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 No decorrer da disciplina de projecto, foi-nos proposta a criação de um electrodoméstico que tinha como ponto de partida a escolha de 
um produto já existente que iria servir de base ao nosso produto. Pretendia-se a identi�cação e interpretação do objecto através das peças que 
constituem a essência do seu funcionamento mecânico e/ou electrónico, atrases da decomposição do mesmo, retirando todos os componentes 
que tenham uma função de cobertura e interface com o utilizador.

 Na fase inicial deparei-me com alguns problemas no que diz respeito á escolha do produto a trabalhar, pois tendo em conta que o objec-
tivo seria desmontar todo o aparelho, quis limitar a minha escolha a electrodomésticos velhos que teria em casa. Numa primeira recolha os objec-
tos que seleccionei não me agradavam, tendo mais tarde encontrado um que me agradou recomeçando todo o trabalho do zero.

 Devido a esta indecisão quanto ao objecto a trabalhar perdi cerca de uma semana em relação aos meus colegas de turma, e para não 
perder mais tempo e me organizar segui o concelho dos professores, e elaborei de um plano de execução do projecto, que consistia na divisão do 
processo de trabalho em fases, e o tempo que a principio iria demorar em cada fase limitando o tempo a cada uma.

 Ao longo de todo o processo de trabalho o meu calendário sofreu alterações, tendo no �m do projecto um calendário com tempos 
diferentes dos inicialmente estipulados. 

“Interface do produto”

ANÁLISE DO PROCESSO DO PROJECTO DE DESIGN

 Em jeito de conclusão e agora já com algum distanciamento posso dizer que foi um trabalho com o qual não tive grandes problemas, a não ser na fase inicial a quando da escolha do objecto a trabalhar, pois após o ter escolhido 
não surgiram grandes percalços pelo caminho, tendo sido a realização do calendário essencial a isso, visto que me ajudou a organizar, não me permitindo dispersar e me perder nas diversas fases essenciais á realização do projecto. Apesar 
de ter prolongado todos os prazos estipulados inicialmente para cada fase, não considero que seja grave pois futuramente vai ser de grande ajuda para perceber onde é que necessito de mais tempo para a realização de um projecto.

CONCLUSÃO
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30 Setembro

Análise do livro

Pesquisa sobre o tema

Análise de livros no geral

+
+

_

Leitura

Livros | Internet

Livros

Apesar de ter consultado 
bastantes livros técnicos sobre 
paginação, deveria ter feito uma 
pesquisa mais abrangente, 
independentemente do tema ser 
mais ou menos parecido com o 
do livro proposto, pois, acho que 
me faltou cultura material.

7 Outubro

Escolhi um formato quadrado, com 21 cm 
de lado. Foi uma má escolha, pois 
desprezei o mais importante do livro, as 
imagens. A grelha foi a etapa em que 
demorei mais tempo, pois agarrei-me a 
uma ideia que não estava a funcionar e foi 
di�cil libertar-me dela. As imagens tinham 
que ter um papel de maior destaque e na 
grelha pensada inicialmente elas seriam 
sempre bastante pequenas. A alteração 
da grelha foi inevitavel.

Apresentação em Powerpoint

Escolha do formato

Escolha da grelha

Escolha de elementos grá�cos

Escolha de elementos de texto

_
_

+
+

Livros | Maquete

Livros | Esboços

Livros

Livros

23 Outubro

Esta parte correu bastante bem, 
apena algumas imagens não 
foram bem resolvidas, umas por 
falta de tempo, outras por falta 
de conhecimento. No entanto, 
a versão que entreguei 
melhorada em exame já tem 
estas questões resolvidas. 

Passar texto para grelha

Passar imagens para grelha

+
_

InDesign

InDesign

30 Outubro

Com a capa repeti o erro que 
cometi com a grelha. Apesar de a 
ideia inicial não estar a resultar 
como queria, não a abandonei, 
e mais tarde, por falta de tempo, 
já não tive oportunidade de 
melhorar. O tempo gasto com a 
capa fez-me falta para trabalhar os 
separadores, que não tinham união.

Conceber páginas o�-grid

Conceber capa

Conceber separadores

+
_

_
Illustrator

Illustrator

Esboço | InDesign

11 Novembro

O facto de ter escolhido um formato 
com 21 cm de lado fez com que 
tivesse problemas na altura de 
imprimir, pois não contei com as 
margens da impressora, e como 
tinha imagens a morder estas 
�caram cortadas. Como tal, a 
maquete foi apresentada com um 
formato de 20 cm de lado. Para 
exame foi escolhido outro formato. 

Apresentação oral  da maquete

InDesign
Maquete de apresentação _

Fase Inicial

Fase de Desenvolvimento

Fase Final



Fase Inicial

Na fase inicial é muito importante que faça 
uma boa pesquisa. Tenho de ter a mente 
aberta para explorar todas as oportuni-
dades que o tema ofereça. De uma ideia 
nasce sempre outra. Outra das de�ciências 
do meu processo, é não pensar nas 
consequências a longo prazo das decisões 
que tomo nesta fase, quer seja nas 
especi�cações técnicas (como no caso do 
formato que escolhi que me deu problemas 
na impressão), quer seja a nível conceptual, 
que depois me pode fazer voltar atrás. 

Pesquisa o mais abrangente possivel

Pensar nas consequencias das decisões
tomadas nesta fase

Fase Desenvolvimento

Na fase de desenvolvimento, tenho o 
mesmo problema que na fase inicial, 
quando se refere ao �car presa a ideias que 
não consigo que resultem, em vez de tentar 
fazer coisas diferentes. 
A questão do tempo mal distribuído entre 
as várias etapas do trabalho afectam 
principalmente na fase de desenvolvimento.

Não �car agarrado a uma ideia

Gerir o tempo entre etapas

Fase Final

Na fase �nal, tenho de fazer uma 
pesquisa sobre os meios de suporte 
físico que o trabalho requer, neste 
caso, ter-me-ia feito falta saber 
mais sobre diferentes tipos de 
papel, e acabamentos possíveis. 

Meios de suporte físico do trabalho

Ter tempo para imprevistos na impressão

Novo Processo



Entrega_12 Novembro

Plano de Trabalho

> o plano inicial sofrera alterações mais do que uma 
vez ao longo do projecto;
  
> a pesquisa tecnológica deveria ter sido mais alargada, 
mas devido ao tempo �cou um pouco super�cial; 

 foi completada mais à frente no processo do trabalho 
pois era necessária informação especí�ca e detalhada 
sobre ventoinhas eólicas.

> Escolha do produto:

     1_limitada, colegas de turma já tinham
          escolhido o objecto que eu queria (secador),  

     2_os produtos que tinha para poder desmon-
          tar era um secador e a ventoinha.

> toda esta fase de entrega foi alterada para o dia do 
exame, pois neste dia entreguei desenhos técnicos e 
especi�cações tecnológicas que tinham faltado na 
entrega anterior.
  

> o estudo do packaging foi realizado só no �m do 
trabalho, apresentado no dia do exame;
  
> não consegui ao longo do trabalho encontrar espaço 
para pensar e realizar produtos para a expansão da 
gama da minha ventoinha eólica, deste modo, esta 
parte do trabalho �cou por realizar.

> os desenhos técnicos �caram incompletos, 
esqueci-me de alguns pormenores importantes, os 
quais só me lembrei depois de ter entregue o trabalho 
�nal;

> a perspectiva explodida do meu produto não foi 
realizada por falta de tempo, em vez disso apresentei 
um corte do objecto em que os elementos vinham 
especi�cados e descritos;

> nesta fase apresentei apenas uma maqueta de estudo 
formal, sem grandes detalhes, esta maqueta pretendia 
certi�car que as pás da minha mini ventoinha eólica 
funcionavam como era suposto.

Pensamento > Illustrator

Observação > Esboços > 
Fotogra�a > Indesign

Internet > Livros 
> Indesign

Internet > Indesign

Esboços > Illustrator 
> Indesign

 > Illustrator

Internet > Indesign

Portfólio Ilustrado

Análise do Produto

Análise do Mercado

Pesquisa Tecnológica

Entrega_25 Novembro

Pesquisa Tecnológica

Portfólio Ilustrado

Painel A2

Maqueta escala real

Estudo de Conceitos

Formalização de Conceitos

 > Illustrator

CAD > Rhinoceros 
> Illustrator

Entrega_16 Dezembro

Desenvolvimento

Portfólio Ilustrado

Portfólio Ilustrado

Apresentação do Projecto

 > Illustrator Maqueta de Estudo

 > Illustrator

CAD > Illustrator

Entrega_19 Dezembro

Promoção do Produto

Portfólio Ilustrado

Relatório  Especi�cações

Confronto  Produto Original

Por má gestão do tempo todo o 
trabalho foi penalizado:

> indecisão formal na escolha do conceito;

> preocupação técnica muito especí�ca;

> atraso nas outras disciplinas;

> Consciência Ecológica

> Troca de ideias com colegas e professores

> Informação Técnica:

     _Informação muito vasta e difícil de proces-
        -sar sem conhecimentos especí�cos de 
        engenharia (e�ciência das hélices, ...) 

> Indecisões Formais

> Carga de trabalho acumulado das outras  
     disciplinas.

> Falta de domínio no programa Rhinoceros. 

> Di�culdade com os programas.

> Não conseguir trabalhar com atenção a
     partir das 2h da manhã.

> Carga de trabalho acumolado das outras  
     disciplinas.

> Stress pré-entrega �nal.

> Não conseguir trabalhar com atenção a
     partir das 2h da manhã. 

> no dia do exame entreguei práticamente tudo o 
que não tinha entregue nas fases anteriores.
  

 > O�cinas

Entrega_20 Janeiro

Promoção do Produto

Maqueta escala real

Confronto  Produto Original

> Carga de trabalho acumolado das outras  
     disciplinas.

> Pressão �nal de entrega de trabalho. 

Pensamento > Esboços 
> Illustrator

Folha A4

> o plano de trabalho correu mal pois não tinha 
muita noção do tempo que iria perder em cada 
uma das fases.

> a formalização de conceitos foi difícil de gerir 
porque tinha de dar bastante importância a 
informação de engenharia que era bastante 
complicada de desvendar e compreender;

      _ bastante indecisão em tomadas de decisão.

> no desenvolvimento tive problemas porque 
não consegui lembrar-me de todos os 
pormenores do meu objecto, logo, o produto não 
desenvolveu até ao ponto que era suposto;

> a promoção do produto correu mal única e 
exclusivamente porque não tive tempo de o 
concretizar, apesar de já ter ideias de�nidas;

> o confronto com o produto original correu mal 
única e exclusivamente porque não tive tempo 
de o concretizar.



Entrega_3 semanas

Plano de Trabalho

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

Pensamento > Illustrator

Observação > Esboços > 
Fotogra�a > Indesign

Internet > Livros 
> Indesign

Internet > Indesign

Esboços > Illustrator 
> Indesign

 > Illustrator

Internet > Indesign

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

Análise do Produto

Análise do Mercado

Pesquisa Tecnológica

Entrega_1 mês

Pesquisa Tecnológica

Estudo de Conceitos

Formalização de Conceitos

 > Illustrator

CAD > Rhinoceros 
> Illustrator

Entrega_3 semanas

Desenvolvimento

Apresentação do Projecto

 > Illustrator Maqueta de Estudo

 > Illustrator

CAD > Illustrator

Entrega_2 semanas

Promoção do Produto

Relatório  Especi�cações

Confronto  Produto Original

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

> convém planear um trabalho para que as 
tarefas estejam programas e especi�cadas de 
modo a não me perder .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .

> Normalmente é necessário aprofundar a 
pesquisa tecnológica para especi�car melhor um 
conceito, tal como, resolver os seus problemas 
técnicos.

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .
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280 cm

51 cm

15 cm

SIZE: 
           BIG 51X51X38

           MEDIUM 47X47X 34,2
           
           SMALL 40X40X27

          
           PUPPY  20X20X13
           
           DOLLY  14X14X 8

      

           

15 cm

18cm

RICERCA DELLE PROBLEMATICHE E 
DEL TEMA

de�nizione delle misure standard per il modello prodotto e per le eventuali alternative
problemi speci�ci della rappresentazione ed eventuale scelta di altre misure accessorie

       TUESDAY       MONDAY THURSDAY  WEDNESDAY        FRIDAY
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TECNICI
PROTOTIPAZIONE
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Processo de design - re�exão crítica e sistemática
Projecto “Interface do Produto” 

3 Nov 2008 - 21 Jan 2009

Faculdade de Arquitectura da UTL
Arquitectura do Design

Gestão de Processos de Design
Sara Garcia
13 Abr 09

Acções

Análise do brie�ng

Elaboração do plano de trabalho

Escolha do produto (ponto 1 do brie�ng)

Desenhos do produto seleccionado

Fotogra�as do produto

Utilização do produto por um agente externo

 Leitura do manual de instruções

Recolha de imagens na internet ao “acaso”

Recolha de imagens por temas

Elaboração do layout do caderno

Recolha de imagens para “encher”

De�nição de um público-alvo

 De�nição de um conceito geral

De�nição de objectivos

Realização de esboços com um objectivo funcional

De�nição dos componentes do produto

Realização de um inquérito

Desenho do mecanismo com base no levantamento

Desenho de vistas por cima do desenho anterior

Desenho mais livre, centrado na forma do objecto

Desenvolvimento de um 2º objecto, apêndice do primeiro

Pesquisa em revistas para desenvolvimento do ponto anterior

Desenho de 2 conceitos, com 2 vistas e 1 perspectiva cada

Selecção de cores e materiais

Escolha de um conceito

Pesquisa de marcas

Escolha da marca em que o produto se insere

Realização do painel

Preparação da apresentação oral

Apresentação oral

Realização do caderno

Decisão de abdicar de um dos componentes

Alteração na escolha da marca

Pesquisa tecnológica (peças existentes no mercado)

Desenho do mecanismo em cad

Desenho em cad de 2 vistas a partir do desenho à mão

Elaboração de um modelo de estudo em PS

Desenho em cad dos outros componentes

Melhoramento da forma

Melhoramento da tecnologia

Modelação virtual em Rhinoceros

Renderização virtual

Elaboração dos desenhos técnicos (cotas, espessuras, escala)

Criação do logótipo

Elaboração do caderno

Elaboração do painel

Discussão de tecnologias/materiais com um docente

Alteração dos materiais e acabamentos

Estudo da forma dos botões

Alteração na forma

Adição de informação de interface ao produto

Nova modelação virtual em Rhinoceros

Renderização virtual

Elaboração de desenhos técnicos

Pesquisa de embalagens existentes da marca escolhida

Pesquisa de sistemas de embalagem (livro+CD)

Elaboração do packaging (formato)

Elaboração do packaging (grá�co)

Elaboração do caderno

Elaboração da maqueta de apresentação

Entregas

Caderno A4

Levantamento do produto
    Características gerais
    Desenhos de conjunto
    Relatório de utilização
Pesquisa
    Histórica
    Mercado
    Tecnológica
    Analogias
    Ergonómica
Público-alvo
Proposta de conceito

Caderno A4

Público-alvo
Conceito
Pesquisa
    Marcas
Mecanismo
Esboços
Proposta �nal

Painel A2

Público-alvo
Conceito
Mecanismo
Proposta �nal
Marca

Apresentação oral

Caderno A4

Memória descritiva
    Marca
    Imagem
    Produto
Desenhos técnicos
    Desenho conjunto
    Desenho de componentes
Rendering virtual

Painel A2

Marca
Imagem
Produto
Renders

Caderno A4

Produto original
Pesquisa (resumo)
Conceito
Público-alvo
Marca
Mecanismo
Esboços (resumo)
Produto �nal
    Memória descritiva técnica
    Imagem
    Packaging
Desenhos técnicos
    Desenho conjunto
    Desenho de componentes
    Embalagem
Rendering virtual

Fases

Previsto: 11/11/08

Início: 3/11/08

Previsto: 18/11/08
Entrega: 18/11/08

Previsto: 2/12/08
Entrega: 16/12/08

Conceito

Pesquisa

Levantamento

Brie�ng

Desenvolvimento

Previsto: 19/12/08
Entrega: 21/01/09

Maqueta

Previsto: 21/01/08
Entrega: ----

Positivo

Ajudou a elaborar o plano

Permitiu balizar o projecto no tempo

Listagem e escolha rápidas

Base de desenvolvimento do projecto

Aprofundamento de conhecimentos

Listagem das tarefas e elaboração de conclusões

Aprofundamento de conhecimentos

Primeiro contacto com o mercado existente

Formulação de um índice

Layout de todo o trabalho, base para pesquisa

Informação adicional que se revelou importante

Focar as pessoas

Reduz o leque de opções

Cria uma linha de raciocínio para todo o projecto

Geração de hipóteses em diferentes aspectos

Estruturação do projecto

Averiguação de problemas e soluções

Racionalização e cumprimento do conceito de�nido

Desenho à escala real

Abertura da mente a novos campos mais latos

Útil para quem sabe aplicar num projecto futuro

Pesquisa de sistemas em objectos diferentes

Dois objectos enquadrados nos objectivos traçados

Pensado em conjunto com o surgimento da ideia

Eleição de um objecto para desenvolver

--

Cumprimento de um dos requisitos do brie�ng

Foi efectuado um ponto de situação

Registo de falas e de gestos; 3 ensaios

Debate ajudou a esclarecer pontos importantes

Boa esquematização dos esquissos

O componente não encaixa com o produto principal

Marca combina com a lógica do produto

Aprofundamento de conhecimentos do mecanismo

Já tinha o trabalho feito à mão (ponto 18)

Base mais rigorosa para a elaboração do modelo

Bastante útil para ponderar o dimensionamento

Algum trabalho já existia à mão (ponto 4)

Projecto ganha contornos de credibilidade

Idem

Aprendizagem do programa em questão

Idem

Processo rápido resultado de bom conhecimento

Bem fundamentado, na lógica do produto e marca

Aproveitamento do layout dos cadernos anteriores

Idem

Transmissão de conhecimentos úteis

Adaptação do produto à realidade produtiva

Adaptação do produto ao homem

Resultado prático dos pontos 45 e 47

Comunicação com o utilizador

Mais perfeita, fruto da aprendizagem no ponto 40

Melhoramento substancial do ponto 41

--

Enquadramento com as embalagens da marca

Recolha de informação útil para o futuro

Realizado a partir de uma embalagem existente

Elaborado o mais realista possível

Resumo da informação de todas as fases

Aprendizagem no campo da maquetização

Suporte

Input

Papel/Illustrator

--

Papel c/ régua

Photoshop

--

--

Input- Net

Input- Net

InDesign

Input- Net

Pensamento

Pensamento

Pensamento

Papel

Pensamento

Output

Papel vegetal

Papel

Papel

Papel

Input - Revistas

Papel

Pensamento

Pensamento

Input- net

Pensamento

Illustrator

Papel/verbal

Output

InDesign

Pensamento

Pensamento

Input- net

AutoCAD

AutoCAD

Roofmate (PS)

AutoCAD

AutoCAD

AutoCAD

Rhinoceros

Rhinoceros

AutoCAD

Illustrator

InDesign

Illustrator

Input- Docente

--

Experimentação

AutoCAD

AutoCAD

Rhinoceros

Rhinoceros

AutoCAD

Input- Mercado

Input- Livro+CD

Illustrator

Illustrator

InDesign

Roofmate (PS)
Aquaplast

Negativo

Não realização alguns objectivos mencionados

Renovado 3 vezes pelo não cumprimento de prazos e falta de informação

A escolha teve como base constrangimentos alheios ao projecto

O método usado não foi o melhor

Não foram devidamente aproveitadas

Deveria ter sido aplicado o teste a mais “cobaias”

Informação algo insu�ciente

Falta de organização, desperdício de tempo

Por não existir layout houve imagens extra e imagens em falta

Apareceu um pouco tardiamente

Esta etapa poderia ter sido evitada

Não teve por base qualquer pesquisa

O que pode ser algo limitador

Objectivos irrealistas que não vieram a ser cumpridos na totalidade

Afunilamento de ideias logo no início do processo criativo

Um dos componentes (ver ponto 21) não viria a ser realizado

Realizado a um público reduzido e pouco diversi�cado

Desenho do interior do objecto de�nido e fechado

Condicionamento do projecto numa fase precoce

Processo forçado de modo a criar um 2º conceito, pouco desenvolvido

Não concretizado por falta de tempo, perca de tempo precioso

O mesmo do ponto anterior

Formal e funcionalmente parecidos

Escolha de materiais ainda não �nal

O conceito continha duas peças com linguagens diferentes

--

Escolha sem qualquer base de pesquisa nem coerência com o produto

Efectuado antes do caderno

Ensaios sem público

Parte comunicativa do projecto menos boa

Efectuado 11 dias depois do painel e da data prevista de entrega

Abdicação de uma ideia simplesmente por falta de tempo/gestão

Regresso à primeira ideia que não deveria nunca ter sido alterada

Não foi encontrado o que se procurou

Deveria ter sido realizado em cad logo no ponto 18

Pouco rigor

Poderia ter sido aproveitado para uma re�exão mais alongada

Os componentes resultaram em cópias quase exactas do produto original

Realizado em pouco tempo; pouco re�ectido

Idem

O pouco conhecimento e o tempo escasso conduziu a um fraco resultado

Muito fraca fruto do pouco conhecimento

O pouco tempo conduziu a erros de cotas e de espessuras

Lettering muito pouco cuidado

Por falta de tempo a informação peca por escassa

Idem

Deveria ter sido efectuado no princípio da fase de desenvolvimento

Idem

Sem pesquisa aprofundada de estudos antropométricos

Sem con�rmação de suporte físico

A informação pode não ser apreendida por todos

Imperfeições na forma, fruto do conhecimento super�cial do programa

A não inclusão dos elementos grá�cos (ex. logo)

