas 

oportunidades de negócio;  para melhorar a habilidade da empresa de lidar 

com a mudança; ou (em caso de design avançado) como um expertise de 

melhor interpretar a empresa e o mercado. 

d) Design como bom negócio – design como uma fonte de incremento de 

vendas e melhores margens, maior valor de marca, maior fatia de mercado e 

melhor retorno sobre investimento (ROI). 

  

 Ao tentar compreender por que os designers continuam a sofrer com a falta 

de reconhecimento e suporte de seus gestores, uma vez que o design parece 

facilmente integrado dentro desse modelo de valor, a autora salienta tanto as 

lacunas de conhecimento dos designers quanto as dos gestores como fatores que 

contribuem para essa dificuldade de inserção do design. Para a superação dessas 

lacunas o entendimento mútuo é necessário, uma vez que a vantagem competitiva 

pode ser construída de diferentes formas. Borja de Mozota (2006) aponta que é 

preciso considerar que a vantagem competitiva pode ocorrer de duas maneiras: 

 

a) Design como diferenciador. Vantagens externas, de mercado, baseadas na 

diferenciação dos produtos e serviços da empresa (design de produtos, 

design como valor percebido, valor do design de marca, imagem corporativa); 

b) Design como coordenador ou integrador. Vantagem competitiva interna que 

parte de uma única, invisível e difícil de imitar combinação de processos e 

recursos da empresa (visão baseada em recurso: design como processo, 

design como conhecimento, ciência do design, design como recurso, design 

avançado para novos negócios). 

 

 Segundo a autora, as empresas no primeiro campo estão pensando o design 

em um contexto reputacional ou de marca. Enquanto as empresas no segundo 

campo entendem o design como uma competência central. 
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Ainda na questão da intenção da empresa para com o design, encontra-se 

um outro modelo: A Design Ladder, criado pelo Centro de Design da Dinamarca 

(Danish Design Centre – DDC). Trata-se de uma escada composta por quatro 

degraus que identifica os diferentes níveis em que as empresas adotam o design 

(Figura 2). Além de classificar a intenção das empresas, a design ladder também 

indica a maturidade do design na empresa. 

 

Figura 2 - Design Ladder 

 
Fonte: adaptado de The Economic Effects of Design (KRETZSCHMAR, 2003) 

 

 De acordo com Kretzschmar (2003), nas empresas classificadas no primeiro 

degrau, o design é uma parte discreta do processo de desenvolvimento de produtos 

e é desempenhado por membros da equipe que não são profissionais de design. As 

soluções de design são baseadas empiricamente nas percepções funcionais e 

estéticas das pessoas envolvidas. Os pontos de vista dos usuários finais 

desempenham pequeno ou nenhum papel no processo. No segundo degrau (design 

as styling) estão as empresas que utilizam o design como um acabamento estético 

dos produtos. Em alguns casos, a tarefa pode ser desempenhada por profissionais 

do design, mas em geral, outras profissões estão envolvidas. No terceiro degrau 

(design as process) o design não é uma parte pontual do projeto, e sim do todo. É 

um método de trabalho adotado desde as fases iniciais do desenvolvimento do 

produto. A solução de design é adaptada à tarefa, focada no usuário final e requer 

uma abordagem multidisciplinar. No quarto e último degrau (design as inovation) o 

designer colabora com a gestão na adoção de uma abordagem inovativa para a 

base do negócio. O processo de design combinado com a visão e cadeia de valor da 

empresa é considerado um elemento importante. 
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 As dimensões que determinam como será a inserção do design na empresa 

são abordagem, ambiente de integração e intenção (Quadro 2). Wolff (2010) 

considera que a abordagem refere-se à forma como o design é visto pela empresa, 

podendo ser, conforme Borja de Mozota (2011), administrativa ou estratégica; 

enquanto o ambiente de integração diz respeito à inserção do design nas instâncias 

organizacionais. A Intenção refere-se ao papel do design na empresa que, conforme 

a perspectiva mais moderna, aponta se ele é utilizado como diferenciação, 

coordenação (integrador) ou transformador. 

 

Quadro 2 – Gestão do Design 

 
Fonte: adaptado de Wolff (2010) 

 

2.2.4 Managing as designing 

 

 Os autores Boland Jr. e Collopy (2004) acreditam que se gestores adotassem 

uma atitude de design, o mundo dos negócios seria diferente e melhor. Os gestores 

iriam abordar os problemas com uma sensibilidade que percorreria uma ampla gama 

de influências para moldar "designs" inspiradores e energizantes para produtos, 

serviços e processos que fossem tanto rentáveis financeiramente como também 

humanamente satisfatórios. Os autores comparam ainda uma atitude de decisão em 

relação a uma atitude de design. A primeira está preocupada com uma série de 

técnicas, métodos, algoritmos e heurísticas que um gestor pode usar numa tomada 

de decisão. Em outras palavras, pressupõe que o melhor plano de ação a ser 

tomado, está à mão dentre a série de opções disponíveis. A atitude de design em 
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contrapartida está preocupada em encontrar a melhor resposta possível com as 

habilidades, tempo e recursos disponíveis, partindo do princípio que será necessário 

a elaboração de novas alternativas.  

A atitude de design para resolução de problemas é uma abordagem de ordem 

superior que nos permite dar um passo atrás das técnicas de tomada de decisão e 

nos perguntarmos questões mais fundamentais como "o que estamos tentando 

fazer?". Mas ao mesmo tempo que a atitude de decisão é muito suscetível ao 

fechamento prematuro do espaço de resolução do problema, a atitude de design, em 

contrapartida, é muito suscetível a manter a busca em andamento mesmo além do 

que é benéfico. Existe o tempo para abertura e um tempo para fechamento nos 

episódios de projeto de resolução de problemas, e os gestores devem desenvolver 

habilidades tanto em atitudes de decisão como em atitudes de design (BOLAND JR.; 

COLLOPY, 2004).   

 Buchanan (2004) aponta que a prática tradicional de design pode oferecer 

algum insight sobre como é possível afetar concretamente a forma como 

desenvolvemos organizações através do design, mas está certo quem é cético em 

relação a quanto de fato isso pode ser aprendido e aplicado na gestão de uma 

empresa. O autor sugere olhar para novas formas de prática do design, em especial 

à abordagem conhecida como interaction design. À medida em que as organizações 

se tornam mais complexas, surge uma necessidade crescente de focar e clarificar as 

suas operações para os clientes, funcionários e gestores. Interaction design oferece 

essa possibilidade como uma disciplina estratégica de gestão.  

Ainda segundo Buchanan (2004), fundamentalmente interaction design trata 

de como as pessoas se relacionam umas com as outras e como os produtos 

intermediam essas relações. Pouco importa se o produto é um documento, um 

artefato, um computador ou um programa de computador, um serviço, uma atividade 

de negócios, ou um ambiente organizacional. Todas essas classes de produtos 

estão abertas ao design thinking, que se baseia em facilitar as relações entre as 

pessoas para alcançar objetivos específicos. Sendo design thinking entendido aqui 

como uma forma de aplicar a indivíduos e organizações um conjunto de métodos e 

processos utilizados rotineiramente por designers para abordar problemas 

complexos, colocando o ser humano no centro do desenvolvimento de um projeto. 

Interaction design é uma disciplina estratégica no sentido de que procura integrar 

conhecimento especializado com a performance da ação. É baseado na tarefa e, 



 

 

31 

portanto, centrado no homem: busca ajudar os seres humanos a  atingirem seus 

objetivos. 

Até aqui, foram abordados conceitos de design e Gestão do Design e das 

mudanças que podem ser feitas na forma de conduzir as organizações através dos 

diferentes tipos de inserção da Gestão do Design nas empresas. A próxima parte vai 

introduzir uma contextualização a respeito do “produto” das instituições artístico-

culturais, que são o foco deste trabalho: o mercado da arte. 

 

2.3 ARTE E ESPETÁCULO 

 

        É praticamente impossível falar sobre a Gestão do Design de uma empresa 

ou instituição sem conhecer em certa profundidade o produto que está sendo 

oferecido. É por isso que este item visa dar um breve panorama sobre o "produto" de 

uma instituição artística, mais especificamente do principal conteúdo de algumas das 

instituições de Porto Alegre, que é a exposição de arte contemporânea. Situar o 

leitor sobre arte moderna e pós-moderna é importante para que se possa entender 

as particularidades do mercado da arte que difere em alguns pontos dos produtos e 

serviços dos mercados tradicionais. Esta parte do trabalho serve, portanto, como 

ponto de partida para a compreensão das partes seguintes, principalmente da 2.5, 

referente ao mercado da arte. 

  Carvalho (2012) aponta que as exposições de arte têm ocupado um lugar de 

destaque no campo artístico, de modo mais expressivo principalmente nas últimas 

duas décadas, ficando, em alguns casos, em pé de igual evidência com os artistas e 

as próprias obras que a compõe. A autora sugere que isso se dá um função do 

potencial que as exposições têm, enquanto eventos culturais, de atrair o interesse 

de grandes audiências. A lógica de funcionamento do sistema de artes parece 

diferente, quando se observa retrospectivamente, do que acontecia em períodos 

anteriores, associando campos que antes eram pensados extremamente separados, 

como o mundo da arte contemporânea e o do espetáculo e do entretenimento. 

 Existem complexas redes de relações entre o sistema das artes com outros 

sistemas como o econômico, o político e  o cultural, e as exposições são, em certa 

parte, produtoras e ao mesmo tempo resultado dessas redes que configuram a 

sociedade. As exposições também se configuram como uma interface entre o setor 
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da produção cultural erudita e o público, uma vez que desempenham um importante 

papel na disseminação de conhecimento no campo da arte (CARVALHO, 2012). 

  Stallabrass (2004) observa que governos estão bastante cientes da crescente 

competição entre as cidades no jogo global por investimentos, crescimento 

econômico e turismo. E é a intenção de incluir tais cidades no circuito internacional 

que levaram ao fenômeno de proliferação de bienais e criação de novos museus ao 

redor do mundo. Segundo o autor as cidades de maior sucesso devem assegurar, 

juntamente com dinamismo econômico, uma ampla variedade cultural. 

 O autor argumenta que as bienais tendem a ser endereçadas a uma 

audiência cosmopolita de arte, em detrimento da população local. Sua estrutura foi 

herdada dos modelos de feiras internacionais de arte onde as nações competiam 

por sobrepor seus próprios expoentes culturais. Segundo ele, os curadores das 

mostras são "especialistas nômades", criaturas do sistema de arte global. Embora 

escutem e consultem vozes locais, sua verdadeira razão de ser e o ambiente no 

qual se movem é global e híbrido (STALLABRASS, 2004). 

 Por outro lado, ao observar-se o caso da Bienal do Mercosul como um 

exemplo local, embora as audiências almejadas pelos organizadores do evento 

residam "tanto no campo da arte local como na repercussão junto ao circuito artístico 

nacional e internacional", é possível perceber que o fato de se ter, há 14 anos, um 

evento de arte contemporânea desse porte, com seu poder de difusão pelos 

veículos de comunicação, "afetou positivamente a percepção da arte contemporânea 

por parte dos mais diversos segmentos da população gaúcha" (CARVALHO, 2012, 

p.65). 

 A autora coloca que diversos fatores devem ser levados em conta ao se 

pensar nas relações de consumo cultural entre o público e os eventos de arte. Os 

meios de comunicação de massa, por exemplo, desempenham um importante papel 

na difusão e na aderência de grandes audiências formadas por público não 

especializado. Como Carvalho (2012, p.66) comenta, "mais do que simplesmente 

produzir exposições e disponibilizar o acesso gratuito, a arte deve se configurar 

como um valor para gerar uma audiência ampliada, além de seus próprios círculos 

de profissionais". E essa construção de valores na sociedade contemporânea, e na 

brasileira em particular, "passa pelos mecanismos de comunicação, em um 

intrincado jogo de forças entre os diferentes veículos e mídias de informação" 

(CARVALHO, 2012, p. 66). 



 

 

33 

 Embora os conteúdos dos textos e materiais de divulgação de grandes 

eventos como a Bienal do Mercosul estejam longe das formulações consideradas 

satisfatórias em termos de profundidade por parte do mundo acadêmico, o "falar de 

arte" encontra algum espaço nos meios de comunicação de massa em ocasiões de 

evento que não encontram em outros períodos. 

  

2.4 MUSEUS DE ARTE  

 

 Sabe-se que o museu é uma das instâncias fundamentais do sistema de arte 

e que ele atua tanto como um espaço de legitimação dos trabalhos que ali são 

expostos como também um dispositivo que permite a construção de narrativas de 

diferentes naturezas (COUTO, 2012). 

 
Contrariamente ao modo de exibição que vigorou absoluto nos salões e 
museus de arte até o final do século XIX, nos quais as  telas, luxuosamente 
emolduradas, justapunham-se umas às outras, por toda a extensão da 
parede, sem uma lógica perceptível, e objetos e esculturas se acumulavam 
pelas salas, via-se, então, nos espaços institucionais destinados a abrigar a 
nova arte, quadros emoldurados com simplicidade, pendurados à altura da 
linha dos olhos e arranjados espaçadamente sobre um fundo supostamente 
neutro. [...] Todavia, apesar dessas mudanças, prevalecia, também aqui, os 
princípios de colação e ordenação do museu do passado [...] (COUTO, 
2012, p.12). 

 

 Se a primeira geração de museus americanos tinha como característica em 

comum que o seu conteúdo seriam "tesouros de grande beleza visual", já a segunda 

geração, da qual o grande exemplar é o Museu de Arte Moderna, de Nova Iorque, 

assumiu que a obra de arte deve ser apreciada sob a perspectiva de uma nova 

narrativa, uma história linear progressiva, na qual o visitante teria que ir aprendendo 

a apreciar a obra de arte juntamente com o aprendizado das sequências históricas. 

Até as molduras das obras foram eliminadas para que não provocasse uma 

distração do interesse visual formal das obras. No entanto, com a arte tendo 

chegado a um novo patamar de maturidade, a visibilidade tornou-se menos 

relevante para a essência da arte, da mesma forma como a beleza. A arte não 

precisa mais nem mesmo ser um objeto físico para ser contemplado; e se for, dentro 

de uma galeria, eles podem parecer com qualquer coisa. Segundo Danto (2006), o 

que quer que a arte seja, já não é algo para ser visto. E nessa perspectiva surge a 

pergunta de o que um museu pós-histórico pode fazer, ou ser? 
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 A arte contemporânea é por demais pluralista em intenção e realização para 

se permitir ser apreendida em uma única dimensão, e pode-se mesmo argumentar 

que boa parte dela é incompatível com as restrições de um museu tradicional e que 

exige uma outra geração de curadores, completamente diferente, que contorne as 

estruturas do museu como um todo, com o intuito de comprometer a arte 

diretamente com as vidas de pessoas que não vêem razão em usar o museu nem 

como a arca do tesouro da beleza nem como santuário da forma espiritual (DANTO, 

2006, p.21). 

 Danto acredita que o próprio museu é apenas uma parte da infraestrutura da 

arte que terá que aprender a lidar com o fim da arte e com a arte depois do fim da 

arte. Juntamente com o artista, as práticas de história da arte e a disciplina da 

estética filosófica, devem se tornar diferentes do que foram até agora. 

 Ao falar sobre as narrativas modernistas e a crítica institucional, Couto (2012) 

comenta que a instituição "museu de artes" sofreu ataques de diversas ordens 

durante o período de difusão do pensamento de vanguarda no meio artístico. 

Enquanto a produção artística de caráter crítico estava preocupada em "integrar arte 

e vida, romper com a passividade do espectador, diluir a noção de autoria e 

questionar mecanismos dominantes da institucionalização, circulação e 

comercialização de arte" (COUTO, 2012, p.16); os museus continuavam 

interessados em manter "o estatuto da arte enquanto mercadoria, bem de valor, ou 

espetáculo de consumo cultural" (COUTO, 2012, p.16). 

 É possível observar também na produção brasileira de vanguarda (dos anos 

1960/70), tentativas de criticar o papel do museu enquanto "templo da arte" e de 

rompimento com os seus limites expositivos. Isso se fez presente por meio da 

criação de estratégias alternativas, que abdicam dos espaços institucionais e das 

figuras dos curadores, museólogos e historiadores. Mas Couto (2012) acredita ser 

de igual importância a precariedade do circuito de arte de então. A autora comenta 

que justamente por esse motivo, talvez alguns dos artistas e críticos atuantes na 

época, apesar de se preocuparem em contestar o poder de manipulação do 

mercado, defendiam também a criação de uma estrutura mais sólida de museus que 

abarcassem a produção contemporânea. 

 Hoje, o combate aos museus parece ter chegado ao fim, assim como os 

grandes embates institucionais que marcaram a ação das vanguardas. No Brasil e 

no exterior, os museus de arte recuperaram seu prestígio institucional e assiste-se, 
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nas palavras de Couto (2012), a uma verdadeira "museumania", juntamente com o 

surgimento de uma série de novas instituições culturais, apresentando, algumas 

delas, um forte impacto arquitetônico e organização de megaexposições, atraindo 

um número expressivo de pessoas. Com isso, os museus se aproximam do mundo 

dos espetáculos e da diversão de massa. 

 Para se ter uma ideia do papel dos diversos intermediários envolvidos na 

maioria das atividades artísticas, é interessante analisar o exemplo de Heinich 

(2012), onde a autora traça a trajetória de um trabalho artístico de apropriação de 

cartazes de rua que saiu do anonimato de um estúdio em Paris para os flashes das 

câmeras numa sala de museu famosa. Para que isso acontecesse, uma série de 

pessoas estiveram envolvidas: outros artistas que formaram um grupo; um crítico de 

arte que o batizou; donos de galerias que decidiram mostrar alguns desses 

trabalhos; colecionadores de arte que os compraram; outros críticos que escreveram 

sobre eles; leiloeiros que os venderam; experts que os autenticaram ou precificaram; 

curadores de museus que persuadiram seus pares a comprá-los; historiadores da 

arte que começaram a estudar todo o trabalho do artista; estudantes que dedicaram 

suas teses de doutorado a isso; bem como elaboradores, transportadores, 

seguradores, restauradores, eletricistas, arquitetos ou designers de exibições, 

palestrantes e até fotógrafos. Segundo a autora, sem todas essas pessoas, não 

haveriam "obras de arte", apenas posters fixados na parede de um estúdio. 

 Além das pessoas, uma série de objetos também estão envolvidos: molduras, 

trilhos, luzes, luvas, termômetros, hidrômetros, etiquetas, revistas de arte, livros, 

fotografias, catálogos, arquivos, contratos e paredes de galerias e museus. Palavras 

e números também têm seu papel: nomes de galerias e museus, comentários, 

dados biográficos, datas, listas de preços, dentre outros. Segundo Heinich, todas 

essas mediações são exatamente as mesmas daquelas requeridas por qualquer 

museu para a exibição de uma pintura. O que difere é que a passagem do estúdio 

do artista para o museu é muito mais difícil no caso de uma obra de arte 

contemporânea, uma vez que a sua natureza é exatamente desafiar os limites da 

arte como são tradicionalmente concebidos. 

