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O artesanato é um recurso utilizado há gerações para encantar os produtos e inspirar as pessoas, pois
a técnica demonstra delicadeza, cuidado e zelo, além disso, os produtos emocionam, alegram e cativam
quem os possui. Em razão disso e considerando o atual contexto social e industrial, aliar características
artesanais aos produtos fabricados de forma industrial é interessante e apresenta para o designer uma
alternativa produtiva diferenciada, resultando em um produto com característica única, de rápida produção e acessível a todos. Perante esse contexto, o estudo apresenta o desenvolvimento de um projeto
de design, com o objetivo de desenvolver uma linha de produtos manufaturados para a empresa Naco
Poá. Essa marca é caracterizada por produzir artesanato personalizado, no entanto, tem o desejo de agilizar o processo produtivo, mantendo as características conceituais da empresa, assim, a relevância do
projeto ocorre pelo fato de a fabricação atual ser complexa, demorada e com custo elevado. Dessa forma,
elegeu-se a linha de pesos de porta com tema sacro, que a empresa confeccionado atualmente de forma
artesanal, como produto a ser reestruturado com base nos princípios do design. Para atingir os objetivos,
foram necessárias pesquisas bibliográficas referentes aos conceitos essenciais do projeto, também, fez-se necessário estabelecer a metodologia e as ferramentas específicas para o desenvolvimento de projeto de design. Como resultado, chegou-se ao desenvolvimento de uma linha de produtos – peso de porta
com a temática sacra – com características funcionais, estéticas e formais, que atendem aos objetivos.
Por meio do processo de design, estabeleceu-se uma produção organizada e muito mais rápida, com a
utilização de menos materiais, mantendo o aspecto artesanal presente.
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