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A ATUAÇÃO DO 
DESIGN 

 

 

Melhorar a condição do produto, 

torná-lo comercializável e viável 

para o mercado no qual ele está 

inserido, seu real motivo de existir.  
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ALEMANHA: 
TRADICIONALISMO 
À QUALIDADE 

• Campeã em tradicionais pequenas 

e medias empresas  

  

• Produtos de qualidade: Forma e 

função 

 

• Produtos regionais, com 

identidade, valores 
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POLO CERÂMICO 

• Kahla Porcelana na pequena 

cidade de Kahla no estado de 

Thuringia na Alemanha é uma 

empresa familiar de mais de 170 

anos de existência. 

• A empresa está localizada em 

meio a uma região em que a 

fabricação vitro-cerâmica tem um 

papel importante na economia. 

• De Jena, advém as industrias Carl 

Zeiss e Shott. 

KAhla 
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PADRÕES 
TRADICIONAIS 

• “Padrões cebola” o originalmente chamado 

‘Swiebelmuster’: contornos em coloração 

azul são característicos em produtos da 

região 
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HISTÓRICO DA 
MARCA 

• Por muito tempo com uma 

proposta de marca pouco 

pregnante e clara.  

 

• Passou por diversas identidades 

visuais ao longo de sua existência 

 

1931 - 1945 1933 - 1945 1937 - 1957 1956 - 1990 

1957 - 1964 1957 - 1964 1964 - 1968 1991 - 1994 
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INDUSTRIALIZAÇÃO 
NA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
ALEMÃ (DDR) 
• Sobreviveu as I e II guerras mundiais. 

• Transformação do cenário político do país para 
a chamada República Democrática Alemã 
(DDR), a empresa foi transformada em uma 
estatal, Volkseigener Betrieb (VEB) 

 

• Nessa época não existia uma necessidade tão 
grande da distinção do produto, apesar da sua 
inquestionável qualidade.  

 

• Existia baixa concorrência. Demanda era 
padronizada. 

 

HTTPS://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/KAHLA/TH%C3%BCRINGEN_PORZELLAN 
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PÓS UNIFICAÇÃO 

Após a reunificação e a abertura do livre 

comércio no país houve a necessidade 

da busca de alternativas para continuar a 

ter o seu espaço no mercado e em 1994 

com a mudança da direção da empresa 

para iniciativa privada, aborda-se 

também definitivamente a aplicação do 

processo de design na empresa.  

A concorrência é grande, sendo a 

diferenciação do produto pouco 

perceptível. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Imagem de produtos de várias empresas da região 
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O BRIEFING 
 

O primeiro passo para a implementação do 

processo de design: o briefing (uma entrevista 

com cliente e usuários)  

 

• Quem produz: valores e missão 

• Público alvo 

• Qual é o diferencial do produto? 

• Que estratégia pode ser usada para atender as 

expectativa do público secundário? 

•  Como é fabricado este produto? 

• E como é possível tornar o produto 

comercializável?  

• Para onde vai? 
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O PROCESSO DE 
DESIGN 
  

Tendo em vista que o design pode trazer essas 

respostas à tona, pode-se então prosseguir para a  

implantação do processo de design na empresa. 

 

 

Que começa normalmente com um logotipo, na 

qual será a identidade visual da empresa. 

 

 

Nele deve constar de forma objetiva ou subjetiva 

todas as questões levantadas no Briefing (design 

gráfico). 

 

 

 

 

Slogan 

Nome da empresa 

Cores e elementos 
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IDENTIDADE 
VISUAL 

A marca torna-se mais forte e mais 

pregnante, mantendo elementos 

conhecidos pelo público. 

 

O azul e branco, das típicas porcelanas 

de Thuringia. 

 

E a coroa utilizada desde o ínicio da 

marca. 
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EXPERIÊNCIA 
COM O PRODUTO 
  

 

• Deve também ter um produto que 

transmita esses conceitos (o design de 

produto). 