 A autora também coloca que a crescente importância dos intermediários nas 

atividades artísticas se tornou uma importante tendência desde a segunda metade 

do século XX. A razão seria que quanto mais perto a arte fica dos assuntos favoritos 

de artistas e especialistas (e acima dos quais, a originalidade e o lugar do trabalho 
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na história da arte), mais longe ela fica do público geral. Daí a necessidade de uma 

mediação específica entre a produção de uma obra de arte e a sua recepção. Mas 

Heinich (2012) alerta que qualquer mediação é ambivalente: como uma tela, é 

considerada sendo tanto o que cria ou o que desfoca a visibilidade. Portanto a 

mediação pode ser percebida tanto positivamente, trazendo o espectador mais perto 

da obra de arte, ou negativamente, separando-o dela. Este é o motivo pelo qual 

algumas pessoas dispensam o papel dos curadores quando este é desempenhado 

excessivamente. 

 Sobre esse assunto, Spricigo (2009) explica que o papel dos curadores no 

contexto atual seria mais o de mediadores culturais do que aquele que desempenha 

as funções tradicionais de seleção, coleção e classificação nos museus. O curador 

de arte contemporânea não é mais como um árbitro do gosto e intérprete da história 

da arte, mas sim um mediador que atua em uma esfera pública conectada. Suas 

tarefas extrapolam aquelas rotineiras da organização de uma exposição, envolve 

também a criação de contextos participativos para a produção de conhecimento. 

 A relação peculiar da arte contemporânea, que está baseada na transgressão 

das fronteiras da arte, com as expectativas do senso comum abre uma lacuna entre 

essas obras e a capacidade do público em geral de aceitá-las ou compreendê-las. 

Para Heinich (2012) essa é a principal razão porque intermediários culturais 

passaram a ser componentes fundamentais no campo da arte contemporânea: sem 

os curadores especializados, críticos, palestrantes, comerciantes, leiloeiros, 

nenhuma instalação, performance ou pintura contemporânea poderia mover-se com 

êxito do estúdio (ou mente) do artista para um local público. 

 

 

2.5 A ARTE ENQUANTO MERCADO 

 

 Tendo em vista que a inserção do designer no trabalho das instituições 

museológicas se dá na abordagem moderna de ações centradas no usuário e; na 

importância econômica da Gestão do Design como um meio para gerenciar o design 

com a finalidade de traduzir os objetivos estratégicos das instituições, este item 

procura contextualizar o leitor no aspecto da arte enquanto mercado. 
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 Quando Caldas (2013) fala sobre a obra artística enquanto mercadoria, 

apresenta os dois modos de compreender a obra no campo social apontados por 

Bourdieu (2011):  

 

a) a obra enquanto mercadoria, e; 

b) como capital cultural portador de significações.  

  

 Embora um aspecto não exclua o outro, podendo ser duas faces da mesma 

moeda, Bourdieu considera a obra de arte como um bem material, deixando de 

ponderar os trabalhos artísticos em que não existe materialidade, aqueles 

resultantes de processos artísticos que não configuram um objeto físico. 

 Ao considerar essa classificação de Bourdieu, Caldas (2013) sugere que 

alguns aspectos abordados pelo sociólogo francês devem ser revistos, considerando 

que o cenário e o entendimento atual sobre arte são diferentes dos do final do 

século XIX e início do século XX sobre os quais Bourdieu debruça sua fala. 

Certamente Bourdieu considera problemáticas contemporâneas, quando disserta, 

em O Poder Simbólico (2007), sobre como o centro de interesse da obra é 

deslocado para a figura do artista, fazendo com que a obra seja de fato uma obra de 

arte e não uma coisa do mundo ou um simples utensílio.  

 Mas seguindo nessa linha, considerando somente o trabalho artístico, Caldas 

inicia com a definição de mercadoria partindo do pensamento marxista de um objeto 

que está destinado à troca e à venda, e não ao consumo de quem o produz. Embora 

a obra artística não se limite a isso, ela também é um produto que está voltado para 

a troca, compra e venda. Trata-se de um bem simbólico. 

 Em sua teoria da autonomização do campo artístico, Bourdieu (2011) se 

baseia em transformações históricas que libertaram os artistas e intelectuais da 

submissão do seu trabalho às instâncias legitimadoras como a Igreja ou a Corte. 

Essa liberação econômica e social se deu em função de uma série de 

transformações ocorridas no final do século XVIII e durante o XIX, como 1) a 

constituição de um público de consumidores socialmente diversificado gerando um 

sistema de legitimação paralelo; 2) o desenvolvimento de um corpo maior de 

produtores e empresários de bens simbólicos; 3) a multiplicação das instâncias 

legitimadoras. 
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 A partir daí, a produção artística estando liberada de dependências sociais, 

morais, religiosas e econômicas, quem passa a decidir o "produto arte" é o próprio 

artista e seus pares. Porém, mesmo que o produto não vise suprir uma demanda 

externa a não ser a própria necessidade do artista em realizá-lo, não quer dizer que 

não exista uma demanda para esta produção ou um público consumidor. O que não 

existe é a subordinação da obra e do artista a qualquer outra regra que não sejam 

aquelas estabelecidas pelo próprio campo artístico. Esta autonomia da obra significa 

que ela não representa outro valor a não ser seu próprio valor enquanto arte, ou 

seja, seu valor simbólico se sobrepõe aos valores de uso e de troca (CALDAS, 

2013). 

 Foi justamente a constituição de um mercado de arte moderno que 

possibilitou que a arte se livrasse das amarras da Igreja, do Estado, da moral, dentre 

outros. Foi a proliferação de instituições legitimadoras, aliada ao crescimento da 

burguesia que geraram um número maior de consumidores de arte, ao mesmo 

tempo que crescia a diversidade de produtores de bens simbólicos, resultando na 

possibilidade de a obra ser pura manifestação simbólica. Como colocado por Caldas 

(2013): "Então, é justamente seu aspecto mercantil que lhe garantiu [à arte] 

historicamente a possibilidade de não se limitar à condição de mercadoria, sem 

deixar de ser mercadoria." (CALDAS, 2013). 

 Quando Caldas (2013) discorre sobre o que vem a ser o mercado da arte, 

chega a uma primeira resposta, indicando que é o lugar onde os trabalhos de arte 

são vendidos e comprados, onde acontecem as negociações entre produtores e 

consumidores, por vezes com auxílio de intermediários. Mas logo em seguida, 

começa a fazer outros questionamentos acerca desse mercado como "o mercado 

constitui um lugar? O mercado da arte só vende obras de arte? Quem são os 

produtores do mercado da arte – somente os artistas? Qual é a função dos 

intermediários? E quem são os consumidores?" (CALDAS, 2013). Com essas 

perguntas ele quer mostrar como o mercado da arte do século XVI não é o mesmo 

que o atual. Que, na verdade, o que chamamos de mercado da arte hoje, se refere 

às relações de troca estabelecidas entre pessoas, Estado, empresas, galerias, 

artistas, críticos, dentre outros. 

 Segundo o autor, o mercado da arte pode ser abordada de três formas: 
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a) Em seu uso convencional, onde o  "produto" é o trabalho de arte. Trata das 

relações de compra e venda dos objetos, geralmente intermediados por 

galeristas ou leiloeiros. 

b) A cadeia produtiva do campo da arte, onde mercado da arte corresponde às 

relações de compra e venda de todos os produtos do campo, de livros a 

palestras, passando por eventos, textos de apresentação, dentre outros. 

c) Um "Mercado simbólico", denominação utilizada a partir da teoria 

bourdieusiana para as relações de trocas simbólicas e imateriais entre 

agentes. 

 

 Como mencionado anteriormente, quando se fala em mercado da arte, não 

refere-se apenas às relações de compra e venda de obras. Dentre todas as relações 

existentes entre os stakeholders do campo, interessa especialmente aquelas entre 

as instituições artísticas e seu público visitante. 

 Segundo levantamento realizado por Caldas (2013), o Rio Grande do Sul está 

entre os estados com o maior número de instituições museológicas do Brasil: são 

386 museus presenciais, divididos em sete regiões. A que abrange a Região 

Metropolitana de Porto Alegre e seu entorno possui 104 museus. É o maior acervo 

do estado, com diversidade temática retratando a cultura e a história gaúchas. O 

autor comenta que, no entanto, o mercado de arte em Porto Alegre não acompanha 

o desenvolvimento do mercado de outros centros do país, possivelmente por 

questões culturais de falta de interesse sobre a arte contemporânea por parte da 

classe detentora de poder e capitais no estado. 

 Ao trazer o foco da discussão para o mercado de compra e venda em Porto 

Alegre, Caldas (2013) lembra as grandes diferenças existentes entre as instituições 

privadas (Fundação Iberê Camargo, Santander Cultural, Fundação Bienal do 

Mercosul e outras) e as ditas públicas (como MAC-RS, MARGS, as salas de 

exibição da prefeitura e as estaduais), tanto no que se refere a estruturas, equipes, 

recursos variados, espaços físicos e até mesmo objetivos. 

 Caldas (2013) coloca que o processo de fragilização das instituições públicas 

de exibição e de promoção de arte gaúchas tornou-se evidente com o passar dos 

anos quando comparadas às iniciativas privadas. A entrevista feita pelo autor com o 

curador, professor universitário e artista Paulo Gomes destaca a impossibilidade de 

as instituições públicas locais competirem com as privadas – como a Fundação 
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Iberê Camargo ou a Bienal do Mercosul – em todos os sentidos, desde a aquisição e 

atração de recursos até o poder de gerar visibilidade. Considerando que, dessa 

forma, parte da cultura (principalmente a área de artes visuais) está na mão do setor 

privado no caso local, através dessas grandes instituições, o autor percebe que uma 

parte relevante do setor acaba sendo dirigida por empresários, seguindo interesses 

primeiramente privados. 

 O autor comenta que em geral são as pequenas instituições públicas as 

responsáveis pelo ingresso de novos agentes no campo artístico. Um novo artista, 

por exemplo, dificilmente fará sua primeira exposição numa instituição do porte da 

FIC ou do Santander Cultural, pois estas estão em um outro patamar e voltadas para 

um outro circuito. O fato de elas estarem em Porto Alegre, não significa que estão 

atreladas apenas ao circuito local ou que mantenham algum compromisso com o 

campo e com os agentes locais. Jovens artistas e mesmo artistas com longas 

carreiras mas que não gozam de reconhecimento nacional, não têm acesso a essas 

instituições como protagonistas. Ainda segundo o autor, as instituições como 

MARGS e MAC-RS não conseguem se equiparar às grandes por diversos fatores, a 

começar pelo fato de os cargos diretivos serem cargos políticos, que oscilam 

conforme o mandato do governante e que não necessariamente estão associados à 

competência profissional das pessoas que os ocupam. 

 A entrevista realizada com Paulo Gomes também destaca a competitividade 

entre as instituições públicas e privadas, a desvantagem das primeiras na 

concorrência e como esses órgãos públicos dependem de seus gestores e de suas 

iniciativas. Se por um lado a entrevista também realizada por Caldas com Justo 

Werlang (colecionador, empresário e administrador cultural) aponta que as 

dificuldades enfrentadas por uma instituição como MARGS são as mesmas 

enfrentadas também pelas instituições privadas, por que elas não competem em pé 

de igualdade? A resposta parece estar na responsabilidade de quem está por trás 

da administração e suas qualificações, bem como de seus capitais (artístico, cultural, 

social e político) e de sua equipe. 

 Caldas coloca ainda que nem todas as instituições públicas podem ser 

chamadas de profissionais. Na opinião do autor, a única que chega mais próxima 

das expectativas dos agentes locais, atendendo ao mínimo esperado de oferta 

básica para o trabalho dos artistas é o MARGS. As outras não oferecem o básico, 

são, muitas vezes, financiadas pelos artistas que lá expõem ou fazem doações para 
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o acervo, e se mantêm ativas pela vontade dos agentes locais e alguns funcionários 

e diretores. 

 Embora a situação das instituições locais seja um tanto problemática, todas 

essas reflexões feitas até agora a respeito da arte enquanto mercado são 

pertinentes para o estudo em design, uma vez que, segundo Carvalho (2012):  
O aquecimento do mercado de arte, evidenciado não somente pelo 
crescimento no número de galerias de arte, mas também pela proliferação 
das feiras internacionais de arte contemporânea, também provocou a busca 
de maior compreensão sobre a lógica que preside as relações, nem sempre 
transparentes, que configuram as redes de interesses entre instituições 
museológicas, academia, crítica, colecionismo corporativo e privado ou a 
precificação de obras de arte contemporânea e que podem culminar em 
uma grande exposição de arte internacional. Um cenário assim 
diversificado, aliado ao desenvolvimento tecnológico, provavelmente 
colaborou para o desenvolvimento da profissionalização no campo do 
design de exposições, atividade que ganha cada vez mais espaço junto ao 
trabalho de curadoria (CARVALHO, 2012, p.49). 

 

Mesmo com todas essas adversidades no mercado local, as instituições –

sejam grandes ou pequenas, com ou sem recursos – seguem trabalhando e fazendo 

exposições. O capítulo seguinte aborda tópicos sobre o design de exposições, que é 

uma parte importante das contribuições que o design pode oferecer no trabalho que 

é feito nas instituições. 
 

2.6 DESIGN DE EXPOSIÇÕES 

 

 Gestão do Design em instituições artísticas não se limita aos aspectos 

técnicos. No entanto, vale comentar brevemente sobre alguns conceitos do design 

de exposição, uma vez que o designer também pode atuar no processo criativo de 

recursos denominados expográficos como: textos, legendas, ilustrações, fotografias, 

mobiliário, sons, texturas, cheiros, temperatura e tudo o mais que pode enriquecer a 

experiência do público.  

 Carvalho (2012) coloca que, a altura das vitrines como recurso que 

condiciona a visualização adequada do seu conteúdo, ou o tamanho da fonte 

empregado nos textos adesivados nas paredes como componente facilitador ou não 

no processo de leitura, não ficam claros como recursos cuidadosamente escolhidos 

do ponto de vista de um visitante leigo. Mas do ponto de vista do museógrafo ou do 

designer de exposição, estas são escolhas de ordem técnica, e tomadas de forma 

intencional para produzir determinado efeito. 
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 Mora (2012) aponta que a cultura do "proibido tocar" ainda vigente na maior 

parte dos museus, como consequência de uma ênfase dos museus na visualidade 

como estratégia para salvaguardar os objetos do deterioro, acaba gerando um 

distanciamento real e físico entre o objeto exposto e o visitante. É preciso avançar 

para novos padrões de interação por parte do público, ultrapassando o caráter 

visual, deslocando o conceito de vitrine para a ideia de experimento. Atualmente os 

museus estão em busca de estratégias que convidem seus visitantes a se 

aproximarem de atividades culturais por meio dos sentidos. É claro que o fator 

"poder tocar" não será a solução para todos os problemas, mas é um exemplo de 

como o museu procura se renovar. Condições ambientais como temperatura, 

qualidade do ar, barulho, música, cheiros, são exemplos de estímulos sensoriais que 

podem aumentar a satisfação dos visitantes. 

 Cossio (2011) elenca alguns tópicos emergentes relacionados ao design de 

exposição. Além de trabalhar com prazos e gerenciar orçamentos, o designer de 

exposição precisa ter um entendimento sobre questões legais, acessibilidade e de 

sustentabilidade. O primeiro tópico abordado pelo autor é o Wayfinding. Cury (2006) 

aponta a orientação espacial (fluxo) como um fator determinante na experiência do 

público. O sistema de wayfinding deve considerar aspectos como a localização e a 

diagramação das informações, o uso de cores e de materiais para criar espaços 

funcionais e confortáveis a fim de potencializar a experiência do público. As 

características arquitetônicas dos espaços, bem como o seu tipo de distribuição de 

elementos expositivos, a circulação e os fluxos de pessoas são fatores que 

interferem nas formas de localização dos usuários. 

 Os itens mais importantes para se considerar sobre wayfinding em um projeto 

de design são o planejamento espacial e a comunicação (VELHO, 2007). É na 

interação desses dois fatores que existe a ordenação de informações para a tomada 

de decisão dos usuários num relacionamento dinâmico com o espaço. Nesse 

relacionamento são levados em conta aspectos como a percepção do espaço, a 

circulação, os fluxos de pessoas, as referências, os marcos (pontos de referência) e, 

acima de tudo, a informação. 

 Fernández e Fernández (2010) classificam a relação espaço × fluxo do 

visitante como: 1) dirigida, 2) sugerida ou  3) livre ou não estruturada. Em todos os 

casos, no entanto, é importante atentar para não fechar o espaço, tornando-o assim 
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pouco acessível visual e fisicamente; tampouco transformá-lo numa rota de trânsito, 

na qual a pessoa passe diretamente em direção à saída ou a outro ambiente. 

 O segundo tópico abordado por Cossio é o da acessibilidade. De acordo com 

Fernández e Fernández (2010), em espaços culturais a acessibilidade pode ser 

entendida como a adaptação do design e da organização da exposição às 

necessidades dos visitantes considerados especiais (idosos, deficientes visuais, 

auditivos, etc.). Tornar uma exposição acessível significa adaptar o espaço do ponto 

de vista físico e intelectual, de forma que o público consiga ter acesso a todos os 

objetos da exposição, bem como a seus respectivos materiais instrucionais. 

 Para isso, Fernández e Fernández (2010) apresentam um checklist para o 

desenvolvimento de projetos de exposição acessíveis considerando questões como: 

a) se o conteúdo do texto, bem como de sua linguagem é completamente acessível; 

b) se os displays são de tamanho, cor, tipografia e contraste adequados, e se a sua 

localização está visualmente correta; c) se o texto também é apresentado em braile 

e sistemas de audiodescrição. 

 Aqui, vale mencionar também alguns conceitos (Quadro 3) de Design 

Inclusivo levantados por Mora (2012) em seu trabalho de diretrizes para inclusão de 

pessoas cegas em museus: 

 

Quadro 3 - Definições e conceitos - Design Universal, Acessível e Inclusivo. 
Acessibilidade: Na linguagem comum, a capacidade de atingir, entender ou se aproximar de 

algo ou alguém. A NBR 9050/2004 define acessibilidade como sendo a 
possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário 
urbano e equipamentos. 

Design Universal É um processo que aumenta a usabilidade, a segurança, a saúde e a 
participação social, através da concepção e projeção de ambientes, produtos 
e sistemas em resposta à diversidade das pessoas e suas habilidades. 

Inclusão Refere-se à possibilidade de participação das pessoas na sociedade em 
condições de igualdade e sem discriminação. 

Design Inclusivo Pode ser definido como o desenvolvimento de produtos e de ambientes que 
permitam a utilização por pessoas de todas as capacidades. Tem como 
principal objetivo contribuir, através da construção do meio, para a não 
discriminação e inclusão social de todas as pessoas. 

Fonte: Adaptado de MORA, 2012, p. 45 

 

 O terceiro tópico apontado no trabalho de Cossio é o da sustentabilidade 

ambiental. Partindo do princípio de que, embora de caráter temporário, as 

exposições podem implicar no consumo elevado de materiais e energia, é preciso 

estar atento aos impactos ambientais em todas as etapas do ciclo de vida de uma 
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exposição e elenca, a partir de um estudo sobre sustentabilidade no design gráfico-

ambiental, alguns parâmetros que poderiam ser aplicados também em projetos de 

exposição, como: seleção de materiais e processos; projeto e processo de 

fabricação; uso relativamente menor de material versus visibilidade no ambiente 

construído; qualidade do ar (escolha de produtos e processos com níveis reduzidos 

de compostos orgânicos voláteis); modularidade, possibilitando reutilização ou 

reciclagem das partes descartadas. 

