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Resumo:  

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar a aplicação do 
“Modelo CDS - Competitividade, Diferenciação e 
Sustentabilidade” como ferramenta de diagnóstico 
organizacional, explicitando suas principais vantagens e 
contribuições para a valorização de Grupos Produtivos de 
Pequeno Porte. A pesquisa descreve a aplicação prática do 
modelo a partir de dois estudos de caso. Como resultado o 
diagnóstico identifica e apresenta visualmente as 
potencialidades, fragilidades e pontos onde é necessária a 
intervenção da Gestão de Design. 

Palavras-Chave: Valorização, Diagnóstico, Modelo CDS, 
Grupos Produtivos de Pequeno Porte, Gestão de Design.  

 

Abstract: This research aims to present the application of the 
“CDS Model - Competitiveness, Differentiation and 
Sustainability” as a tool for organizational diagnosis, 
highlighting their main advantages and contributions to the 
valorization of Small Productive Groups. The research 
describes the practical application of the model from two case 
studies. As a result the diagnosis identifies and visually 
presents the potential, weaknesses and points where the 
intervention of Design Management is necessary. 

Key-words: Valorization, diagnostics, CDS Model, Small 
Productive Groups, Design Management. 

 

1. Introdução 

A produção em pequena escala, principalmente as 
realizadas por pequenos produtores individualmente, 
sucumbe à capacidade de empresas de grande porte e 
às leis que limitam suas formas de atuação (Teixeira, 
2011). Alem disso, as dinâmicas de mercado atuais 
levam as organizações a repensarem suas estratégias, 
exigindo reações rápidas e inovadoras.  

A internacionalização de mercados fez com que, no 
setor agrícola, a competição se acirrasse ainda mais, o 
que vem causando problemas como a degradação do 
meio ambiente e da biodiversidade, a exclusão dos 
pequenos agricultores familiares, a aceleração do êxodo 
rural e a deterioração das condições de bem-estar nas 
cidades (Conceição, 2002). 

Abramovay (1998) já destacava que na América Latina 
os produtores familiares permanecem afastados da 
dinâmica atual de mercado, focando mais na produção 
do que em aspectos legais e comerciais. Flores et al. 
(2004) relatam que uma das barreiras para estes 
produtos – oriundos de pequenos produtores – é a 
comunicação deficiente entre produtor e consumidor 
final. Estes autores sugerem que por meio do 
estabelecimento de mecanismos de identificação e 
divulgação, tornar-se-ia possível ampliar essa relação 
produtor-consumidor, fornecendo meios aos pequenos 
produtores, para construir elementos de 
competitividade e promover a sua inserção no mercado 
de forma efetiva e eficiente. 

Os pequenos produtores ainda que reconheçam as 

necessidades e possibilidades de melhorias 

provenientes do trabalho de design aplicado aos seus 

produtos, nem sempre, no que tange avaliações do 

ponto de vista estratégico, têm uma compreensão 

global da sua situação. Tal carência também é percebida 

junto às equipes de projeto que apresentam 

dificuldades de assimilar e trabalhar com relatórios de 

pesquisa (Browning, 2009; Osterwalder e Pigneur, 

2010). 
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A partir dessa carência emerge a necessidade de 

ferramentas visuais que possibilitem entendimento e 

rápida visualização para compreender o diagnóstico da  

situação atual, tanto para esses pequenos produtores 

quanto para os demais colaboradores, inclusive para a 

própria equipe que desenvolve os projetos de design. 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar a aplicação 
do modelo CDS como ferramenta de diagnóstico 
organizacional, explicitando suas principais vantagens e 
contribuições para o processo de desenvolvimento de 
projeto junto a Grupos Produtivos de Pequeno Porte. 

Para isso, realizou-se a aplicação prática em duas 
empresas-caso do Estado de Santa Catarina: a 
Cooperativa Familiar Agroindustrial Sul-Catarinense - 
Coofasul e Cooperativa dos Produtores Familiares e 
Pescadores Artesanais da região dos Lagos – 
Cooperlagos, sendo diagnosticadas em dois momentos: 
um para avaliar a situação das cooperativas e facilitar a 
proposição de um plano de ações, e outro para verificar 
os resultados obtidos nesse processo. 