--

Não foi possível a recolha de imagens (apenas suporte visual)

A informação fornecida algo incompleta

Realizado a partir de uma embalagem existente

Problemas com a impressão

Pouca importância dada a esta fase

Não concluída por falta de tempo
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60
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? ? ? ? ?

a e i u

Brie�ng
Apresentação de um problema

Modelo de “síntese” do novo processo

Pesquisa
Procura de soluções existentes 
no mercado

Objectivo
O objectivo será a solução que não 
existe no mercado

Conceitos
Desenho de diferentes soluções que 
se inserem no objectivo traçado

Conceito
Escolha de uma solução

Desenvolvimento
Adptação da solução à realidade

Imagem do produto
Desenhos técnicos
Modelização virtual
Maqueta de apresentação

Pesquisa tecnológica

Pesquisa mercado
Realização de inquérito

Pesquisa inspirações
Pesquisa variada

Sketches
Vsitas e prespectiva de 1 conceito
Modelo de estudo

Resumo da pesquisa
De�nição do público-alvo
De�nição de conceito

Proposta �nal
Solução ao brie�ng

o

Faculdade de Arquitectura da UTL
Arquitectura do Design

Gestão de Processos de Design
Sara Garcia
13 Abr 09



análise e enunciação do problema   

1- ESTUDO DO BRIEFING

Pesquisa inicial

Análise de mercado

Análise do produto

Conceito “guia”

Afunilamento das ideias iniciais

De�nição características produto

Interacção com o utilizador

Inserção no contexto socio-cultural

Requisitos de funcionamento

De�nição do conceito

Brainstorming 

4 - DESENVOLVIMENTO

Sistema operativo de�nido

Forma de�nida

Cores e materiais

Escolha do Produto

caracteristicas do mercado para 
este tipo de produtos

decisão entre 2 hipóteses    

Estudo do Brie�ng

opinião prof.  

de mercado

histórica

utilização

analogias 

inspiracional

sistema operativo

materiais

componentes

interface 

caracteristicas de funcionamento

resultados

análise de boas soluções

identi�cação de problemas 

estudo de funcionamento

1ª ideias de desenvolvimento de 
conceito-guia

pesquisa inspiracional e de analogias

pesquisa de caracteristicas de 
produto a ter em conta

internet  

desenhos de estudo
com apontamentos  

caderno de pesquisa  

di�culdades na compreensão
do sistema operativo 

opinião de 
engenheiro  

internet
visita a lojas  

internet
livros  

pesquisa inspiracional 
prematura, não foi utilizada

pesquisa muito geral e 
alargada para “encher a cabeça”

di�culdades na compreensão
do enunciado

opinião prof. e colegas  planeamento objectivos
e prazos  

apontamento de qualidades/potencial  decisão tomada

2 - PROCURA DE CONCEITO

desenhos de estudo
com apontamentos  

esquissos e 
apontamentos

teorização

Análise e aprofundar 
da pesquisa inicial

Pesquisa direccionada

pesquisa de tecnologias e materiais 
possiveis ou relacionados

e de solução aos requisitos funcionais 
e ás caracterisitcas do produto

pesquisa de objectos formalmente 
relacionáveis ao conceito

Pesquisa Particular

Escolha e análise 
do público-alvo

necessidades do utilizador 

conclusões do questionário  

realização de questionário

conclusões do questionário
opinião de colegas e prof.

memória descritiva (teoria)
esquissos e desenhos exploratórios
do conceito teórico  

3 - FORMALIZAÇÃO DO CONCEITO

De�nição de interface estudo e esquemas de decisão do 

interface 

estudos de ergonomia 

De�nição da forma

Estudo de sistemas opera-
tivos e de materiais

desenhos formais

internet
livros
Prof.  

estudo de sistemas em conjunto com

a de�nição formal

realização de modelo 
á escala natural

solução + conceptual      solução + funcional decisão  opinião prof

recorrer ao prof de tecnologias

constrangimentos de�nidos

constrangimentos de�nidos

desenhos técnicos
3D’s



análise e enunciação do problema   

1- ESTUDO DO BRIEFING

Pesquisa inicial

Análise de mercado

Análise do produto

Conceito “guia”

Afunilamento das ideias iniciais

De�nição características produto

Interacção com o utilizador

Inserção no contexto socio-cultural

Requisitos de funcionamento

De�nição do conceito

Brainstorming 

4 - DESENVOLVIMENTO

Sistema operativo de�nido

Forma de�nida

Cores e materiais

Escolha do Produto

caracteristicas do mercado para 
este tipo de produtos

                      3 hipóteses    

Estudo do Brie�ng

opinião prof.
gosto pessoal  

de mercado

histórica

utilização

analogias 

inspiracional

sistema operativo

materiais

componentes

interface 

caracteristicas de funcionamento

resultados

análise de boas soluções:

FUNCIONAL

identi�cação de problemas 

estudo de funcionamento

relação com o utilizador

1ª ideias de desenvolvimento de 
conceito-guia

pesquisa inspiracional e de relação 
entre analogias

pesquisa de caracteristicas de 
produto a ter em conta

internet  

desenhos de estudo
com apontamentos  

caderno de pesquisa  

di�culdades na compreensão
do sistema operativo 

opinião de 
engenheiro  

internet
visita a lojas  

pesquisa efectuada
experiência pessoal  

altura de pesquisa intensa e
de grande introspecção e 
frustração 

pesquisa inspiracional 
prematura, não foi utilizada

pesquisa muito geral e 
alargada para “encher a cabeça”

di�culdades na compreensão
do enunciado

indecisão grave 

opinião prof. e colegas  planeamento objectivos
e prazos  

apontamento de qualidades/potencial  decisão tomada baseada no potencial do produto

2 - PROCURA DE CONCEITO

análise de boas soluções: 

CONCEPTUAL

identi�cação de problemas 

estudo de funcionamento

relação com o utilizador
desenhos de estudo
com apontamentos  

esquissos e 
apontamentos

teorização

Análise e aprofundar 
da pesquisa inicial

Pesquisa direccionada
á procura de conceito

pesquisa de tecnologias e materiais 
possiveis ou relacionados

e de solução aos requisitos funcionais 
e ás caracterisitcas do produto

pesquisa de objectos formalmente 
relacionáveis ao conceito

Pesquisa Particular 
de formalização

Escolha e análise 
do público-alvo

necessidades do utilizador 

conclusões do questionário  

realização de questionário

conclusões do questionário
opinião de colegas e prof.

memória descritiva (teoria)
esquissos e desenhos exploratórios
do conceito teórico  

3 - FORMALIZAÇÃO DO CONCEITO

De�nição de interface estudo e esquemas de decisão do 

interface 

estudos de ergonomia 
conceito

De�nição da forma

Estudo de sistemas opera-
tivos e de materiais

desenhos formais

internet
livros
Prof.  

estudo de sistemas em conjunto com

a de�nição formal

realização de modelo 
á escala natural

solução + conceptual      solução + funcional decisão  

desenhos de�nidos vistas, cortes e perspectivas com utilizador - manual
desenhos de�nidos vistas, cortes, sistema e componentes e 3 d’s - computador  

opinião prof

recorrer ao prof de tecnologias

recorrer ao prof de tecnologias
sempre que necessário

di�culdades de resposta aos 
constragimentos e elaboração do 
sistema operativo

péssima gestão do tempo geral
de todo o processo de design

di�culdades de realização de 
3d por falta de conhecimentos

constrangimentos de�nidos

necessidades de validar/racionalizar

ideias - ver que ideias podem resultar

má decisão acerca do produto

dispenso e necessito de muito tempo
para esta fase por querer validar correctamente
o conceito e desenvolve-lo pratica e teoricamente 

alimentação a
re

al
iz

aç
ão

 desenho técnico

Patricia Ferreira

3D’s

2 a 3 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas



individuare il tema 
e le problematiche 
che comprende

de�nizione degli 
obbiettivi

ricerca delle proble-
matiche del tema e 
del progetto

analisi 
iniziale

informazioni inerenti al tema
moda:
s�late, riviste settoriali,archivi 
di tessuti, fotogra�e,

poche informazioni utili

informazioni intuitive, ester-
ne all’argometo in particolare
viaggi, mostre, cool hunting,
tradizioni, attualità cinema, 

raccolta di tutte le informa-
zioni 
utili ai �ni del progetto. 
informazioni già presenti in 
archivio e non

troppi punti di vista di�eren-
ti

RICERCA 
APPROFONDITA

de�nizione del pubblico di 
riferimento e del lifestyle 

capire il valore e l’identità del 
brand a cui vado a riferirmi
de�nire i punti chiave del brand
che devono restare cardinali, e 
stabilire cosa può essere ride�-
nito e cosa non dev’essere 
cambiato per mantenere 
l’immaginario della marca 

libri

riviste

internet

showroom

s�late

esposizioni
negozi

schizzi

tavole in illustator 

tavole in photoshop
book

ORGANIZZAZIONE 
DELLA RICERCA

RICERCA
PRELIMINARE

INIZIO 
GENERAZIONE 
DEL CONCEPT

fase di comparazione e organiz-
zazione

rcartella stampa della colle-
ione

fase tecnica

tavola colori
tavola materiali
tavola inserti
tavola dettagli

combinazione dei capi tra 
una stessa storia e cobina-
zioni tra le diverse storie 
della collezione

concept

parole chiave

�li logici

immagini

descrizione 
giornalistica

disegni tecnici

out�t

dettagli su tavola

modellazione 
tridimensionale

rendering

 Universidade Tecnica de Lisboa,    Gestao do Processos de Design

PROCESSO DI GENERAZIONE DEL PROGETTO “ETRO”  S/S 07-08

DEFINIZIONE DEL 
CONCEPT

profonda incertezza

segmentazione del 
mercato

Individuazione del 
target

diversi punti di vista

eccesso di informzioni

informazioni  non 
importanti 

iinterazione a 360° con 
colleghi, addetti al settore, 
docenti, esperti, 
testimonianze,amici, 

de�nire quale grado di innova-
zione voglio raggiungere e se si 
tratta di innovazione, sperimen-
tazione o revisione totale

delicato equilibrio nei cambia-
menti

dubbi su cosa è rilevante per il 
brand e cosa no

eccesso di idee innovative

schizzi della collezione,tavole di 
materiali e decorazioni, disegni 
degli accessori e possibili ipotesi 
di sfondi e copertine

selezione di immagini, colori tema 
della collezione e sottotemi che 
siano correlati

divisione dei compiti

confronto fra le necessità del mio 
progetto e le soluzioni progettuali 
trovate nella fase di ricerca

adattamento e cambiamento di solu-
zioni trovate in modo che si adattino al 
progetto speci�co

de�nizione semide�nitiva del mood e 
del lifestyle

contrasti

colori

abbinamenti keyword

schizzi
tessuti 

generazione di schizzi e  disegni iniziali 
a partire dal tema della collezione

introduzione di nuovi capi

disegni dei capi portanti della collezio-
ni e dei capi continuativi

relego o scarto le idee troppo costose o 
infattibili

revival di capi in archivio

out�t della collezione che poi 
andranno selezionati

fase tecnica

dettagli, combinazioni

informazioni de�nitive

particolari e ritocchi �nali

BRAINSTORMING

organizzazione del lavoro in 
base a informazioni selezionate  
e decisioni sull’evoluzione della 
collezione

de�nisco le linee guida su cui costruirò il
concept della collezione



BRINQUEDO para crianças

INÍCIO FIM

Pesquisa Conceptualização Desenvolvimento Finalização

Ajuste do Conceito Conceito Final

Acompanhamento do Docente

Exame

Internet » Photoshop e
 Illustrator » Cartaz A2

Desenho à mão » Scanner » Photoshop e Illustrator » InDesign » Caderno A3 Internet » Livros » AutoCAD » Illustrator » InDesign
» Sketchup » V-Ray » Caderno A3

Internet » AutoCAD » Illustrator » InDesign » Sketchup
» V-Ray » Caderno A3

Trabalho de Oficina » Caderno A3 e Modelo

Estudo Ergonómico

Execução de Renders 3D

Execução do modelo em tamanho real

Pesquisa de exemplos 
existentes no mercado

Pesquisa de materiais e 
sistemas de funcionamento

Formulação do Conceito

Esboços e Formalização Desenhos Técnicos Gerais Pormenorização Técnica

Execucação de cartaz A2 
para apresentação

Melhoria do Caderno A3

Factores chave
• Falta de motivação (inicial)
• Má gestão do tempo durante todo o processo
• Preguiça

Enunciado
Projectar um brinquedo com rodas para crianças à escala do corpo, operado recor-
rendo ao esforço físico.

Prazo de execução
Trabalho a desenvolver ao longo do semestre em simultaneidade com dois outros 
projectos de produtos da mesma linha. (linha de brinquedos para a praia e um 
sistema de transporte)

Análise ao processo
A natureza deste projecto requeria uma capacidade de planificação e organiza-
ção que me falta.

Os prazos foram estabelecidos no lançamento do enunciado e a primeira entrega 
foi a única cumprida na totalidade. Completada a fase de pesquisa identifiquei as 
directrizes da minha resposta ao enunciado.

2ªfase
Os primeiros esboços são sempre partos difíceis para mim. Demorei demasiado 
tempo a começar a desenhar, o que atrasou todo o processo para chegar a 
uma solução que me satisfizesse. Nesta fase do processo as conversas com o 
docente foram importantes para que a forma e o conceito se desenvolvessem 
no sentido “certo”.

3ª fase
O atraso da segunda fase obrigou-me a resolver muitos problemas ergonómicos num 
período de tempo reduzido. O resultado foi um volume trabalho insuficente, quando 
era esperado um desenvolvimento técnico da proposta mais pormenorizado.

4ªfase
Na quarta fase acabei por perder demasiado tempo a resolver problemas relacionados 
com a produção dos Renders (má opção). A pormenorização técnica dos componen-
tes não foi tão extensa quanto deveria, devido à má gestão do tempo.

5ªfase
Para esta fase foi nos pedida a melhoria do trabalho e a apresentação do modelo 
— novamente, desta vez — perante o júri. No meu caso o modelo ainda estava 
em construção, e cometi um erro grave na escolha do material,  para a estrutura do 
modelo, que colapsou. Devido ao tempo despendido neste modelo foi impossível 
fazer outra tentativa.



INÍCIO FIM

Pesquisa Conceptualização Desenvolvimento Finalização

Conceito Final

Exame

Execução de Renders 3D

Execução do modelo

Execução de maquetas de estudo

Pesquisa de exemplos 
existentes no mercado

Pesquisa de soluções 
existentes no mercado

Pesquisa de materiais e 
sistemas de funcionamento

Formulação do Conceito

Esboços e Formalização

Desenhos Técnicos Gerais

Pormenorização Técnica

Melhorias

Processo ideal
Este seria o processo ideal para projectos académicos de “longo prazo”. 
(longo prazo numa perpectiva de exercício académico - 1 Semestre)

1ªfase
A pesquisa deve ser extensa e conduzida de forma a contribuir para as decisões a 
tomar durante a concepção do produto.

2ªfase
Esta pesquisa direccionada resultará numa maior capacidade de decisão durante a 
fase de desenho, reduzindo o tempo de depuração do conceito do produto.
A execução de maquetes de estudo ajuda a evitar problemas durante as fases 
seguintes, e  a definir os desenhos técnicos.

3ªfase
Nesta fase a pesquisa facilita a resolução de questões que possam surgir durante a 
execução dos desenhos técnicos.
A produção de renders é facilitada quando os desenhos técnicos finais estão 
definidos.

4ªfase
A última fase deverá permitir um aumento da pormenorização técnica, de modo a 
tornar o projecto pronto para a produção.

5ªfase
A úlitma fase seria inteiramente dedicada a melhorias. (comunicação, apresentação, 
divulgação, especificações, etc.)
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cansaço gestão do tempotrabalho pares

Período de Tempo

palavras chave
serviços inovativos existentes

clientes associados

Metodologias

idioma

0

0 21 210

84

0 42

Análise do contexto De�nição do conceito Visualização do conceito

primeira resposta
 ao problema

o quê

para quem
onde

situação actual

práticas nacionais e internacionais

que tipos de transporte 
podem funcionar

ideia embrionária do serviço

bloqueio de ideias di�culdade 
de expressão

tempo dispendido em traduções prazo dado pelo docente

dúvidasgestão da informação

organizaçãodivisão de tarefas

factores externos

outros trabalhos

idioma

brainstorming
de ideias

Cross de area

confronto das duas
 melhores propostas

análise swot

titulo do serviço

especi�cações do projectopublico alvo

logótipo

estratégia comunicativa
cartazes, t-shirts, website

valorização 
do projecto

descrição da ideia do projecto

mapa gra�co da ideia 
do projecto

especi�cação do 
público envolvido

recursos envolvidos

storyboard 
das fases do serviço

marketing do serviço

registo fotográ�co

pesquisa bibliográfica
pesquisas

análise de custos
análisede características

esquemas/desenhos
confronto de ideias

pesquisa bibliográfica

esquiços
esquemas

Discussão com os docentes
Discussão com os colegas
Discussão no grupo

pesquisa de campo

mapa fotográfico de ideias
palavras chave

livros
revistas
internet

entrevistas
questionários

Discussão com os docentes
Discussão com os colegas
Discussão no grupo



O trabalho escolhido foi desenvolvido na disciplina de Concept Design , realizado no 4º ano, 
correspondente ao ano lectivo de 2007/2008.

O objectivo era criar uma ideia de um serviço inovativo para o pólo feiristico Milanense e área 
noroeste de Milão. Trabalhei em parceria com um colega, e optámos pelo tema de sistema de 
transporte e infrastuturas. A ideia era conectar duas cidades mais próximas da Feira de Milão, 
entre si e à própria feira.
O trabalho foi dividido em 3 fases, o que facilitou bastante o desenvolvimento do mesmo, ao 
invés do que costuma acontecer nos outros trabalhos, em que somente nos é dada uma data de 
entrega final. No desenvolvimento do projecto houve sempre um acompanhamento muito 
presente por parte dos docentes.
A primeira fase do projecto tinha como objectivo fazer uma análise do contexto. Dirigimo-nos 
então aos locais de intervenção do projecto para efectuarmos uma primeira abordagem do 
tema. Foi feito um registo fotográfico das zonas, e efectuado um questionário às populações 
para que pudéssemos perceber quais as suas necessidades e problemas existentes relativamente 
aos transportes actuais. 
Foi feita uma pesquisa sobre as melhores práticas nacionais e internacionais e foi efectuado um 
mapa de ideias onde podiam ser visualizadas fotos e palavras chave relativas às melhores 
características encontradas.
Depois destas análises conseguimos encontrar uma primeira resposta para o problema, mas 
ainda numa fase bastante embrionária do processo. 
Essa ideia foi posteriormente abandonada, isto porque no desenvolvimento da segunda fase, 
visto que  já tínhamos mais informação, chegámos à conclusão que não seria a melhor resposta 
ao problema.
Esta primeira fase foi desenvolvida num espaço de 21 dias.

A segunda fase do projecto teve que ver com a definição de conceito. Nesta fase encontrei 
algumas dificuldades no âmbito da comunicação, isto porque os docentes falavam italiano e o 
meu colega de grupo espanhol. Embora tenha tentado ultrapassar esse problema, a barreira 
linguística foi de facto um entrave. Tenho noção de que a fluidez de ideias e o brainstorming 
inicial poderia ter sido mais fácil se todos falássemos a mesma língua.
Nesta fase de definição de conceito, como disse anteriormente, foi feito um brainstorming 
inicial onde foram definidos os objectivos principais do projecto. Ser um transporte ecológico, 
diferente, cómodo, divertido e interessante foram os pontos de partida.
Fizemos posteriormente um cross de área  que consistia no seguinte: foram escolhidas duas 
ideias aplicáveis ao conceito do projecto, por exemplo, emocionante e económico, essas ideias 
eram combinadas com os seus antónimos e colocadas em lados opostos dos eixos da cruz.
 

Processo de design
Re�exão crítica e sistemática
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emocionante

aborrecido

económico caro

A ideia era gerar o máximo de ideias de uma forma 
rápida e eficaz de modo que posteriormente se 
pudesse escolher uma ideia ou uma combinação de 
ideias interessantes e fazíveis na área desenvolvida.
Após esta análise foram encontradas duas possibili-
dades que poderiam ser desenvolvidas. Foi então 
efectuado um confronto entre as duas em que vários 
aspectos foram analisados (velocidade, ruído, custos, 
energia, etc).



No fim desta análise escolhemos o transporte que melhor se adaptava às características que 
desejávamos – o teleférico. Assim sendo, passámos a uma análise SWOT do produto. 
Estas etapas foram bastante elucidativas no que diz respeito à selecção da ideia, são metodologias 
funcionais que podem ser aplicadas a qualquer tipo de projecto. 
No análise gráfica do processo, o diferente tamanho das circunferências tem que ver com o nível 
de dificuldade e tempo dispendido entre cada etapa.