 Mesmo que as exposições sejam temporárias, eventualmente são editadas 

em um catálogo ou livro de exposição servindo não só como meio de divulgação do 

evento, da instituição promotora ou da marca do patrocinador, mas também como 

registro e documentação. Como comenta Carvalho (2012), esse catálogo é também 

uma peça de design gráfico e envolve escolha de técnicas de impressão, tipo de 

fonte, de papel, quantidade de cores, etc. Tais escolhas de ordem técnica e estética 

no design gráfico dos catálogos repercutem também na legibilidade dos textos e 

leitura das informações sobre as obras. O hábito de incluir, por exemplo, apenas 

imagens isoladas das obras da exposição, mesmo que acompanhadas de 

informações sobre suas dimensões, podem eliminar a noção de escala no espaço 

expositivo. Nos últimos anos o desenvolvimento e popularização de técnicas de 

editoração vêm incluindo imagens de vistas gerais do recinto de exposição 

permitindo uma documentação mais adequada. Alguns catálogos impressos vêm 

acompanhados inclusive de mídias DVD ou links de internet para acessar uma visita 

virtual da exposição, ampliando os limites impostos pelo seu período de visitação 

(CARVALHO, 2012). 

 Segundo Cury (2006) a experiência nos mostra que não é possível descrever 

o processo de concepção e montagem de uma exposição e, a partir dessa 

descrição, fazer generalizações. O risco está em transformar descrição em regras, 

como se existisse uma única forma processual, um modelo a ser descoberto e 

aplicado como receituário. Ao adotar uma abordagem administrativa – sempre com 

cautela e senso crítico para não transformar o museu em empresa – a autora traz o 

cliente (ou nesse caso o público) como ponto central do sistema de comunicação 

museológica. É por isso que para os museus, e aqui podemos considerar as 

instituições artísticas em geral, a participação do público nos processos 

museológicos é um tema recorrente. 
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 Todos os assuntos abordados até aqui, que compõe a fundamentação teórica 

deste trabalho, servem como uma base de conhecimentos para contextualizar a 

pesquisa que será feita e ajudar a alcançar o objetivo de analisar o entendimento 

das instituições artísticas sobre aspectos da Gestão do Design. O capítulo seguinte 

trata dos procedimentos metodológicos que serão utilizados. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo serão abordados os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados na tentativa de alcançar os objetivos propostos por este trabalho. De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013), esta pesquisa é de natureza aplicada, uma 

vez que "procura produzir conhecimento para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos" (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.126). Com base nos 

objetivos almejados, esta pesquisa classifica-se como exploratória que procura 

alcançar maior familiaridade com o problema, com o objetivo de torná-lo mais 

explícito ou de construir hipóteses sobre ele. De acordo com Gil (2002) este tipo de 

pesquisa tem como principal objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições, sendo o seu planejamento bastante flexível, possibilitando a consideração 

de diversos aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002, p.41). 

 O procedimento técnico utilizado é o de estudo de caso, que representa a 

estratégia preferida quando "o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 

quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real" (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.128). Os objetos de estudo 

selecionados para a elaboração dos estudos de caso foram a Fundação Iberê 

Camargo e o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. A apresentação 

das instituições, bem como dos critérios de seleção do objeto de estudo serão 

apresentados no capítulo a seguir.  

 A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, onde "o ambiente natural é fonte 

direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de 

significados" (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.128). E se dará por meio de 

entrevistas semiestruturadas individuais, modelo que consiste na formatação de um 

roteiro-base para servir de ponto de partida para a conversa com o entrevistado. 

 

3.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

 A escolha das duas instituições localizadas em Porto Alegre (MAC-RS e FIC) 

se deu com o intuito de traçar um panorama comparativo entre uma instituição 

pública e uma privada, a fim de observar possíveis semelhanças e diferenças nas 

formas de tratar a Gestão do Design em suas atividades. 
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 Também levou-se em conta um critério de conveniência, em função do 

acesso à pessoas responsáveis a nível gerencial pelas instituições e pela 

possibilidade de concederem as entrevistas necessárias. 

 

3.1.1 A Fundação Iberê Camargo 

 

 A Fundação foi criada em 1995 com o objetivo de preservar e divulgar a obra 

do artista gaúcho Iberê Camargo (1914-1994). Após sua morte, a viúva do artista, 

Maria Cousirat Camargo, juntamente com um grupo econômico formado por 

empresários de destaque, reuniu uma série de trabalhos realizados pelo artista ao 

longo de mais de 50 anos, formando o atual acervo da instituição. Em 2008 foi 

inaugurado o museu-sede da fundação em Porto Alegre a partir do projeto premiado 

do arquiteto português Álvaro Siza (Figuras 3, 4 e 5). Além da reserva técnica com 

mais de 5 mil obras entre desenhos, guaches, gravuras e pinturas, o prédio também 

abriga salas expositivas, centro de documentação e pesquisa, Ateliê de Gravura, 

Ateliê do Programa Educativo, auditório, loja, cafeteria e estacionamento. Com um 

custo de R$ 40 milhões, o prédio que abriga a fundação foi apontado como um dos 

mais sofisticados do mundo, seguindo padrões internacionais de iluminação, 

controle de temperatura, abastecimento de água, tratamento de esgoto e prevenção 

de incêndios (DALCOL, 2013). 

 

Figura 3 - Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre. 

 
Fonte: www.iberecamargo.org.br 
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Figura 4 - Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre. 

 
Fonte: www.iberecamargo.org.br 

Figura 5 - Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre. 

 
Fonte: www.iberecamargo.org.br 

 A construção da sede da FIC foi viabilizada a partir de recursos obtidos por 

meio das leis de incentivo à cultura federal e estadual. Em entrevista concedida para 

a pesquisa realizada por Dalcol (2013), o superintendente cultural da FIC, Fábio 
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Coutinho, relata que, além das leis de incentivo LIC e Rouanet, a Fundação nasceu 

do empenho do grupo Gerdau1, juntamente de um grande grupo de empresários. 

Sobre as diversas instâncias que operam a FIC, o superintendente menciona o 

conselho de administração, cujo presidente é o próprio Jorge Gerdau2; seguido de 

uma diretoria, como segunda instância, que se reúne mensalmente para tratar dos 

assuntos culturais e administrativos; um conselho de curadores que trata da área 

cultural da Fundação; e, por fim, a área administrativa/financeira que dá suporte a 

todas as atividades. São os patrocínios de algumas empresas como a já citada 

Gerdau, além de Itaú e Vonpar que contribuem para manter a estrutura da sede e 

financiam os projetos. 

  

3.1.2 O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul 

 

 Fundado em 4 de março de 1992 e inaugurado em 18 de março do mesmo 

ano, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul ocupa o 6º andar da 

Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre como local provisório (Figura 6) . O 

então diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais, IEAVI, Gaudêncio Fidelis, foi o 

idealizador e autor do projeto de criação do Museu, do qual se tornou o primeiro 

diretor. A sua opinião era de que o MARGS não poderia dar conta da guarda e 

promoção da produção contemporânea com a eficiência e o grau de especialização 

necessários (BEMVENUTI, 2004). 

Figura 6 - Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: www.macrs.blogspot.com.br 

                                                
1 Importante grupo industrial gaúcho, atuando no ramo de aços. 
2 Presidente do Conselho de Administração do grupo Gerdau 
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 O espaço físico utilizado pelo MAC-RS soma um total aproximado de 300m². 

Desde a sua fundação o Museu está instalado no sexto andar da CCMQ, localizada 

na Travessa dos Cataventos, entre a Rua Andradas e a Rua Sete de Setembro, no 

centro de Porto Alegre. No terceiro andar, possui um espaço menor, chamado de 

sala de exposição Augusto Meyer, destinada a exposições de jovens artistas, 

geralmente que ainda não realizaram sua primeira individual. Ainda no segundo 

andar, estão instaladas as salas da administração do Museu. Bemvenuti (2004) 

relata muitos problemas relacionados ao espaço físico do Museu, principalmente em 

relação à conservação do acervo em função de não possuir um espaço adequado 

para a reserva técnica. A Figura 7 apresenta a planta baixa do espaço do 6º andar. 

 

Figura 7 - Planta baixa do 6º andar do CCMQ. 

 
Fonte: www.macrs.blogspot.com.br 

 

 Já na descrição do espaço físico das duas instituições mencionadas acima, é 

possível perceber a enorme diferença existente entre a iniciativa pública e a privada. 

Caldas (2013) comenta que, desde a segunda metade dos anos 1990 e início de 

2000, o campo artístico de Porto Alegre conta com consistentes instituições privadas 
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por um lado, como a Fundação Bienal do Mercosul, a Fundação Iberê Camargo, o 

Santander Cultural – e mais recentemente o Instituto Ling, inaugurado em 2014 –, e 

por outro lado com o MARGS (cuja “saúde financeira-cultural” varia de acordo com 

seus dirigentes e com os partidos que estão no poder) e o MAC-RS. Na entrevista 

com o autor, Paulo Gomes coloca que o surgimento das grandes instituições 

privadas de alta qualidade aparentemente teria desobrigado o poder público de 

manter ou tentar equiparar as instituições públicas. Ele dá a entender que a lógica 

de raciocínio do poder público seria de que não existiria a necessidade de 

investimento nos espaços expositivos do MARGS ou do MAC-RS pois o estado e a 

cidade já estariam sendo contemplados por instituições como o Santander Cultural, 

a FIC e a Bienal. Como coloca Dalcol (2013), ao se referir ao programa de 

exposições da FIC: 

 
Toda nova mostra é tratada como um grande evento, concebida como uma 
grife de sucesso, investida pelo capital simbólico formado pela associação 
entre o peso do artista, a dimensão artística das obras, a reputação do 
curador, a legitimação do museu/espaço expositivo, o status da instituição 
associada ao projeto, entre outros (DALCOL, 2013, p.14). 

 

 Caldas (2013) aponta que é uma postura neoliberal do governo, que passa 

para a iniciativa privada suas obrigações para com a promoção cultural e artística, 

que auxilia na deterioração das instituições públicas que são, justamente, as 

responsáveis por iniciativas voltadas ao ingresso e início de carreira de novos 

agentes. 

 As características dessas duas instituições em relação à Gestão do Design 

serão analisadas na etapa da pesquisa, cujos delineamentos serão apresentados a 

seguir. 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Construção 

 

 Segundo Gil (2002), um princípio básico do estudo de caso é utilizar sempre 

mais de uma técnica no processo de coleta de dados, afim de garantir a qualidade 

dos resultados obtidos. Em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais 

completo dentre os tipos de delineamentos de pesquisa, pois "vale-se tanto de 
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dados de gente quanto de dados de papel" (GIL, 2002, p. 141). Dessa forma, os 

dados dessa pesquisa foram obtidos mediante análise de materiais publicados, 

entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea e análise de artefatos 

físicos. Segundo Yin (2001), a utilização de múltiplas fontes de evidência constitui o 

principal recurso do qual se vale o estudo de caso para conferir significância aos 

seus resultados. 

 Após a definição do objeto de estudo, percebe-se que o modelo de entrevista 

semiestruturada mostra-se pertinente à investigação da Gestão do Design na 

Fundação Iberê Camargo e no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do 

Sul. O questionário básico que serviu de guia para a conversa, apresentado no 

Quadro 4, foi estruturado com base no questionário de Wolf (2010) de sistemática de 

avaliação da Gestão do Design em empresas. A adaptação foi feita a partir da 

escolha de algumas questões-chave, aplicáveis à realidade desta pesquisa que 

serviram de inspiração para a elaboração de uma entrevista semiestruturada que 

refletem, neste conjunto de perguntas, questões referentes ao processo, 

competência e estratégia de design. Na segunda coluna do quadro, está indicado o 

objetivo que se pretende alcançar com cada pergunta. E na terceira coluna está o 

argumento teórico utilizado para a sua elaboração.  

 

3.2.2 Pré-teste do instrumento 

 

 Uma vez que o questionário esteja redigido, Gil (2002) recomenda que o 

mesmo seja submetido a um pré-teste afim de avaliar e garantir que o instrumento 

de pesquisa meça exatamente aquilo que se propõe. Além disso, Leite (2008) coloca 

que o pré-teste pode evidenciar falhas como: inconsistência ou complexidade das 

questões, ambiguidade ou linguagem inacessível, perguntas supérfluas ou 

embaraçosas, ordem, entre outras. 

 Quanto aos aspectos mais importantes a serem considerados no pré-teste, 

Gil (2002) recomenda atenção a: 

 a) clareza e precisão dos termos. Utilização de termos que não necessitam de 

explicações adicionais; 

 b) quantidade de perguntas. Não devem gerar cansaço ou impaciência; 

 c) forma das perguntas. Fazer uma mesma pergunta sob duas formas 

diferentes pode ser conveniente para sondar a reação dos pesquisados; 



 

 

53 

 d) ordem das perguntas. Avaliar o possível contágio que uma pergunta exerce 

sobre a outra; 

 e) introdução. Desenvolver a melhor fórmula de introdução a ser utilizada 

quando ocorrer a aplicação do instrumento a partir da análise das indagações, 

inquietações e resistências do entrevistado 

 O pré-teste foi realizado numa terceira instituição artística, o Museu da 

UFRGS, a fim de avaliar o questionário e a forma de abordagem. O Quadro 4 

apresenta o questionário que foi aplicado na entrevista teste com as perguntas 

seguidas de o que se pretendia obter com cada uma delas: 

 

Quadro 4 - entrevista semiestruturada baseada na estrutura de Wolf (2010) 

(continua) 
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Quadro 4 - entrevista semiestruturada baseada na estrutura de Wolf (2010) 

(conclusão) 

 

 
Fonte: A autora. 
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Após a entrevista concedida pela diretora do Museu da UFRGS, identificou-se 

a necessidade de ajustar o roteiro da entrevista para melhorar a compreensão das 

questões. 

Primeiramente, a questão 4 foi eliminada, pois além de ter a compreensão 

bastante difícil, é possível perceber indícios sobre a identificação dos níveis 

organizacionais do design, a partir da resposta das questões 2 e 3. Neste caso, o 

próprio pesquisador fez a avaliação de qual nível organizacional o design da 

instituição se encontra. 

A questão 10, que inicialmente parecia de difícil compreensão, mostrou-se 

adequada e foi mantida, uma vez que todos os entrevistados são de nível gerencial 

e, portanto, estão familiarizados com estes termos. Já a formulação da questão 11, 

não deixou claro o tipo de resposta esperada, tendo que passar por uma 

reformulação.  

A questão 12 também precisou ser complementada, forçando o entrevistado a 

pensar em que outros aspectos o design pode ser importante, além do fator 

estética/estilo. Por fim, a questão 15, foi complementada com um pedido de 

exemplos mais concretos e/ou números que comprovem que a performance foi 

afetada. 

O Quadro 5, apresenta o roteiro de entrevista final que foi aplicado nas 

instituições investigadas. 
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Quadro 5 - entrevista semiestruturada final baseada na estrutura de Wolf (2010) 

(continua) 
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Quadro 5 - entrevista semiestruturada final baseada na estrutura de Wolf (2010) 

(conclusão) 

 
Fonte: A autora. 

 

3.2.3 Implementação 

 

 A fase de implementação foi realizada no primeiro semestre de 2015. As 

entrevistas foram feitas com diretores ou funcionários de nível gerencial envolvidos 

nos projetos permanentes das instituições. A entrevista, sendo semiestruturada, 

direcionou o foco da conversa para questões pertinentes sobre Gestão do Design 

mas também permitiu liberdade ao entrevistado de apontar a realidade vivenciada 

na rotina da instituição. 
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 A primeira entrevista foi realizada dentro da sede do MAC-RS, em dia 

previamente agendado com a diretora da instituição Ana Aita. Além da atual diretora, 

também foi concedida uma entrevista com o último diretor da instituição André 

Venzon, que respondeu às questões com base em como o design era gerenciado 

durante a sua gestão. A partir das respostas desses dois entrevistados, foi possível 

fazer um comparativo de como a Gestão do Design é afetada com a mudança da 

administração dessa instituição que se encontra em um contexto público e, portanto 

suscetível a mudanças constantes, principalmente nas trocas de governo. No caso 

da Fundação Iberê Camargo, na impossibilidade de marcar uma entrevista com o 

diretor da instituição, o questionário foi enviado, via correio eletrônico para a gestora 

cultural Germana Konrath, que providenciou a resposta de todas as questões. 

 Os áudios das entrevistas presenciais foram coletados com a autorização das 

organizações, e os participantes assinaram um termo de consentimento, disponível 

no Apêndice A deste trabalho. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados das coletas de dados nas 

entrevistas com os representantes das instituições e suas respectivas análises. Aqui, 

o objetivo é compreender como o design é gerenciado em cada instituição e 

observar possíveis semelhanças e diferenças entre o MAC-RS e a FIC que, por sua 

vez, encontram-se em um contexto público e privado respectivamente. 

 Segundo Gil (2002), diversos procedimentos estão envolvidos no processo de 

análise dos dados, desde codificação das respostas, tabulação dos dados e, em 

alguns casos até cálculos estatísticos. Juntamente com a análise, pode ocorrer 

também a interpretação desses dados, que consiste, basicamente, em estabelecer a 

ligação entre os resultados obtidos com outros já conhecidos, sejam estes derivados 

de teorias ou de estudos anteriores. Leite (2008) diferencia análise de interpretação 

de dados: na análise, as conclusões do pesquisador são fortemente baseadas nos 

dados levantados; enquanto na interpretação, as suposições levantadas são 

baseadas mais na percepção do pesquisador do que em evidências concretas. 

 Quanto à análise dos elementos visuais referente ao design de exposição 

observados durante as visitas a campo e estudo de materiais impressos, o 

referencial teórico do capítulo 2 foi associado à percepção da pesquisadora para a 

elaboração das interpretações. 

 Durante as entrevistas com diretores e/ou funcionários das instituições, 

levantou-se a possibilidade de contatar as empresas fornecedoras de serviços de 

design que realizaram trabalhos para o MAC-RS para tentar conseguir alguma 

informação adicional sobre o relacionamento do designer/equipe com a instituição. 

No apêndice B deste trabalho encontra-se a entrevista via correio eletrônico 

concedida pela Pubblicato Design Editorial. Não foi informado quais as empresas 

que trabalham rotineiramente para a FIC, apenas o escritório que realizou o trabalho 

de identidade visual antes da inauguração da Fundação. 

 Para a apresentação das respostas das entrevistas, em alguns casos houve a 

necessidade de filtrar frases muito longas. Aqueles conteúdos que não estivessem 

diretamente ligados à determinada questão, foram suprimidos utilizando o símbolo 

[...]. O conteúdo integral das respostas encontra-se no apêndice B deste trabalho. 

 A estrutura da análise se dará da seguinte forma: primeiramente apresenta-se 

a pergunta, seguida das respostas tabuladas de cada entrevistado. Quando for 
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pertinente, também será inserida alguma informação extra observada pela 

pesquisadora ou extraída da entrevista com a Pubblicato Design Editorial. Em 

seguida apresenta-se a finalidade da pergunta com a análise textual da 

pesquisadora sobre qual categoria se encaixam cada uma das instituições. 