Dessa forma, o modelo foi aplicado junto a Grupos 
Produtivos de Pequeno Porte, identificando 
potencialidades, fragilidades e pontos onde é necessária 
a intervenção. Então, ações e mudanças foram 
mapeadas com o intuito de contribuir na atuação e 
funcionamento das organizações. Isto resultou na 
promoção de melhorias em suas realidades, sendo 
comprovadas tanto pela percepção do público interno 
(produtores) como pelo público externo (potenciais 
consumidores). 

 

2. Marco Teórico 

2.1 A Gestão de Design aprimorando a 
Competitividade, Diferenciação e Sustentabilidade 

As fragilidades supracitadas podem ser minimizadas e 
superadas de forma coordenada e articulada, por meio 
da Gestão de Design. Nesse sentido, o design pode 
atuar de forma integrada por meio de um modelo de 
gestão aplicado junto aos G3P. Desta forma, torna-se 
possível a valorização dos produtos, processos e 
produtores, com o desenvolvimento de identidades 
visuais, selos, embalagens, web sites, elementos que 
facilitem a comunicação junto ao público e a proteção 
dos produtos e produção sobre o ponto de vista legal 
(Teixeira, 2011). 

O design tem se tornando indispensável para a 
valorização de organizações, que por sua vez 

evidenciam a potencialidade de seu uso. O termo 
Gestão de Design vem sendo utilizado há décadas, 
principalmente a partir do momento que o design 
ganha reconhecimento e credibilidade na gestão 
organizacional e estratégica de algumas empresas. 
Bahiana (1998) já afirmava que os investimentos 
voltados para a área de design deixavam de ser uma 
questão de meros atributos estéticos e qualidades 
subjetivas, para tornarem-se uma questão estratégica. 

A Gestão de Design pode atuar como um tipo de 
atividade a ser desenvolvida dentro dos grupos 
produtivos, através da coordenação de atividades de 
design, mapeando as necessidades e percepções dos 
consumidores, as tendências do mercado, articulando 
tais informações com as características próprias dos 
grupos e atuando em fatores como identificação, 
evidenciando o valor dos produtos e na diferenciação. 
(Franzoi, 2009:53) 

Surge como uma área que visa à incorporação do design 
ao mundo da organização, podendo se ocupar da gestão 
de novos produtos, de suportes comunicacionais e de 
instalações (Centro Português de Design, 1997). Phillips 
(2008) discute a necessidade de explicar o que faz o 
gestor de design e apresenta um contorno geral das 
atividades, desta forma é esclarecido que a gestão de 
design pode trazer vantagem estratégica para a 
organização ao ocupar-se do desenvolvimento, 
organização, planejamento e controle dos recursos 
relacionados ao uso humano dos produtos, 
comunicações e ambientes. 

2.2 O modelo CDS 

O Modelo CDS fundamenta-se nos conceitos de 
Competitividade, Diferenciação e Sustentabilidade. Esse 
modelo o tem por objetivo propiciar uma avaliação 
integrada das três dimensões e suas relações (Merino, 
2011), que são apresentadas a seguir. 

2.2.1 Competitividade 

Os conceitos apresentados por Gimeno (2000) auxiliam 
o esclarecimento de um dos pontos-chave deste 
modelo. O autor infere que o design pode ser utilizado 
como um instrumento de competitividade, podendo 
inovar e agregar valor aos seus produtos e à própria 
organização, enfrentando de melhor forma a crescente 
competitividade do mercado. Segundo o mesmo autor, 
o design pode permitir que as necessidades do 
consumidor sejam satisfeitas, que os custos possam ser 
reduzidos, aumentando o rendimento e trazendo em 
evidência um maior valor de uso, em suma, se 
adequando de forma constante às necessidades de 
mercado. 
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2.2.2 Diferenciação 

Melhorias na competitividade de uma organização ou 
produto podem ser complementadas com a 
diferenciação do produto e/ou serviço, mediante uma 
série de valores simbólicos obtidos do trabalho 
integrado das varias áreas envolvidas no processo. 
Assim, a inserção do design como estratégia 
competitiva pode ocorrer pela diferenciação. 

“neste tipo de estratégia, uma empresa procura ser 
única em sua indústria, ao longo de algumas 
dimensões amplamente valorizadas pelos 
compradores” (Porter, 1989:12).  