Por último, a terceira fase refere-se à visualização do conceito. Esta foi sem dúvida a fase em que 
encontrei mais dificuldades, quer no campo linguístico, quer na gestão do tempo. Isto porque 
nos foi dado um prazo de apenas 21 dias para a conclusão do projecto. Na minha opinião, se a 
fase anterior (42 dias) tivesse sido reduzida, a terceira fase poderia ter sido desenvolvida mais 
tranquilamente e sem tanta pressão psicológica. 
Um ponto importante a referir é o facto de o meu grupo ter sido composto apenas por dois 
elementos, ao contrário dos restantes que chegavam a ter 4 indivíduos. 
O trabalho tornou-se mais exaustivo e creio que poderia ter sido mais desenvolvido caso 
houvesse mais gente envolvida.
Nesta última etapa do projecto foi efectuado um poster A1 onde tivemos que explicitar o 
objectivo da proposta - o que era, em que consistia, como funcionava, ou seja, vender a ideia.
Para isso realizámos um grafismo identificativo da situação actual e da situação futura, para que o 
cliente facilmente pudesse observar as diferenças entre os dois momentos.  Foi também desen-
volvida uma imagem em que o conceito fosse facilmente visualizado. Nesta etapa surgiram 
alguns entraves uma vez que tanto eu como o meu colega tínhamos algumas dificuldades no 
campo do desenho, foi um verdadeiro problema passar o conceito para o papel. 
Posteriormente, desenvolvemos um mapa de actores onde foram identificadas as pessoas e 
entidades que poderiam estar envolvidas no projecto (investidores, construtores, público alvo).
Foi desenhado um storyboard de todas as acções desenvolvidas pelo utilizador do produto que 
propúnhamos. Desde a compra do bilhete – interface da maquina com o cliente – viagem no 
transporte proposto, até à entrada na Feira. 
Por fim foi desenvolvida uma estratégia de marketing para a promoção do novo produto. 
Fizemos uma proposta de cartazes, website, t-shirts, e logótipo do novo sistema de transporte.

O facto destas três fases terem tido apoio constante por parte dos docentes motivou-me 
bastante. A maior dificuldade que encontrei foi sem duvida a língua, uma vez que o projecto final 
seria construído em território italiano, todas as pesquisas tiveram de ser feitas nesse mesmo 
território, os livros, os sites de internet, as apresentações à turma, tudo teve de ser escrito e falado 
em italiano.  

Concluo que um mapeamento de datas, e uma desconstrução do desenvolvimento do projecto 
em diferentes fases facilita bastante a resolução do mesmo. A metodologia projectual é funda-
mental para o progresso e crescimento de ideias e soluções que nos levam a um melhor conheci-
mento do nosso próprio projecto.

Processo de design
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DO PROCESSO
Pesquisa

Estudos 

Ergonómicos

Conceitos

Desenvolvimento

Justifi-

cação

R
á

p
id

a
 e

 m
u

it
o

 in
co

m
p

le
ta

U
ti

liz
a

d
o

s 
o

s 
d

o
 p

ro
je

ct
o

 a
n

te
ri

o
r

P
o

u
ca

s 
id

e
ia

s 
e

 e
sb

o
ço

s

C
o

n
ce

it
o

 b
a

se
 “A

 m
ã

o
”

D
e

fi
n

iç
ã

o
 d

a
 id

e
ia

 fi
n

a
l

P
e

sq
u

is
a

 T
é

cn
ic

a
 (

M
a

te
ri

a
is

 e
 T

e
cn

o
lo

g
ia

s)

D
e

se
n

h
o

s 
Té

cn
ic

o
s 

–
 B

e
m

 e
la

b
o

ra
d

o
s 

e
 e

xp
re

ss
iv

o
s,

 

d
e

 a
co

rd
o

 c
o

m
 a

 e
xi

g
ê

n
ci

a
 p

e
d

id
a

.

R
e

n
d

e
rs

 –
 B

á
si

co
s,

 m
a

s 
ilu

st
ra

m
 c

o
n

ve
n

ie
n

te
m

e
n

te
 

o
s 

o
b

je
ct

o
s.

 N
ã

o
 a

ss
o

ci
a

d
o

s 
à

 c
ri

a
n

ça
 n

e
m

 à
 a

cç
ã

o
.

Fr
a

ca

A
n

a
 R

it
a

 L
u

ís
 H

e
n

ri
q

u
e

s 
n

º6
0

4
5

 D
5

B
 . 

G
e

st
ã

o
 d

e
 P

ro
ce

ss
o

s 
d

e
 D

e
si

g
n

 . 
 D

o
ce

n
te

: R
it

a
 A

lm
e

n
d

ra
 . 

FA
_

U
T

L 
. 2

0
0

8
/2

0
0

9

Conceitos - Processo Criativo
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DO PROCESSO
Enunciado:

Concurso de Ideias - Estudo Prévio

Projecto  de um conjunto de utensílios para brincar na praia, para crianças entre os 15 e os 36 meses.

Tempo aproximado para desenvolvimento, uma semana.

Análise:

Este projecto inseria-se na mesma linha do projecto semestral (um brinquedo com rodas para crianças, idade a definir). 

Assim o “assunto crianças” já estava explorado e entendido, legislações, materiais mais apropriados, tintas tóxicas,...

Comecei por fazer uma pesquisa especifica em brinquedos de praia, pois a pesquisa de brinquedos em geral já tinha sido feita. A pesquisa foi 

fraca, tanto que não foi apresentada em caderno.

De seguida, fui ao projecto semestral retirar os estudos ergonómicos e analisá-los mais especificamente em relação à mão/braço, visto serem 

os membros mais utilizados na acção de brincar com brinquedos de praia. Nesta parte, foram retiradas as medidas e conclusões necessárias à 

elaboração dos objectos, de modo a estes serem ergonómicos.

Depois deste processo inicial, tentei começar o processo criativo... Esboços que não resultavam em nada, formas que não cumpriam a função. 

Tive alguns problemas nesta fase, o bloqueio manteve-se durante bastante tempo. 

Entretanto factores exteriores afectaram também o meu desempenho, mais propriamente a minha disponibilidade - um fim-de-semana com 

uma actividade extra faculdade. Apesar de ,inicialmente negativo, este factor exterior acabou por despultar algumas ideias, visto ser uma 

actividade com crianças.

Comecei então do conceito “mão” e, a partir daí, esbocei algmas ideias que pareciam resultar. Defini as peças que iriam compôr o conjunto (pá, 

ancinho, balde e peneira) e fixei-me numa das opções. Assim, pesquisei materiais que pudesse utilizar para criar diferentes texturas, 

natural/artificial. Defini então 3materiais:  Contraplacado Marítimo, Polipropileno e Borracha. Agora bastava pesquisar as tecnologias 

necessárias para a execução das peças e junção dos materiais. 

Mais uma fase de pesquisa (dentro do desenvolvimento), esta bastante específica e técnica. Nesta fase, para além da pesquisa, recorri a auxílio 

do docente da unidade curricular de Tecnologias. 

Com tudo definido, concretizei desenhos técnicos e pré renders, com algumas especificações, de acordo com o pedido para Estudo Prévio.

Por fim, a Justificação das escolhas, das formas, dos objectos em si e, como formavam um conjunto. Esta fase foi feita muito à pressa e já sem 

as capacidades físicas e mentais necessárias, tendo ficado bastante fraca; apenas a justificação dos materiais ficou bem elaborada.

Tempo real , de trabalho, utilizado no processo:  aproximadamente 40horas.

Apesar de um processo atribulado e com muitas falhas, o resultado final foi bastante positivo, pois os objectos ficaram bem conseguidos e 

apelativos, respondendo ao pedido.A
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PROPOSTA DE UM NOVO PROCESSO
Proposta:

Primeiro que tudo, para um melhor processo, mais produtivo e organizado há que corrigir os pontos fracos e dissipar as ameaças.

Penso que este processo, no geral, é aproveitável e com as correcções feitas ao que correu mal, pode ser utilizado em projectos desta natureza, 

projectos de curta duração e pouco intensivos, até à fase de estudo prévio.
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Reformulação do processo:

Pesquisa - mais extensa e detalhada, para poder ser um apoio no processo criativo.

Estudos Ergonómicos - aproximadamente o mesmo tempo e detalhe na análise dos dados.

Conceito - Processo Criativo - mais curto e produtivo, bases a partir da pesquisa e dos estudos ergonómicos.

Definição de Conceito - ligeiramente mais longo, para desenvlover mais esboços e ideias. Escolha da ideia a seguir. 

        Definição de questões do enunciado, neste caso específico, peças que iriam definir o conjunto.

Desenvolvimento - bastante mais extenso e ponderado. Pesquisa e definição de materiais e tecnologias. 

             Concretização de desenhos técnicos e pré-renders, com algumas especificações.

Justificação - elaborada num espaço de tempo maior, e com as capacidades pessoais necessárias. 

               Justificar convenientemente todas as escolhas: das formas, dos objectos em si e da formação do conjunto, 

  materiais definidos e técnicas e tecnologias utilizadas. 

  É extremamente importante que a Justificação seja muito bem elaborada porque funciona como a

   “defesa” de todo o trabalho.
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Conceitos - Processo Criativo



utl | faculdade de arquitectura | arquitectura de design | gestão de processos de design | docente: rita almendra | cátia morgado rafael | 5572 | 2008_2009

Na disciplina de Projecto de Design foi lançado um exercício que
tratava os aspectos de Design Industrial, considerados por Donald
Norman, no livro “Emotional Design”.
Estes aspectos tratam a forma, a função e o simbolismo individualmente,
sendo Design Visceral, Design Comportamental e Design
Reflectivo respectivamente.
O exercício consistia em escolher de dez objectos apenas um.
No objecto escolhido trabalhar cada aspecto anteriormente referidos,
traçando todo um conceito. Dos objectos resultantes aprofundar
e trabalhar apenas no que mais mostrar interesse.
Na apresentação do conceito e aspecto de Design escolhido, foi
apresentado o galheteiro com uma forma pesada e pouco
prática. Para contrariar essa aparência exploraram-se outras formas
sem esquecer a inclusão de elementos orgânicos e linhas simples
defendidas no conceito.
Encontrada a forma pretendida, a passagem para duas dimensões
tornou-se espontânea.
Enquanto isso, foram pensados os materiais adequados á forma e
conceito.
Com os desenhos a duas dimensões acabados, os materiais apropriados
escolhidos seguem-se os renders. São necessárias
várias experiências para um bom resultado final.

“design emocional”

no que consiste o projecto em causa....



“design emocional”

_ programas:
Adobe Illustrator
Rinoceros
AutoCad

_ inspirações:
- linhas simples
- elementos orgânicos
- materiais transparentes

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet
- opinião de colegas e 
docentes.

recursos

DESENVOLVIMENTO

_ destes conceitos será 
escolhido um, com a orienta-
ção dos docentes da disci-
plina, que será desenvolvido 
até uma fase de
ante-projecto.

_ elaboração de desenhos técnicos.

_elaboração de modelação tridimen-
sional.

_elaboração de imagens/renders a 
partir dessa modelação.

_ fácil percepção do programa de 
modelação (que era novidade).

_ através do mesmo, concretizaram-se 
mais facilamente os desenhos técnicos.

_ pela confusão feita entre os 
conceitos, as propostas foram pouco 
perceptíveis.

_ pelo facto de ter de melhorar a 
proposta formal, ficou-se com menos 
tempo para desenvolver noutros 
pontos. 

_ das três propostas de conceito 
apresentadas foi escolhida uma única 
para desenvolver.

_ melhoria da proposta formal.

enunciado
negat ivo

posit ivo

resposta

FORMALIZAÇÃO 
CONCEITO

_ após a escolha de um único 
objecto específico de 
trabalho, conceber três 
variantes/conceitos para um 
novo produto, tendo como 
matriz conceptual os três 
aspectos de Design 
anteriormente referidos, 
identificados como prepon-
derantes em cada um dos 
conceitos apresentados.

_ pesquisa histórica do produto.

_ análise do público a quem se dirige o 
produto.

_ sugestão formal atendendo a cada 
conceito de Design (Visceral, Compor-
tamental e Reflectivo).

_ vasta pesquisa de produtos 
existentes da mesma família.

_ facilidade em adoptar um público-
alvo.

_ dificuldade em encontrar informação 
sobre a história do produto escolhido.

_ devido á confusão feita anterior-
mente, entre os conceitos Viceral e 
Reflectivo, foi mais complicado sugerir 
atender aos mesmos formalmente.

_ dos três produtos inicialmente 
escolhidos, foi eleito apenas um para 
desenvolver conceptualmente..

_ pesquisa de produtos existentes da 
mesma família.

enunciado

_ programas:
Adobe Illustrator
Sketchup

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet

recursos

negat ivo

posit ivo

resposta

_ escolher pelo menos três 
objectos como alternativa 
que mais gostaria de 
trabalhar e desenvolver.

_ partir da listagem anterior e 
sugerir formas projectuais
relacionados com o tema 
tratado.

ESTUDO  CONCEITO

_ sugestão de formas projectuais para 
cada um deles. 

_ estudo fromal e valores funcionais e 
simbólicos bem elaborada.

_ dificil escolha de três produtos 
dentro dos dez.

_ menos elaboradas as suegestões de 
formas projectuais.

_ dos dez produtos escolhidos ante-
riormente, escolheram-se apenas três.

_ destes três aprofundou-se o estudo 
formal, assim como os seus valores 
funcionais e simbólicos.

enunciado

_ programas:
Adobe Illustrator.

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet

recursos

negat ivo

posit ivo

resposta

_ tomar conhecimento de 
três aspectos distintos do 
Design, considerados por 
Donald Norman no livro 
“Emotional Design”:
- Design Visceral;
- Design Comportamental;
- Design Reflectivo.

_ escolher, numa primeira 
fase, uma variedade de 
produtos que possuem 
diferentes valores formais, 
funcionais e simbólicos e 
classificá-los.

PESQUISA

_ selecção de dez objectos de entre a 
listagem recolhida._ boa escolha de produtos a classificar.

_ o facto de ter referido autores dos 
produtos tornou mais rica a pesquisa.

_ estudo dos conceitos considerados 
por Donald Norman.

_ pesquisa de produtos e autores dos 
mesmos.

_ classificação destes dez produtos 
perante os Conceitos de Design já 
referidos.

enunciado

_ programas:
Adobe Illustrator.

_ inspirações:
- outros produtos

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet

recursos

negat ivo

posit ivo

resposta
_ confusão entre os conceitos Visceral e 
Reflectivo ao estudar os três conceitos 
de Design considerados por Donald 
Norman.  Com esta confusão a classifi-
cação ficou incorrecta.
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ca le ndário pessoal

Apesar d e alguns problemas identificados ao longo do percurso, o resultado final foi satisfatório. 
Com estes problemas houve uma melhoria nalguns pontos, que levaram a um novo método de 
trabalho e a um resultado melhor.
Para que, em termos de processo, o resultado fosse melhor, teria sido importante a estipulação de 
datas para o projectista. A criação de um calendário pessoal, onde são impostos limites para si 
próprio ajudaria na organização e manutenção do projecto. Para além desse calendário pessoal é 
uma questão de organização pessoal para que este projecto em específico corresse ainda melhor.

conclusão

_ estudo dos conceitos considerados por 
Donald Norman.
_ pesquisa de produtos e autores dos 
mesmos.
_ selecção de dez objectos de entre a 
listagem recolhida.
_ classificação destes dez produtos perante 
os Conceitos de Design já referidos.

20 set_pesquisa
_ dos dez produtos escolhidos anterior-
mente, escolheram-se apenas três.
_ destes três aprofundou-se o estudo 
formal, assim como os seus valores funcio-
nais e simbólicos.
_ sugestão de formas projectuais para cada 
um deles. 

30 set_estudo conceito

_ dos três produtos inicialmente escolhidos, 
foi eleito apenas um para desenvolver 
conceptualmente.
 _ pesquisa de produtos existentes da 
mesma família.
_ pesquisa histórica do produto.
_ análise do público a quem se dirige o 
produto.
_ sugestão formal atendendo a cada 
conceito de Design (Visceral, Comporta-
mental e Reflectivo).

10 out_formalização conceito
_ das três propostas de conceito apresenta-
das foi escolhida uma única para desen-
volver.
_ melhoria da proposta formal.
_ elaboração de desenhos técnicos.
_elaboração de modelação tridimensional.
_elaboração de imagens/renders a partir 
dessa modelação.

20 out_desenvolvimento



Proposta de projecto
(lançamento de 3 tópicos/temas)

| o que se pretende para cada um dos temas | fases de projecto |
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. pesquisa

. exemplos

. ideias

. conceitos

. esquiços das ideias/ 
conceitos
. vistas do objecto
. modelo real (1:1)
.  3d (opcional) fa
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.  pesquisa de informação 
da empresa (Logo design)
. ideias
. conceitos de acordo a 
proposta
. esquiços explicativos
. medidas
. vistas (escala 1:1 e 1:5)
.  3d
. projecto de execução fa

se
s 

de
 p

ro
je

ct
o .  pesquisa de materiais

.  conceitos

. ideias

. esquiços

. vistas (gerais)

.  modelo real

.  3d (opcional)

-liberdade conceptual e 
formal,
-de�nir público alvo,
-procurar necessidades,
-procurar problemas e 
possíveis soluções,
-novas propostas,
-novas ideias e conceitos
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-consulta do website da 
empresa (www.logodesign.pl),
-proposta da empresa,
-novos conceitos aplicados 
aos objectivos de produção,
-inovação,
-ajuste à tecnologia disponível 
(visita à fábrica)

-ajuste à imagem da empresa
-resposta à sociedade (público 

alvo a atingir),
-identi�cação  cultural,
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-liberdade conceptual e 
formal,
-de�nir público alvo,
-procurar necessidades,
-procurar problemas e 
possíveis soluções,
-propostas de materiais,
-ligação de materiais,
-de�nir uma linguagem,
-descrição e explicação das 
várias propostas
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Pré-pesquisa Objectivos Pré-conceitos
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| o que eu pretendo | | necessidades | problemas | | respostas | soluções |

tema1 tema1 tema1

tema2

-responder a um problema,
-relação água: contentor de água, 
transporte, usar a água
-palavras chave: pureza, transpar-
ência, embalagem para água, 
beber, vida

-inovar conceitos,
-harmonia de materiais,
-vidro como linguagem predomi-
nante,
-responder a necessidades,
-usabilidade (materiais e objectos)

tema2 -resposta a um mercado,
-visão social,
-estado do mercado actual,
-público alvo a atingir

tema3 -materiais recláveis, não poluentes
-re-utilizar objectos,
-criar um objecto apartir de vários,
-objecto modular,

tema3 -criar um objecto reciclável, 
reciclado, viável e funcional,
-dar outro destino ao desperdício 
domestico

tema2 -seguir uma linguagem existente 
nos produtos da empresa,
-criar novas funções,
-aplicar novas formas ao produto,
-aplicação de materiais mais 
baratos e mais acessíveis

tema3 -criar um objecto doméstico 
usando desperdício doméstico,
-criar um objecto móvel

-falta de água,
-países pobres,
-água poluída, inpura
-transporte de água (longas e curtas 
distâncias)
-como ligar estes pontos (?)

-�ltrar a água,
-contentor com �ltro de água,
-ir à procura de água,
-armazenar e transportar a água
-brincar com a água

.  recursos:
  Internet, livros sobre as várias 
matérias, catálogos, trabalhos 
realizados por alunos da escola em 
anos anteriores, biblioteca de 
materiais, consultas com o professor.

.  metodologias:
  Pesquisa geral dos vários pontos da 
pré-pesquisa propostos por mim. 
  Pesquisa social/cultural no âmbito da 
resposta ao exercício.
  Ligar pesquisa a necessidades actuais 
de modo a encontrar um conceito 
solução.

.  di�culdades:
  Percepção das necessidades e dos 
problemas a que devo responder da 
sociedade em que me insiro (Polónia)

.  facilidades:
  O facto de ser uma fase de 
projecto mais geral foi possível uma 
abordagem mais internacional, e 
não tanto virado para questões 
socio-culturais, como por exemplo, 
mercados, custos, etc.
.  di�culdades:
  Esta fase tornou-se muito extensa 
e talvez não tanto produtiva por ter 
de trabalhar 3 temas ao mesmo 
tempo, facto que me fez sentir 
muito disperso.
  As ideias e conceitos para os temas 
em que era pedido modelo real 
foram condicionados pelo facto de 
estar noutro país, uma vez que não 
iria ter facilidade em adquirir 
materiais.
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.  facilidades:
  O facto de já ter feito uma 
pré-pesquisa para este tema 
facilitou o progresso desta fase. Por 
esta razão senti-me mais con�ante 
para avançar para a proxima fase 
|estudo do conceito|.
.  di�culdades:
  A pesquisa para esta fase implicou 
um aprofundamento quer em 
pesquisa quer em conhecimentos 
gerais a aplicar neste tipo de 
mercado e, especi�camente a esta 
empresa. Facto que di�cultou 
bastante esta tarefa, uma vez que 
não tinha noções nenhumas sobre o 
mercado e público-alvo para quem 
iria projectar.
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mobiliário

Focalização num projecto
| selecção do conceito mais forte e mais desenvolvido até esta fase |

-esta fase é decidida durante a consulta com o professor
-descrição e explicação das fases por que passamos
-ponto de partida para o desenvolvimento do conceito inicial

zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in

Pesquisa Formalização
| conceito e forma |

Formalização
| da linguagem |

Finalização
| montagem dos paineis |

Conclusão
| aspectos gerais |
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. com base nas fases anteriores, 
aprofundar pontos:

-pesquisa de produtos existentes,
-consulta do website da empresa 
(www.logodesign.pl),
-proposta da empresa,
-novos conceitos aplicados aos 
objectivos de produção,
-inovação,
-ajuste à tecnologia disponível 
-ajuste à imagem da empresa
-resposta à sociedade (público alvo 
a atingir),
-identi�cação  cultural,

. de�nir público-alvo,

. de�nir materiais (tendo em 
conta que o material base é o 
vidro),
. esquiços representativos e 
explicativos,
. noções da tecnologia aplicada 
aos exemplos propostos em 
esquiço,
. noções da aplicação das 
mesmas tecnologias aos 
materiais escolhidos/propostos 
(ligação de materiais diferentes, 
modelação dos materiais, etc.)