 

4.1 EXISTÊNCIA DE EQUIPE DE DEISGN 

 

O Quadro 6 apresenta a pergunta 1, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 6 - Pergunta 1 (continua) 
PERGUNTA 1 A instituição possui uma equipe ou profissional de design? Como foi 

feita a escolha? 
André Venzon  

MAC-RS 
Não, não tinha e nós convidamos, nos primeiros dois anos (2011/ 2012), uma 

empresa, a GAD Design, que cuidou da renovação da marca do museu e dos 

impressos de modo geral: folder de programação e convite. Então foi 

redefinida a identidade visual do museu e aplicada, naturalmente, com 

conceitos mais contemporâneos de comunicação visual e toda a folheteria do 

MAC. Isso foi uma parceria com a GAD Design através de um dos 

conselheiros do museu o Valpírio Monteiro, um dos sócios dessa empresa. 

Depois, 2013 em diante, buscamos um outro parceiro que foi a Pubblicato 

Design Editorial com o Vitor Mesquita e a Andréia Costa que então passaram 

a desenvolver os convites, principalmente, e tudo que diz respeito à 

comunicação visual do museu, todas as peças de divulgação que nós 

necessitamos. Neste período também, contratamos um estagiário, apesar de 

que no início da gestão tivemos uma estagiária de design, estudante da 

Unisinos. E depois outro aluno que se formou com um trabalho final de 

graduação, uma publicação do MAC, que seria o catálogo geral do MAC. 

Então a gente não teve nunca um funcionário de design, apenas estagiários e 

empresas. [...] A gente contou sempre mais com a colaboração de estagiários 

e parceiros para desenvolver essa parte de comunicação visual do museu. 

Ana Aita 

MAC-RS 
Não propriamente dito. Até porque em função do déficit, vamos dizer assim, 

orçamentário que a gente tem, nós trabalhamos aqui assim: no MAC, eu 

como diretora, eu tenho uma funcionária de carreira que trabalha conosco, o 

resto são meninos, são estagiários, de formação de artes, então fazem artes 

plásticas e tenho também estagiários de museologia para organizar o acervo 

do MAC. Mas propriamente de design não.  
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Quadro 6 - Pergunta 1 (conclusão) 
PERGUNTA 1 A instituição possui uma equipe ou profissional de design? Como foi 

feita a escolha? 
Germana Konrath  

FIC 
Não possui uma equipe interna trabalhamos com empresas terceirizadas. As 

escolhas são feitas por demanda dos projetos. [...] A escolha do profissional 

será feita pelo perfil de cada exposição. 

Fonte: Autora  

 

Essa pergunta foi realizada com a finalidade de identificar se o trabalho de 

design é feito  interna ou externamente e como é constituída a equipe. Com base 

nas respostas é possível perceber que nenhuma das duas instituições possui uma 

equipe interna de design. 

 No caso do MAC-RS, é possível perceber, logo de início, uma 

descontinuidade do trabalho que vinha sendo feito na gestão anterior a março de 

2015. Até então, o museus trabalhava com parcerias de estúdios de design 

terceirizados além dos estagiários internos. No caso da Pubblicato, em entrevista 

concedida por Vitor Mesquita via correio eletrônico, foi mencionado que a empresa 

atendia ao MAC-RS sem fins lucrativos como parte da sua estratégia de marketing. 

Chegou inclusive a receber o prêmio Açorianos de Artes Plásticas, na categoria 

Empresa Apoiadora das Artes Visuais. Essas parcerias cessaram com a mudança 

administrativa e o trabalho passou a ser realizado por estagiários, nenhum deles 

tendo formação específica em design. 

 A FIC não identificou a empresa terceirizada que realiza os trabalhos de 

design, mas deixou claro que são sempre equipes externas terceirizadas que são 

escolhidas conforme a demanda dos projetos. O projeto inicial de criação da 

Identidade Visual, manual e orientação de aplicações da marca, foi realizado pelo 

escritório Danowski Design, bem como alguns projetos especiais. 

 

4.2 UTILIZAÇÃO DO DESIGN 

 

O Quadro 7 apresenta a pergunta 2, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 
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Quadro 7 - Pergunta 2 
PERGUNTA 2 De que maneira a instituição utiliza o design? 
André Venzon  
MAC-RS 

 [além de convites e material de comunicação visual] nós fizemos algumas 

exposições que tiveram um desenho expográfico mais elaborado, como "Sob 

constante Ameaça" que era uma exposição basicamente de vídeos. Então, 

como necessitava de luz e ambientes mais obscuros, foi uma exposição que 

teve um desenho mais elaborado. Fora esta, tivemos no Santander a 

exposição Triunfo do Contemporâneo, de 20 anos do MAC que aí o curador 

desenhou uma série de dispositivos curatoriais, que ele chamou assim, para a 

exposição das obras de arte que foram estruturas cenográficas. [...]o design 

de exposição sempre foi muito pensado pelos curadores. Embora eles não 

classifiquem assim o trabalho: "design de exposição", ele existiu, apesar de 

não ter esse profissional no corpo técnico do museu. Eu sei que nos museus 

mais "desenvolvidos" existem profissionais de design de exposição que 

cuidam dessa parte que não é propriamente do curador, mas deles, de 

disposição das obras como alturas, espaçamentos, a questão da iluminação, 

etiquetas... 

Ana Aita 
MAC-RS 

Utiliza para fazer convites, folders, o próprio logo, enfim, esse tipo de trabalho 

mais institucional de design.  

Germana Konrath  
FIC 

Utilizamos designer para cada exposição, para o desenvolvimento da 

identidade visual da mostra e elaboração de todos os materiais envolvidos. 

[...] A Fundação possui Manual de Identidade Visual que orienta para 

aplicação da marca, cores e padrões para o posicionamento institucional, 

além de ter desenvolvido  para sua primeira exposição um padrão para todos 

os materiais gráficos e este padrão é seguido em todas as exposições 

realizadas dentro da instituição. Os itens desenvolvidos a cada exposição são: 

catálogo, convites impressos e digitais, folder, material educativo, banner e 

sinalização da exposição. [...] 

Fonte: Autora 

 

 Além das respostas obtidas na entrevista, alguns pontos sobre a utilização do 

design foram observados na visita da pesquisadora às instituições. 

 A Identidade Visual da FIC foi desenvolvida pelo escritório Danowski Design 

em 1996 (de acordo com o site da empresa), tendo o projeto sido implementado 

somente em 2008 com a inauguração da nova sede. O projeto consistiu no 

desenvolvimento do manual de identidade visual, produtos (como blocos, camisetas, 

pingentes, etc.), sistema de folders, catálogo e sinalização para as exposições 

temporárias. As Figuras  8, 9, 10, 11, 12 e 13 são imagens disponíveis no portfólio 
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da empresa e mostram algumas aplicações da marca e dos produtos que compõe o 

universo da linguagem visual desenvolvida. 

 

Figura 8 - Logo e papelaria institucional da FIC 

    
Fonte: http://danowskidesign.com/Fundacao-Ibere-Camargo 

 

Figura 9 - Modelo de Cartazes de exposição da FIC 

 
Fonte: http://danowskidesign.com/Fundacao-Ibere-Camargo 
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Figura 10 - Banners para as exposições da FIC 

 
Fonte: http://danowskidesign.com/Fundacao-Ibere-Camargo 

 

Figura 11- Sinalização para as exposições da FIC 

 
Fonte: http://danowskidesign.com/Fundacao-Ibere-Camargo 
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Figura 12 - Pingente e folder institucional da FIC 

     
Fonte: http://danowskidesign.com/Fundacao-Ibere-Camargo 

 

Figura 13 - Folders e convites de exposições da FIC 

 
Fonte: http://danowskidesign.com/Fundacao-Ibere-Camargo 

 

 Embora na entrevista com a gestora cultural da instituição tenham sido 

mencionados apenas os materiais que são realizados a cada exposição, podemos 

encontrar exemplos de outros trabalhos realizados pelo escritório Danowski Design, 

por ocasião da exposição comemorativa dos 100 anos de nascimento do artista 

Iberê Camargo. A empresa realizou a identidade visual da exposição, com 

comunicação própria, convites, folders, projeto educativo e um projeto editorial do 

catálogo comemorativo do centenário, uma edição bilíngue de 416 páginas e 321 
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imagens, com acabamento em brochura e impressão 4 cores, como é possível 

observar nas Figuras 14, 15 e 16. 

 

Figura 14 - Identidade visual e comunicação Iberê Camargo Século XXI 

    
Fonte: http://danowskidesign.com/Ibere-Camargo-Seculo-XXI 

 

Figura 15 - Produtos da exposição Iberê Camargo Século XXI 

        
Fonte: http://danowskidesign.com/Ibere-Camargo-Seculo-XXI 
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Figura 16 - Projeto educativo e projeto editorial Iberê Camargo Século XXI 

     
Fonte: http://danowskidesign.com/Ibere-Camargo-Seculo-XXI 

 

 Outra peça que não foi mencionada na entrevista foi o site institucional da FIC 

(Figura 17), onde é possível acessar informações sobre a fundação, o artista, o 

acervo, a programação, além de notícias relacionadas, acesso a todas as redes 

sociais da instituição e informações sobre o programa educativo, ateliê de gravura, 

bolsa Iberê Camargo e catalogação e pesquisa, com destaque para os logos dos 

patrocinadores no rodapé. Em termos de navegação e acessibilidade, o site é 

intuitivo, com uma interface amigável e pode-se encontrar qualquer informação 

facilmente. Está sempre atualizado e completo com as informações de localização, 

horários de funcionamento, fotos e contatos. 
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Figura 17 - Site da FIC 

 
Fonte: http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx (acesso em 13/09/2015) 
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 Todas essas peças mostram uma preocupação com a perpetuação de uma 

identidade visual forte que seja facilmente identificada não só pelo público visitante, 

como também de todos os "usuários" da instituição, como mencionado 

anteriormente, como funcionários, curadores artistas e toda a comunidade envolvida 

de alguma forma com a FIC. 

 

 O projeto de reformulação da marca do MAC-RS (Figura 18) foi realizado pelo 

estúdio GAD Design em 2011, durante a gestão do diretor André Venzon. Como foi 

mencionado na entrevista, um dos diretores da empresa na época pertencia ao 

conselho do MAC-RS e articulou a parceria com a instituição. 

 

Figura 18 - logo MAC-RS 

  
Fonte: http://dasartes.com.br/pt_BR/guia-de-artes/museu-de-arte-contemporanea-rs-

macrs (acesso em 15/10/2015) 

 

 Os elementos expográficos, como ambientação das exposições, adesivos e 

iluminação, não é pensado por designers. Como apontado na entrevista, o museu 

não possui um profissional especializado no seu corpo técnico, o trabalho é 

desempenhado, muitas vezes, pelos próprios curadores, o que não desmerece a 

qualidade do material. Na Figura 19 é possível observar um exemplo do trabalho de 

ambientação realizado para a exposição Sob Constante Ameaça. 
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Figura 19 - ambientação exposição Sob Constante Ameaça 

 
Fonte: http://urbanauta.art.br/sob-constante-ameaca/ (acesso 15/10/2015) 

 

 No caso das estruturas construídas para a exposição O Triunfo do 

Contemporâneo (Figura 20), mencionada na entrevista, os elementos expográficos 

eram tão importantes para o contexto e o conceito da exposição que ganharam 

inclusive um destaque nas páginas do catálogo. 
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Figura 20 - Design de exposição de O Triunfo do Contemporâneo 

 
Fonte: O triunfo do contemporâneo : 20 anos do Museu de Arte Contemporânea do 

Rio Grande do Sul. – 1. ed. – Porto Alegre : imago escritório de arte , 2012. 

 

 Os convites e catálogos das exposições são, de fato os principais materiais 

gráficos produzidos pelo museu. Servem tanto para divulgação impressa e digital 

como para arquivo e produção de portfolio. A instituição não possui produtos 

institucionais, como bolsas e cadernos para venda, nem site institucional. O MAC-

RS conta apenas com um blog, de template padrão, que é atualizado 

periodicamente com notícias. A Figura 21 apresenta um exemplo de convite 

realizado para a exposição Outro Museu. 
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Figura 21- Convite de exposição do MAC-RS 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 A intenção da questão 2 era começar a entender o grau de maturidade do 

design na instituição e comparar as respostas das entrevistas, juntamente com as 

observações de campo da pesquisadora, com os degraus da Design Ladder do 

DDC, conforme Kretzscmar (2003), mencionada na fundamentação teórica deste 

trabalho. Num primeiro momento, as informações parecem apontar que ambas as 

instituições se encontram no segundo degrau: Design as Styling. Ambas se 

preocupam em manter um padrão estético que é utilizado nos materiais 

institucionais. Um ponto relevante que caracteriza empresas e instituições que se 

encontram nesse degrau é o fato de as tarefas não serem desempenhadas 

necessariamente por um profissional da área de design. Esse parece ser o caso do 

MAC-RS, que em alguns períodos contou com a parceria de estúdios profissionais 

de design, mas que em alguns casos se utilizou de profissionais de outras áreas, 

como a de artes visuais para a realização dos materiais. Além disso, tanto na FIC 

como no MAC-RS o design é utilizado apenas como um acabamento estético para 

materiais gráficos e, em alguns casos, materiais expográficos. Ou seja, o design é 

uma parte pontual do projeto e não é adotado desde as fases iniciais de concepção 

dos projetos de exposição.  Mais adiante, outras questões contribuem para chegar 

numa conclusão sobre a maturidade do design nessas instituições.  
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4.3 GRAU DE LIBERDADE DO DESIGNER 

 

O Quadro 8 apresenta a pergunta 3, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 8 - Pergunta 3 (continua) 
PERGUNTA 3 Qual o grau de liberdade do designer em relação ao curador? O designer 

resolve apenas questões técnicas ou tem liberdade criativa para 

apresentar propostas? 
André Venzon  
MAC-RS 

Isso é mais na minha opinião, eu acho que depende de toda uma estrutura 

administrativa de museu para museu. Tem museus que têm um corpo 

curatorial mais expressivo e que o design pode ser mais uma contribuição 

técnica. No MAC não tinha esse papel de um designer, então não tem como 

eu te dizer no âmbito do MAC. Porque tínhamos um comitê curatorial e o 

único designer que atuava no museu era no conselho e não tinha essa 

autonomia porque ele era um conselheiro em assuntos específicos. 

Se for em relação a catálogos, depende de curador pra curador. Têm alguns 

curadores que permitem que o designer tenha mais autonomia e tem outros 

que escravizam o designer para a vontade do cliente. 

Ana Aita 

MAC-RS 
Tem liberdade criativa, sem dúvida. Eu estimulo muito isso [...] 

Germana Konrath  

FIC 
Nosso processo de trabalho segue normalmente em uma conversa com o 

curador e a coordenação editorial e se define o conteúdo da publicação. 

Essas definições dizem respeito a formato de texto, as imagens das obras e 

as informações sobre o artista ou os artistas. 

O catálogo fica dividido em 4 setores o formato padrão não é alterado: 

- Institucional: entram logos e texto institucional em caso de a exposição ser 

realizada em parceria entra um texto da outra instituição; 

- Textos: texto curatorial e ou textos críticos caso o curador considere 

necessário ter mais que uma abordagem do artista ou do tema ou ainda 

reprodução de texto de época. Cada texto tem um número mínimo de 

imagens que o curador ou crítico pode seleciona para ilustrar; 

- Caderno de imagens: reproduz todas as obras que participam da exposição 

em alguns casos são realizadas fotos da exposição para complementar o 

catálogo; 
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Quadro 8 - Pergunta 3 (conclusão) 
PERGUNTA 3 Qual o grau de liberdade do designer em relação ao curador? O designer 

resolve apenas questões técnicas ou tem liberdade criativa para 
apresentar propostas? 

Germana Konrath  

FIC 
- Biografia e versões: biografia do artista ou dos artistas em se tratando de 

coletivas e a versão de inglês dos textos, caso o texto tenha sido escrito em 

outra língua será publicado o texto na língua original; 

O curador indica duas ou três imagens para identidade visual e o formato e 

especificações técnicas seguem do padrão da Fundação. Com todo conteúdo 

em mãos o designer tem liberdade de criação dentro dos padrão específicos 

da Fundação. 

Fonte: Autora  

 

 O objetivo da questão 3 era entender se as decisões criativas são tomadas 

em conjunto (administração, curadores e designers), ou apenas pelo curador, 

cabendo ao designer apenas a execução das tarefas. Em seguida comparar as 

respostas dos entrevistados com os níveis organizacionais de Best (2006): 

estratégico, tático ou operacional. As respostas mostraram-se inconclusivas para 

identificar o nível organizacional, no entanto, apresentam indícios de que ambas as 

instituições encontram-se ainda no nível onde as empresas utilizam o design de 

forma operacional. Nesse nível, o design se manifesta nos produtos físicos e 

tangíveis, na implementação de projetos que os visitantes possam de fato "tocar". 

 No caso do MAC-RS, embora uma das respostas tenha sido de que sim, o 

designer teria liberdade criativa, a outra resposta já deixa claro que nem sempre era 

assim, pois não existia um designer no corpo do museu pensando e propondo 

ideias. A contribuição mais forte do design era no que diz respeito aos convites e 

catálogos e aí dependia de curador para curador. Alguns curadores davam mais 

autonomia para o design e outros nem tanto. Mas o simples fato de o trabalho de 

design estar restrito à elaboração de convites e catálogos já indica o caráter 

operacional do seu uso na instituição. 

 Em entrevista via correio eletrônico com Vitor Mesquita, da Pubblicato Design 

Editoria, responsável pelos trabalhos realizados para o MAC-RS na primeira gestão, 

quando perguntado sobre o grau de liberdade em relação à administração da 

instituição e ao curador da exposição, é possível confirmar a afirmação de que a 

situação dependia de caso para caso: 
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Ao administrador acesso total, irrestrito e propositivo. Aos curadores 

ocorreram casos particulares em que espaços entre vaidades e 

desconhecimento de produção gráfica e editorial geraram alguns ruídos. 

Tudo contornável e administrado. Mas com uma dose de "balde chutado"! 

(MESQUITA, entrevista concedida em agosto de 2015) 

 

 Durante a entrevista com André Venzon, ainda foi possível complementar a 

questão com a Pergunta 3A: Você diria que o design está envolvido mais em um 

nível estratégico  tático ou operacional? Cuja resposta está apresentada no Quadro 

9. 

 

Quadro 9 - Resposta da pergunta 3A 
André Venzon  
MAC-RS 

No nosso caso talvez mais operacional. Na primeira etapa acho que teve 

esses 3 níveis (estratégico, tático e operacional) com o GAD. Depois teve a 

Pubblicato, que em alguns momentos estudávamos as ações em casos 

específicos, mas em grande parte só participava mesmo da parte operacional. 

Fazíamos 2 exposições por mês então era mais cuidar dos prazos para 

receber material, já se tinha um modelo. Em relação ao convite, que era feito 

todos os meses, definimos uma estratégia de como fazer. [...] Ao longo dos 

quatro anos pontuamos todas as exposição, no inicio do ano lançamos uma 

programação do museu, fizemos convites com textos curatoriais de cada 

exposição e, esparsamente, publicamos catálogos de alguns dos principais 

projetos. 