Segundo Wheeler (2008), a diferenciação se torna 
determinante à medida que os produtos e serviços se 
tornam indistinguíveis. Desta forma, os produtos e 
serviços diferenciados podem justificar o preço, ao 
proporcionar melhor eficiência, rendimento e 
durabilidade etc. 

2.4.3 Sustentabilidade 

Para compreender o terceiro ponto-chave do modelo, 
deve-se entender a sustentabilidade, como uma 
alternativa de desenvolvimento que propõe a redução 
dos níveis produção, consumo material e crescimento 
econômico, priorizando a qualidade de todo o ambiente 
social e físico (Manzini & Vezzoli, 2005). 

No design muitas vezes se têm pouca consciência e 
compreensão dos impactos mais amplos, na questão 
ambiental, social e econômica, em outras palavras, os 
aspectos de desenvolvimento sustentável (Charnley; 
Lemon; Evans, 2011:17). 

No entanto, no âmbito da sustentabilidade – com as 
dimensões ambiental, econômica e social – esta 
pesquisa apóia-se de maneira especial nos aspectos 
sociais. Considerando o impacto que uma ação desta 
natureza poderá trazer na valorização de produtos, 
infere-se a possibilidade de mudanças positivas em prol 
da sociedade com reflexos significativos nos aspectos 
ambientais (formas de cultivo, produção 
ecologicamente correta etc.) e econômicos (aumento 
do rendimento familiar, desenvolvimento econômico-
financeiro local etc.).  

 

3. Métodos 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi aplicado o 
Modelo CDS (Figura 1) como ferramenta de diagnóstico 
organizacional, culminando em uma síntese visual do 
estágio em que se encontra a organização e facilitando 

assim a assimilação e visualização de pontos onde é 
necessária interferência para melhorias de fragilidades. 

Como já fora dito, a organização visual do modelo está 
baseada nos três fatores: Competitividade, 
Diferenciação e Sustentabilidade (Figura 1). Foi aplicado 
nesta pesquisa em dois mometos: antes e depois das 
etapas de aplicação e desenvolvimento dos projetos nas 
cooperativas, oferecendo critérios que permitam 
identificar a situação em que se encontram os grupos, 
bem como o impacto gerado pelas ações definidas por 
meio do projeto realizado. 

O diagnóstico contém indicadores que são pré-
estabelecidos. Desta maneira, deve-se anteriormente a 
aplicação do modelo, escolher o número de indicadores 
– a quantidade que julgar necessário (no entanto, 
recomenda-se a utilização do mesmo número de 
indicadores para todas as dimensões para que as 
dimensões sejam estabelecidas com médias formadas 
pela mesma quantidade de indicadores). 

 

Figura 1: Exemplo de aplicação Modelo CDS com indicadores 
e escala likert. Fonte: Acervo NGD, 2011. 

Estes indicadores são mensurados por meio da uma 
escala Likert que varia entre 1 e 5, apenas com números 
inteiros. Segundo a escala, o valor um (1) corresponde a 
uma mensuração baixa, ou seja, o indicador expõe uma 
fragilidade, o valor numérico (3) é considerado neutro 
ou médio e o valor numérico cinco (5) indica uma 
potencialidade. Os números (2 e 4) são intermediários. 

Após a análise de cada uma das dimensões, e aplicadas 
às métricas, o modelo altera a sua cor e incorpora os 
indicadores, numa visualização que segue a escala 
proposta. 

Com a aplicação do modelo, pretende-se visualizar o 
nível de cada indicador. Desta maneira, nas fases 
iniciais, ações que permitem minimizar fragilidades ou 
transformá-las em potencialidades podem ser 
realizadas, e ao aplicar tal modelo nas fases finais, será 
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possível comparar os resultados dos modelos nas 
diferentes fases de aplicação para visualizar resultados. 

Em conjunto com os diagnósticos realizados pelo 
Modelo CDS foram sugeridos pontos que poderiam ser 
melhorados nas cooperativas e desenvolvidas 
atividades pertinentes ao design, seguindo o 
procedimento metodológico GODP – Guia de 
Orientação para Desenvolvimento de Produtos. No 
entanto, apesar de mencionado não é a intenção dessa 
pesquisa descrever  como foi desenvolvido o projeto de 
design. 