. explicação da técnologia 
utilizada pela logodesign,
. noção dos materiais mais 
usados pela empresa,
. descrição das técnicas 
aplicadas ao vidro (modelação, 
pintura, colagem, etc.),
. noção da mão de obra 
aplicada na fábrica (humana e 
maquinaria),
. visita à sala de exposição 
(contacto directo com produtos da 
empresa),
. contacto directo com o 
responsável da fábrica.

. noções adquiridas pela visita 
à fábrica facilitam a percepção 
das técnologias e técnicas 
possíveis a aplicar ao projecto,

Contacto directo

apresentação da proposta
de conceito e forma

ao responsável

noções formais e técnicas
a aplicar ao meu projecto

noção da proposta da empresa
face às necessidades

socio-culturais

. esquiços �nais (especi�cações, 
vistas, medidas gerais),

- Consulta com o professor -

. estudo de escalas,

. desenhos técnicos:
 vistas,
 cortes,
 pormenores,
 medidas
. visualizações tridimensionais,
. fotomontagens

Formalização
| do projecto |

.  recursos:
  Uso de programas informáticos, 
nomeadamente o AutoCad, para os 
desenhos técnicos; o illustrator, para 
ilustrar os desenhos técnicos; o 
Photoshop, para as fotomontagens e o 
3D Studio Max, para as visualizações 
tridimensionais e renders; internet para 
recolha de imagens.

.  di�culdades:
  Nesta fase do projecto o trabalho é 
mais monótono e, devido à condições 
climatéricas o estimulo e incentivo para 
trabalhar não era o melhor.
  A maior di�culdade nesta fase do 
projecto foi a língua. Uma vez que foi 
necessário fazer mais consultas com o 
professor, a explicação e descrição do 
projecto, bem como de problemas e 
soluções mostrou-se bastante 
relevante, mas também bastante 
problemático! 

| 
p

ro
p

o
st

a 
p

ar
a 

o
 c

o
n

cu
rs

o
 | .  paineis 70x70,

.  pelo menos dois 
paineis explicativos,
.  apresentação:
 conceito,
 vistas,
 cortes,
 3d,
 fotomontagens

  Este trabalho, por ter sido realizado no âmbito de outra escola e noutro 
país, foi bastante produtivo e didático. Tive a vantagem de perceber 
como culturas diferentes trabalham, e de como a sociedade in�uencia 
(consciente e inconcientemente) as nossas decisões e metodologias.
  No �nal do semestre senti que tive algumas facilidades por parte dos 
professores, uma vez que era um aluno do programa Erasmus, talvez o 
grau de exigência não tenha sido o mesmo dos outros alunos!

  As maiores di�culdades foram, sem dúvida, a língua de comunicação 
entre aluno-professor, e o facto de estar a viver num país diferente 
(clima, recursos, cultura, sociedade, etc)



5ª fase - entrega a 17.12.2008

Promoção:

     - divulgação do produto;
     - relatório final.

4ª fase - entrega a 10.12.2008

Apresentação:

     - mostra do projecto;
     - maqueta/protótipo.

3ª fase - entrega a 02.12.2008

Desenvovimento:

     - modelação;
     - desenhos técnicos.

2ª fase - entrega a 19.11.2008

Conceito:

     - estudo;
     - formalização.

1ª fase - entrega a 11.11.2008

Pesquisa:

     - análise do produto;
     - análise de mercado;
     - tecnologias.

Plano de trabalho

6ª fase (exame época normal) 
- entrega a 20.01.2009

Desenvolvimento, apresen-
tação e promoção:

- modelação;
- desenhos técnicos;
- mostra do projecto;
- maqueta/protótipo;
- divulgação do produto;
- relatório final.

7ª fase (exame recurso e me-
lhoria) - entrega a 20.01.2009

Desenvolvimento, apresen-
tação e promoção:

- modelação;
- desenhos técnicos;
- mostra do projecto;
- maqueta/protótipo;
- divulgação do produto;
- relatório final.

Esta última fase obteve um resultado geral positivo.

No desenvolvimento deparei-me com diversas situações adversas sendo as mais relevantes de 
categoria tecnológica.

Não só devido ao factor tempo como também a limitações pessoais, não consegui desenvolver o 
projecto dentro dos parâmetros que tinha desejado.

Alguns desenhos tècnicos ficaram incompletos devido a esquecimentos e à falta de informação.
 
Certas imagens de compreensão do objecto, que gostaria de ter entregue, não o foram, pois 

houve dificuldade em elaborá-las devido à falta de conhecimentos do programa usado para a rea-
lização destas, nomeadamente uma perspectiva explodida.

Apesar desta dificuldade técnica o resultado da modelação 3d foi bastante bom devido ao empe-
nho e rigor que dediquei.

Antes de trabalhar na maqueta final, já tinha elaborado uma maquete de estudo numa fase 
inicial do projecto.
A maqueta final ficou bastante boa e cumpriu com os objectivos. Isto deve-se ao tempo que 

disponibilizei para esta, aos meios técnicos que tinha e ao gosto pela sua elaboração.

A divulgação do produto não foi realizada da maneira idealizada, pois não tive tempo para tal. 
Assim a sua divulgação acabou por se tornar num estudo breve e na posterior realização do seu 
packaging, incluindo a sua maqueta.

Pela má gestão do tempo, pela pressão e stress causado pela aproximação da entrega final, a 
apresentação do meu projecto não foi muito cuidada no que toca ao aspecto gráfico.

Antes de mais, houve uma certa dificuldade na escolha do objecto. Esta escolha foi determinada 
pelos seguintes factores:
- limitação - alguns colegas já tinham optado por objectos que tinha pensado para mim;
- dinheiro - para analisar melhor o produto teria de proceder à desmontagem do mesmo, haven-

do possibilidade de causar estragos, logo optei por um já estragado que tinha por casa.
- especificações - o briefing apresentado obrigava a escolhermos um produto de pequena escala 

de preferência com sistemas eléctricos e mecânicos.

O plano de trabalho foi um teste à minha capacidade de organização, uma vez que ainda não 
tinha realizado até à altura um plano mais complexo que os anteriores.
Aqui houve uma dificuldade em estipular os prazos a cumprir pois era difícil pré-determinar o 

tempo a despender em cada fase.
Este plano de trabalho sofreu alterações ao longo do processo devido a vários factores alterando 

as datas posteriores, o que levou ao incumprimento dos prazos por mim defenidos.

A pesquisa foi extensa e exaustiva mas mesmo assim houve pontos em que falhou. Na pesquisa 
tecnológica houve uma atenção menor do que nas outras, não por factores pessoais mas por 
factores abrangentes ao projecto.
De notar que ao longo do projecto a pesquisa vai estar presente, por isso continuei a minha e 

completei-a.

- Pensamento
- Observação
- Esboços
- Fotos
- Livros
- Internet

- Illustrator
- Indesign

- Folha A4
- Portfólio 
  ilustrado A3
- Painel A2

- Illustrator
- Photoshop

Para estudar os conceitos tive de ter em conta certas imposições que fiz: o meu produto teria de 
ser inovador, tecnologicamente avançado, ecológico, entre outros. Perante tais imposições viria a 
recorrer outra vez à pesquisa de modo a obter informação específica acerca de certos aspectos e 
só assim poderia avançar com os meus conceitos.

Dentro do estudo de conceitos deveria ter pensado não só no meu produto como também na sua 
expansão e no seu packaging. Isto não se sucedeu devido à ausência de mais tempo, não havendo 
a sua expansão e o packaging surgiu só praticamente na conclusão do projecto.

Ao esboçar, a criatividade nem sempre vinha ao de cima, o que veio condicionar todo o projecto, 
pois tive de alargar o prazo desta fase.

Ao passar do estudo para a formalização de conceitos houve uma certa dificuldade, pois além 
das indecisões formais e tecnológicas, foi-me difícil optar. Sob pressão, esta opção teria de ser a 
melhor possível e que fosse de encontro aos objectivos por mim estabelecidos.

Apesar das dificuldades que foram aparecendo, consegui ultrapassá-las obtendo um resultado 
positivo.

Devido ao atraso que o meu plano sofreu, a partir desta fase todas as outras fases sofreram alte-
rações.

Nesta fase o desenvolvimento era muito pouco, quase inexistente.
Aqui apercebi-me que o prazo para cumprir com tudo era reduzido, de modo que tive de deline-

ar outro plano de trabalho, pensando já no exame.

Com o exame já em mente restava saber qual a melhor escolha: o exame de época normal ou o 
de recurso e melhoria.

Uma vez que estava atrasado também a outras cadeiras, optei por parar o projecto por completo 
e levá-lo a exame de recurso e melhoria. Deste modo conseguiria ter um período de tempo exclu-
sivo para dedicar ao projecto.
Este tempo resulta de um esforço por obter nota positiva às outras cadeiras no período de aulas 

normal.

- Portfólio 
  ilustrado A3
- Painel A2

- Rhinoceros
- AutoCAD
- Illustrator
- Photoshop
- maquinaria

- Portfólio 
  ilustrado A3
- maqueta

- Pensamento
- Observação
- Esboços
- Livros
- Internet

- Pensamento
- Observação
- Esboços
- Fotos
- Oficinas

Método - -Programa Output

O trabalho foi todo influenciado por:

- mau gerenciamento do tempo 

  global (não só deste projecto);

- má conciliação com os trabalhos 

  para as outras cadeiras;

- problemas pessoais;

- preguiça.

Interface do Produto
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Os processos de design não são únicos, nem estão livres 
de falhas. Estes processos vão depender de pessoa para 
pessoa e vão variar consoante as directrizes do trabalho 
proposto.

O que podemos verificar, depois de uma análise a 
outros trabalhos, é a existência de uma estrutura seme-
lhante em quase todos eles.

O briefing vai delimitar todo o processo, pois é funda-
mental para a elaboração da proposta. Este vai condi-
cionar a todos os níveis as mais variadas fases do proces-
so de acordo com as necessidades do cliente.

Uma fase maior de pesquisa e mais orientada leva a 
que o produto final apresente uma qualidade mais ele-
vada. Por vezes, vários factores como o tempo, não per-
mitem um estudo tão aprofundado.

Esta pesquisa deverá partir do geral para o específico, 
apresentar um intercâmbio entre as outras fases do 
projecto e influenciar directamente as fases de conceito 
e desenvolvimento.

A fase de conceito é de grande importância para o pro-
jecto pois é aqui que a criatividade vai ser exercida. 
Aqui seria vantajoso termos uma maior disponibilidade 
de tempo em relação a algumas fases uma vez que 
temos de explorar várias alternativas.

Nesta fase, por vezes, ficamos bloqueados, parando 
por completo a nossa busca pelo conceito, daí que seria 
vantajoso também, para além do tempo mais alargado, 
um processo desbloqueador.

Devemos ter em conta que na criação do projecto, 2 a 
5% são desenhos e 98% é para pô-lo de pé.

Aqui convém darmos atenção às maquetas de estudo, 
pois elas são muito importantes para o desenvolvimento.

O desenvolvimento é a fase do trabalho onde se dis-
pende mais tempo.Para tal deve-se defenir o seu perío-
do de duração de acordo com as metas estipuladas.

Vai ser aqui que todo o projecto se desenvolverá para 
ganhar vida própria e para tal é necessário ter realizado 
antes estudos a nível de dimensões, materiais, tudo o 
que é inerente ao produto, de modo a conseguir a sua 
realização.

Na fase de prototipagem vamos criar uma 
maqueta/protótipo do produto.

Antes de chegar a esta fase, é sempre necessário e de 
grande utilidade elaborar maquetas de estudo, de modo 
a conseguir obter o máximo de informação possível.

“O tempo é inimigo da perfeição” e no que toca à pro-
dução não é excepção. Convém definir um prazo conve-
niente para a produção de uma maqueta final ou pro-
tótipo, pois é de extrema importância apresentar o 
nosso objecto com uma boa aparência e o mais perto 
possível da realidade.

De notar que após a elaboração da maqueta denota-
mos alguns problemas, daí ser necessário voltar ao esti-
rador. As fases pesquisa, conceito e desenvolvimento 
são as que apresentam um maior intercâmbio, pois são 
necessárias para se complementarem.

O sucesso do projecto também depende da sua apre-
sentação e divulgação.

Por vezes, não lhe é dada a devida atenção e a parte 
gráfica é descurada por completo. Para tal não suceder, 
convém ter um bom número de horas para a finaliza-
ção e para a criação da imagem.

A apresentação do nosso produto determina em parte 
a sua conquista dos fins a que se destina e está estrita-
mente ligada com a divulgação. Esta vai depender da 
apresentação que a vai tornar mais fácil ou mais difícil.

Por último é necessário e de grande importância fazer 
um diagnóstico ao produto. Aqui vai-se verificar não só 
todas as falhas que este apresenta como também as-
pectos positivos que não foram possível detectar nas 
fases anteriores.

Esta fase vai permitir uma espécie de conclusão final ao 
projecto, conseguindo assim o autor obter informações 
necessárias para poder melhorar o seu desempenho em 
próximos projectos.

Briefing

Processo ideal

Pesquisa

Conceito

Desenvolvimento

Prototipagem

Apresentação

Divulgação

Diagnóstico ao produto



Recolha de informação / briefing

O projecto em análise foi realizado durante as aulas de projecto do corrente ano lectivo 2008/2009 

no primeiro semestre.

O projecto tinha como objectivo a construção do livro “O Legado Árabe em Portugal”, sendo ao 

critério do aluno a resolução gráfica dos problemas que este tipo de suportes apresentam, sendo 

que o conteudo (textos, imagens e legendas) foi-nos disponibilizado pelo docente, apartir daqui toda 

a imagem e definição de suporte foi deixada ao critério do aluno.

No final este projecto mostrou entre variadissimas coisas e conhecimentos adquiridos, que ás vezes 

seria necessário uma melhor gestão de tempo da minha parte, bem como definir muito melhor o que 

é feito em cada uma das fases por onde passei, sem temer voltar atrás, porque no final de contas 

isso teria sido bem mais eficáz se feito logo que as soluções não agradassem, e poderia evitar o 

atraso que houve por voltar duas vezes á fase de conceito.

- Reunião dos dados disponibilizados pelo docente;

- Identificação dos objectivos deste livro (transmição de conhecimento acerca de uma determi-

nada cultura);

- Análise desses objectivos (publico alvo - quem procura esse conhecimento, o que apela ao 

consumo deste tipo de suporte, etc);

- Situar-me no ambiente deste trabalho através de pesquisas exteriores

         - culturais (tipos de grafismos da cultura árabe, ilustrações)

         - técnicas (outros suportes semelhantes relevantes para o trabalho)

Utilização de sistemas de busca on-line e imagens disponibiizadas. 

- Dificuldade na definição dos objectivos, que vertente 

procurar? , livro jovem? , aspecto clássico?

- Pouca atenção dada ao material disponibilizado pelo 

docente

- Falta de interesse pelo tema em que se insere o livro, que 

consequentemente resultou numa total inércia no arranque 

do projecto.

- Falta de calendarização (tarefas feitas sem planeamento)

Assimilação de objectivos.
Nesta fase procurei reunir e definir tanto 
quanto possivel os dados necessários de 
forma a responder ao problema 

Fase de conceito
Nesta fase procurei:
definir as estratégias para solucionar o 
problema, interpretar correctamente o 
problema e começar a definir um modelo e 
plano de estruturação que respondesse ao 
pedido.

2 semanas para o desenvolvimento

Atraso - aprox. 1 semana

- Estruturação da informação (organização);

- Definição de prioridades (por onde começar?);

- Estipulação de conceito (clássico neste caso);

- Planeamento de posiveis estruturas e disposições informativas (design estrutural / interface);

- Esquematizações básicas de possiveis soluções (tamanho do livro, posicionamentos de texto 

e imagens, medidas base (colunas e margens);

- Resolução de alguns problemas encontrados e junção de componentes entre umas e outras;

- Focalização na viabilidade das soluções encontradas;

- Escolha de uma solução para posterior desenvolvimento.

Nesta fase recorri principalmente a esboços e esquemas elaborados no computador.

3 semanas para o desenvolvimento

Atraso - 1 semana

- Conceito que á partida parece mais viável não é do meu 

ponto de vista interessante.

- Demasiado tempo dedicado ás possibilidades estruturais 

que resultaram numa parafernália de possiveis medidas, 

tamanhos de livros e disposições.

- Dificuldade ao encontrar uma solução

- A solução encontrada continua a não agradar

- Pouco tempo dedicado na fase inicial - falta de interesse

- No final trabalho atabalhoado com o objectivo de entregar 

algo nesta fase

Ante projecto / Pormenorização
Depois de escolhida uma solução foi altura 
de a por em prática, e proseguir a sua 
pormenorização, desenvolvendo todos os 
elementos necessários á construção do 
livro.

- Junção das diversas soluções encontradas e seu desenvolvimento, inserção dos textos, 

imagens legendas e poemas;

- Inserção de componentes que facilitem ou tornem mais agradável a leitura e visualização do 

livro (gráficos);

- Resolução de problemas de coordenação entre elementos, estécticos ou técnicos;

- Pormenorização - medidas (margens, colunas, imagens),  dimensões de corpos de texto, 

localizações, paleta cromática, diferenciação de componentes, gráficos auxiliares, etc;

- Resolução de outros elementos (capa, separadores, capitulos, glossário, etc).

- Maquetas de exemplificação

Esta fase foi totalmente desenvolvida no computador (photoshop, illustrator, indesign).

3 semanas para o desenvolvimento

Atraso - 1 semana
FALHAS

FALHAS

FALHAS

- Continuo atraso, não recuperado, falate empenho.

- Soluções não agradam, mas o projecto já se encontra 

numa fase avançada.

- A articulação entre todos os elementos ocupou 

demasiado tempo, as imagens e sua qualidade não eram 

ideais, sendo que o resultado da inserção destas tornou o 

trabalho estécticamente longe do desejado, tendo de ser 

feitas uma enorme quantidade de alterações até as páginas 

estarem minimamente dentro do estipulado.

- Voltei atrás porque o projecto não estava a agradar

Finalização
Reuniram-se todos os elementos, depois 
de coordenados, resolveram-se ainda 
alguns problemas apresentados, 
seguindo-se uma apreciação do projecto 
através da elaboração de um modelo 
(maqueta) final.

- Junção de tudo o que está pronto

- Encontro de falhas ou gafes

- Elaboração de um modelo semelhante ao original (maqueta)

- Testes de funcionalidade, interacção e reacção de possiveis utilizadores (colegas e amigos)

- Apresentação final ao docente

Fase desenvolvida no computador (indesign, adobe acrobat) , maqueta

3 semanas para o desenvolvimento

Atraso - entrege na data mas 
incompleto FALHAS

- Continuo atraso, não recuperado

- Trabalho incompleto, apenas finalizados 2 capítulos.

- Não agrada na sua totalidade, não corresponde ás 

expectativas.

- O resultado final mesmo depois de todas as alterações 

não resultou como esperado, deveria ter havido alterações 

mais cedo. Tendo sido todo refeito desde a fase de 

conceito para exame.

 

Nesta fase regredi uma primeira vez á fase 

de conceito, e fiz alguns ajustes, decidindo 

abranger mais utilizadores através de uma 

estética mais moderna.

 

Depois de finalizado o projecto, decidi 

recomeçar pela fase de conceito e tentar 

então encontrar algo que pessoalmente 

tambem me satisfizesse.

Para exame

Liliana Teixeira   .   nº5830   .   Gestão dos Processos de Design 



Briefing

Escolha do Objecto

Pesquisa

1º Esquiços (Exploratórios)

Esquiços Conceptuais(Materialização)

Definição do Produto

Desenvolvimento

Objecto tridimensional

Dependente de objectos já escolhidos

Analogias 
Mercado Alvo
Objectos existentes
Objectos semelhantes
Público Alvo
Levantamento
Materiais

Como pode funcionar?/
Qual a melhor opção de uso?