Fonte: Autora 

 

 O mesmo vale para a FIC, onde eles apresentaram uma estrutura 

extremamente rígida de material editorial, onde o designer só teria liberdade para 

criar dentro dos padrões existentes e com as imagens indicadas pelos curadores. O 

fato de ter uma estrutura fixa para o design das publicações da instituição não é o 

que caracteriza o caráter operacional, e sim o fato de a atuação do profissional estar 

restrita apenas a este ponto. Na verdade, o fato de se ter um padrão de material 

gráfico é inclusive um ponto positivo, pois ajuda na criação de uma identidade visual 

reconhecível pelo público.  

 Portanto, em ambos os casos, mesmo que o designer tenha certa liberdade 

criativa para desempenhar suas funções, as instituições acabam não contando com 
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a sua ajuda (e isso acontece, no caso do MAC-RS, por motivos financeiros, como 

mencionado na resposta da pergunta 1) na identificação de maneiras pelas quais o 

design pode contribuir para agregar valor estratégico na instituição, como aponta 

Borja de Mozota (2011) como sendo a principal característica que diferencia a 

Gestão do Design.  

 

4.4 FAMILIARIDADE COM GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE DESIGN 

 

O Quadro 10 apresenta a pergunta 4, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados.  

 

Quadro 10 - Pergunta 4 
PERGUNTA 4 A instituição possui um método organizado para gerenciar situações em 

que o design esteja envolvido? 
André Venzon  

MAC-RS 
Não. Não tinha, isso era independente do museu. 

Ana Aita 
MAC-RS 

Sem resposta 

Germana Konrath  

FIC 
Sim, a instituição  possui um profissional responsável pela coordenação 

editorial que responde por todas as questões referentes as publicações e 

também organiza as informações necessárias para o trabalho do designer. 

Além de uma área de comunicação que é responsável pela aprovação da 

aplicação da marca da Fundação e a correta aplicação do Manual de 

Identidade Visual da marca. 

Fonte: Autora 

 

 O objetivo com a questão 4 era entender se a instituição está familiarizada 

com o gerenciamento de projetos de design. Avaliar se o designer atua como um 

coordenador, conforme Borja de Mozota (2011), considerando todos os 

componentes do projeto, administrando a inovação e gerenciando conflitos.  

 No MAC-RS, em função de não haver um profissional ou uma equipe interna, 

e pelo fato de eles trabalharem apenas com estagiários internamente, esse 

gerenciamento dos projetos não acontece. Já na FIC, pelo fato de possuírem uma 

equipe maior, a instituição consegue delegar a responsabilidade da coordenação 

editorial a um profissional que gerencia os trabalhos de design das publicações do 

museu. Além disso, a área de comunicação da instituição se certifica de que todos 
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os materiais respeitem a correta aplicação da marca e da identidade visual do 

museu. 

 

4.5 INTEGRAÇÃO COM OUTRAS EQUIPES 

 

O Quadro 11 apresenta a pergunta 5, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 
Quadro 11 - Pergunta 5 
PERGUNTA 5 Como se dá a integração do design com as outras equipes que dão vida 

à instituição? 
André Venzon  

MAC-RS 
Olha, administrativamente o museu é muito reduzido. Mas, num primeiro 

momento, nós tínhamos 2 funcionárias depois passamos a ter uma, de caráter 

mais administrativo. Estagiários, chegamos a ter 6 de diferentes áreas. Mas 

como não tínhamos um designer, a não ser as equipes dos nossos parceiros 

(GAD, Pubblicato), a nossa comunicação era 100% internet. Comigo e com o 

estagiário de design nos últimos dois anos. Ele acompanhava a produção, 

esse estagiário, ele fornecia as imagens, revisava as informações, mandava 

as logomarcas, a gente fazia essa troca constante até a revisão final que era 

feita por mim. Eu que coordenava todo esse trabalho. 

 

Ana Aita 

MAC-RS 
[...] Totalmente, super envolvidos. 

Germana Konrath  
FIC 

A interface do designer é com a área de coordenação editorial, em alguns 

casos com a produção e com o educativo no que compete a produção de 

materiais para as exposições. E temos um designer que atende a área de 

comunicação com a aplicação da identidade visual da instituições em 

materiais internos e de comunicação. 

Fonte: Autora. 

 

 A intenção da pergunta 5 era verificar se o gestor de design está num status 

de igualdade em relação aos gestores das outras áreas da instituição. No entanto, 

ambas as instituições não possuem a figura do gestor de design na equipe interna e 

essa integração com as outras equipes pode ser um pouco restrita.  

 No MAC, toda a equipe administrativa é bastante reduzida. Portanto, a 

comunicação com os estúdios de design parceiros na primeira gestão, com o diretor 

André Venzon, era realizada totalmente via internet, diretamente com o diretor da 



 

 

78 

instituição e com o estagiário de design interno. A equipe criativa das empresas não 

tinha contato com os outros funcionários da instituição. Já na segunda gestão, com a 

diretora Ana Aita, já não ocorrem as parcerias com os escritórios de design e os 

trabalhos são realizados pelo estagiário interno com a supervisão da diretora. 

 Mesmo na FIC, que possui uma equipe maior, a interface do designer com a 

instituição era feita apenas com a área de coordenação editorial e, em alguns casos, 

com a produção e com o educativo, não tendo contato com os funcionários e 

gestores de outras áreas. 

 Mesmo tratando-se de serviços terceirizados Farr (1965) recomenda que o 

designer receba informações de outras áreas da empresa/instituição. Para que os 

projetos de design ultrapassem a esfera do mero "embelezamento" e caminhe em 

direção a projetos estrategicamente adequados às pessoas, Dziobczenski e 

Bernardes (2011) recomendam que designers tenham conhecimentos de gestão e 

estejam familiarizados com questões como marketing estratégia, posicionamento e 

competitividade, facilitando sua abordagem com as empresas/instituições. Daí a 

importância em facilitar o relacionamento do designer com as demais áreas das 

instituições. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE DESIGN 

 

O Quadro 12 apresenta a pergunta 6, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 
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Quadro 12 - Pergunta 6 (continua) 
PERGUNTA 6 Como você avalia a importância da colaboração de um profissional de 

design? Por que? 
André Venzon  
MAC-RS 

Olha, eu avalio que ela é sempre positiva, ela qualifica o trabalho que já 

existe. [...] E o diferencial que o museu sempre adotou, desde o GAD, a nova 

identidade visual e certos parâmetros que padronizaram o material do museu 

e tornou ele mais reconhecível apesar de a gente não ter um retorno. Mas eu 

acho que outros indicativos atestam isso, como o Prêmio Açorianos de Artes 

Visuais como Instituição. A Pubblicato também ganho um prêmio de empresa 

que apoia o museu por todo o trabalho desenvolvido. A marca do museu 

passou a ser requerida pelos projetos, que era esquecida. O material do 

museu em termos de convites, deixávamos convites até no escritório de 

turismo de Porto Alegre, que era distribuído nos ponto turísticos da cidade. 

Então, sem dúvida, a comunicação do museu com o público mais amplo, 

ganhou uma unidade e o museu passou a ter com os designers uma relação 

de reconhecimento. Se nota quando tu pegas um material que tem uma 

preocupação estética e não é uma coisa feita artesanalmente dentro da 

instituição em qualquer programa de computador. Então a gente percebeu a 

diferença. E só foi possível que a gente fizesse tantas coisas com tão pouco 

porque nós trabalhamos com mais pessoas. Então trabalhar com design é um 

dos aspectos que mostra que trabalhar em rede, em equipe funciona. 

Ana Aita 

MAC-RS 
Eu acho super importante [...] em função da marca do MAC, sua evidência 

institucional, a vontade que a gente tem de divulgar... Então eu acho que isso 

tudo está relacionado. 

Germana Konrath  

FIC 
A presença de um designer é fundamental para o trabalho da 

Fundação. Tanto a identidade visual como o logotipo foram criados pelo 

Escritório de Designer Danowski junto com a área cultural e de comunicação 

da instituição. Esse trabalho é seguido em todas as peças gráficas da 

instituição criando um padrão na qual já é reconhecido no mercado. 

Fonte: Autora. 

  

 A pergunta 6 visava compreender a visão dos entrevistados sobre a 

importância da colaboração do design para a instituição e também tentar identificar 

para qual das formas de se obter vantagem competitiva de Borja de Mozota (2006) 

ele é utilizado: design como diferenciador ou como coordenador/integrador. 

 As respostas das entrevistas deixaram claro que ambas as instituições 

consideram o design um fator importante. o MAC-RS comenta que a reformulação 

da identidade visual e a padronização de sua aplicação nos materiais tornou o 
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museu mais reconhecível pelo público e ganhou uma unidade. André Venzon 

acredita que um dos indicativos do resultado dos esforços de trabalho nesse sentido 

é o Prêmio Açorianos de Artes Visuais que o MAC-RS recebeu como instituição. Ele 

comenta que se percebe a diferença de um material realizado com uma 

preocupação estética e que não é feito artesanalmente e que, portanto, essa 

profissionalização dos materiais evidencia o caráter do design de se trabalhar em 

uma equipe multidisciplinar. O mesmo vale para a FIC, que acredita em um padrão 

de identidade visual que é utilizado em todas peças gráfias e, portanto, atingindo 

diferentes pontos de contato com o público, ajuda a instituição a ser reconhecida no 

mercado. 

 Sobre as formas de se obter vantagem competitiva, mesmo que não seja de 

uma forma consciente, as duas instituições utilizam o design como diferenciador. Ou 

seja, o design é pensado em um contexto reputacional ou de marca. As vantagens 

de mercado são baseadas na diferenciação, no valor do design de marca e da 

imagem corporativa. E aqui entenda-se vantagens de mercado, como mencionado 

anteriormente no subcapítulo 2.5, como a competição das instituições no que se 

refere ao poder de gerar visibilidade e aquisição e atração de recursos financeiros.  

 

4.7 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO FORMAL EM DESIGN 

 

O Quadro 13 apresenta a pergunta 7, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 
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Quadro 13 - Pergunta 7 
PERGUNTA 7 Você percebe alguma diferença entre equipes com profissionais 

formados ou não em design? 
André Venzon  

MAC-RS 
Ah, isso é muito relativo, pois depende do curso, da escola... Não sei se eu 

tenho tanta experiência para te responder essa pergunta, mas, por exemplo, o 

Vitor (da Pubblicato) a formação dele é em artes visuais, mas ele trabalhou 

sempre dentro de gráficas, e ele tem vários cursos na área, mas ele não tem 

formação, graduação em design e a esposa dele também, mas são pessoas 

altamente qualificadas, com trabalhos premiados, e apesar de não terem 

formação, são bastante isentos na área. Eu acho que, são pouco cursos, não 

sei como são as universidades no interior, mas o design é uma das poucas 

profissões que o profissional atua de uma forma a conquistar a clientela 

justamente através dessa diferenciação, de mostrar como um produto é 

melhor com essa inteligência, com um raciocínio sobre aquela determinada 

peça ou material gráfico. É isso que faz a diferença. [...] Relativo à formação, 

quando existe uma equipe formada por diferentes atores profissionais, logo 

que se tem um problema, é possível que com mais pessoas, profissionais 

diferentes identifiquem e discutam a sua solução e que saia uma solução mais 

elaborada. Se eu resolvesse que eu ia, com o meu estagiário, desenhar todos 

os materiais e determinar a melhor solução para a gestão do MAC, a gente 

não teria essa diversidade de trabalhos, que acabaram surgindo por conta de 

uma diversidade. [...] Nesse sentido, o melhor ambiente para o 

desenvolvimento do trabalho do designer é o ambiente colaborativo onde 

tanto os designer quanto outros profissionais, ou mesmo o público, possam 

dizer o que é melhor, e pensar isso juntos.  
Ana Aita 

MAC-RS 
Acho que sim, com certeza. 
 

Germana Konrath  
FIC 

A Fundação já trabalhou com diversos profissionais da área de design, nem 

todos vindos da área de design, em sua maioria com formação em cursos de 

artes, arquitetura ou profissionais com uma relação muito próxima a área das 

artes visuais. 

Fonte: Autora 

 

 O objetivo da questão 7 era avaliar a percepção da importância da educação 

formal em design. Kretzschemar (2003) aponta que a partir do segundo degrau da 

design ladder, a atividade de design, pode ser desempenhada por profissionais da 

área, mas que, em em geral outros profissionais podem estar envolvidos. Isso ajuda 

a reforça a constatação inicial de que ambas as instituições se encontram no 

segundo degrau da design ladder. 
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 No MAC-RS obteve-se opiniões diversas. Enquanto a atual diretora, Ana Aita, 

percebe alguma diferença entre equipes com profissionais formados ou não em 

design, para o ex-diretor, André Venzon, essa diferença é relativa. Ele cita o caso de 

profissionais altamente qualificados e que, no entanto, não possuem formação 

acadêmica na área de design. Indo além, ele acredita que o ambiente onde o 

trabalho de design funciona melhor é aquele que propicia a colaboração entre 

profissionais de diferentes áreas. Quanto mais pessoas diferentes envolvidas no 

processo, mas diversificadas e elaboradas serão as soluções. 

 Nesse aspecto, também a FIC, não considera a educação formal em design 

um pré-requisito para o trabalho de design ser desempenhado, uma vez que já 

trabalhou com profissionais com formação em diversas áreas como artes visuais e 

arquitetura. Isso pode ser interpretado como uma indiferenciação do design em 

relação a outros domínios do conhecimento, ou seja, a função do design não está 

totalmente clara para a instituição.  

 

4.8 ATUALIZAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN 

 

O Quadro 14 apresenta a pergunta 8, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 14 - Pergunta 8 
PERGUNTA 8 A equipe ou profissional de design se atualiza frequentemente em 

faculdades e/ou cursos ou participando de eventos científicos? 
André Venzon  

MAC-RS 
Eu acho que, dos que eu acompanhei, certamente. [...] 

Ana Aita 

MAC-RS 
Só na faculdade. 

 

Germana Konrath  

FIC 
A Fundação não possui equipe interna de design 

Fonte: Autora. 

 

Também a questão 8 visava avaliar a importância da educação formal em 

design e aqui, especificamente, o investimento na atualização da equipe. No 

entanto, nenhuma das instituições entrevistadas possui equipe interna de design, e 

as respostas refletiram isso.  
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4.9 ABORDAGEM DO DESIGN 

 

O Quadro 15 apresenta a pergunta 9, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 15 - Pergunta 9 (continua) 
PERGUNTA 9 Você percebe no trabalho do designer uma tradução dos objetivos 

estratégicos desta instituição? 
André Venzon  
MAC-RS 

Não. Eu acho que, eu consigo enxergar, mas eu não sei em que medida os 

artistas e o curador conseguiram perceber isso. Mas eu acho que existe essa 

preocupação, mas ela é um pouco mais consciente por mim que era quem 

tinha uma visão de tudo, e num nível menos consciente das pessoas que 

participavam dos processos. [...]Nós não tínhamos uma equipe fazendo esse 

trabalho maior. Na medida que mais pessoas se envolvessem, por exemplo, 

no projeto do catálogo do museu, ou se nós tivéssemos continuado a gestão, 

tudo se encaminharia para resolver questões como essa. Ter isso em mente, 

ter mais reuniões de trabalho, estávamos a ponto de criar grupos, comissões 

temáticas dentro do conselho do museu, em trazer mais profissionais da área 

de design, pensar no museu como um todo, suas salas... Chegamos a fazer 

um diagnóstico em parceria com a museologia da UFRGS que levou em conta 

esses aspectos, principalmente em relação à acessibilidade. Então isso era 

uma etapa futura. Mas a gente vive essa descontinuidade administrativa, 

mesmo que a gestão em curso incorpore vários elementos da gestão anterior, 

é uma mudança administrativa, então ela deve deixar algumas coisas de lado 

e tomar outras. Por exemplo, os conselheiros e essas parcerias já não 

existem mais, então eu acho que isso reflete bastante negativamente. Essa 

última exposição, que está em cartaz agora, teve um convite que já não 

seguiu os parâmetros anteriores do museu. Os convites do MAC, nos últimos 

dois anos já não recebiam títulos na capa. Porque nós adotamos um padrão 

que segue o de outras instituições artísticas que investem nesse formato. 

Adotamos formatos com textos dos curadores com textos apenas no verso do 

convite, porque daí os professores poderiam usar esse material como ficha 

técnica, com o crédito da obra. Se o professor guardou os 10 convites, ele 

tem no fim do ano uma coleção de reproduções de imagens de obras pra falar 

em sala de aula. Isso é um pouco da estratégia que a gente não conseguiu 

ver se funcionou taticamente. Mas a gente pensou isso para eles usarem em 

sala de aula sem a interferência de nome nem nada para fazer leitura de obra, 

estando amparado por informações técnicas no verso. Os novos não têm 

padrão.  
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Quadro 15 - Pergunta 9 (conclusão) 
PERGUNTA 9 Você percebe no trabalho do designer uma tradução dos objetivos 

estratégicos desta instituição? 
Ana Aita 
MAC-RS 

Acho que sim, com certeza. 

Germana Konrath  

FIC 
Sim, a cada projeto de exposição é lançado um desafio que deve ser 

materializado na exposição assim como nas peças gráficas. O catálogo é o 

material que ficará de registro da exposição por isso ele deve estar em plena 

sintonia com a exposição. O que permanece é a publicação a exposição tem 

data de inicio e fim. A Fundação valoriza e se preocupa muito com sua 

publicações pois são elas que narram a sua história. 

Fonte: Autora. 

 

 O intuito da questão 9 era identificar de que forma a instituição aborda o 

design, conforme os tipos de abordagem propostos por Borja de Mozota (2011): 

abordagem administrativa ou estratégica. 

 Mesmo que não de uma forma consciente, as respostas dessa questão 

juntamente com as anteriores indicam que ambas as instituições adotam uma 

abordagem administrativa do design, que conforme Borja de Mozota (2011), tem 

base numa perspectiva reativa, onde o design é utilizado como ferramenta para 

incrementar produtos e serviços pela acomodação de conceitos administrativos e de 

gestão. A abordagem estratégica é mais avançada, e exigiria perceber o design 

como um novo paradigma, utilizando seus métodos e ferramentas com o objetivo de 

incrementar a eficiência da gestão como um todo, o que não ocorre em nenhum dos 

casos estudados. 

 No caso do MAC-RS, o fato de obter-se respostas nas quais há indícios de 

contradição por parte dos dois entrevistados, é um indicativo da descontinuidade 

causada pela alternância administrativa constante que está sujeita a instituição 

pública. Pela resposta de André Venzon, fica claro que a gerência do museu tinha 

consciência de que os objetivos estratégicos não eram traduzidos no trabalho do 

design. E na fala do diretor pode-se perceber que o mesmo reconhece que seria 

seria necessário um envolvimento bem maior do design para que se chegasse a um 

novo patamar. Isso fica claro quando ele comenta:  

 [...] Ter isso em mente, ter mais reuniões de trabalho, estávamos a 

ponto de criar grupos, comissões temáticas dentro do conselho do museu, 

em trazer mais profissionais da área de design, pensar no museu como um 
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todo, suas salas... Chegamos a fazer um diagnóstico em parceria com a 

museologia da UFRGS que levou em conta esses aspectos, principalmente 

em relação à acessibilidade. Então isso era uma etapa futura. (VENZON, 

entrevista concedida em agosto de 2015) 

 

 Com uma equipe bastante reduzida, fazer mudanças estruturais levam tempo, 

e em alguns casos, os projetos iniciados por uma administração são 

descontinuados, como comentado pelo entrevistado. Foi o caso, por exemplo, do 

trabalho que vinha sendo feito com as parcerias com escritórios de design. O museu 

sempre esteve submetido a uma fragilidade financeira, no entanto a parceria com os 

escritórios não era remunerada. A entrevista com Vitor Mesquita da Pubblicato 

Design Editorial, disponível no anexo B deste trabalho, informa que a empresa 

atendeu ao MAC-RS sem fins lucrativos como parte da sua estratégia de marketing, 

que inclusive recebeu o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas na categoria de 

empresa apoiadora das artes visuais. 