O GODP foi desenvolvido com base na proposta de 
Integração e Inovação (2I’s), que apresenta como 
elementos estruturais do processo de gestão de design 
a inovação constante dos produtos, juntamente com 
uma integração eficaz de todas as áreas envolvidas, 
utilizando-se de um modelo de gestão participativa que 
valoriza todos os envolvidos no processo (Merino, 
2002).  

Torres, Dickie, Spagnuelo, Merino (2009) esclarecem 
que o guia consiste em uma série de procedimentos, 
técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de 
projetos, divididos em oito etapas, utilizadas ao longo 
do projeto (Figura 2). Maiores detalhes sobre o modelo 
e seu funcionamento podem ser obtidos em outras 
pesquisas, como em Teixeira (2011), Merino (2002) e 
Merino (2011). Porém, não será frisado neste artigo 
devido a não ser este o foco da pesquisa. 

 

4. Estudo de Caso 

As empresas-caso definidas para a pesquisa foram duas 
cooperativas do Estado de Santa Catarina, a 
Cooperativa Familiar Agroindustrial Sul-Catarinense - 
Coofasul e Cooperativa dos Produtores Familiares e 
Pescadores Artesanais da região dos Lagos - 
Cooperlagos, localizadas em região próxima ao centro 
de pesquisa, o Núcleo de Gestão de Design (NGD) da 
UFSC. A Coofasul possui sede, unidade engarrafadora e 
administração no município de Urussanga e a 
Cooperlagos tem sede e administração em Garopaba, 
ambas situadas no sul do estado de Santa Catarina. 

Nas primeiras visitas a campo realizadas nas empresas-
caso foi possível identificar fragilidades na identificação 
dos produtores e produtos que possuem limitadas 
ações de divulgação, são embalados e comercializados 
de modo parcialmente artesanal, sem conhecimento e 
acompanhamento técnico sobre questões como 
unidade visual, padronização ou mesmo acerca das 
normas e preceitos estabelecidos pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual define a exibição 
obrigatória de determinados dados informacionais nas 
embalagens alimentícias – a valorização e a qualidade 
aparente destes produtos é pouco favorecida sendo, em 
alguns casos, praticamente inexplorada. 

4.1 Aplicação do Modelo CDS 

O Modelo CDS foi aplicado em ambas as organizações 
em dois momentos distintos, conforme as etapas de 
desenvolvimento do projeto, orientada pela 
metodologia GODP (Figura 2).  

 

Figura 2: Etapas onde aplicou-se o modelo CDS dentro da 
metodologia GODP. Fonte: Os autores, 2011. 

A aplicação inicial se deu entre o Levantamento de 
Dados (Etapa 1) e a Organização e Análise (Etapa 2) 
destes dados, servindo como uma sistematização e 
organização visual para os dados levantados através das 
entrevistas, visitas, observações e questionários 
aplicados durante a pesquisa. A segunda aplicação do 
modelo se deu após o levantamento de fragilidades e 
melhorias possíveis, sugestão de ações a serem 
tomadas e Execução (Etapa 4) do projeto de design, 
servindo como uma avaliação dos resultados e 
viabilização ou validação das mudanças realizadas. 

Conforme mencionado anteriormente, o Modelo CDS 
pressupõe a definição de indicadores em cada aspecto 
(Competitivade, Diferenciação e Sustentabilidade) 
previamente à sua aplicação, de acordo com a realidade 
e contexto onde a organização a ser dianosticada está 
inserida. 

Para Competitividade (C) foram atribuídos os 
indicadores: produção, inovação e valor. O indicador - 
produção - mensura o nível de produção, considerando 
a quantidade produzida, a forma de controle, a 
capacidade de produção instalada, e o a oscilação de 
produtividade. O indicador – inovação – mensura o teor 
de inovação presente nas propostas e ações da 
cooperativa e de seus cooperativados. Por fim, o 
indicador – valor – avalia se o valor atribuído à 
cooperativa e aos seus cooperativados é coerente com 
o preço que é ofertado. 
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Para Diferenciação (D), foram definidos os indicadores: 
valor de uso, boas práticas e identificação. O indicador – 
valor de uso – mensura a satisfação com relação ao uso 
dos produtos, considerando sua utilidade, o 
entendimento e a facilidade de utilização. O indicador – 
boas práticas – atenta-se para as técnicas e cuidados no 
cultivo e produção dos produtos. O indicador 
identificação - mensura o nível consolidação da 
identidade da cooperativa, considerando a 
representatividade e reconhecimento da assinatura 
visual (nome em grafia própria e/ou símbolo), das peças 
de comunicação, dos selos e rótulos, de embalagens, 
das unidades produtivas, da sede. 