 

• Atenda as necessidades dos seus 

consumidores(A experiência com o 

produto através das necessidades 

básicas e específicas) 

 

• E deve chegar de forma prática e 

inteligível aos ‘ouvidos e olhos’ de seus 

clientes (através do marketing + design 

gráfico). 
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DAÍ QUE NASCE A 
IDEIA 

• Em 1991 chega também a empresa a 

Designer BARBARA SCHMIDT que insere o 

processo de design no cerne da 

produção. 

 

• No ano 1996 a empresa passa por um 

período de certificação de qualidade 

(DIN ISO 9001)  

 

• Em 1997 Apresentação de produtos de 

através do "ARTVERTISING por KAHLA“ 
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E SE DESENVOLVE 

1998 Com o conceito da linha ‚Update‘ a 

empresa consegue um avanço. Acontece o 

primeiro Workshop Internacional "KAHLA 

Criativa" de porcelana na própria fabrica. 

 

1999 A primeira participação na feira de 

Frankfurt am Main. 

Nesse ano também acontece  o primeiro 

concurso da empresa para jovens designers 

com o tema „kit sobrevivencia“. 

 

2002 Kahla começa a exportar para 55 países. 
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QUEM PRODUZ: 
VALORES E 
MISSÃO 

• Inovação 

• Formas inteligentes 

• Sustentável/ecológico 

• Valores trazidos pela empresa. 

• Tradição de boa qualidade da 

porcelana na região. 

 

Com esses fatores, a empresa conquista 

mais de 80 prêmios 

Internationais/Nacionais de Design. 
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PÚBLICO ALVO  

• Entender quais as necessidades do seus 

públicos. 

 

• Público com valores sustentáveis 

 

• Público de colecionadores 

 

• Público específicos  

 

• Hotéis 
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QUAL É O 
DIFERENCIAL DO 
PRODUTO? 

• 2005 – Marco da empresa: inovação no 

desenvolvimento da linha ‚Touch‘, com o 

diferencial de isomento térmico, toque 

fino; Patenteado  

 

• Magic Grip -  sistema ante-escorregadiu 

 

• Linha Centuries –  

Mistura produtos de  

Épocas históricas diferentes 
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QUAL É O 
DIFERENCIAL DO 
PRODUTO? 

 

• 2009 – Proposta Pro-Eco (estratégia 

de sustentabilidade) 

 

• 2012 – ISO 14001 Certificado de 

estado da Thuringia como empresa 

amiga do meio ambiente 

 

• Matéria prima com menor agressão 

possível ao meio ambiente 

 

• Sistema de energia solar 
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QUEM A 
EMPRESA 
ATENDE? 

A empresa possui 20 

coleções de produtos que 

atentem seus diversos 

públicos, desde os 

colecionadores das antigos 

padrões cebola, passando 

pelo mercado hoteleiro até 

seu público direto que prima 

por produtos práticos, belos 

e com a esperada 

qualidade da empresa. 
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COMO SÃO 
FABRICADOS OS 
PRODUTOS? 

• A empresa investe em tecnologia de 
ponta, porém os acabamentos são 
feitos a manualmente. 

 

• Preocupação com Meio-ambiente 

 

• Investimento no trabalhador, 
ausbildung(profissionalização) dentro 
da empresa 

 

• 300 funcionários e 20 estagiários 
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COMO SÃO 
VENDIDO OS 
PRODUTOS? 

  

• Divulgação (Catalogos online 

e impressos, redes sociais) 

 

• Venda online, atacado e 

varejo 

 

• Exportação 

 

• Lojas especializadas (Berlim) 
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COMO SÃO 
DISTRUBUIDOS? 

• Logística 

Onde o produto será 
comercializado 

Otimização de espaço  

Praticidade de transporte 

 

• Embalagem do produto 

Informações multilingue  

Clareza na informação 

Identificação da marca 

Auto-explicativo 
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CONTRIBUIÇÃO 
DO DESIGN PARA 
UMA IG? 

No caso de produtos tradicionais, o processo de design  busca 

destacar valores já existes do produto, ampliando seu impacto 

no mercado. 

 

Traduzindo em formas e conceitos o diferencial do produto. 
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