 A estratégia de convites, iniciada na gestão anterior, também foi 

descontinuada. Além de os materiais não serem mais produzidos por escritórios de 

design profissional, e sim por estagiários internos, na maioria das vezes de outras 

áreas que não a do design, o padrão visual não é mais utilizado. A ideia de se criar 

uma coleção de convites, visualmente limpos na parte da frente, que servisse como 

material educacional para professores, foi interrompida. Essa prática é inclusive 

utilizada por outras instituições, colocando o MAC-RS fora da prática comum do 

mercado. 

 Nas Figuras 22 e 23 são mostrados dois produtos gráficos feitos em épocas 

diferentes: o primeiro, de 2014, com a participação de um escritório de design e o 

segundo, de 2015, por estagiários internos do MAC-RS.  Comparando-se esses dois 

materiais, observa-se uma melhor elaboração no primeiro caso, que segue o padrão 

mencionado na entrevista, de apresentar uma reprodução de obra na parte da 

frente, sem nenhuma interferência, com todos os textos no verso diagramados com 

hierarquia de informações e composição visual harmônica. Enquanto que o segundo 

utiliza-se de recursos gráficos mais elementares, não tirando partido das fontes 

tipográficas, explorando muito pouco a hierarquia entre os elementos, além de 

percebe-se uma falta de preocupação com a correta aplicação das marcas que 

assinam a exposição. 
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Figura 22 - Exemplo de convite do MAC-RS em 2014. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 23 - Exemplo de convite do MAC-RS 2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 No caso da FIC é um pouco diferente. A equipe cultural, liderada pela 

Germana Konrath, afirma que consegue perceber no trabalho do design uma 

tradução dos objetivos estratégicos da instituição. Faz parte do briefing de design, 
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materializar nas peças gráficas a intenção de cada exposição. A fundação valoriza 

muito os materiais gráficos que são produzidos pois são o registro que fica das 

exposições que são passageiras. Mas mesmo com essa consciência sobre o 

trabalho do design, o escopo desse trabalho indica, como mencionado 

anteriormente, a abordagem administrativa de Borja de Mozota (2011). 

 

4.10 INTENÇÃO DO DESIGN 

 

O Quadro 16 apresenta a pergunta 10, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 16 - Pergunta 10 (continua) 
PERGUNTA 10 Qual é a intenção da instituição ao utilizar o design? 
André Venzon  

MAC-RS 
[...] sempre qualificar, ter uma qualidade superior ao que existe. [...] Uma 

coisa que a gente se preocupava muito era: bom, nós tínhamos o nosso 

material de divulgação, já tínhamos pouco espaço para ele no andar do MAC, 

na casa de cultura, então não permitíamos que tivesse uma poluição visual de 

outras coisas naquele espaço, mas isso era mais uma preocupação do gestor 

do que de uma equipe que cuidasse disso. Ao mesmo tempo cuidar para não 

ser invadido por material externo de outras atividades. Tínhamos que cobrar 

essa produção permanente de cartazes de folders de textos, de tudo que 

somava para o resultado final. Nós temos uma pasta que é possível ver todos 

os convites que foram impressos, então nós nos preocupávamos com uma 

coisa que é característica do trabalho de design que é montar um portfólio. 

Então acho que a instituição chegou nesse nível, mas como ação não está 

mais acontecendo (na nova gestão). Na FIC por exemplo, você entra por um 

corredor que tem todos os cartazes das exposições que aconteceram. Então 

o trabalho do design nesse aspecto ele é fundamental para a instituição poder 

ser conhecida no presente, mas também poder ter memória. Porque tem toda 

essa produção, e sempre vimos os convites e todo esse material como um 

documento. E futuramente com as obras publicadas, com esse trabalho que 

deixamos por concluir. O museu organizou em gavetas, na mapoteca, tudo 

que foi feito de materiais gráficos porque o design torna mais visível ainda um 

trabalho, mas é preciso também ver esse desejo do design. Desde que foi 

criado em 1992, sempre investiu em catálogos, por mais modestos que 

fossem. O fundador sempre se dedicou muito a esse lado documental e com 

essa preocupação estética mais apurada. E hoje com os designer esse 

trabalho é compartilhado. 
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Quadro 16 - Pergunta 10 (conclusão) 
PERGUNTA 10 Qual é a intenção da instituição ao utilizar o design? 
Ana Aita 

MAC-RS 
Acho que melhorar a performance. [...] também a visibilidade institucional. No 

sentido de marcar com o nosso logo, com o nosso design. 

Germana Konrath  
FIC 

Manter um padrão de qualidade em todas as áreas e produtos gerados pela 

Fundação. 

Fonte: Autora. 

 

 O objetivo da questão 10 era entender a visão da utilização do design nas 

instituição e comparar com os tipos de intenção apresentados por Borja de Mozota 

(2011) na fundamentação teórica deste trabalho: diferenciador, integrador, 

transformador ou como bom negócio.  

 Na FIC, fica bastante claro o uso do design como diferenciador. O fato de se 

almejar manter um padrão de qualidade em todas as áreas e produtos gerados pela 

Fundação é diretamente relacionado com a definição de Borja de Mozota (2011) de 

design como diferenciador como sendo uma fonte de vantagem competitiva no 

mercado através do valor de marca. A marca da FIC está num patamar de grife 

entre as instituições artísticas da região, visto seu poder de arrecadar recursos, 

gerar visibilidade e a certeza de que qualquer montagem realizada pela Fundação 

terá um padrão de qualidade internacional, como mencionado por Caldas (2013) no 

capítulo 2.5. 

 Também no MAC-RS existe essa preocupação em manter um padrão de 

qualidade. E um dos pontos mais importantes é o de documentar a história do 

museu através do design, com a publicação de materiais gráficos e da montagem de 

um portfólio. Mas um outro aspecto que foi citado na entrevista foi o de melhora na 

performance do museu e na visibilidade institucional. Isso pode ser relacionado com 

um outro tipo de utilização do design de Borja de Mozota (2011) que é o Design 

como bom negócio. A melhora da performance não necessariamente precisa ser 

uma melhora financeira, visibilidade, visitação e melhora na experiência do visitante 

também podem ser indicativos de performance no contexto de uma instituição 

artística. 
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4.11 FATORES EM QUE O DESIGN É IMPORTANTE 

 

O Quadro 17 apresenta a pergunta 11, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 
Quadro 17 - Pergunta 11 
PERGUNTA 11 Existem outros fatores nos quais o design seja importante além do fator 

estética/estilo? 
André Venzon  

MAC-RS 
Nós estávamos, eu acho, mais seguros num controle estético pelos padrões 

que foram adotados. Então estávamos pensando mais para esse lado da 

criatividade. [...] como o convite já era padronizado, quando tinha 

oportunidade de catálogo, nós víamos quem poderia fazer; alguma ideia com 

banners, sinalização externa. Chegamos a fazer com o GAD também cartaz 

de rua  outdoor. Então foram preocupações que se voltavam mais para 

ganhar mais divulgação com os materiais, atrair mais público, jovem 

principalmente. Quando tínhamos um pouco mais de tempo, quando o projeto 

era maior e mais ambicioso, laçávamos mão de ir além do fator estética estilo, 

que já estava bem consolidado. Depois de quatro anos investindo em estética, 

estávamos tentando evoluir em outro ponto. Começamos a pensar por 

exposição: o que vamos fazer agora nessa exposição, com as peças de 

divulgação que vão tornar ela mais atrativa. Mas pensar a instituição como um 

todo, nunca chegamos a executar as ações que a gente queria, como ter uma 

sacola do museu, ter a marca do museu em vários produtos, o clube dos 

colecionadores, ter a loja do museu. Isso elevaria, eu acho,  a presença da 

instituição a um nível de público bem mais amplo. 

Ana Aita 

MAC-RS 
Institucionalmente. 

 

Germana Konrath  

FIC 
Foi muito importante padronizar todas as peças gráficas e, principalmente, a 

criação do manual de identidade visual. Esses dois fatores facilita a criação do 

designer nos materiais da instituição sem perder o padrão.    

Fonte: Autora.  

 

Seguindo a recomendação de Gil (2002), se fazer uma mesma pergunta sob 

duas formas diferentes para sondar a reação dos pesquisados, pode ser 

conveniente. Por isso, a questão 11 serviu para coletar mais indícios para identificar 

o degrau na Dedign Ladder que se encontram as instituições. 

 Embora alguns outros fatores tenham sido citados, como criatividade, 

comunicação, divulgação da exposição e importância institucional no caso do MAC-
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RS e padronização e manual de identidade visual no caso da FIC, nenhum desses 

fatores é suficiente para mudar a constatação inicial de que ambas as instituições se 

encontram ainda no segundo degrau de Design como Estilo. Baseado no 

conhecimento da fundamentação teórica deste trabalho de Kretzschmar (2003), para 

que pudessem subir para o próximo degrau, Design como Processo, seria 

necessário que o método de trabalho do design mudasse, sendo adotado desde as 

fases iniciais dos projetos de exposição, com profissionais exclusivamente da área 

de design, concebendo soluções adaptadas aos usuários e com uma abordagem 

multidisciplinar. 

 

4.12 INTÂNCIAS EM QUE SÃO TOMADAS AS DECISÕES DE DESIGN 

 

O Quadro 18 apresenta a pergunta 12, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 18 - Pergunta 12 
PERGUNTA 12 

 
Em que instâncias da instituição são tomadas as decisões que envolvem 

o design? 
André Venzon  

MAC-RS 
Eram tomadas com a direção, no caso eu, e com o curador que, via de regra, 

era um curador ligado ao comitê de acervo e curadoria, então com anuência 

do artista, e do curador, nós encaminhávamos os assuntos com o designer. 

 

Ana Aita 
MAC-RS 

Nível direção. Comigo. 

 

Germana Konrath  
FIC 

Nosso processo de trabalho segue normalmente em uma conversa com o 

curador e a coordenação editorial e se define o conteúdo da publicação. 

Fonte: Autora. 

 

 Assim como a questão 5, também a questão 12 tinha o intuito de verificar se o 

gestor de design está em pé de igualdade com os outros executivos seniores da 

empresa, conforme a sugestão de Farr (1965). Provavelmente em função da equipe 

reduzida do MAC-RS, as decisões que envolvem o design geralmente são tomadas 

a nível da direção. Segundo André Venzon, via de regra, os assuntos de design 

passavam também pelo curador e pelo artista. No caso da FIC, as decisões a 



 

 

91 

respeito dos trabalhos de design eram tomados pelo curador e pela área de 

coordenação editorial.  

 

4.13 INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

O Quadro 19 apresenta a pergunta 13, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 19 - Pergunta 13 
PERGUNTA 13 Qual o grau de interferência da administração no trabalho do designer? 
André Venzon  

MAC-RS 
Eu me dedicava mais a revisar, e as imagens eram quase sempre escolhidas 

pelo curador e pelo artista. E eu interferia mais nessa questão da revisão 

mesmo. É que o nosso trabalho, nos últimos anos se limitou bastante mesmo 

aos convites. Mas nas campanhas que a gente fez com o GAD, tinha mais 

trocas com o criativo. Era uma equipe maior, tinha várias reuniões e 

conversas, e o meu papel era mais como mediador entre o criativo e o 

curador. Tinha ocasiões que o criativo queria utilizar imagens diferentes das 

obras das exposições ou slogans que não eram muito adequados à proposta, 

era ideias que podiam funcionar para vender uma mercadoria, mas não uma 

exposição, então atuei nesses 2 primeiros anos como mediador entre a 

agência e os artistas e num segundo momento, houve um amadurecimento do 

trabalho e eu, então, me limitava a revisar prazos, conteúdos, essas coisas. 

Ana Aita 

MAC-RS 
A gente dá toda a liberdade mas, vamos dizer, direcionada. [...] 

Germana Konrath  

FIC 
[...] depois de definido o manual de identidade visual, não tem necessidade da 

interferência administrativa na criação e aprovação dos materiais. 

Fonte: Autora. 

 

 A questão 13 pretendia mensurar o grau de independência do design nos 

projetos. Ambas as instituições mencionaram dar liberdade, mas dentro de limites 

bastante rígidos. No caso do MAC-RS a administração funcionava como uma 

mediadora entre o curador e o designer, onde, em geral, prevalecia a vontade dos 

curadores e artistas na escolha das imagens. Na FIC, a administração não se 

envolvia no trabalho do design, e sim a área de coordenação editorial, como 

mencionado anteriormente. Como os padrões eram bem fechados e as imagens e 

textos eram pré-determinados, não havia necessidade de interferência na criação 

dos materiais. 
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4.14 IMPACTO NA PERFORMANCE 

 

O Quadro 20 apresenta a pergunta 14, seguida das respostas tabuladas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 20 - Pergunta 14 
PERGUNTA 14 Você percebe indícios de que a performance da instituição foi afetada 

pelo uso do design? Pode citar exemplos ou números? 
André Venzon  
MAC-RS 

Certamente. Nós tínhamos interesse do público pelos convites. Os artistas 

também ajudavam nessa distribuição. Nunca tivemos nenhuma negativa para 

os convites nos 30 espaços da cidade. Os nossos colaboradores sempre 

ficaram muito satisfeitos com os resultados dos materiais criados. A editora 

[Pubblicato] chegou a ganhar um prêmio.  

Depois da reformulação da marca do museu, ficou mais reconhecível pelas 

pessoas. Porque  a marca anterior ela tinha apenas um signo, e não tinha 

legibilidade nas fontes, eram muito estilizadas. Originalmente não tinha o 

lettering "Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul", era só o 

desenho, então tudo isso foi repensado e aplicado o conceito da estética do 

frio, que transformou a nossa marca em azul, em contraste com todas as 

outras marcas de museus de arte contemporânea no país que investem no 

vermelho e no preto, isso foi para nos diferenciar, até porque somos do sul, do 

estado mais frio do país. Essa cor, foi toda uma fundamentação teórica que o 

GAD fez para aprovar essa nova marca, que teve a anuência do secretário de 

cultura na época e do diretor artístico da secretaria. Passamos por esse 

processo interno de aprovação. e eu vejo, com certa apreensão que, não usar 

a marca do museu, e não atualizar em redes sociais e blog, acabe trazendo 

um retrocesso nesse sentido. 

Ana Aita 

MAC-RS 
Números eu não tenho, até porque quando eu entrei aqui em março, o logo e 

o material gráfico já estava institucionalizado. Mas o que que a gente faz? A 

gente procura sempre adaptar ele àquilo que se vai usar, à peça que se vai 

usar. Então, por exemplo, se é num banner: analisar se o banner é preto, daí 

temos que usar o nosso logo com fundo branco, enfim, formas de se adequar 

aquilo que se tem àquilo que se precisa. [...] 

Germana Konrath  
FIC 

Os exemplos não são mensuráveis estatisticamente. Desde a primeira 

exposição em 2008 a instituição desenvolve convites, folders, catálogos, 

material do programa educativo, e-mail marketing com o mesmo padrão. 

Acreditamos que seja importante essa característica, pois o receptor já 

identifica esse material com sendo da instituição. 

Fonte: Autora. 
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 O objetivo da questão 14 era avaliar a percepção da instituição em relação ao 

impacto do design na performance. Segundo colocado na fundamentação teórica 

por Wolff (2010), o design pode contribuir na melhora da performance da empresa 

seja em matéria de processo, produto, performance operacional, de materiais, da 

percepção do cliente ou financeira. As respostas das entrevistas deixam claro que 

para as instituições a principal contribuição do design na performance acontece no 

que se refere à percepção do público, que consegue reconhecer a marca e a 

identidade visual e diferenciar um museu dos demais ao detectar um padrão visual 

na comunicação.  
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5 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

 Neste capítulo, pretende-se apresentar uma interpretação da autora em 

relação aos resultados obtidos na pesquisa, utilizando como suporte o referencial 

teórico desta pesquisa, associado à experiência da pesquisadora. 

 As respostas dos entrevistados mostram que as diferenças na forma como as 

duas instituições gerenciam o design não são tão grandes. Era de se esperar que a 

FIC, por possuir uma estrutura maior, seja em termos de número de funcionários, 

equipe, instalações, recursos financeiros, dentre outras, tivesse uma maturidade do 

design maior do que o MAC-RS, caracterizado pela limitação de recursos. Mas na 

maioria dos pontos abordados nas entrevista, ambas as instituições receberam a 

mesma classificação. 

 Em primeiro lugar, nenhuma das duas instituições possui uma equipe ou um 

profissional de design dentre seus colaboradores; os trabalhos são realizados por 

empresas terceirizadas. Isso não constitui um ponto negativo, mas alguns processos 

acontecem de forma diferente das empresas ou instituições que possuem esse tipo 

de profissional internamente. Como, por exemplo, o fato de não se ter um gestor de 

design num status de igualdade com os outros executivos seniores, como sugere 

Farr (1965). Quando o trabalho é externo, esse relacionamento do gestor de design 

com outras áreas não acontece. No caso específico do MAC-RS, a partir da nova 

gestão, esse trabalho já não é mais realizado por empresas terceirizadas, e sim 

internamente por estagiários, que ainda estão em fase de formação. 

 O conjunto de respostas dá indícios de que ambas as empresas encontram-

se no segundo degrau da design ladder do Danish Design Council. Onde, segundo 

Kretzschmar (2003) figuram as empresas que utilizam o design como acabamento 

estético. Mesmo que, em alguns casos, a tarefa possa ser desempenhada por 

profissionais do design, em geral, outras profissões estão envolvidas. Tanto a FIC 

como o MAC-RS não mostraram indícios que pudessem elevar o grau de 

maturidade do design das instituições ao próximo degrau, onde seria necessário 

incorporar o método de trabalho do design desde as fases iniciais do 

desenvolvimento das exposições, não sendo o design uma parte pontual do projeto 

e sim do todo. 

 Outro ponto em comum entre as duas instituições é o tipo de integração do 

design, ou seja, o fato de ambas alocarem o design na mesma dimensão 
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organizacional: no nível operacional. Onde o design se manifesta apenas nos 

produtos físicos e tangíveis, não considerando as equipes, processos e sistemas de 

unidades de negócios do nível tático e nem as políticas globais missões e agendas 

do nível estratégico. Nenhuma das instituições mencionou nas respostas da 

entrevista fazer uso de profissionais para o design de exposição. Mesmo que esse 

trabalho acabe sendo feito pelos próprios curadores, o designer também pode atuar 

no processo criativo de recursos expográficos como textos, legendas, ilustrações, 

fotografias, mobiliário, sons, texturas, cheiros e temperatura, como mencionado na 

fundamentação teórica. Dos tópicos emergentes relacionados ao design de 

exposição elencados por Cossio (2011): wayfinding, acessibilidade e 

sustentabilidade ambiental, nenhum foi mencionado pelas instituições entrevistadas. 