Para a Sustentabilidade (S) foram atribuídos indicadores 
de ordem social, econômica e ambiental. Na ordem 
social são observados: nível de escolaridade e 
organizacional, descendência dos cooperativados, o 
tempo que se desempenha a atividade e a sucessão 
familiar. O indicador econômico mensura rentabilidade 
e estrutura física. Na ordem ambiental são observadas 
as propriedades geográficas do local de produção, a 
conformidade com as exigências legais, e também 
quanto aos procedimentos de plantio, produção, 
comercialização, uso e descarte. 

4.1.2 Aplicação do Modelo: Caso Coofasul 

Para concatenar informações sobre o levantamento 
realizado junto a Coofasul, foram preenchidas três 
tabelas, conforme cada dimensão do CDS e seus 
respectivos indicadores. Tal sintese facilitou a aplicação 
do Modelo CDS, principalmente quanto a transposição 
dos resultados para a síntese visual no modelo. Cabe 
ressaltar ainda que, as informações que sustentam o 
preenchimento das tabelas são apresentadas de forma 
detalhada por Teixeira (2011). 

Tabela 1: Avaliação dos indicadores no aspecto Competitividade do 
diagnóstico inicial Coofasul. 

 

Tabela 2: Avaliação dos indicadores no aspecto Diferenciação do 
diagnóstico inicial Coofasul. 

 

Tabela 3: Avaliação dos indicadores no aspecto Sustentabilidade do 
diagnóstico inicial Coofasul. 

 

Com base nos levantamentos e na análise destes dados, 
foram transpostas para a escala de valor (1 a 5) cada 
indicador, gerando uma média para cada dimensão do 
CDS (Figura 3). 
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Figura 3: Diagnóstico inicial da Cooperativa Coofasul, segundo 
modelo CDS. Fonte: Teixeira, 2011. 

Na cooperativa Coofasul, quanto à dimensão 
competitividade, no momento do levantamento de 
dados, apresentou-se deficiente/frágil. Ao visualizar de 
forma global, figura anterior, nota-se que existem 
fragilidades a serem minimizadas ou extinguidas, e 
também que, todos os indicadores encontram-se abaixo 
do ponto intermediário (representado na figura pela cor 
amarela e pelo número 3). 

A dimensão diferenciação também se apresentou 
deficiente/frágil. Ao observar a imagem (Figura 3), nota-
se que também existem fragilidades a serem 
minimizadas ou extinguidas, especialmente nos 
indicadores denominados valor de uso e identificação. 

Quanto à dimensão sustentabilidade, também é 
possível identificar fragilidades, especialmente, no 
indicador ligado aos aspectos econômicos. 

Com base neste diagnóstico foi elaborado então um 
plano de ações e definidas estratégias que auxiliassem 
com melhorias nas fragilidades da cooperativa. Dentre 
as estratégias executadas, vale ressaltar: 
desenvolvimento de uma nova identidade visual para a 
cooperativa (Figura 4), desenvolvimento da nova linha 
de embalagens para seus produtos (Figura 5), 
recomendações quanto ao processo de produção e 
regularização de seus produtos, por meio também da 
proteção legal. 

 

Figura 4: Identidade visual desenvolvida para Coofasul. Fonte: 
Acervo NGD, 2011. 

 

Figura 5: Alternativas de embalagens desenvolvidas para a Coofasul. 
Fonte: Acervo NGD, 2011. 

Após o desenvolvimento das estratégias e do projeto de 
design proposto e executado para a cooperativa, foi 
aplicado novamente o diagnóstico conforme o modelo 
CDS, verificando as mudanças e o impacto gerado pelas 
atividades.  

Tabela 4: Avaliação dos indicadores no aspecto Competitividade do 
diagnóstico posterior Coofasul. 

 

Tabela 5: Avaliação dos indicadores no aspecto Diferenciação do 
diagnóstico posterior Coofasul. 
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Tabela 6: Avaliação dos indicadores no aspecto Sustentabilidade do 
diagnóstico posterior Coofasul. 