Necessidade de criar um questionario 

Primeiras tentativas de Esboço

Algumas Ideias falhadas a nível construtivo e também produtivo
      (Deram algumas ideias formais) 

Informação vinda do exterior 

Entender o projecto proposto

Duas soluções conceptuais

Uma mais racional Uma mais refletiva 

(2 paradigmas)

Uma solução intermédia  

Criação de Objectivos

 Input - Em maior quantidade de Introspecção e Internet

Output - Fruto do Input anterior

Input - Pessoas conhecidas

Input - Internet

(a parte refletiva destaca-se formalmente, mas parte racional 
destaca-se nos promenores e no funcionamento)

(Primeira noção das dimensões gerais do objecto)

Compreensão das dimensões gerais e possíveis materiais

(procura funcional)  (procura mais afectiva que emotiva)
Introspectivo

Input e Introspecção

Indecisão :que caminho tomar? - Input

Criação de Modelo de Estudo

  Quais as melhores soluções técnicas:
  - pormenores construtivos e técnicos 

2 vertentes

Criação de Desenhos Técnicos:
- Vistas Gerais
- Cortes

Necessidade de criação de corte lateral ainda em esquiço

Realização de 3D virtual Maqueta Final
Parte relativamente simples de executar 

Alguns problemas a nível técnico superados 
com a ajuda de informação exterior

Alguns problemas devido aos meios
existentes para execução

Criação de Desenhos Técnicos Finais
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- história / contextualização;

- levantamento e estudo do produto seleccionado;

- produtos existentes no mercado;

- produtos semelhantes;

- outros produtos (inspiração formal, material, funcional, estética...);

- tecnologias aplicáveis;

- público-alvo;

- ergonomia (funções do objecto, divisão por componentes, interface...);

- materiais;

- inspiração;

- briefing

- imagens em suporte A4 + painel A2 

4º PESQUISA  12/11/2008 5º CONCEITO  05/12/2008
                          02/12/2008

6º DESENVOLVIMENTO  19/12/2008 7º ENTREGA FINAL  20/01/2009

TRABALHO INDIVIDUAL – Gestão de Processos de Design
                                                 Processo de design – reflexão crítica e sistemática

MODELO DE SÍNTESE DO PROCESSO EM ESTUDO

- definição de público-alvo;

- questionário ao público-alvo;

- estudo formal - modelo 3D - maqueta de estudo à escala

- desenhos de esquiço (perspectivados, de cor, explodido, cotagem, corte, 

  componentes eléctricos, etc) - desenhos 2D e 3D - esboços à mão

- logotipo;

- apresentação do produto;

- apresentação oral

- imagens em suporte A4 + painel A2

- desenho técnico - desenhos 2D CAD

- desenho explodido descritivo - desenhos 3D CAD + lista de materiais e tecnologias

- render - ficheiro 3D Rhino

- ficha técnica - texto em suporte A4

- estudo de packaging - maqueta à escala

- logotipo - imagem em suporte A4

- apresentação do produto - texto + imagens em suporte A4

- folheto promocional - texto + imagens em suporte A4

- memória descritiva conceptual e técnica - texto + imagens em suporte A4

- imagens em suporte A4 + painel A2

Revisão de todo o Trabalho

- entrega de eventuais melhorias

Maquete de Apresentação 

- maqueta à escala real

Jarro Eléctrico
“Workmate” by PHILIPS

Processo em retrospectiva...

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício: “Interface do Produto” - Projecto V
     Neste projecto parte-se de um produto resumindo à sua essência mecânica e funcional, excluindo toda e qualquer interface com o utilizador. Numa fase inicial, eliminam-se referências anteriores, estudos de mercado e imagens de marca 
     associada, descontextualizando o produto. Criando um novo produto (ou um produto transformado) situando-o formal e funcionalmente em sintonia com as possibilidades facultadas pela tecnologia fornecida.

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO (familiar, relacional, compreensão, acessível, resposta ao enunciado)

     05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS RESPECTIVAS DATAS DE ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
     05/11/2008

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício - Projecto V

"ÀPARTES INSPIRACIONAIS"
     

DIAGRAMA GRÁFICO PROJECTUAL 
     

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO

    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

1a SEMANA 5a SEMANA 7a SEMANA 11a SEMANA

Fase de introspecção, pretendia que a minha escolha se tratasse de um objecto do qual tivesse uma relação 
próxima, um objecto que fizesse parte do meu quotidiano de forma a já ter um conhecimento prévio, uma 
vivência. 
De modo a detectar mais fácilmente as suas falhas e os seus potênciais, acrescentando e/ou retirando 
funções. 
Contextualizá-lo em situações diferentes, problemas novas.
O desejo de recriar um objecto que seja útil e que possivelmente faz falta, reformulando-o, melhorando-o, com 
um carácter mais emocional e na procura de um objecto efectivo. 

- Conviver com os amigos (jantaradas, copos, conversas, passear...).

- Momentos a sós, de introspecção em casa ou fora.

- Conferências sobre design.

- Fruição de exposições diversas.

- Feiras - FIL.

- Cinema.

- Música.

- Outros trabalhos para a faculdade (por vezes também dão-nos ideias para o projecto nuclear, ou apenas 

como motivadores para continuar no trabalho, dá-nos outros processos de pensamento.

- Outros.

Fase de planear, este planeamento consiste numa metodologia de trabalho faseada, o trabalho é dividido por 

fases e respectivas datas de entrega, de acordo com o tempo estipulado (até ao final do 1º semestre).

Respectivamente, à maquete de escala com a liberdade de entregarmos na 1ª semana de Janeiro.

Estas fases são constituídas por uma lista de tarefas, material e temas em simultâneo com as especificidades 

do projecto. São faseadas e agrupadas de forma concisa de forma a criar um projecto unânime e uma linha 

guia de todo o processo projectual.

4º PESQUISA
     12/11/2008

Fase de pesquisa, houve uma abordagem de diferentes maneiras, não só analisando os objectos com as 
mesmas funções, mas também objectos que por motivos formais, tecnológicos, materiais (...) possam ter uma 
ligação com o novo objecto.
Trata-se de uma pesquisa diária feita com base em páginas web, alguns livros da àrea, revistas, e outros. 
Visitas a estabelecimentos comerciais e lojas da especialidade (produtos domésticos), comparação de preços, 
formas, dimensões. Assim como, de outros produtos com analogias inspiracionais, formais e técnicas.
Fase conveniente à absorção de cultura, o de ver e ter contacto com coisas novas, ideias, pensamentos.
- Definição de possíveis tecnologias, materiais, processos de fabricação.
- Definição de um público alvo (estudantes universitários), por ser um público propício à utilização de objectos 
novos e inovadores. E com necessidades específicas dos quais estou mais familiarizada, sendo um público do 
qual me insiro e conheço bem. Desta forma, é uma mais valia no sentido de criar um produto inovador, criando 
um objecto exclusivo para estes. De maneira que, o público-alvo nesta fase de pesquisa foi crucial para poder 
demarcar um caminho, um objectivo mais concreto.
Apesar de passar sempre por uma fase de outras deambulações conceptuais que me ajudaram a não 
agarrar-me tanto às primeiras ideias e ser mais flexível a nível de pensamento conceptual.
Fez com que percebesse melhor o meu objectivo ao projectar coisas que á partida não tinham ligação entre 
os mais variados conceitos, compreendendo melhor as falhas e as suas potencialidades.
Briefing, com uma abordagem alargada de forma a não prender-me nas fases seguintes, principalmente na de 
conceito.

CONDICIONANTES
- Perder algum tempo em ideias pouco específicas e fora do meu objectivo inicial. 
- Por vezes perder a noção do caminho que pretendo ir.

FACILITADORES
- Pesquisa diária e arquivada por pastas e temas de interesse.
- Capacidade de organização.
- Compreensão dos objectivos e interesses dos docentes, disciplina e enunciado.
- Gostar daquilo que se faz, sem o "fazer por fazer", "só porque estou e tenho de acabar o curso".
- Recurso a "post-its" a toda a hora, analogias ao universo da cozinha, às pessoas, outras inspirações...

5º CONCEITO
      05/12/2008

Fase de conceptualização, apresentação de ideias conforme o briefing. Fase de muito esboço "desenhar, 

desenhar e desenhar...".

Formalização de uma ideia entre todas com a ajuda da opinião dos docentes da cadeira. Foi importante a 

definição de um público alvo para seguir um pensamento, uma certa linearidade.

Considerações sobre custos, processos produtivos, materiais, legislação.

Apresentação oral.

CONDICIONANTES
- Implicações técnicas que por vezes influenciam a forma do objecto ou uma linha de pensamento inicial, 

principalmente quando se trata de sistemas internos, de como o objecto irá funcionar.

- Bloqueios mentais (gerido com o suporte de pesquisa contextual; por abstracção por momentos do projecto; 

necessidade de ver coisas novas; de estar com os amigos...).

- Falta de ideias concretas, de uma certa linearidade. Por vezes com muitos “voltar atrás”.

- Dificuldade em exprimir em desenho, por vezes, aquilo que tenho em mente.

- Perda de tempo nos "arranjos", "o ficar bonito", perfeccionismo levado ao extremo, quando nem sempre se 

trata do mais importante.

Nas apresentações orais:

- Receio de falar em público.

- Pavor de pensar que posso comecar a confundir e a misturar a informação que quero transmitir, ou mesmo 

de esquecer-me.

FACILITADORES
- "Pensamento verde", na medida em que existe desde a fase de conceptualização, processo de fabrico, 
venda e manutenção, um pensamento económicamente e ambientalmente sustentável.

6º DESENVOLVIMENTO
     19/12/2008

Fase de desenvolvimento, (mais valia de estar sempre a criar post-its por todo o lado), o que faz com que 
raramente me esqueça de alguma coisa).

CONDICIONANTES
- Programa novo, fase de aprendizagem e amadurecimento no programa Rhinoceros.
- O planeamento inicial das datas da entrega deveria ter sido mais alargado de maneira a não ter que ter 
adiado uma entrega.
- Algum tempo dispensado para compreensão do objecto e desenhá-lo em 3D Rhino.
- Má memória.
- Necessidade de descanso.
- Aversão à rotina.
- Falta de paciência, quando apercebo-me de coisas que poderia ter evitado ou feito de outra maneira, mas 
por vezes já não é possível modificar porque a fase encontra-se avançada e não é viável mais um "voltar 
atrás".

FACILITADORES
- Capacidade de trabalhar em qualquer hora, desde que ganhe entusiasmo naquilo que estou a fazer.
- Capacidade de aprendizagem e aperfeiçoamento.
- "Pensamento verde".
- Capacidade de organização e elaboração de ideias - sistematização, metodologia.

7º ENTREGA FINAL
     05/12/2008

Fase de maquetização, e conclusão do exercício.

CONDICIONANTES
- Fiabilidade do produto, até que ponto o produto é bom ou não, se responde ás necessidades. (A meu ver é 

uma falha que se nota em todos os projectos de faculdade é saber até que ponto as coisas funcionam).

- Tempo mais bem aproveitado, racionalizado.

- Segurança (?).

- Duração (?).

- Tempo de ciclo de vida (?).

- Grau de reciclabilidade (?).

- Preço (?).

Aspectos que ficaram pendentes, por serem analisados e estudados convenientemente.

FACILITADORES
- Capacidade de trabalhar em qualquer hora.
- Capacidade de aperfeiçoamento.
- Capacidade de organização e elaboração de ideias - sistematização, metodologia.
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- Pouco tempo na fase inicial para maturação das ideias.

- Poderia ter desenvolvido mais um pouco na forma e nos seus pormenores    

  (guiada pela circuntância, pelo tempo).

CONCLUSÃO

- Outras disciplinas.
- Tempo para os outros (gestão de um tempo qualificado).
- Viver fora de casa.

OUTRAS CONDICIONANTES
- Tomar decisões de forma convicta e objectiva.
- Por vezes, soltar a racionalidade de pensamento e deambular livremente na 
conceptualização das coisas.
- Acreditar mais nos meus projectos, nas minhas ideias, nos meus pensamentos. 
Não duvidar das minhas capacidades, ser mais ambiciosa.
- Buscar cada vez mais diferentes e novas abordagens aos objectos e/ou projectos 
em desenvolvimento.
- “Desenhar, desenhar, desenhar ainda mais!”. 
É um modo seguro e certo de compreensão de ideias de forma concisa e concreta.
- Dedicar mais tempo para a maturação de ideias.
- Melhorar a hierarquização das opções e/ou eliminar.
- Sabe-se que a informação chega em várias alturas e com naturezas diferentes, 
capacidade de filtrar o que realmente é importante dependentemente de cada 
projecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS

PESQUISA CONCEITO DESENVOLVIMENTO FINAL

CONDICIONANTES

Opções limitadas por:

- Escolha dos colegas.

- Objecto acessível (preço, dimensões...). Sem grandes hipóteses de escolha, objecto barato ou que tivesse em    

  casa para poder "destruir", desmontar.

- Apetência e interesse em projectar determinado objecto.



- história / contextualização;

- levantamento e estudo do produto seleccionado;

- produtos existentes no mercado;

- produtos semelhantes;

- outros produtos (inspiração formal, material, 

  funcional, estética...);

- tecnologias aplicáveis;

- público-alvo;

- ergonomia (funções do objecto, divisão por 

  componentes, interface...);

- materiais;

- inspiração;

- briefing

- imagens em suporte A4 

4º PESQUISA  12/11/2008 5º CONCEITO  05/12/2008
                          02/12/2008

6º DESENVOLVIMENTO  19/12/2008 7º ENTREGA FINAL  20/01/2009

TRABALHO INDIVIDUAL – Gestão de Processos de Design
                                                 Processo de design – reflexão crítica e sistemática

MODELO DE SÍNTESE DO PROCESSO EM ESTUDO

- definição de público-alvo;

- questionário ao público-alvo;

- estudo formal - modelo 3D - maqueta de 

  estudo à escala

- desenhos de esquisso (perspectivados, 

  de cor, explodido, cotagem, corte, 

  componentes eléctricos, etc) - desenhos 2D

  e 3D - esboços à mão

- logotipo;

- apresentação do produto;

- apresentação oral

- desenho técnico - desenhos 2D CAD

- desenho explodido descritivo - desenhos 3D CAD 

                                                    lista de materiais e tecnologias

- render - ficheiro 3D Rhino

- ficha técnica - texto em suporte A4

- estudo de packaging - maqueta à escala

- logotipo - imagem em suporte A4

- apresentação do produto - texto + imagens em suporte A4

- folheto promocional - texto + imagens em suporte A4

- memória descritiva conceptual e técnica - texto + imagens em 

   suporte A4

Revisão de todo o Trabalho

- entrega de eventuais melhorias

Maquete de Apresentação 

- maqueta à escala

Jarro Eléctrico
“Workmate” by PHILIPS

Processo em retrospectiva...

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício - Projecto V

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO (familiar, relacional, compreensão, acessível, resposta ao enunciado)

     05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
     05/11/2008

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício - Projecto V

"ÀPARTES INSPIRACIONAIS"
     

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO

    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

1a SEMANA 5a SEMANA 7a SEMANA 11a SEMANA

Fase de introspecção, pretendia que a minha escolha se tratasse de um objecto do qual tivesse uma relação 
próxima, que fizesse parte do meu quotidiano de forma a já ter um conhecimento prévio, uma vivência. 
De modo a detectar mais fácilmente as suas falhas e seus potênciais, acrescentando e/ou retirando funções. 
Contextualizá-lo em situações diferentes, problemas novas.
O desejo de recriar um objecto que seja útil e que faça falta, reformulando-o, melhorando-o, com um carácter 
mais emocional e na procura de um objecto efectivo. 

- Conviver com os amigos (jantaradas, copos, conversas, passear...).

- Momentos a sós, de introspecção em casa ou fora.

- Conferências sobre design.

- Fruição de exposições diversas.

- Feiras - FIL.

- Cinema.

- Música.

- Outros trabalhos para a faculdade (por vezes também dão-nos ideias para o projecto nuclear, ou apenas 

como motivadores para continuar no trabalho, dá-nos outros processos de pensamento.

- Outros.

Fase de planear, este planeamento consiste numa metodologia de trabalho faseada, o trabalho é dividido por 

fases e respectivas datas de entrega, de acordo com o tempo estipulado (até ao final do 1º semestre).

Respectivamente, à maquete de escala com a liberdade de entregarmos na 1ª semana de Janeiro.

Estas fases são constituídas por uma lista de tarefas, material e temas em simultâneo com as especificidades 

do projecto. São faseadas e agrupadas de forma concisa de forma a criar um projecto unânime e uma linha 

guia de todo processo projectual.

4º PESQUISA
     12/11/2008

Fase de pesquisa, houve uma abordagem de diferentes maneiras, não só analisando os objectos com as 
mesmas funções, mas também objectos que por motivos formais, tecnológicos, materiais (...) possam ter uma 
ligação com o novo objecto.
A pesquisa foi feita com bases em páginas web, alguns livros da àrea, revistas, e outros. Visitas a estabeleci-
mentos comerciais e lojas da especialidade (produtos domésticos), comparação de preços, formas, dimen-
sões. Assim como, de outros produtos com analogias inspiracionais, formais e técnicas.
- Definição de possíveis tecnologias, materiais, processos de fabricação.
- Definição de um público alvo (estudantes universitários), por ser um público propício à utilização de objectos 
novos e inovadores. E com necessidades específicas dos quais estou mais familiarizada, sendo um público do 
qual me insiro e conheço bem. Desta forma, é uma mais valia no sentido de criar um produto inovador, criando 
um objecto exclusivo para estes. De maneira que, o público-alvo nesta fase de pesquisa foi crucial para poder 
demarcar um caminho, um objectivo mais concreto.
Apesar de passar sempre por uma fase de outras deambulações conceptuais que me ajudaram a não 
agarrar-me tanto às primeiras ideias e ser mais flexível a nível de pensamento conceptual.
Fez com que percebesse melhor o meu objectivo ao projectar coisas que á partida não tinham ligação entre 
os mais variados conceitos, compreendendo melhor as falhas e as suas potencialidades.
Briefing, com uma abordagem alargada de forma a não prender-me nas fases seguintes, principalmente na de 
conceito.

FALHAS
- Perder algum tempo em ideias pouco específicas e fora do meu objectivo inicial. 
- Por vezes perder a noção do caminho que pretendo ir.

5º CONCEITO
      05/12/2008

Fase de conceptualização, apresentação de ideias conforme o briefing.

Formalização de uma ideia entre todas com a ajuda da opinião dos docentes da cadeira.

Apresentação oral.

FALHAS

- Implicações técnicas que por vezes influenciam a forma do objecto ou uma linha de pensamento inicial, 

principalmente quando se trata de sistemas internos, de como o objecto irá funcionar.

- Bloqueios mentais (gerido com o suporte de pesquisa contextual; por abstracção por momentos do projecto; 

necessidade de ver coisas novas; de estar com os amigos...).

- Falta de ideias concretas, de uma certa linearidade. Por vezes com muitos “voltar atrás”.

Nas apresentações orais:

- Receio de falar em público.

- Pavor de pensar que posso comecar a confundir e a misturar a informação que quero transmitir, ou mesmo 

de esquecer-me.

6º DESENVOLVIMENTO
     19/12/2008

Fase de desenvolvimento, (mais valia de estar sempre a criar post-its por todo o lado), o que faz com que 
raramente me esqueça de alguma coisa).

FALHAS
- O planeamento inicial das datas da entrega deveria ter sido mais alargado de maneira a não ter que ter 
adiado uma entrega.
- Algum tempo dispensado para compreensão do objecto e desenhá-lo em 3D Rhino - programa novo, fase de 
aprendizagem e amadurecimento no programa.
- Má memória.
- Necessidade de descanso.
- Aversão à rotina.

FACILITADORES
- Capacidade de trabalhar em qualquer hora, desde que ganhe entusiasmo naquilo que estou a fazer.

7º ENTREGA FINAL
     05/12/2008

Fase de maquetização, e conclusão do exercício.

FALHAS

- Fiabilidade do produto, até que ponto o produto é bom ou não, se responde ás necessidades. (A meu ver é 

uma falha que se nota em todos os projectos de faculdade é saber até que ponto as coisas funcionam).

- Tempo mais bem aproveitado, racionalizado.

- Segurança (?).

- Duração (?).

- Tempo de ciclo de vida (?).

- Grau de reciclabilidade (?).

- Preço (?).

Aspectos que ficaram pendentes, por serem analisados e estudados convenientemente.
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- Pouco tempo na fase inicial para maturação das ideias.

- Poderia ter desenvolvido mais um pouco na forma e nos seus pormenores    

  (guiada pela circuntância, pelo tempo).

CONCLUSÃO

- Não ter grandes hipóteses de escolha, objecto barato ou que tivesse em    
  casa para poder "destruir", desmontar.
- Outras disciplinas.
- Tempo para os outros (gestão de um tempo qualificado).
- Viver fora de casa.