 Também relacionado aos tipos de abordagem de Borja de Mozota (2011) as 

duas instituições se assemelharam. A partir das entrevistas pode-se inferir que 

ambas utilizam uma abordagem administrativa (reativa) do design, onde ele é 

utilizado como ferramenta para incrementar o produto/serviço da instituição (a 

exposição de arte). Nem a FIC nem o MAC-RS mostraram indicativos de utilizar uma 

abordagem mais estratégica do design, o que envolveria percebê-lo sob um novo 

paradigma, utilizando seus métodos e suas ferramentas para incrementar a 

eficiência da gestão como um todo. 

 Um outro ponto em comum, é no que diz respeito aos tipos de intenção, ou 

seja, a visão que as instituições têm a respeito do design, sobre sua gestão e sua 

utilização. Foi possível identificar que ambas utilizam o design como diferenciador e 

o MAC-RS inclusive deu indícios de utilizar o design como fonte de melhora na 

performance e visibilidade do museu. Porém, a partir das falas dos entrevistados, 

ambas deram indícios de deixar de lado dois dos quatro tipos de intenção 

apresentados por Borja de Mozota (2006): o design como integrador, ou seja, como 

recurso para melhorar o processo de desenvolvimento de novos produtos (e aqui, 

poderíamos pensar, de novas exposições), coordenando funções para evitar 

conflitos entre as áreas envolvidas, melhorar a comunicação e incentivar o trabalho 

em equipe; e o design como transformador, ou seja, como uma fonte para criar 

novas oportunidades de negócio, melhorar a habilidade da instituição de lidar com a 

mudança ou até como um expertise para interpretar melhor o mercado (no caso de 

um design avançado). 
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 Portanto, com base nessas comparações, pode-se perceber indícios de que 

estrutura, tamanho, recursos financeiros e apoio da iniciativa privada não foram 

fatores determinantes para que a FIC apresentasse maior maturidade ou fizesse um 

uso mais avançado do design do que o MAC-RS. No entanto, também foi possível 

perceber evidências de que a alternância administrativa sofrida pelo MAC-RS em 

função da sua condição de instituição pública, e portanto sujeita a trocas constantes 

de gestão, afetaram o trabalho que vinha sendo realizado na área de design pela 

gestão anterior, interrompendo estratégias (de parcerias com escritórios de design e 

de padrão de convites) impedindo a validação do método utilizado. 

 A percepção da autora, com base nas respostas concedidas nas entrevistas, 

é de que falta conhecimento por parte das duas instituições artísticas estudadas 

sobre todas as aplicações e potencialidades do design e como ele pode ser utilizado 

de forma mais abrangente do que é hoje. Segundo Wolff (2010), profissionais de 

design, que antes eram formados e direcionados exclusivamente para resolver 

questões projetuais, hoje ampliam seu horizonte para a necessária compreensão da 

administração de empresas enquanto gestão e conhecimento do mercado 

consumidor. E todo esse conhecimento tem potencial para ser incorporado na 

gestão das instituições artísticas de Porto Alegre. Conforme Borja de Mozota (2011), 

a principal característica que diferencia a Gestão do Design é a identificação de 

maneiras pelas quais o design pode contribuir para agregar valor estratégico na 

instituição. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Com este trabalho buscou-se investigar como o design é gerenciado nas 

instituições artísticas de Porto Alegra, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 

do Sul e Fundação Iberê Camargo, por meio de uma análise qualitativa com 

entrevistas semi-estruturadas com representantes de nível gerencial dessas 

instituições.  

 Percorreu-se na fundamentação teórica um caminho de modo a apresentar as 

dimensões que determinam como pode se dar a inserção do design nas empresas e 

instituições, considerando a abordagem, que é a forma como o design é visto pela 

empresa; o ambiente de integração, que diz respeito à inserção do design nas 

instâncias organizacionais; e a intenção, que se refere ao papel do design na 

empresa. Também foi apresentado um breve panorama sobre o "produto" das 

instituições artísticas, que é a exposição de arte, e sobre a lógica de funcionamento 

do sistema das artes que associa o mundo da arte contemporânea ao do espetáculo 

e do entretenimento. Isso, juntamente com a observação do mercado da arte local, 

onde tem-se instituições "competindo" por atração de recursos financeiros e poder 

de gerar visibilidade, é um dos principais fatores que justificam o uso do design 

como fator de diferenciação e que agrega valor estratégico. 

 Considerando-se aspectos importantes sobre Gestão do Design e sobre o 

mercado da arte, elaborou-se o roteiro de entrevista com base na estrutura proposta 

por Wolff (2010). A transcrição e análise das respostas, juntamente com a 

observação de campo da pesquisadora, permitiu atingir o objetivo geral da pesquisa, 

focado em investigar como as duas instituições gerenciam o design. Bem como os 

objetivos específicos que visavam identificar características dessa gestão, 

caracterizar a visão que as instituições têm da importância da Gestão do Design, 

observar semelhanças e diferenças no contexto público e privados dessas duas 

instituições e fornecer contribuições aos estudos de Gestão do Design aplicado à 

instituições artísticas de Porto Alegre. 

 Os resultados obtidos na pesquisa mostraram que a forma de gerenciar o 

design da FIC (instituição privada, maior em termos de recursos financeiros e 

estrutura) e do MAC-RS (instituição pública com recursos limitados) é bastante 

semelhante.  Na maior parte dos pontos abordados nas entrevistas, ambas as 

instituições receberam a mesma classificação: 
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a) Nenhuma das instituições possui equipe interna de design.  

b) No que se refere ao grau de maturidade do design, ambas estão 

posicionadas no segundo degrau da design ladder, onde figuram as 

empresas que utilizam o design como acabamento estético.  

c) No que se refere ao tipo de integração, ambas alocam o design na 

mesma dimensão organizacional: no nível operacional. 

d) Nenhuma das instituições mencionou fazer uso de um profissional 

específico para o design de exposição  (mesmo que o trabalho seja 

feito por outros profissionais como os próprios curadores). 

e) Ambas utilizam uma abordagem administrativa do design, onde ele é 

utilizado apenas como uma ferramenta para incrementar o 

produto/serviço. 

f) No que diz respeito ao tipo de intenção (visão que a instituição tem da 

gestão e utilização do design) ambas utilizam o design como 

diferenciador. 

  

 Essas semelhanças dão indícios de que estrutura, tamanho, recursos 

financeiros e apoio da iniciativa privada (justamente as vantagens da FIC sobre o 

MAC-RS) não são fatores determinantes para garantir uma maturidade maior ou um 

uso mais avançado do design. No entanto, observaram-se evidências de que a troca 

constante na gestão do MAC-RS, em função da sua condição de instituição pública, 

pode afetar no avanço do trabalho realizado na área de design, na medida em que 

há uma interrupção em ações estratégicas e impossibilidade de validação dos 

métodos utilizados. Todos estes achados não são passíveis de serem 

generalizados, uma vez que a pesquisa foi feita apenas em duas instituições, o que, 

no entanto, não invalida sua relevância. 

 Através das entrevistas, foi possível perceber que as duas instituições 

acreditam que o design seja importante e que seu uso afeta positivamente a 

performance. No entanto, falta, em ambos os casos, o conhecimento de todo o 

espectro de possibilidades de aplicação do design no contexto de uma instituição 

artística. A percepção da pesquisadora, com base nas respostas, é a de que o 

design poderia ser melhor aproveitado, sendo a principal característica da Gestão do 

Design a identificação de maneiras pelas quais o design pode contribuir para 

agregar valor estratégico à instituição. Isso coincide com a afirmação de 
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Dziobczenski e Bernardes (2011), comentada anteriormente de que Gestão do 

Design no Brasil é ainda uma novidade para executivos, que demonstram pouco ou 

nenhum conhecimento do conceito, métodos e benefícios que podem ser obtidos a 

partir de sua plena implementação. 

 Ao fechar este estudo, muitos caminhos propícios a explorações sobre o tema 

se apresentam. Novas pesquisas poderiam ser feitas para investigar como outras 

instituições artísticas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul gerenciam o design; 

bem como propor soluções ou alternativas de como as instituições podem fazer 

melhor uso do design. Neste trabalho, também não se abordou o ponto de vista do 

público visitante dos museus, nem dos outros "usuários" das instituições, como 

funcionários, artistas e parceiros, abrindo espaço, portanto, para a investigação de 

um outro ponto de vista sobre a Gestão do Design em instituições artísticas, que 

pode contribuir para a consolidação deste campo de estudo. 
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Apêndice A 
Termo de consentimento 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

Programa de Pós-Graduação em Design – Mestrado acadêmico 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A sua instituição está sendo convidada a participar da pesquisa de dissertação 

de mestrado intitulada Gestão do Design em instituições artístico-culturais de Porto Alegre, 

de autoria da mestranda Micaela La Delfa Ferreira, pelo programa de Pós-Graduação em 

Design pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a orientação do Prof. Dr. 

Airton Cattani. 

Acreditamos que ela seja importante para identificar como o design é gerenciado 

em instituições, avaliando o nível de maturidade em design nas instituições gaúchas. Assim, 

sua participação corrobora de forma valiosa para as pesquisas acadêmicas na área. 

Para a realização da pesquisa, você deverá responder a uma entrevista com 

perguntas a respeito da utilização da Gestão do Design na instituição. Durante todo o 

período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro 

esclarecimento. Basta perguntar ao entrevistador. 

Solicito através deste documento, a permissão para efetuar a pesquisa dentro da 

instituição, possibilitando o registro detalhado. Estas informações serão utilizadas somente 

para fins desta pesquisa. 

Eu, ______________________________________________________ de 

CNPJ ___________________________________________ abaixo assinado, concordo que 

esta instituição participe da pesquisa sobre Gestão do Design em instituições artísticas. 

Autorizo como responsável o registro e a publicação da pesquisa apresentada. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Micaela La Delfa Ferreira 

sobre o estudo e os procedimentos envolvidos no seu desenvolvimento, bem como sobre os 

benefícios acadêmico que o mesmo trará para a área. 

 

Porto Alegre, __________ de 2015 

 

____________________________________________________ 

Responsável pela autorização 
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Apêndice B 
Entrevistas 

 

Considerações: 

 As transcrições das entrevistas visaram manter-se o mais próximo possível da 

fala dos entrevistados. O que se segue são conversas transcritas e não textos. 

Sendo assim, carregam figuras de linguagem e problemas de concordância, não 

desmerecendo por conta disso o conteúdo da fala.  

 A entrevista de Germana Konrath foi realizada via e-mail e não seguiu o 

procedimento das demais. As respostas foram concedidas em conjunto com a sua 

equipe de trabalho no setor cultural da FIC. 

 

André Venzon 
Entrevista concedida em agosto de 2015 

 
(P) A instituição possuía uma equipe ou profissional de design? Como foi feita a 

escolha? 

 

Não, não tinha e nós convidamos, nos primeiros dois anos (2011/ 2012), uma empresa, a 

GAD design, que cuidou da renovação da marca do museu e dos impressos de modo geral: 

folder de programação e convite. Então foi redefinida a identidade visual do museu e 

aplicada, naturalmente, com conceitos mais contemporâneos de comunicação visual e toda 

a folheteria do MAC. Isso foi uma parceria com a GAD design através de um dos 

conselheiros do museu o Valpírio Monteiro, um dos sócios dessa empresa. 

 

Depois, 2013 em diante, buscamos um outro parceiro que foi a Pubblicato design editorial 

com o Vitor Mesquita e a Andréia Costa que então passaram a desenvolver os convites, 

principalmente, e tudo que diz respeito à comunicação visual do museu, todas as peças de 

divulgação que nós necessitamos. Neste período também, contratamos um estagiário, 

apesar de que no início da gestão tivemos uma estagiária de design, estudante da Unisinos. 

E depois outro aluno que se formou com um trabalho final de graduação, uma publicação do 

MAC, que seria o catálogo geral do MAC. Então a gente não teve nunca um funcionário de 

design, apenas estagiários e empresas. E com o livro a Medida do Gesto, teve uma 

acadêmica, que trabalhava com design, que fez o design gráfico. A gente contou sempre 
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mais com a colaboração de estagiários e parceiros para desenvolver essa parte de 

comunicação visual do museu. 

 

(P) Isso também está relacionado com a próxima questão que é: de que maneira a 

instituição utiliza o design, se além desses materiais de divulgação e institucionais, 

talvez também alguns elementos expográficos... 

 

 

Sim, nós fizemos algumas exposições que tiveram um desenho expográfico mais elaborado 

como "Sob constante Ameaça" que era uma exposição basicamente de vídeos. Então, como 

necessitava de luz e ambientes mais obscuros, foi uma exposição que teve um desenho 

mais elaborado. Fora esta, tivemos no Santander a exposição Triunfo do Contemporâneo, 

de 20 anos do MAC que aí o curador desenhou uma série de dispositivos curatoriais, que 

ele chamou assim, para a exposição das obras de arte que foram estruturas cenográficas.  

 

(P) Mas tu dirias que a principal utilização do design no MAC era mesmo para o 

desenvolvimento de materiais institucionais, identidade visual, catálogos... 

 

É, e o design de exposição sempre foi muito pensado pelos curadores. Embora eles não 

classifiquem assim o trabalho: "design de exposição", ele existiu, apesar de não ter esse 

profissional no corpo técnico do museu. Eu sei que nos museus mais "desenvolvidos" 

existem profissionais de design de exposição que cuidam dessa parte que não é 

propriamente do curador, mas deles, de disposição das obras como alturas, espaçamentos, 

a questão da iluminação, etiquetas... 

 

(P) Qual que era o grau de liberdade do designer em relação ao curador? ele resolvia 

apenas questões técnicas ou tinha liberdade criativa para apresentar propostas? 

 

Isso é mais na minha opinião, eu acho que depende de toda uma estrutura administrativa de 

museu para museu. Tem museus que tem um corpo curatorial mais expressivo e que o 

design pode ser mais uma contribuição técnica. No MAC não tinha esse papel de um 

designer, então não tem como eu te dizer no âmbito do MAC. Porque tínhamos um comitê 

curatorial e o único designer que atuava no museu era no conselho e não tinha essa 

autonomia porque ele era um conselheiro em assuntos específicos. 
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Se for em relação a catálogos, depende de curador pra curador. Tem alguns curadores que 

permitem que o designer tenha mais autonomia e tem outros que escravizam o designer 

para a vontade do cliente. 

 

 

(P) Você diria que o design está envolvido mais em um nível estratégico  tático ou 

operacional? 

 

No nosso caso talvez mais operacional. Na primeira etapa acho que teve esses 3 níveis 

(estratégico, tático e operacional) com o GAD. Depois teve a Pubblicato, que em alguns 

momentos estudávamos as ações em casos específicos, mas em grande parte só 

participava mesmo da parte operacional. Fazíamos 2 exposições por mês então era mais 

cuidar dos prazos para receber material, já se tinha um modelo. Em relação ao convite, que 

era feito todos os meses, definimos uma estratégia de como fazer. Mas depois, como o 

museu não tinha uma assessoria de imprensa para a divulgação dos materiais, não 

tínhamos um retorno, nem como medir a nossa tática de divulgação e marketing. Mas não 

deixamos, e isso é importante frisar, que nos quatro anos, nós fomos a instituição, no 

cenário de artes visuais, que mais investiu na impressão de material gráfico, com convites, 

folders e catálogos. Ao longo dos quatro anos pontuamos todas as exposição, no inicio do 

ano lançamos uma programação do museu, fizemos convites com textos curatoriais de cada 

exposição e, esparsamente, publicamos catálogos de alguns dos principais projetos. 

 

(P) A instituição tinha um método organizado para gerenciar situações em que o 

design estivesse envolvido? 

 

Não. Não tinha, isso era independente do museu. 

 

(P) Como era a integração do design com as outras equipes que dão vida a 

instituição? 

 

Olha, administrativamente o museu é muito reduzido. Mas, num primeiro momento, nós 

tínhamos 2 funcionárias depois passamos a ter uma, de caráter mais administrativo. 

Estagiários, chegamos a ter 6 de diferentes áreas. Mas como não tínhamos um designer, a 

não ser as equipes dos nossos parceiros (GAD, Pubblicato), a nossa comunicação era 

100% internet. Comigo e com o estagiário de design nos últimos dois anos. Ele 

acompanhava a produção, esse estagiário, ele fornecia as imagens, revisava as 
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informações, mandava as logomarcas, a gente fazia essa troca constante até a revisão final 

que era feita por mim. Eu que coordenava todo esse trabalho 

 

(P) Como você avalia a importância da colaboração de um profissional do design e 

por que? 

 

Olha, eu avalio que ela é sempre positiva, ela qualifica o trabalho que já existe. Muitas vezes 

é um trabalho autodidata das pessoas, nessa área de artes visuais pelo menos. Porque é 

uma área que vem ganhando bastante importância nos últimos anos, mas por conta dos 

artistas principalmente, em relação às instituições públicas produzirem os seus materiais em 

caráter independente, eu vejo que a participação do designer, todas as vezes que dizíamos 

"olha um designer vai cuidar o convite" os artistas queriam saber de quem se tratavam. E o 

diferencial que o museu sempre adotou, desde o GAD, a nova identidade visual e certos 

parâmetros que padronizaram o material do museu e tornou ele mais reconhecível apesar 

de a gente não ter um retorno. Mas eu acho que outros indicativos atestam isso, como o 

Prêmio Açorianos de Artes Visuais como Instituição. A Pubblicato também ganho um prêmio 

de empresa que apoia o museu por todo o trabalho desenvolvido. A marca do museu 

passou a ser requerida pelos projetos, que era esquecida. O material do museu em termos 

de convites, deixávamos convites até no escritório de turismo de Porto Alegre, que era 

distribuído nos ponto turísticos da cidade. Então, sem dúvida, a comunicação do museu com 

o público mais amplo, ganhou uma unidade e o museu passou a ter com os designers uma 

relação de reconhecimento. Se nota quando tu pegas um material que tem uma 

preocupação estética e não é uma coisa feita artesanalmente dentro da instituição em 

qualquer programa de computador. Então a gente percebeu a diferença. E só foi possível 

que a gente fizesse tantas coisas com tão pouco porque nós trabalhamos com mais 

pessoas. Então trabalhar com design é um dos aspectos que mostra que trabalhar em rede, 

em equipe funciona. 

 

(P) Você percebe alguma diferença entre equipes com profissionais formados ou não 

em design? 

 

Ah, isso é muito relativo, pois depende do curso, da escola... Não sei se eu tenho tanta 

experiência para te responder essa pergunta, mas, por exemplo, o Vitor (da Pubblicato) a 

formação dele é em artes visuais, mas ele trabalhou sempre dentro gráfica, e ele tem vários 

cursos na área, mas ele não tem formação, graduação em design e a esposa dele também, 

mas são pessoas altamente qualificadas, com trabalhos premiados, e apesar de não terem 

formação, são bastante isentos na área. Eu acho que, são pouco cursos, não sei como são 
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as universidades no interior, mas o design é uma das poucas profissões que o profissional 

atua de uma forma a conquistar a clientela justamente através dessa diferenciação, de 

mostrar como um produto é melhor com essa inteligência, com um raciocínio sobre aquela 

determinada peça ou material gráfico. É isso que faz a diferença. Eu acho que tem muitas 

pessoas nas suas profissões que antes de terem o convívio com o design elas se 

dedicavam a buscar essa qualidade em tudo, em todos os aspectos conceituais de um 

produto, que a forma refletisse um conceito. Então eles faziam isso, os arquitetos, os 

artistas, os estilistas, os publicitários. Como cresceu esse mercado de trabalho, hoje o 

design vem sendo mais assimilado. Com o arquiteto é semelhante o problema, é muito 

melhor tu construíres uma casa com um arquiteto, mesmo que ele não seja um grande 

nome, mas é um profissional que vai conhecer as tuas necessidades e vai desenhar a tua 

casa para aquelas necessidades. Só que cada pessoa acha que pode fazer a sua casa 

melhor que o arquiteto. Eu acho que é essa interação que falta, entre as pessoas, que 

também falta em relação a tudo, com a cidade, com os ambientes, onde o design se faz 

sentir. O design tem feito muitas coisas para conquistar esse relacionamento com o seu 

público, e é uma profissão que precisaria de mais visibilidade. 