 

Novamente os dados foram transpostos para o Modelo 
CDS, através da quantificação de cada indicador na 
escala de valor (1 a 5), gerando a síntese visual do 
diagnóstico (Figura 6). 

 

Figura 6: Diagnóstico posterior da Cooperativa Coofasul, segundo 
modelo CDS. Fonte: Teixeira, 2011. 

Os resultados e comparativos entre o diagnóstico inicial 
e o final do caso serão aborados no tópico 5. 
Resultados. 

 

4.1.3 Aplicação do Modelo: Caso Cooperlagos 

Assim como no caso da Coofasul, foram realizados 
levantamentos e análises de dados por meio de 
entrevistas, questionários e observação. Dessa forma, 
para sintetizamos estes dados também foram utilizadas 
tabelas. 

Tabela 7: Avaliação dos indicadores no aspecto Competitividade do 
diagnóstico inicial Cooperlagos. 

 

 

Tabela 8: Avaliação dos indicadores no aspecto Diferenciação do 
diagnóstico inicial Cooperlagos. 

 

Tabela 9: Avaliação dos indicadores no aspecto Sustentabilidade do 
diagnóstico inicial Cooperlagos. 

 

Com base nos levantamentos e na análise destes dados, 
foram transpostas para a escala de valor (1 a 5) cada 
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indicador, gerando um valor médio também para cada 
dimensão do CDS (Figura 7). 

 

Figura 7: Diagnóstico inicial da Cooperativa Cooperlagos, segundo 
modelo CDS. Fonte: Teixeira, 2011. 

Para a cooperativa Cooperlagos a dimensão 
competitividade, no momento do levantamento de 
dados, apresentou-se extremamente deficiente/frágil. 
Ao visualizar de forma global, figura anterior, nota-se 
que existem fragilidades a serem minimizadas ou 
extinguidas, e também que, todos os indicadores 
encontram-se abaixo do ponto intermediário 
(representado na figura pela cor amarela e pelo número 
3). 

A dimensão diferenciação apresentou-se deficiente/ 
frágil. Ao observar a imagem (Figura 7), nota-se que 
também existem fragilidades a serem minimizadas ou 
extinguidas, especialmente nos indicadores 
denominados valor de uso e identificação. 

Quanto à dimensão sustentabilidade, também é 
possível identificar fragilidades, especialmente, no 
indicador ligado aos aspectos econômicos. 

A partr do diagnóstico foi elaborado então um plano de 
ações e definidas estratégias que auxiliassem nas 
melhorias das fragilidades da cooperativa. Para a 
Cooperlagos foi realizado o desenvolvimento de uma 
nova identidade visual (Figura 8), o desenvolvimento de 
uma nova linha de embalagens para seus produtos 
(Figura 9), recomendações quanto ao processo de 
produção e regularização de seus produtos, por meio 
também da proteção legal. 

 

Figura 8: Identidade visual desenvolvida para Cooperlagos. Fonte: 
Acervo NGD, 2011. 

 

Figura 9: Alternativas de embalagens desenvolvidas para a 
Cooperlagos. Fonte: Acervo NGD, 2011. 

Posteriormente ao desenvolvimento das estratégias e 
do projeto de design, foi realizado novamente o  
diagnóstico aplicando o modelo CDS, verificando as 
mudanças e o impacto gerado pelas atividades, gerando 
os resultados conforme as tabelas abaixo. 

Tabela 10: Avaliação dos indicadores no aspecto Competitividade do 
diagnóstico final Cooperlagos. 

 

Tabela 11: Avaliação dos indicadores no aspecto Diferenciação do 
diagnóstico final Cooperlagos. 

 

Tabela 12: Avaliação dos indicadores no aspecto Sustentabilidade do 
diagnóstico final Cooperlagos 
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Com base nos levantamentos e na análise destes dados, 
foram transpostas para a escala de valor (1 a 5) cada 
indicador, gerando um valor médio também para os 
dimensões do CDS (Figura 10). 

 

Figura 10: Diagnóstico posterior da Cooperativa Cooperlagos, 
segundo modelo CDS. Fonte: Teixeira, 2011. 

Os resultados e comparativos entre o diagnóstico inicial 
e o final do caso serão aborados a seguir, no tópico 5. 
Resultados. 