CONDICIONANTES

PESQUISA CONCEITO DESENVOLVIMENTO FINAL



Brie�ng Escolha do objecto Pesquisa

Análise do Produto
Pesquisa de mercado
Pesquisa de Tecnologica Estudo de conceito

Formalização de conceito
Desenvolvimento e
Pré engineering Logotipo / Packaging

Prótotipo

- História
- Público alvo
- Análise do produto
- Mercado: marcas

- Analogias
- Mercado: marcas
- Análise de mercado
- Análise de materiais
- Novos conceitos

- Pesquisa na internet
- Desmantelamento do 
  objecto

- Pesquisa na internet

- Novo conceito
           - “O que o público
             quer”
- Esboços
- Ideia �nal
 

- Pesquisana internet
- Esboços á mão levantada

- Medidas gerais
- Aspecto �nal
- Estudo de materiais
- Componentes necessários

- Esboços realizados no 
  computador - 3D

- Desenhos técnicos
- 3D e 2D
- Renders
- Explodidas

- Realizado no computador

- Estudo do logotipo
- Cores
. Packaging
- Marketing/
folheto promocional

- Material a usar
- Prototipo - objecto
         - embalagem

- Di�culdade e 
indecição na escolha 

do objecto a 
trabalhar

- Pesquisa e tratamento de informação da 2ª fase na 
fase de analise do produto, criou alguma repetição nos 

cadernos entregues 

Caderno Caderno Cartaz

- Realização de poucos 
esboços

- Chegada á ideia �nal muito 
rápidamente partido logo 

para a fase seguinte - Vantagem de ter noção das 
medidas reais, logo sei 

com o que posso contar.

Caderno

- Deixei de lado o lápis e 
começei logo a trabalhar 

no computador

Caderno

- Devido ao desenvolvimento 
directo no computador, 
tinha esta fase já muito

desenvolvida

Caderno

- Devido a ter conseguido 
entregar tudo a horas tive 

bastante tempo para a 
realização desta fase

-Como nesta fase estava de
 férias deixei tudo para a 

 última hora tendo o 
 prototipo do produto �cado 
 com algumas imprefeições 
 que devido ao tempo que 

 tive não deveriam de existir. 

- objecto já 
existente

- Lançamento 
 do trabalho

m
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realizado no computador

Final

Maquete 3D

- Realizado no computador - Realizado no computador - Realizado á mão

Cartaz

- Recolha de objecto 
 velho em casa

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 d
o 

pr
oj

ec
to

- Desenvolvi a ideia 
directamente no 

computador limitando-me
 por vezes um pouco 

- Resumo do resultado �nal, 
recolhido da informação 

tratada até então

- Primeira ideia resultou 
bem tendo sido essa

e �nal 

- Se a primeira ideia resultou
caso tivesse desenvolvido 
mais, poderia ter tido um
resultado ainda melhor

- Resumo do trabalho 
 efectuado até então
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fase �nal
lógotipo/packaging 

desenvolvimento e pré engineering

análise do produto
análise do mercado

estudo de conceito
formalização de conceito

pesquisa tecnologia

CALENDARIO INICIAL

prótotipo
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formalização de conceito

CALENDARIO FINAL

fase �nal
lógotipo/ packaging 

desenvolvimento e pré engineering

análise do produto
análise do mercado

estudo de conceito
formalização de conceito

pesquisa tecnologia

 No decorrer da disciplina de projecto, foi-nos proposta a criação de um electrodoméstico que tinha como ponto de partida a escolha de 
um produto já existente que iria servir de base ao nosso produto. Pretendia-se a identi�cação e interpretação do objecto através das peças que 
constituem a essência do seu funcionamento mecânico e/ou electrónico, atrases da decomposição do mesmo, retirando todos os componentes 
que tenham uma função de cobertura e interface com o utilizador.

 Na fase inicial deparei-me com alguns problemas no que diz respeito á escolha do produto a trabalhar, pois tendo em conta que o objec-
tivo seria desmontar todo o aparelho, quis limitar a minha escolha a electrodomésticos velhos que teria em casa. Numa primeira recolha os objec-
tos que seleccionei não me agradavam, tendo mais tarde encontrado um que me agradou recomeçando todo o trabalho do zero.

 Devido a esta indecisão quanto ao objecto a trabalhar perdi cerca de uma semana em relação aos meus colegas de turma, e para não 
perder mais tempo e me organizar segui o concelho dos professores, e elaborei de um plano de execução do projecto, que consistia na divisão do 
processo de trabalho em fases, e o tempo que a principio iria demorar em cada fase limitando o tempo a cada uma.

 Ao longo de todo o processo de trabalho o meu calendário sofreu alterações, tendo no �m do projecto um calendário com tempos 
diferentes dos inicialmente estipulados. 

“Interface do produto”

ANÁLISE DO PROCESSO DO PROJECTO DE DESIGN

 Em jeito de conclusão e agora já com algum distanciamento posso dizer que foi um trabalho com o qual não tive grandes problemas, a não ser na fase inicial a quando da escolha do objecto a trabalhar, pois após o ter escolhido 
não surgiram grandes percalços pelo caminho, tendo sido a realização do calendário essencial a isso, visto que me ajudou a organizar, não me permitindo dispersar e me perder nas diversas fases essenciais á realização do projecto. Apesar 
de ter prolongado todos os prazos estipulados inicialmente para cada fase, não considero que seja grave pois futuramente vai ser de grande ajuda para perceber onde é que necessito de mais tempo para a realização de um projecto.

CONCLUSÃO



Brie�ng Escolha do objecto Pesquisa

Análise do Produto
Pesquisa de mercado
Pesquisa de Tecnologica Estudo de conceito

Formalização de conceito
Desenvolvimento e
Pré engineering Logotipo / Packaging

Prótotipo

- História
- Público alvo
- Análise do produto
- Mercado: marcas

- Analogias
- Mercado: marcas
- Análise de mercado
- Análise de materiais
- Novos conceitos

- Pesquisa na internet
- Desmantelamento do 
  objecto

- Pesquisa na internet

- Novo conceito
           - “O que o público
             quer”
- Esboços
- Ideia �nal
 

- Pesquisana internet
- Esboços á mão levantada

- Medidas gerais
- Aspecto �nal
- Estudo de materiais
- Componentes necessários

- Esboços realizados no 
  computador - 3D

- Desenhos técnicos
- 3D e 2D
- Renders
- Explodidas

- Realizado no computador

- Estudo do logotipo
- Cores
. Packaging
- Marketing/
folheto promocional

- Material a usar
- Prototipo - objecto
         - embalagem

- Di�culdade e 
indecição na escolha 

do objecto a 
trabalhar

- Pesquisa e tratamento de informação da 2ª fase na 
fase de analise do produto, criou alguma repetição nos 

cadernos entregues 

Caderno Caderno Cartaz

- Realização de poucos 
esboços

- Chegada á ideia �nal muito 
rápidamente partido logo 

para a fase seguinte - Vantagem de ter noção das 
medidas reais, logo sei 

com o que posso contar.

Caderno

- Deixei de lado o lápis e 
começei logo a trabalhar 

no computador

Caderno

- Devido ao desenvolvimento 
directo no computador, 
tinha esta fase já muito

desenvolvida

Caderno

- Devido a ter conseguido 
entregar tudo a horas tive 

bastante tempo para a 
realização desta fase

-Como nesta fase estava de
 férias deixei tudo para a 

 última hora tendo o 
 prototipo do produto �cado 
 com algumas imprefeições 
 que devido ao tempo que 

 tive não deveriam de existir. 
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- Lançamento 
 do trabalho

m
et

od
o

en
tr

eg
a

an
ál

is
e 

   
 +

   -

realizado no computador

Final
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Cartaz

- Recolha de objecto 
 velho em casa
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- Desenvolvi a ideia 
directamente no 

computador limitando-me
 por vezes um pouco 

- Resumo do resultado �nal, 
recolhido da informação 

tratada até então

- Primeira ideia resultou 
bem tendo sido essa

e �nal 

- Se a primeira ideia resultou
caso tivesse desenvolvido 
mais, poderia ter tido um
resultado ainda melhor

- Resumo do trabalho 
 efectuado até então
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fase �nal
lógotipo/packaging 

desenvolvimento e pré engineering

análise do produto
análise do mercado

estudo de conceito
formalização de conceito

pesquisa tecnologia

CALENDARIO INICIAL

prótotipo
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formalização de conceito

CALENDARIO FINAL

fase �nal
lógotipo/ packaging 

desenvolvimento e pré engineering

análise do produto
análise do mercado

estudo de conceito
formalização de conceito

pesquisa tecnologia

 No decorrer da disciplina de projecto, foi-nos proposta a criação de um electrodoméstico que tinha como ponto de partida a escolha de 
um produto já existente que iria servir de base ao nosso produto. Pretendia-se a identi�cação e interpretação do objecto através das peças que 
constituem a essência do seu funcionamento mecânico e/ou electrónico, atrases da decomposição do mesmo, retirando todos os componentes 
que tenham uma função de cobertura e interface com o utilizador.

 Na fase inicial deparei-me com alguns problemas no que diz respeito á escolha do produto a trabalhar, pois tendo em conta que o objec-
tivo seria desmontar todo o aparelho, quis limitar a minha escolha a electrodomésticos velhos que teria em casa. Numa primeira recolha os objec-
tos que seleccionei não me agradavam, tendo mais tarde encontrado um que me agradou recomeçando todo o trabalho do zero.

 Devido a esta indecisão quanto ao objecto a trabalhar perdi cerca de uma semana em relação aos meus colegas de turma, e para não 
perder mais tempo e me organizar segui o concelho dos professores, e elaborei de um plano de execução do projecto, que consistia na divisão do 
processo de trabalho em fases, e o tempo que a principio iria demorar em cada fase limitando o tempo a cada uma.

 Ao longo de todo o processo de trabalho o meu calendário sofreu alterações, tendo no �m do projecto um calendário com tempos 
diferentes dos inicialmente estipulados. 

“Interface do produto”

ANÁLISE DO PROCESSO DO PROJECTO DE DESIGN

 Em jeito de conclusão e agora já com algum distanciamento posso dizer que foi um trabalho com o qual não tive grandes problemas, a não ser na fase inicial a quando da escolha do objecto a trabalhar, pois após o ter escolhido 
não surgiram grandes percalços pelo caminho, tendo sido a realização do calendário essencial a isso, visto que me ajudou a organizar, não me permitindo dispersar e me perder nas diversas fases essenciais á realização do projecto. Apesar 
de ter prolongado todos os prazos estipulados inicialmente para cada fase, não considero que seja grave pois futuramente vai ser de grande ajuda para perceber onde é que necessito de mais tempo para a realização de um projecto.

CONCLUSÃO



30 Setembro

Análise do livro

Pesquisa sobre o tema

Análise de livros no geral

+
+

_

Leitura

Livros | Internet

Livros

Apesar de ter consultado 
bastantes livros técnicos sobre 
paginação, deveria ter feito uma 
pesquisa mais abrangente, 
independentemente do tema ser 
mais ou menos parecido com o 
do livro proposto, pois, acho que 
me faltou cultura material.

7 Outubro

Escolhi um formato quadrado, com 21 cm 
de lado. Foi uma má escolha, pois 
desprezei o mais importante do livro, as 
imagens. A grelha foi a etapa em que 
demorei mais tempo, pois agarrei-me a 
uma ideia que não estava a funcionar e foi 
di�cil libertar-me dela. As imagens tinham 
que ter um papel de maior destaque e na 
grelha pensada inicialmente elas seriam 
sempre bastante pequenas. A alteração 
da grelha foi inevitavel.

Apresentação em Powerpoint

Escolha do formato

Escolha da grelha

Escolha de elementos grá�cos

Escolha de elementos de texto

_
_

+
+

Livros | Maquete

Livros | Esboços

Livros

Livros

23 Outubro

Esta parte correu bastante bem, 
apena algumas imagens não 
foram bem resolvidas, umas por 
falta de tempo, outras por falta 
de conhecimento. No entanto, 
a versão que entreguei 
melhorada em exame já tem 
estas questões resolvidas. 

Passar texto para grelha

Passar imagens para grelha

+
_

InDesign

InDesign

30 Outubro

Com a capa repeti o erro que 
cometi com a grelha. Apesar de a 
ideia inicial não estar a resultar 
como queria, não a abandonei, 
e mais tarde, por falta de tempo, 
já não tive oportunidade de 
melhorar. O tempo gasto com a 
capa fez-me falta para trabalhar os 
separadores, que não tinham união.

Conceber páginas o�-grid

Conceber capa

Conceber separadores

+
_

_
Illustrator

Illustrator

Esboço | InDesign

11 Novembro

O facto de ter escolhido um formato 
com 21 cm de lado fez com que 
tivesse problemas na altura de 
imprimir, pois não contei com as 
margens da impressora, e como 
tinha imagens a morder estas 
�caram cortadas. Como tal, a 
maquete foi apresentada com um 
formato de 20 cm de lado. Para 
exame foi escolhido outro formato. 

Apresentação oral  da maquete

InDesign
Maquete de apresentação _

Fase Inicial

Fase de Desenvolvimento

Fase Final



Fase Inicial

Na fase inicial é muito importante que faça 
uma boa pesquisa. Tenho de ter a mente 
aberta para explorar todas as oportuni-
dades que o tema ofereça. De uma ideia 
nasce sempre outra. Outra das de�ciências 
do meu processo, é não pensar nas 
consequências a longo prazo das decisões 
que tomo nesta fase, quer seja nas 
especi�cações técnicas (como no caso do 
formato que escolhi que me deu problemas 
na impressão), quer seja a nível conceptual, 
que depois me pode fazer voltar atrás. 

Pesquisa o mais abrangente possivel

Pensar nas consequencias das decisões
tomadas nesta fase

Fase Desenvolvimento

Na fase de desenvolvimento, tenho o 
mesmo problema que na fase inicial, 
quando se refere ao �car presa a ideias que 
não consigo que resultem, em vez de tentar 
fazer coisas diferentes. 
A questão do tempo mal distribuído entre 
as várias etapas do trabalho afectam 
principalmente na fase de desenvolvimento.

Não �car agarrado a uma ideia

Gerir o tempo entre etapas

Fase Final

Na fase �nal, tenho de fazer uma 
pesquisa sobre os meios de suporte 
físico que o trabalho requer, neste 
caso, ter-me-ia feito falta saber 
mais sobre diferentes tipos de 
papel, e acabamentos possíveis. 

Meios de suporte físico do trabalho

Ter tempo para imprevistos na impressão

Novo Processo



Entrega_12 Novembro

Plano de Trabalho

> o plano inicial sofrera alterações mais do que uma 
vez ao longo do projecto;
  
> a pesquisa tecnológica deveria ter sido mais alargada, 
mas devido ao tempo �cou um pouco super�cial; 

 foi completada mais à frente no processo do trabalho 
pois era necessária informação especí�ca e detalhada 
sobre ventoinhas eólicas.

> Escolha do produto:

     1_limitada, colegas de turma já tinham
          escolhido o objecto que eu queria (secador),  

     2_os produtos que tinha para poder desmon-
          tar era um secador e a ventoinha.

> toda esta fase de entrega foi alterada para o dia do 
exame, pois neste dia entreguei desenhos técnicos e 
especi�cações tecnológicas que tinham faltado na 
entrega anterior.
  

> o estudo do packaging foi realizado só no �m do 
trabalho, apresentado no dia do exame;
  
> não consegui ao longo do trabalho encontrar espaço 
para pensar e realizar produtos para a expansão da 
gama da minha ventoinha eólica, deste modo, esta 
parte do trabalho �cou por realizar.

> os desenhos técnicos �caram incompletos, 
esqueci-me de alguns pormenores importantes, os 
quais só me lembrei depois de ter entregue o trabalho 
�nal;

> a perspectiva explodida do meu produto não foi 
realizada por falta de tempo, em vez disso apresentei 
um corte do objecto em que os elementos vinham 
especi�cados e descritos;

> nesta fase apresentei apenas uma maqueta de estudo 
formal, sem grandes detalhes, esta maqueta pretendia 
certi�car que as pás da minha mini ventoinha eólica 
funcionavam como era suposto.

Pensamento > Illustrator

Observação > Esboços > 
Fotogra�a > Indesign

Internet > Livros 
> Indesign

Internet > Indesign

Esboços > Illustrator 
> Indesign

 > Illustrator

Internet > Indesign

Portfólio Ilustrado

Análise do Produto

Análise do Mercado

Pesquisa Tecnológica

Entrega_25 Novembro

Pesquisa Tecnológica

Portfólio Ilustrado

Painel A2

Maqueta escala real

Estudo de Conceitos

Formalização de Conceitos

 > Illustrator

CAD > Rhinoceros 
> Illustrator

Entrega_16 Dezembro

Desenvolvimento

Portfólio Ilustrado

Portfólio Ilustrado

Apresentação do Projecto

 > Illustrator Maqueta de Estudo

 > Illustrator

CAD > Illustrator

Entrega_19 Dezembro

Promoção do Produto

Portfólio Ilustrado

Relatório  Especi�cações

Confronto  Produto Original

Por má gestão do tempo todo o 
trabalho foi penalizado:

> indecisão formal na escolha do conceito;

> preocupação técnica muito especí�ca;

> atraso nas outras disciplinas;

> Consciência Ecológica

> Troca de ideias com colegas e professores

> Informação Técnica:

     _Informação muito vasta e difícil de proces-
        -sar sem conhecimentos especí�cos de 
        engenharia (e�ciência das hélices, ...) 

> Indecisões Formais

> Carga de trabalho acumulado das outras  
     disciplinas.

> Falta de domínio no programa Rhinoceros. 

> Di�culdade com os programas.

> Não conseguir trabalhar com atenção a
     partir das 2h da manhã.

> Carga de trabalho acumolado das outras  
     disciplinas.

> Stress pré-entrega �nal.

> Não conseguir trabalhar com atenção a
     partir das 2h da manhã. 

> no dia do exame entreguei práticamente tudo o 
que não tinha entregue nas fases anteriores.
  

 > O�cinas

Entrega_20 Janeiro

Promoção do Produto

Maqueta escala real

Confronto  Produto Original

> Carga de trabalho acumolado das outras  
     disciplinas.

> Pressão �nal de entrega de trabalho. 

Pensamento > Esboços 
> Illustrator

Folha A4

> o plano de trabalho correu mal pois não tinha 
muita noção do tempo que iria perder em cada 
uma das fases.

> a formalização de conceitos foi difícil de gerir 
porque tinha de dar bastante importância a 
informação de engenharia que era bastante 
complicada de desvendar e compreender;

      _ bastante indecisão em tomadas de decisão.

> no desenvolvimento tive problemas porque 
não consegui lembrar-me de todos os 
pormenores do meu objecto, logo, o produto não 
desenvolveu até ao ponto que era suposto;

> a promoção do produto correu mal única e 
exclusivamente porque não tive tempo de o 
concretizar, apesar de já ter ideias de�nidas;

> o confronto com o produto original correu mal 
única e exclusivamente porque não tive tempo 
de o concretizar.



Entrega_3 semanas

Plano de Trabalho

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

Pensamento > Illustrator

Observação > Esboços > 
Fotogra�a > Indesign

Internet > Livros 
> Indesign

Internet > Indesign

Esboços > Illustrator 
> Indesign

 > Illustrator

Internet > Indesign

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

A de�nir 
consoante o 

trabalho ou o 
que nos é 
solicitado. 

Análise do Produto

Análise do Mercado

Pesquisa Tecnológica

Entrega_1 mês

Pesquisa Tecnológica

Estudo de Conceitos

Formalização de Conceitos

 > Illustrator

CAD > Rhinoceros 
> Illustrator

Entrega_3 semanas

Desenvolvimento

Apresentação do Projecto

 > Illustrator Maqueta de Estudo

 > Illustrator

CAD > Illustrator

Entrega_2 semanas

Promoção do Produto

Relatório  Especi�cações

Confronto  Produto Original

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

> Outputs dependentes do tipo de trabalho:

    _ complexidade;

    _ estado de espírito;

    _ personalidade;

     _ ... 

> convém planear um trabalho para que as 
tarefas estejam programas e especi�cadas de 
modo a não me perder .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .

> Normalmente é necessário aprofundar a 
pesquisa tecnológica para especi�car melhor um 
conceito, tal como, resolver os seus problemas 
técnicos.

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> O tempo pode variar consoante a 
complexidade do produto a projectar .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .

> Os programas e técnicas utilizadas podem 
variar de trabalho para trabalho consoante o que 
nos é solicitado .
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280 cm
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SIZE: 
           BIG 51X51X38

           MEDIUM 47X47X 34,2
           
           SMALL 40X40X27

          
           PUPPY  20X20X13
           
           DOLLY  14X14X 8

      

           

15 cm

18cm

RICERCA DELLE PROBLEMATICHE E 
DEL TEMA

de�nizione delle misure standard per il modello prodotto e per le eventuali alternative
problemi speci�ci della rappresentazione ed eventuale scelta di altre misure accessorie

       TUESDAY       MONDAY THURSDAY  WEDNESDAY        FRIDAY
COMUNICAZIONE
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TECNICI
PROTOTIPAZIONE



Processo de design - re�exão crítica e sistemática
Projecto “Interface do Produto” 

3 Nov 2008 - 21 Jan 2009

Faculdade de Arquitectura da UTL
Arquitectura do Design

Gestão de Processos de Design
Sara Garcia
13 Abr 09

Acções

Análise do brie�ng

Elaboração do plano de trabalho

Escolha do produto (ponto 1 do brie�ng)

Desenhos do produto seleccionado

Fotogra�as do produto

Utilização do produto por um agente externo

 Leitura do manual de instruções

Recolha de imagens na internet ao “acaso”

Recolha de imagens por temas

Elaboração do layout do caderno

Recolha de imagens para “encher”

De�nição de um público-alvo

 De�nição de um conceito geral

De�nição de objectivos

Realização de esboços com um objectivo funcional

De�nição dos componentes do produto

Realização de um inquérito

Desenho do mecanismo com base no levantamento

Desenho de vistas por cima do desenho anterior

Desenho mais livre, centrado na forma do objecto

Desenvolvimento de um 2º objecto, apêndice do primeiro

Pesquisa em revistas para desenvolvimento do ponto anterior

Desenho de 2 conceitos, com 2 vistas e 1 perspectiva cada

Selecção de cores e materiais

Escolha de um conceito

Pesquisa de marcas

Escolha da marca em que o produto se insere

Realização do painel

Preparação da apresentação oral

Apresentação oral

Realização do caderno

Decisão de abdicar de um dos componentes

Alteração na escolha da marca

Pesquisa tecnológica (peças existentes no mercado)

Desenho do mecanismo em cad

Desenho em cad de 2 vistas a partir do desenho à mão

Elaboração de um modelo de estudo em PS

Desenho em cad dos outros componentes

Melhoramento da forma

Melhoramento da tecnologia

Modelação virtual em Rhinoceros

Renderização virtual

Elaboração dos desenhos técnicos (cotas, espessuras, escala)

Criação do logótipo

Elaboração do caderno

Elaboração do painel

Discussão de tecnologias/materiais com um docente

Alteração dos materiais e acabamentos

Estudo da forma dos botões

Alteração na forma

Adição de informação de interface ao produto

Nova modelação virtual em Rhinoceros

Renderização virtual

Elaboração de desenhos técnicos

Pesquisa de embalagens existentes da marca escolhida

Pesquisa de sistemas de embalagem (livro+CD)

Elaboração do packaging (formato)

Elaboração do packaging (grá�co)

Elaboração do caderno

Elaboração da maqueta de apresentação

Entregas

Caderno A4

Levantamento do produto
    Características gerais
    Desenhos de conjunto
    Relatório de utilização
Pesquisa
    Histórica
    Mercado
    Tecnológica
    Analogias
    Ergonómica
Público-alvo
Proposta de conceito

Caderno A4

Público-alvo
Conceito
Pesquisa
    Marcas
Mecanismo
Esboços
Proposta �nal

Painel A2

Público-alvo
Conceito
Mecanismo
Proposta �nal
Marca

Apresentação oral

Caderno A4

Memória descritiva
    Marca
    Imagem
    Produto
Desenhos técnicos
    Desenho conjunto
    Desenho de componentes
Rendering virtual

Painel A2

Marca
Imagem
Produto
Renders

Caderno A4

Produto original
Pesquisa (resumo)
Conceito
Público-alvo
Marca
Mecanismo
Esboços (resumo)
Produto �nal
    Memória descritiva técnica
    Imagem
    Packaging
Desenhos técnicos
    Desenho conjunto
    Desenho de componentes
    Embalagem
Rendering virtual

Fases

Previsto: 11/11/08

Início: 3/11/08

Previsto: 18/11/08
Entrega: 18/11/08

Previsto: 2/12/08
Entrega: 16/12/08

Conceito

Pesquisa

Levantamento

Brie�ng

Desenvolvimento

Previsto: 19/12/08
Entrega: 21/01/09

Maqueta

Previsto: 21/01/08
Entrega: ----

Positivo

Ajudou a elaborar o plano

Permitiu balizar o projecto no tempo

Listagem e escolha rápidas

Base de desenvolvimento do projecto

Aprofundamento de conhecimentos

Listagem das tarefas e elaboração de conclusões

Aprofundamento de conhecimentos

Primeiro contacto com o mercado existente

Formulação de um índice

Layout de todo o trabalho, base para pesquisa

Informação adicional que se revelou importante

Focar as pessoas

Reduz o leque de opções

Cria uma linha de raciocínio para todo o projecto

Geração de hipóteses em diferentes aspectos

Estruturação do projecto

Averiguação de problemas e soluções

Racionalização e cumprimento do conceito de�nido

Desenho à escala real

Abertura da mente a novos campos mais latos

Útil para quem sabe aplicar num projecto futuro

Pesquisa de sistemas em objectos diferentes

Dois objectos enquadrados nos objectivos traçados

Pensado em conjunto com o surgimento da ideia

Eleição de um objecto para desenvolver

--

Cumprimento de um dos requisitos do brie�ng

Foi efectuado um ponto de situação

Registo de falas e de gestos; 3 ensaios

Debate ajudou a esclarecer pontos importantes

Boa esquematização dos esquissos

O componente não encaixa com o produto principal

Marca combina com a lógica do produto

Aprofundamento de conhecimentos do mecanismo

Já tinha o trabalho feito à mão (ponto 18)

Base mais rigorosa para a elaboração do modelo

Bastante útil para ponderar o dimensionamento

Algum trabalho já existia à mão (ponto 4)

Projecto ganha contornos de credibilidade

Idem

Aprendizagem do programa em questão

Idem

Processo rápido resultado de bom conhecimento

Bem fundamentado, na lógica do produto e marca

Aproveitamento do layout dos cadernos anteriores

Idem

Transmissão de conhecimentos úteis

Adaptação do produto à realidade produtiva

Adaptação do produto ao homem

Resultado prático dos pontos 45 e 47

Comunicação com o utilizador

Mais perfeita, fruto da aprendizagem no ponto 40

Melhoramento substancial do ponto 41

--

Enquadramento com as embalagens da marca

Recolha de informação útil para o futuro

Realizado a partir de uma embalagem existente

Elaborado o mais realista possível

Resumo da informação de todas as fases

Aprendizagem no campo da maquetização

Suporte

Input

Papel/Illustrator

--

Papel c/ régua

Photoshop

--

--

Input- Net

Input- Net

InDesign

Input- Net

Pensamento

Pensamento

Pensamento

Papel

Pensamento

Output

Papel vegetal

Papel

Papel

Papel

Input - Revistas

Papel

Pensamento

Pensamento

Input- net

Pensamento

Illustrator

Papel/verbal

Output

InDesign

Pensamento

Pensamento

Input- net

AutoCAD

AutoCAD

Roofmate (PS)

AutoCAD

AutoCAD

AutoCAD

Rhinoceros

Rhinoceros

AutoCAD

Illustrator

InDesign

Illustrator

Input- Docente

--

Experimentação

AutoCAD

AutoCAD

Rhinoceros

Rhinoceros

AutoCAD

Input- Mercado

Input- Livro+CD

Illustrator

Illustrator

InDesign

Roofmate (PS)
Aquaplast

Negativo

Não realização alguns objectivos mencionados

Renovado 3 vezes pelo não cumprimento de prazos e falta de informação

A escolha teve como base constrangimentos alheios ao projecto

O método usado não foi o melhor

Não foram devidamente aproveitadas

Deveria ter sido aplicado o teste a mais “cobaias”

Informação algo insu�ciente

Falta de organização, desperdício de tempo

Por não existir layout houve imagens extra e imagens em falta

Apareceu um pouco tardiamente

Esta etapa poderia ter sido evitada

Não teve por base qualquer pesquisa

O que pode ser algo limitador

Objectivos irrealistas que não vieram a ser cumpridos na totalidade

Afunilamento de ideias logo no início do processo criativo

Um dos componentes (ver ponto 21) não viria a ser realizado

Realizado a um público reduzido e pouco diversi�cado

Desenho do interior do objecto de�nido e fechado

Condicionamento do projecto numa fase precoce

Processo forçado de modo a criar um 2º conceito, pouco desenvolvido

Não concretizado por falta de tempo, perca de tempo precioso

O mesmo do ponto anterior

Formal e funcionalmente parecidos

Escolha de materiais ainda não �nal

O conceito continha duas peças com linguagens diferentes

--

Escolha sem qualquer base de pesquisa nem coerência com o produto

Efectuado antes do caderno

Ensaios sem público

Parte comunicativa do projecto menos boa

Efectuado 11 dias depois do painel e da data prevista de entrega

Abdicação de uma ideia simplesmente por falta de tempo/gestão

Regresso à primeira ideia que não deveria nunca ter sido alterada

Não foi encontrado o que se procurou

Deveria ter sido realizado em cad logo no ponto 18

Pouco rigor

Poderia ter sido aproveitado para uma re�exão mais alongada

Os componentes resultaram em cópias quase exactas do produto original

Realizado em pouco tempo; pouco re�ectido

Idem

O pouco conhecimento e o tempo escasso conduziu a um fraco resultado

Muito fraca fruto do pouco conhecimento

O pouco tempo conduziu a erros de cotas e de espessuras

Lettering muito pouco cuidado

Por falta de tempo a informação peca por escassa

Idem

Deveria ter sido efectuado no princípio da fase de desenvolvimento

Idem

Sem pesquisa aprofundada de estudos antropométricos

Sem con�rmação de suporte físico

A informação pode não ser apreendida por todos

Imperfeições na forma, fruto do conhecimento super�cial do programa

A não inclusão dos elementos grá�cos (ex. logo)

--

Não foi possível a recolha de imagens (apenas suporte visual)

A informação fornecida algo incompleta

Realizado a partir de uma embalagem existente

Problemas com a impressão

Pouca importância dada a esta fase

Não concluída por falta de tempo
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Brie�ng
Apresentação de um problema

Modelo de “síntese” do novo processo

Pesquisa
Procura de soluções existentes 
no mercado

Objectivo
O objectivo será a solução que não 
existe no mercado

Conceitos
Desenho de diferentes soluções que 
se inserem no objectivo traçado

Conceito
Escolha de uma solução

Desenvolvimento
Adptação da solução à realidade

Imagem do produto
Desenhos técnicos
Modelização virtual
Maqueta de apresentação

Pesquisa tecnológica

Pesquisa mercado
Realização de inquérito

Pesquisa inspirações
Pesquisa variada

Sketches
Vsitas e prespectiva de 1 conceito
Modelo de estudo

Resumo da pesquisa
De�nição do público-alvo
De�nição de conceito

Proposta �nal
Solução ao brie�ng
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análise e enunciação do problema   

1- ESTUDO DO BRIEFING

Pesquisa inicial

Análise de mercado

Análise do produto

Conceito “guia”

Afunilamento das ideias iniciais

De�nição características produto

Interacção com o utilizador

Inserção no contexto socio-cultural

Requisitos de funcionamento

De�nição do conceito

Brainstorming 

4 - DESENVOLVIMENTO

Sistema operativo de�nido

Forma de�nida

Cores e materiais

Escolha do Produto

caracteristicas do mercado para 
este tipo de produtos

decisão entre 2 hipóteses    

Estudo do Brie�ng

opinião prof.  

de mercado

histórica

utilização

analogias 

inspiracional

sistema operativo

materiais

componentes

interface 

caracteristicas de funcionamento

resultados

análise de boas soluções

identi�cação de problemas 

estudo de funcionamento

1ª ideias de desenvolvimento de 
conceito-guia

pesquisa inspiracional e de analogias

pesquisa de caracteristicas de 
produto a ter em conta

internet  

desenhos de estudo
com apontamentos  

caderno de pesquisa  

di�culdades na compreensão
do sistema operativo 

opinião de 
engenheiro  

internet
visita a lojas  

internet
livros  

pesquisa inspiracional 
prematura, não foi utilizada

pesquisa muito geral e 
alargada para “encher a cabeça”

di�culdades na compreensão
do enunciado

opinião prof. e colegas  planeamento objectivos
e prazos  

apontamento de qualidades/potencial  decisão tomada

2 - PROCURA DE CONCEITO

desenhos de estudo
com apontamentos  

esquissos e 
apontamentos

teorização

Análise e aprofundar 
da pesquisa inicial

Pesquisa direccionada

pesquisa de tecnologias e materiais 
possiveis ou relacionados

e de solução aos requisitos funcionais 
e ás caracterisitcas do produto

pesquisa de objectos formalmente 
relacionáveis ao conceito

Pesquisa Particular

Escolha e análise 
do público-alvo

necessidades do utilizador 

conclusões do questionário  

realização de questionário

conclusões do questionário
opinião de colegas e prof.

memória descritiva (teoria)
esquissos e desenhos exploratórios
do conceito teórico  

3 - FORMALIZAÇÃO DO CONCEITO

De�nição de interface estudo e esquemas de decisão do 

interface 

estudos de ergonomia 

De�nição da forma

Estudo de sistemas opera-
tivos e de materiais

desenhos formais

internet
livros
Prof.  

estudo de sistemas em conjunto com

a de�nição formal

realização de modelo 
á escala natural

solução + conceptual      solução + funcional decisão  opinião prof

recorrer ao prof de tecnologias

constrangimentos de�nidos

constrangimentos de�nidos

desenhos técnicos
3D’s



análise e enunciação do problema   

1- ESTUDO DO BRIEFING

Pesquisa inicial

Análise de mercado

Análise do produto

Conceito “guia”

Afunilamento das ideias iniciais

De�nição características produto

Interacção com o utilizador

Inserção no contexto socio-cultural

Requisitos de funcionamento

De�nição do conceito

Brainstorming 

4 - DESENVOLVIMENTO

Sistema operativo de�nido

Forma de�nida

Cores e materiais

Escolha do Produto

caracteristicas do mercado para 
este tipo de produtos

                      3 hipóteses    

Estudo do Brie�ng

opinião prof.
gosto pessoal  

de mercado

histórica

utilização

analogias 

inspiracional

sistema operativo

materiais

componentes

interface 

caracteristicas de funcionamento

resultados

análise de boas soluções:

FUNCIONAL

identi�cação de problemas 

estudo de funcionamento

relação com o utilizador

1ª ideias de desenvolvimento de 
conceito-guia

pesquisa inspiracional e de relação 
entre analogias

pesquisa de caracteristicas de 
produto a ter em conta

internet  

desenhos de estudo
com apontamentos  

caderno de pesquisa  

di�culdades na compreensão
do sistema operativo 

opinião de 
engenheiro  

internet
visita a lojas  

pesquisa efectuada
experiência pessoal  

altura de pesquisa intensa e
de grande introspecção e 
frustração 

pesquisa inspiracional 
prematura, não foi utilizada

pesquisa muito geral e 
alargada para “encher a cabeça”

di�culdades na compreensão
do enunciado

indecisão grave 

opinião prof. e colegas  planeamento objectivos
e prazos  

apontamento de qualidades/potencial  decisão tomada baseada no potencial do produto

2 - PROCURA DE CONCEITO

análise de boas soluções: 

CONCEPTUAL

identi�cação de problemas 

estudo de funcionamento

relação com o utilizador
desenhos de estudo
com apontamentos  

esquissos e 
apontamentos

teorização

Análise e aprofundar 
da pesquisa inicial

Pesquisa direccionada
á procura de conceito

pesquisa de tecnologias e materiais 
possiveis ou relacionados

e de solução aos requisitos funcionais 
e ás caracterisitcas do produto

pesquisa de objectos formalmente 
relacionáveis ao conceito

Pesquisa Particular 
de formalização

Escolha e análise 
do público-alvo

necessidades do utilizador 

conclusões do questionário  

realização de questionário

conclusões do questionário
opinião de colegas e prof.

memória descritiva (teoria)
esquissos e desenhos exploratórios
do conceito teórico  

3 - FORMALIZAÇÃO DO CONCEITO

De�nição de interface estudo e esquemas de decisão do 

interface 

estudos de ergonomia 
conceito

De�nição da forma

Estudo de sistemas opera-
tivos e de materiais

desenhos formais

internet
livros
Prof.  

estudo de sistemas em conjunto com

a de�nição formal

realização de modelo 
á escala natural

solução + conceptual      solução + funcional decisão  

desenhos de�nidos vistas, cortes e perspectivas com utilizador - manual
desenhos de�nidos vistas, cortes, sistema e componentes e 3 d’s - computador  

opinião prof

recorrer ao prof de tecnologias

recorrer ao prof de tecnologias
sempre que necessário

di�culdades de resposta aos 
constragimentos e elaboração do 
sistema operativo

péssima gestão do tempo geral
de todo o processo de design

di�culdades de realização de 
3d por falta de conhecimentos

constrangimentos de�nidos

necessidades de validar/racionalizar

ideias - ver que ideias podem resultar

má decisão acerca do produto

dispenso e necessito de muito tempo
para esta fase por querer validar correctamente
o conceito e desenvolve-lo pratica e teoricamente 

alimentação a
re

al
iz

aç
ão

 desenho técnico

Patricia Ferreira

3D’s

2 a 3 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas



individuare il tema 
e le problematiche 
che comprende

de�nizione degli 
obbiettivi

ricerca delle proble-
matiche del tema e 
del progetto

analisi 
iniziale

informazioni inerenti al tema
moda:
s�late, riviste settoriali,archivi 
di tessuti, fotogra�e,

poche informazioni utili

informazioni intuitive, ester-
ne all’argometo in particolare
viaggi, mostre, cool hunting,
tradizioni, attualità cinema, 

raccolta di tutte le informa-
zioni 
utili ai �ni del progetto. 
informazioni già presenti in 
archivio e non

troppi punti di vista di�eren-
ti

RICERCA 
APPROFONDITA

de�nizione del pubblico di 
riferimento e del lifestyle 

capire il valore e l’identità del 
brand a cui vado a riferirmi
de�nire i punti chiave del brand
che devono restare cardinali, e 
stabilire cosa può essere ride�-
nito e cosa non dev’essere 
cambiato per mantenere 
l’immaginario della marca 

libri

riviste

internet

showroom

s�late

esposizioni
negozi

schizzi

tavole in illustator 

tavole in photoshop
book

ORGANIZZAZIONE 
DELLA RICERCA

RICERCA
PRELIMINARE

INIZIO 
GENERAZIONE 
DEL CONCEPT

fase di comparazione e organiz-
zazione

rcartella stampa della colle-
ione

fase tecnica

tavola colori
tavola materiali
tavola inserti
tavola dettagli

combinazione dei capi tra 
una stessa storia e cobina-
zioni tra le diverse storie 
della collezione

concept

parole chiave

�li logici

immagini

descrizione 
giornalistica

disegni tecnici

out�t

dettagli su tavola

modellazione 
tridimensionale

rendering

 Universidade Tecnica de Lisboa,    Gestao do Processos de Design

PROCESSO DI GENERAZIONE DEL PROGETTO “ETRO”  S/S 07-08

DEFINIZIONE DEL 
CONCEPT

profonda incertezza

segmentazione del 
mercato

Individuazione del 
target

diversi punti di vista

eccesso di informzioni

informazioni  non 
importanti 

iinterazione a 360° con 
colleghi, addetti al settore, 
docenti, esperti, 
testimonianze,amici, 

de�nire quale grado di innova-
zione voglio raggiungere e se si 
tratta di innovazione, sperimen-
tazione o revisione totale

delicato equilibrio nei cambia-
menti

dubbi su cosa è rilevante per il 
brand e cosa no

eccesso di idee innovative

schizzi della collezione,tavole di 
materiali e decorazioni, disegni 
degli accessori e possibili ipotesi 
di sfondi e copertine

selezione di immagini, colori tema 
della collezione e sottotemi che 
siano correlati

divisione dei compiti

confronto fra le necessità del mio 
progetto e le soluzioni progettuali 
trovate nella fase di ricerca

adattamento e cambiamento di solu-
zioni trovate in modo che si adattino al 
progetto speci�co

de�nizione semide�nitiva del mood e 
del lifestyle

contrasti

colori

abbinamenti keyword

schizzi
tessuti 

generazione di schizzi e  disegni iniziali 
a partire dal tema della collezione

introduzione di nuovi capi

disegni dei capi portanti della collezio-
ni e dei capi continuativi

relego o scarto le idee troppo costose o 
infattibili

revival di capi in archivio

out�t della collezione che poi 
andranno selezionati

fase tecnica

dettagli, combinazioni

informazioni de�nitive

particolari e ritocchi �nali

BRAINSTORMING

organizzazione del lavoro in 
base a informazioni selezionate  
e decisioni sull’evoluzione della 
collezione

de�nisco le linee guida su cui costruirò il
concept della collezione



BRINQUEDO para crianças

INÍCIO FIM

Pesquisa Conceptualização Desenvolvimento Finalização

Ajuste do Conceito Conceito Final

Acompanhamento do Docente

Exame

Internet » Photoshop e
 Illustrator » Cartaz A2

Desenho à mão » Scanner » Photoshop e Illustrator » InDesign » Caderno A3 Internet » Livros » AutoCAD » Illustrator » InDesign
» Sketchup » V-Ray » Caderno A3

Internet » AutoCAD » Illustrator » InDesign » Sketchup
» V-Ray » Caderno A3

Trabalho de Oficina » Caderno A3 e Modelo

Estudo Ergonómico

Execução de Renders 3D

Execução do modelo em tamanho real

Pesquisa de exemplos 
existentes no mercado

Pesquisa de materiais e 
sistemas de funcionamento

Formulação do Conceito

Esboços e Formalização Desenhos Técnicos Gerais Pormenorização Técnica

Execucação de cartaz A2 
para apresentação

Melhoria do Caderno A3

Factores chave
• Falta de motivação (inicial)
• Má gestão do tempo durante todo o processo
• Preguiça

Enunciado
Projectar um brinquedo com rodas para crianças à escala do corpo, operado recor-
rendo ao esforço físico.

Prazo de execução
Trabalho a desenvolver ao longo do semestre em simultaneidade com dois outros 
projectos de produtos da mesma linha. (linha de brinquedos para a praia e um 
sistema de transporte)

Análise ao processo
A natureza deste projecto requeria uma capacidade de planificação e organiza-
ção que me falta.