 

(P) Aqui, a pergunta é mais relacionada aos estagiários do que aos profissionais 

terceirizados, que é: se a equipe de design se atualiza frequentemente em faculdades 

e/ou cursos ou participa de eventos científicos. 

 

Eu acho que, dos que eu acompanhei, certamente, mas de modo geral, me arrisco a dizer 

que é uma área que promove muito isso e que talvez falte mais visibilidade e incentivos 

públicos, grandes projetos públicos que invistam nesse aspecto. Relativo à formação, 

quando existe uma equipe formada por diferentes atores profissionais, logo que se tem um 

problema, é possível que com mais pessoas, profissionais diferentes identifiquem e 

discutam a sua solução e que saia uma solução mais elaborada. Se eu resolvesse que eu 

ia, com o meu estagiário, desenhar todos os materiais e determinar a melhor solução para a 

gestão do MAC, a gente não teria essa diversidade de trabalhos, que acabaram surgindo 

por conta de uma diversidade. Um dos catálogos que o museu fez, para a exposição do 

Sandro Ka, foi feito pelo próprio artista. Ele é autodidata no design, mas faz vários trabalhos. 

Nesse sentido, o melhor ambiente para o desenvolvimento do trabalho do designer é o 

ambiente colaborativo onde tanto os designer quanto outros profissionais, ou mesmo o 

público, possam dizer o que é melhor, e pensar isso juntos.  

 

 



 

 

110 
(P) Você percebe no trabalho do designer uma tradução dos objetivos estratégicos da 

instituição? 

 

Não. Eu acho que, eu consigo enxergar, mas eu não sei em que medida os artistas e o 

curador conseguiram perceber isso. Mas eu acho que existe essa preocupação, mas ela é 

um pouco mais consciente por mim que era quem tinha uma visão de tudo, e num nível 

menos consciente das pessoas que participavam dos processos. Nós valorizávamos, eu 

principalmente, muito toda essa questão de materiais e principalmente a aplicação da marca 

do museu inclusive nos textos, essa questão era uma preocupação mais do gestor. Nós não 

tínhamos uma equipe fazendo esse trabalho maior. Na medida que mais pessoas se 

envolvessem, por exemplo, no projeto do catálogo do museu, ou se nós tivéssemos 

continuado a gestão, tudo se encaminharia para resolver questões como essa. Ter isso em 

mente, ter mais reuniões de trabalho, estávamos a ponto de criar grupos, comissões 

temáticas dentro do conselho do museu, em trazer mais profissionais da área de design, 

pensar no museu como um todo suas salas. Chegamos a fazer um diagnóstico em parceria 

com a museologia da UFRGS que levou em conta esses aspectos, principalmente em 

relação à acessibilidade. Então isso era uma etapa futura. Mas a gente vive essa 

descontinuidade administrativa, mesmo que a gestão em curso incorpore vários elementos 

da gestão anterior, é uma mudança administrativa, então ela deve deixar algumas coisas de 

lado e tomar outras. Por exemplo, os conselheiros e essas parcerias já não existem mais, 

então eu acho que isso reflete bastante negativamente. Essa última exposição, que está em 

cartaz agora, teve um convite que já não seguiu os parâmetros anteriores do museu. Os 

convites do MAC, nos últimos dois anos já não recebiam títulos na capa. Porque nós 

adotamos um padrão que segue o de outras instituições artísticas que investem nesse 

formato. Adotamos formatos com textos dos curadores com textos apenas no verso do 

convite, porque daí os professores poderiam usar esse material como ficha técnica, com o 

crédito da obra. Se o professor guardou os 10 convites, ele tem no fim do ano uma coleção 

de reproduções de imagens de obras pra falar em sala de aula. Isso é um pouco da 

estratégia que a gente não conseguiu ver se funcionou taticamente. Mas a gente pensou 

isso para eles usarem em sala de aula sem a interferência de nome nem nada para fazer 

leitura de obra, estando amparado por informações técnicas no verso. Os novos não têm 

padrão.  

 

 

(P) Qual é a intenção da instituição ao utilizar o design? 
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Todas essas, e sempre qualificar, ter uma qualidade superior ao que existe. Não é o caso 

agora, eles podem até ter o pensamento, mas não tem a ação. Eu vejo muito pouco, entre 

as instituições culturais que a gente visita, essa preocupação. Quando o design está 

cuidando um arquivo, tratando a imagem, cuidando para que tudo fique em harmonia que 

não fique nada fora do lugar, tudo isso não é muito diferente do trabalho da parede em 

branco que a gente está sempre retocando, cuidando para que não tenha nenhuma sombra, 

cuidando a iluminação, cuidando dos textos que vão aplicados em determinada altura, para 

não ter nada torto... Então essa preocupação estética do design, em relação a uma 

instituição artística, é essencial e , infelizmente, inexistente na maioria dos casos em outros 

espaços. Uma coisa que a gente se preocupava muito era: bom nós tínhamos o nosso 

material de divulgação, já tínhamos pouco espaço para ele no andar do MAC, na casa de 

cultura, então não permitíamos que tivesse uma poluição visual de outras coisas naquele 

espaço, mas isso era mais uma preocupação do gestor do que de uma equipe que cuidasse 

disso. Ao mesmo tempo cuidar para não ser invadido por material externo de outras 

atividades. Tínhamos que cobrar essa produção permanente de cartazes de folders de 

textos, de tudo que somava para o resultado final. Nós temos uma pasta que é possível ver 

todos os convites que foram impressos, então nós nos preocupávamos com uma coisa que 

é característica do trabalho de design que é montar um portfólio. Então acho que a 

instituição chegou nesse nível, mas como ação não está mais acontecendo (na nova 

gestão). Na FIC por exemplo, você entra por um corredor que tem todos os cartazes das 

exposições que aconteceram. Então o trabalho do design nesse aspecto ele é fundamental 

para a instituição poder ser conhecida no presente, mas também poder ter memória. Porque 

tem toda essa produção, e sempre vimos os convites e todo esse material como um 

documento. E futuramente com as obras publicadas, com esse trabalho que deixamos por 

concluir. O museu organizou em gavetas, na mapoteca, tudo que foi feito de materiais 

gráficos porque o design torna mais visível ainda um trabalho, mas é preciso também ver 

esse desejo do design. Desde que foi criado em 1992, sempre investiu em catálogos, por 

mais modestos que fossem. O fundador sempre se dedicou muito a esse lado documental e 

com essa preocupação estética mais apurada. E hoje com os designer esse trabalho é 

compartilhado. 

 

(P) Existem outros fatores nos quais o design fosse importante além do fator 

estética/estilo? 

 

Nós estávamos, eu acho, mais seguros num controle estético pelos padrões que foram 

adotados. Então estávamos pensando mais para esse lado da criatividade. De acordo com a 

exposição, o que poderia ser feito. Pois como o convite já era padronizado, quando tinha 
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oportunidade de catálogo, nós víamos quem poderia fazer; alguma ideia com banners, 

sinalização externa. Chegamos a fazer com o GAD também cartaz de rua  outdoor. Então 

foram preocupações que se voltavam mais para ganhar mais divulgação com os materiais, 

atrair mais público, jovem principalmente. Quando tínhamos um pouco mais de tempo, 

quando o projeto era maior e mais ambicioso, laçávamos mão de ir além do fator estética 

estilo, que já estava bem consolidado. Depois de quatro anos investindo em estética, 

estávamos tentando evoluir em outro ponto. Começamos a pensar por exposição: o que 

vamos fazer agora nessa exposição, com as peças de divulgação que vão tornar ela mais 

atrativa. Mas pensar a instituição como um todo, nunca chegamos a executar as ações que 

a gente queria, como ter uma sacola do museu, ter a marca do museu em vários produtos, o 

clube dos colecionadores, ter a loja do museu. Isso elevaria, eu acho,  a presença da 

instituição a um nível de público bem mais amplo. 

 

(P) Em que instâncias da instituição são tomadas as decisões que envolvem o 

design? 

 

Eram tomadas com a direção, no caso eu, e com o curador que, via de regra, era um 

curador ligado ao comitê de acervo e curadoria, então com anuência do artista, e do 

curador, nós encaminhávamos os assuntos com o designer. 

 

(P) Qual o grau de interferência da administração no trabalho do designer? 

 

Eu me dedicava mais a revisar, e as imagens eram quase sempre escolhidas pelo curador e 

pelo artista. E eu interferia mais nessa questão da revisão mesmo. É que o nosso trabalho, 

nos últimos anos se limitou bastante mesmo aos convites. Mas nas campanhas que a gente 

fez com o GAD, tinha mais trocas com o criativo. Era uma equipe maior, tinha várias 

reuniões e conversas, e o meu papel era mais como mediador entre o criativo e o curador. 

Tinha ocasiões que o criativo queria utilizar imagens diferentes das obras das exposições ou 

slogans que não eram muito adequados à proposta, era ideias que podiam funcionar para 

vender uma mercadoria, mas não uma exposição, então atuei nesses 2 primeiros anos 

como mediador entre a agência e os artistas e num segundo momento, houve um 

amadurecimento do trabalho e eu, então, me limitava a revisar prazos, conteúdos, essas 

coisas. 

 

 

(P) Você percebe indícios de que a performance da instituição foi afetada pelo uso do 

design? Pode citar exemplos ou números? 
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Certamente. Nós tínhamos interesse do público pelos convites. Os artistas também 

ajudavam nessa distribuição. Nunca tivemos nenhuma negativa para os convites nos 30 

espaços da cidade. Os nossos colaboradores sempre ficaram muito satisfeitos com os 

resultados dos materiais criados. A editora chegou a ganhar um prêmio.  

 

Depois da reformulação da marca do museu, ficou mais reconhecível pelas pessoas. Porque  

a marca anterior ela tinha apenas um signo, e não tinha legibilidade nas fontes, era muito 

estilizadas. Originalmente não tinha o lettering "Museu de Arte Contemporânea do Rio 

Grande do Sul", era só o desenho, então tudo isso foi repensado e aplicado o conceito da 

estética do frio, que transformou a nossa marca em azul, em contraste com todas as outras 

marcas de museus de arte contemporânea no país que investem no vermelho e no preto, 

isso foi para nos diferenciar, até porque somos do sul, do estado mais frio do país. Essa cor, 

foi toda uma fundamentação teórica que o GAD fez para aprovar essa nova marca, que teve 

a anuência do secretário de cultura na época e do diretor artístico da secretaria. Passamos 

por esse processo interno de aprovação. e eu vejo, com certa apreensão que, não usar a 

marca do museu, e não atualizar em redes sociais e blog, acabe trazendo um retrocesso 

nesse sentido. 

 

 

 

 

Germana Konrath e equipe 
Entrevista realizada via e-mail em agosto de 2015 

 
(P) A instituição possui uma equipe ou profissional de design? Como foi feita a 

escolha? 

 

Não possui uma equipe interna trabalhamos com empresas terceirizadas. As escolhas são 

feitas por demanda dos projetos. A Fundação possui Manual de Identidade Visual que 

orienta para aplicação da marca, cores e padrões para o posicionamento institucional, além 

de ter desenvolvido  para sua primeira exposição um padrão para todos os materiais 

gráficos e este padrão é seguido em todas as exposições realizadas dentro da instituição. 

Os itens desenvolvidos a cada exposição são: catálogo, convites impressos e digitais, folder, 

material educativo, banner e sinalização da exposição. A escolha do profissional será feita 

pelo perfil de cada exposição. 



 

 

114 
  

(P) De que maneira a instituição utiliza o design?  

 

Utilizamos designer para cada exposição para desenvolvimento da identidade visual da 

mostra e elaboração de todos os materiais envolvidos. 

  

(P) Qual o grau de liberdade do designer em relação ao curador? O designer resolve 

apenas questões técnicas ou tem liberdade criativa para apresentar propostas?  

 

Nosso processo de trabalho segue normalmente em uma conversa com o curador e a 

coordenação editorial e se define o conteúdo da publicação. Essas definições dizem 

respeito a formato de texto, as imagens das obras e as informações sobre o artista ou os 

artistas. 

O catálogo fica dividido em 4 setores o formato padrão não é alterado: 

- Institucional: entram logos e texto institucional em caso de a exposição ser realizada em 

parceria entra um texto da outra instituição; 

- Textos: texto curatorial e ou textos críticos caso o curador considere necessário ter mais 

que uma abordagem do artista ou do tema ou ainda reprodução de texto de época. Cada 

texto tem um número mínimo de imagens que o curador ou crítico pode seleciona para 

ilustrar; 

- Caderno de imagens: reproduz todas as obras que participam da exposição em alguns 

casos são realizadas fotos da exposição para complementar o catálogo; 

- Biografia e versões: biografia do artista ou dos artistas em se tratando de coletivas e a 

versão de inglês dos textos, caso o texto tenha sido escrito em outra língua será publicado o 

texto na língua original; 

O curador indica duas ou três imagens para identidade visual e o formato e especificações 

técnicas seguem do padrão da Fundação.Com todo conteúdo em mãos o designer tem 

liberdade de criação dentro dos padrão específicos da Fundação. 

  

(P) A instituição possui um método organizado para gerenciar situações em que o 

design esteja envolvido? 

 

Sim, a instituição  possui um profissional responsável pela coordenação editorial que 

responde por todas as questões referentes as publicações e também organiza as 

informações necessárias para o trabalho do designer. Além de uma área de comunicação 

que é responsável pela aprovação da aplicação da marca da Fundação e a correta 

aplicação do Manual de Identidade Visual da marca. 



 

 

115 
  

(P) Como se dá a integração do design com as outras equipes que dão vida à 

instituição? 

 

A interface do designer é com a área de coordenação editorial, em alguns casos com a 

produção e com o educativo no que compete a produção de materiais para as exposições. E 

temos um designer que atende a área de comunicação com a aplicação da identidade visual 

da instituições em materiais internos e de comunicação. 

  

(P) Como você avalia a importância da colaboração de um profissional de design? Por 

que? 

 

A presença de um designer é fundamental para o trabalho da Fundação. Tanto a identidade 

visual como o logotipo foram criados pelo Escritório de Designer Danowski junto com a área 

cultural e de comunicação da instituição. Esse trabalho é seguido em todas as peças 

gráficas da instituição criando um padrão na qual já é reconhecido no mercado. 

  

(P) Você percebe alguma diferença entre equipes com profissionais formados ou não 

em design? 

 

Como a Fundação já trabalhou com diversos profissionais da área de designer, nem todos 

vindos da área de designer, em sua maioria com formação em cursos de artes, arquitetura 

ou profissionais com uma relação muito próxima a área das artes visuais. 

  

(P) A equipe ou profissional de design se atualiza frequentemente em faculdades e/ou 

cursos ou participando de eventos científicos? 

 

A Fundação não possui equipe interna de designer. 

  

(P) Você percebe no trabalho do designer uma tradução dos objetivos estratégicos 

desta instituição? 

 

Sim, a cada projeto de exposição é lançado um desafio que deve ser materializado na 

exposição assim como nas peças gráficas. O catálogo é o material que ficará de registro da 

exposição por isso ele deve estar em plena sintonia com a exposição. O que permanece é a 

publicação a exposição tem data de inicio e fim. A Fundação valoriza e se preocupa muito 

com sua publicações pois são elas que narram a sua história. 
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(P) Qual é a intenção da instituição ao utilizar o design? Se diferenciar, integrar 

melhor processos internos, criar novas oportunidades de negócio ou melhorar a 

performance? 

 

Manter um padrão de qualidade em todas as áreas e produtos gerados pela Fundação. 

  

(P) Existem outros fatores nos quais o design seja importante além do fator 

estética/estilo? 

Foi muito importante padronizar todas as peças gráficas e, principalmente, a criação do 

manual de identidade visual. Esses dois fatores facilita a criação do designer nos materiais 

da instituição sem perder o padrão.    

  

(P) Em que instâncias da instituição são tomadas as decisões que envolvem o 

design? 

 

Resposta na questão 2 

  

(P) Qual o grau de interferência da administração no trabalho do designer? 

 

Conforme já falamos, depois de definido o manual de identidade visual, não tem 

necessidade da interferência administrativa na criação e aprovação dos materiais. 

  

(P) Você percebe indícios de que a performance da instituição foi afetada pelo uso do 

design? Pode citar exemplos ou números? 

 

Os exemplos não são mensuráveis estatisticamente. Desde a primeira exposição em 2008 a 

instituição desenvolver convites, folders, catálogos, material do programa educativo, e-mail 

mkts com o mesmo padrão. Acreditamos que seja importante essa característica, pois o 

receptor já identifica esse material com sendo da instituição. 

 

Vitor Mesquita - Pubblicato Design Editorial 
Entrevista via e-mail em agosto de 2015. 

 

(P) Que tipo de trabalho era solicitado? 

 

Geral: padronização das peças e da comunicação. 
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Específico: criação, design, conteúdo, revisão, finalização, produção gráfica. 

  

(P) Como era o relacionamento com a instituição? 

 

Objetivo. Reuniões semanais, mas basicamente por e-mail e Facebook. 

  

(P) Era exigido que os trabalhos realizados traduzissem os objetivos estratégicos da 

instituição, ou isso sequer era passado para a empresa? 

 

No caso do MAC-RS isso foi definido desde a primeira reunião. A Pubblicato exigiu como 

condição para o apoio ao museu que se criassem normas, padrões e briefings para o 

desenvolvimento das peças. Isso garantiu bom relacionamento e o bom desenvolvimento 

das peças. 

  

(P) Qual era o grau de liberdade em relação à administração da instituição ou ao 

curador da exposição? 

 

Ao administrador acesso total, irrestrito e propositivo. Aos curadores ocorreram casos 

particulares em que espaços entre vaidades e desconhecimento de produção gráfica e 

editorial geraram alguns ruídos. Tudo contornável e administrado. Mas com uma dose de 

balde chutado! 

  

(P) A empresa percebia indícios de que a performance da instituição foi afetada pelo 

uso do design? 

 

Sim. 100%. Ali foi desenvolvido design gráfico, editorial, estratégico. Cuidado com o texto e 

a comunicação. A área cultural possui sutilezas que exigem muito feeling do designer. 

Muitas exposições e produtos de um museu possuem características subjetivas, mensagens 

subliminares, conceitos-chave que bom uso da linguagem e da língua portuguesa definem 

significados. Comunicar é construir significados. 

   

Vale lembrar que a Pubblicato atendeu ao MAC-RS sem fins lucrativos. Recebemos prêmio 

açorianos de artes plásticas na categoria empresa apoiadora das artes visuais. Isto foi parte 

de nossa estratégia de marketing. 

 

 