 

5. Resultados 

5.1 Resultados: Caso Coofasul 

 

Figura 11: Comparação dos diagnósticos da Cooperativa Coofasul. 
Anéis interiores (primeiro diagnóstico) e exteriores (segundo 
diagnóstico). Fonte: Os autores, 2012. 

Ao observar o modelo aplicado à Coofasul (Figura 11), 
nota-se que, os indicadores encontram-se maiores ou 
iguais a 03 (três), com destaque especial para a 
dimensão diferenciação onde os indicadores valor de 
uso e identificação atingiram valor máximo 05 (cinco). 

Percebe-se também que a dimensão sustentabilidade 
alcançou valor 05 (cinco) no indicador que avalia o 
desempenho a nível social. Atribui-se o menor 
desempenho no indicador que a avalia o nível 
econômico ao fato de que o progresso desse indicador 
ocorrerá de forma mais lenta. Nos indicadores que 
avaliam o nível ambiental e de inovação, entende-se 
que o menor desempenho ocorreu, pelo fato de que 
esses itens não eram tão prioridade durante essa 
primeira participação no projeto. 

5.2 Resultados: Caso Cooperlagos 

 

Figura 12: Comparação dos diagnósticos da Cooperativa 
Cooperlagos. Anéis interiores (primeiro diagnóstico) e exteriores 
(segundo diagnóstico). Fonte: Os autores, 2012. 

A primeira dimensão – a competitividade – apresentou 
uma evolução evidente, principalmente, ao comparar as 
imagens geradas pela aplicação do Modelo de Gestão 
de Design (ver Figuras 11 e 12). 

A diferenciação é a dimensão onde a contribuição do 
design mostra-se mais evidente, pois que, ele 
tradicionalmente preocupa-se em melhorar a 
comunicação visual, neste caso específico através da 
identidade visual e das embalagens. 

Quanto à sustentabilidade, destacam-se principalmente 
os aspectos sociais, pois após a intervenção do design 
potencializa a demanda por produtos, que 
consequentemente, demanda mais mão de obra e 
incentiva a sucessão familiar, assim, estimula também o 
retorno de familiares que tinham abandonado suas 
atividades em busca de melhores condições. 

 

6. Conclusão 

Por meio da aplicação do Modelo CDS e em paralelo ao 
desenvolvimento da atividade projetual foi possível 
identificar e analisar o contexto de ambas as 
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instituições. Com isso foram levantandos pontos onde 
se via necessária alguma intervenção, visando 
promoção de melhorias e culminando assim em uma 
melhor competitividade para as cooperativas. Partindo 
dos pontos que configuravam fragilidaes, pôde-se, por 
meio de estratégias de Design, gerar impacto positivo 
na resolução destas fragilidades, sendo confirmadas as 
melhorias posteriormente pela verificação do 
diagnóstico após a etapa de execução das atividades. 

O Modelo CDS constitui uma ferramenta que facilita a 
visualização dos resultados da organização, tendo a 
flexibilidade e adaptabilidade para aplicação em 
diferentes segmentos e categorias de instituições, a 
partir do momento que pode listar indicadores 
pertinentes à realidade do cenário a ser estudado. 

A realidade de cada organização é diferente conforme 
seguimento, região, objetivo etc. Portanto, os 
indicadores devem ser sugeridos, conforme a sua 
relevância. No entanto, sugerir tais indicadores é tarefa 
complexa. Para evitar que sejam negligenciadas 
questões específicas da organização, sugere-se que em 
trabalhos futuros, sejam propostos sistemas amplos de 
indicadores, como uma espécie de menu para escolha, 
onde eles sejam disponibilizados com suas 
características e descrições para a melhor utilização. 

Conclui-se por meio desta pesquisa que o Modelo CDS 
facilita a compreensão e difusão das informações 
levantadas no diagnóstico organizacional. Dessa forma, 
configura-se em um modelo visual acessível tanto para 
produtores como para membros da equipe de projeto, 
tornando mais claros e evidentes os pontos críticos, que 
necessitam de intervenção, indicando caminhos onde o 
Design e a Gestão devem atuar. 

Portanto o Modelo CDS serve como um norteador para 
a atividade projetual, pois ressalta potencialidades e 
fragilidades relacionadas à organização. 
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