Os prazos foram estabelecidos no lançamento do enunciado e a primeira entrega 
foi a única cumprida na totalidade. Completada a fase de pesquisa identifiquei as 
directrizes da minha resposta ao enunciado.

2ªfase
Os primeiros esboços são sempre partos difíceis para mim. Demorei demasiado 
tempo a começar a desenhar, o que atrasou todo o processo para chegar a 
uma solução que me satisfizesse. Nesta fase do processo as conversas com o 
docente foram importantes para que a forma e o conceito se desenvolvessem 
no sentido “certo”.

3ª fase
O atraso da segunda fase obrigou-me a resolver muitos problemas ergonómicos num 
período de tempo reduzido. O resultado foi um volume trabalho insuficente, quando 
era esperado um desenvolvimento técnico da proposta mais pormenorizado.

4ªfase
Na quarta fase acabei por perder demasiado tempo a resolver problemas relacionados 
com a produção dos Renders (má opção). A pormenorização técnica dos componen-
tes não foi tão extensa quanto deveria, devido à má gestão do tempo.

5ªfase
Para esta fase foi nos pedida a melhoria do trabalho e a apresentação do modelo 
— novamente, desta vez — perante o júri. No meu caso o modelo ainda estava 
em construção, e cometi um erro grave na escolha do material,  para a estrutura do 
modelo, que colapsou. Devido ao tempo despendido neste modelo foi impossível 
fazer outra tentativa.



INÍCIO FIM

Pesquisa Conceptualização Desenvolvimento Finalização

Conceito Final

Exame

Execução de Renders 3D

Execução do modelo

Execução de maquetas de estudo

Pesquisa de exemplos 
existentes no mercado

Pesquisa de soluções 
existentes no mercado

Pesquisa de materiais e 
sistemas de funcionamento

Formulação do Conceito

Esboços e Formalização

Desenhos Técnicos Gerais

Pormenorização Técnica

Melhorias

Processo ideal
Este seria o processo ideal para projectos académicos de “longo prazo”. 
(longo prazo numa perpectiva de exercício académico - 1 Semestre)

1ªfase
A pesquisa deve ser extensa e conduzida de forma a contribuir para as decisões a 
tomar durante a concepção do produto.

2ªfase
Esta pesquisa direccionada resultará numa maior capacidade de decisão durante a 
fase de desenho, reduzindo o tempo de depuração do conceito do produto.
A execução de maquetes de estudo ajuda a evitar problemas durante as fases 
seguintes, e  a definir os desenhos técnicos.

3ªfase
Nesta fase a pesquisa facilita a resolução de questões que possam surgir durante a 
execução dos desenhos técnicos.
A produção de renders é facilitada quando os desenhos técnicos finais estão 
definidos.

4ªfase
A última fase deverá permitir um aumento da pormenorização técnica, de modo a 
tornar o projecto pronto para a produção.

5ªfase
A úlitma fase seria inteiramente dedicada a melhorias. (comunicação, apresentação, 
divulgação, especificações, etc.)
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cansaço gestão do tempotrabalho pares

Período de Tempo

palavras chave
serviços inovativos existentes

clientes associados

Metodologias

idioma

0

0 21 210

84

0 42

Análise do contexto De�nição do conceito Visualização do conceito

primeira resposta
 ao problema

o quê

para quem
onde

situação actual

práticas nacionais e internacionais

que tipos de transporte 
podem funcionar

ideia embrionária do serviço

bloqueio de ideias di�culdade 
de expressão

tempo dispendido em traduções prazo dado pelo docente

dúvidasgestão da informação

organizaçãodivisão de tarefas

factores externos

outros trabalhos

idioma

brainstorming
de ideias

Cross de area

confronto das duas
 melhores propostas

análise swot

titulo do serviço

especi�cações do projectopublico alvo

logótipo

estratégia comunicativa
cartazes, t-shirts, website

valorização 
do projecto

descrição da ideia do projecto

mapa gra�co da ideia 
do projecto

especi�cação do 
público envolvido

recursos envolvidos

storyboard 
das fases do serviço

marketing do serviço

registo fotográ�co

pesquisa bibliográfica
pesquisas

análise de custos
análisede características

esquemas/desenhos
confronto de ideias

pesquisa bibliográfica

esquiços
esquemas

Discussão com os docentes
Discussão com os colegas
Discussão no grupo

pesquisa de campo

mapa fotográfico de ideias
palavras chave

livros
revistas
internet

entrevistas
questionários

Discussão com os docentes
Discussão com os colegas
Discussão no grupo



O trabalho escolhido foi desenvolvido na disciplina de Concept Design , realizado no 4º ano, 
correspondente ao ano lectivo de 2007/2008.

O objectivo era criar uma ideia de um serviço inovativo para o pólo feiristico Milanense e área 
noroeste de Milão. Trabalhei em parceria com um colega, e optámos pelo tema de sistema de 
transporte e infrastuturas. A ideia era conectar duas cidades mais próximas da Feira de Milão, 
entre si e à própria feira.
O trabalho foi dividido em 3 fases, o que facilitou bastante o desenvolvimento do mesmo, ao 
invés do que costuma acontecer nos outros trabalhos, em que somente nos é dada uma data de 
entrega final. No desenvolvimento do projecto houve sempre um acompanhamento muito 
presente por parte dos docentes.
A primeira fase do projecto tinha como objectivo fazer uma análise do contexto. Dirigimo-nos 
então aos locais de intervenção do projecto para efectuarmos uma primeira abordagem do 
tema. Foi feito um registo fotográfico das zonas, e efectuado um questionário às populações 
para que pudéssemos perceber quais as suas necessidades e problemas existentes relativamente 
aos transportes actuais. 
Foi feita uma pesquisa sobre as melhores práticas nacionais e internacionais e foi efectuado um 
mapa de ideias onde podiam ser visualizadas fotos e palavras chave relativas às melhores 
características encontradas.
Depois destas análises conseguimos encontrar uma primeira resposta para o problema, mas 
ainda numa fase bastante embrionária do processo. 
Essa ideia foi posteriormente abandonada, isto porque no desenvolvimento da segunda fase, 
visto que  já tínhamos mais informação, chegámos à conclusão que não seria a melhor resposta 
ao problema.
Esta primeira fase foi desenvolvida num espaço de 21 dias.

A segunda fase do projecto teve que ver com a definição de conceito. Nesta fase encontrei 
algumas dificuldades no âmbito da comunicação, isto porque os docentes falavam italiano e o 
meu colega de grupo espanhol. Embora tenha tentado ultrapassar esse problema, a barreira 
linguística foi de facto um entrave. Tenho noção de que a fluidez de ideias e o brainstorming 
inicial poderia ter sido mais fácil se todos falássemos a mesma língua.
Nesta fase de definição de conceito, como disse anteriormente, foi feito um brainstorming 
inicial onde foram definidos os objectivos principais do projecto. Ser um transporte ecológico, 
diferente, cómodo, divertido e interessante foram os pontos de partida.
Fizemos posteriormente um cross de área  que consistia no seguinte: foram escolhidas duas 
ideias aplicáveis ao conceito do projecto, por exemplo, emocionante e económico, essas ideias 
eram combinadas com os seus antónimos e colocadas em lados opostos dos eixos da cruz.
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emocionante

aborrecido

económico caro

A ideia era gerar o máximo de ideias de uma forma 
rápida e eficaz de modo que posteriormente se 
pudesse escolher uma ideia ou uma combinação de 
ideias interessantes e fazíveis na área desenvolvida.
Após esta análise foram encontradas duas possibili-
dades que poderiam ser desenvolvidas. Foi então 
efectuado um confronto entre as duas em que vários 
aspectos foram analisados (velocidade, ruído, custos, 
energia, etc).



No fim desta análise escolhemos o transporte que melhor se adaptava às características que 
desejávamos – o teleférico. Assim sendo, passámos a uma análise SWOT do produto. 
Estas etapas foram bastante elucidativas no que diz respeito à selecção da ideia, são metodologias 
funcionais que podem ser aplicadas a qualquer tipo de projecto. 
No análise gráfica do processo, o diferente tamanho das circunferências tem que ver com o nível 
de dificuldade e tempo dispendido entre cada etapa.

Por último, a terceira fase refere-se à visualização do conceito. Esta foi sem dúvida a fase em que 
encontrei mais dificuldades, quer no campo linguístico, quer na gestão do tempo. Isto porque 
nos foi dado um prazo de apenas 21 dias para a conclusão do projecto. Na minha opinião, se a 
fase anterior (42 dias) tivesse sido reduzida, a terceira fase poderia ter sido desenvolvida mais 
tranquilamente e sem tanta pressão psicológica. 
Um ponto importante a referir é o facto de o meu grupo ter sido composto apenas por dois 
elementos, ao contrário dos restantes que chegavam a ter 4 indivíduos. 
O trabalho tornou-se mais exaustivo e creio que poderia ter sido mais desenvolvido caso 
houvesse mais gente envolvida.
Nesta última etapa do projecto foi efectuado um poster A1 onde tivemos que explicitar o 
objectivo da proposta - o que era, em que consistia, como funcionava, ou seja, vender a ideia.
Para isso realizámos um grafismo identificativo da situação actual e da situação futura, para que o 
cliente facilmente pudesse observar as diferenças entre os dois momentos.  Foi também desen-
volvida uma imagem em que o conceito fosse facilmente visualizado. Nesta etapa surgiram 
alguns entraves uma vez que tanto eu como o meu colega tínhamos algumas dificuldades no 
campo do desenho, foi um verdadeiro problema passar o conceito para o papel. 
Posteriormente, desenvolvemos um mapa de actores onde foram identificadas as pessoas e 
entidades que poderiam estar envolvidas no projecto (investidores, construtores, público alvo).
Foi desenhado um storyboard de todas as acções desenvolvidas pelo utilizador do produto que 
propúnhamos. Desde a compra do bilhete – interface da maquina com o cliente – viagem no 
transporte proposto, até à entrada na Feira. 
Por fim foi desenvolvida uma estratégia de marketing para a promoção do novo produto. 
Fizemos uma proposta de cartazes, website, t-shirts, e logótipo do novo sistema de transporte.

O facto destas três fases terem tido apoio constante por parte dos docentes motivou-me 
bastante. A maior dificuldade que encontrei foi sem duvida a língua, uma vez que o projecto final 
seria construído em território italiano, todas as pesquisas tiveram de ser feitas nesse mesmo 
território, os livros, os sites de internet, as apresentações à turma, tudo teve de ser escrito e falado 
em italiano.  

Concluo que um mapeamento de datas, e uma desconstrução do desenvolvimento do projecto 
em diferentes fases facilita bastante a resolução do mesmo. A metodologia projectual é funda-
mental para o progresso e crescimento de ideias e soluções que nos levam a um melhor conheci-
mento do nosso próprio projecto.

Processo de design
Re�exão crítica e sistemática

2 de 2



TRABALHO INDIVIDUALPROCESSO DE DESIGN
REFLEXÃO CRÍTICA E SISTEMÁTICA
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Conceitos - Processo Criativo
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DO PROCESSO
Enunciado:

Concurso de Ideias - Estudo Prévio

Projecto  de um conjunto de utensílios para brincar na praia, para crianças entre os 15 e os 36 meses.

Tempo aproximado para desenvolvimento, uma semana.

Análise:

Este projecto inseria-se na mesma linha do projecto semestral (um brinquedo com rodas para crianças, idade a definir). 

Assim o “assunto crianças” já estava explorado e entendido, legislações, materiais mais apropriados, tintas tóxicas,...

Comecei por fazer uma pesquisa especifica em brinquedos de praia, pois a pesquisa de brinquedos em geral já tinha sido feita. A pesquisa foi 

fraca, tanto que não foi apresentada em caderno.

De seguida, fui ao projecto semestral retirar os estudos ergonómicos e analisá-los mais especificamente em relação à mão/braço, visto serem 

os membros mais utilizados na acção de brincar com brinquedos de praia. Nesta parte, foram retiradas as medidas e conclusões necessárias à 

elaboração dos objectos, de modo a estes serem ergonómicos.

Depois deste processo inicial, tentei começar o processo criativo... Esboços que não resultavam em nada, formas que não cumpriam a função. 

Tive alguns problemas nesta fase, o bloqueio manteve-se durante bastante tempo. 

Entretanto factores exteriores afectaram também o meu desempenho, mais propriamente a minha disponibilidade - um fim-de-semana com 

uma actividade extra faculdade. Apesar de ,inicialmente negativo, este factor exterior acabou por despultar algumas ideias, visto ser uma 

actividade com crianças.

Comecei então do conceito “mão” e, a partir daí, esbocei algmas ideias que pareciam resultar. Defini as peças que iriam compôr o conjunto (pá, 

ancinho, balde e peneira) e fixei-me numa das opções. Assim, pesquisei materiais que pudesse utilizar para criar diferentes texturas, 

natural/artificial. Defini então 3materiais:  Contraplacado Marítimo, Polipropileno e Borracha. Agora bastava pesquisar as tecnologias 

necessárias para a execução das peças e junção dos materiais. 

Mais uma fase de pesquisa (dentro do desenvolvimento), esta bastante específica e técnica. Nesta fase, para além da pesquisa, recorri a auxílio 

do docente da unidade curricular de Tecnologias. 

Com tudo definido, concretizei desenhos técnicos e pré renders, com algumas especificações, de acordo com o pedido para Estudo Prévio.

Por fim, a Justificação das escolhas, das formas, dos objectos em si e, como formavam um conjunto. Esta fase foi feita muito à pressa e já sem 

as capacidades físicas e mentais necessárias, tendo ficado bastante fraca; apenas a justificação dos materiais ficou bem elaborada.

Tempo real , de trabalho, utilizado no processo:  aproximadamente 40horas.

Apesar de um processo atribulado e com muitas falhas, o resultado final foi bastante positivo, pois os objectos ficaram bem conseguidos e 

apelativos, respondendo ao pedido.A
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PROPOSTA DE UM NOVO PROCESSO
Proposta:

Primeiro que tudo, para um melhor processo, mais produtivo e organizado há que corrigir os pontos fracos e dissipar as ameaças.

Penso que este processo, no geral, é aproveitável e com as correcções feitas ao que correu mal, pode ser utilizado em projectos desta natureza, 

projectos de curta duração e pouco intensivos, até à fase de estudo prévio.
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Reformulação do processo:

Pesquisa - mais extensa e detalhada, para poder ser um apoio no processo criativo.

Estudos Ergonómicos - aproximadamente o mesmo tempo e detalhe na análise dos dados.

Conceito - Processo Criativo - mais curto e produtivo, bases a partir da pesquisa e dos estudos ergonómicos.

Definição de Conceito - ligeiramente mais longo, para desenvlover mais esboços e ideias. Escolha da ideia a seguir. 

        Definição de questões do enunciado, neste caso específico, peças que iriam definir o conjunto.

Desenvolvimento - bastante mais extenso e ponderado. Pesquisa e definição de materiais e tecnologias. 

             Concretização de desenhos técnicos e pré-renders, com algumas especificações.

Justificação - elaborada num espaço de tempo maior, e com as capacidades pessoais necessárias. 

               Justificar convenientemente todas as escolhas: das formas, dos objectos em si e da formação do conjunto, 

  materiais definidos e técnicas e tecnologias utilizadas. 

  É extremamente importante que a Justificação seja muito bem elaborada porque funciona como a

   “defesa” de todo o trabalho.



PROPOSTA DE UM NOVO PROCESSO
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Conceitos - Processo Criativo
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Na disciplina de Projecto de Design foi lançado um exercício que
tratava os aspectos de Design Industrial, considerados por Donald
Norman, no livro “Emotional Design”.
Estes aspectos tratam a forma, a função e o simbolismo individualmente,
sendo Design Visceral, Design Comportamental e Design
Reflectivo respectivamente.
O exercício consistia em escolher de dez objectos apenas um.
No objecto escolhido trabalhar cada aspecto anteriormente referidos,
traçando todo um conceito. Dos objectos resultantes aprofundar
e trabalhar apenas no que mais mostrar interesse.
Na apresentação do conceito e aspecto de Design escolhido, foi
apresentado o galheteiro com uma forma pesada e pouco
prática. Para contrariar essa aparência exploraram-se outras formas
sem esquecer a inclusão de elementos orgânicos e linhas simples
defendidas no conceito.
Encontrada a forma pretendida, a passagem para duas dimensões
tornou-se espontânea.
Enquanto isso, foram pensados os materiais adequados á forma e
conceito.
Com os desenhos a duas dimensões acabados, os materiais apropriados
escolhidos seguem-se os renders. São necessárias
várias experiências para um bom resultado final.

“design emocional”

no que consiste o projecto em causa....



“design emocional”

_ programas:
Adobe Illustrator
Rinoceros
AutoCad

_ inspirações:
- linhas simples
- elementos orgânicos
- materiais transparentes

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet
- opinião de colegas e 
docentes.

recursos

DESENVOLVIMENTO

_ destes conceitos será 
escolhido um, com a orienta-
ção dos docentes da disci-
plina, que será desenvolvido 
até uma fase de
ante-projecto.

_ elaboração de desenhos técnicos.

_elaboração de modelação tridimen-
sional.

_elaboração de imagens/renders a 
partir dessa modelação.

_ fácil percepção do programa de 
modelação (que era novidade).

_ através do mesmo, concretizaram-se 
mais facilamente os desenhos técnicos.

_ pela confusão feita entre os 
conceitos, as propostas foram pouco 
perceptíveis.

_ pelo facto de ter de melhorar a 
proposta formal, ficou-se com menos 
tempo para desenvolver noutros 
pontos. 

_ das três propostas de conceito 
apresentadas foi escolhida uma única 
para desenvolver.

_ melhoria da proposta formal.

enunciado
negat ivo

posit ivo

resposta

FORMALIZAÇÃO 
CONCEITO

_ após a escolha de um único 
objecto específico de 
trabalho, conceber três 
variantes/conceitos para um 
novo produto, tendo como 
matriz conceptual os três 
aspectos de Design 
anteriormente referidos, 
identificados como prepon-
derantes em cada um dos 
conceitos apresentados.

_ pesquisa histórica do produto.

_ análise do público a quem se dirige o 
produto.

_ sugestão formal atendendo a cada 
conceito de Design (Visceral, Compor-
tamental e Reflectivo).

_ vasta pesquisa de produtos 
existentes da mesma família.

_ facilidade em adoptar um público-
alvo.

_ dificuldade em encontrar informação 
sobre a história do produto escolhido.

_ devido á confusão feita anterior-
mente, entre os conceitos Viceral e 
Reflectivo, foi mais complicado sugerir 
atender aos mesmos formalmente.

_ dos três produtos inicialmente 
escolhidos, foi eleito apenas um para 
desenvolver conceptualmente..

_ pesquisa de produtos existentes da 
mesma família.

enunciado

_ programas:
Adobe Illustrator
Sketchup

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet

recursos

negat ivo

posit ivo

resposta

_ escolher pelo menos três 
objectos como alternativa 
que mais gostaria de 
trabalhar e desenvolver.

_ partir da listagem anterior e 
sugerir formas projectuais
relacionados com o tema 
tratado.

ESTUDO  CONCEITO

_ sugestão de formas projectuais para 
cada um deles. 

_ estudo fromal e valores funcionais e 
simbólicos bem elaborada.

_ dificil escolha de três produtos 
dentro dos dez.

_ menos elaboradas as suegestões de 
formas projectuais.

_ dos dez produtos escolhidos ante-
riormente, escolheram-se apenas três.

_ destes três aprofundou-se o estudo 
formal, assim como os seus valores 
funcionais e simbólicos.

enunciado

_ programas:
Adobe Illustrator.

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet

recursos

negat ivo

posit ivo

resposta

_ tomar conhecimento de 
três aspectos distintos do 
Design, considerados por 
Donald Norman no livro 
“Emotional Design”:
- Design Visceral;
- Design Comportamental;
- Design Reflectivo.

_ escolher, numa primeira 
fase, uma variedade de 
produtos que possuem 
diferentes valores formais, 
funcionais e simbólicos e 
classificá-los.

PESQUISA

_ selecção de dez objectos de entre a 
listagem recolhida._ boa escolha de produtos a classificar.

_ o facto de ter referido autores dos 
produtos tornou mais rica a pesquisa.

_ estudo dos conceitos considerados 
por Donald Norman.

_ pesquisa de produtos e autores dos 
mesmos.

_ classificação destes dez produtos 
perante os Conceitos de Design já 
referidos.

enunciado

_ programas:
Adobe Illustrator.

_ inspirações:
- outros produtos

_outros:
- biblioteca pessoal
- internet

recursos

negat ivo

posit ivo

resposta
_ confusão entre os conceitos Visceral e 
Reflectivo ao estudar os três conceitos 
de Design considerados por Donald 
Norman.  Com esta confusão a classifi-
cação ficou incorrecta.

utl | faculdade de arquitectura | arquitectura de design | gestão de processos de design | docente: rita almendra | cátia morgado rafael | 5572 | 2008_2009
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
S E T E M B R O O U T U B R O

ca le ndário pessoal

Apesar d e alguns problemas identificados ao longo do percurso, o resultado final foi satisfatório. 
Com estes problemas houve uma melhoria nalguns pontos, que levaram a um novo método de 
trabalho e a um resultado melhor.
Para que, em termos de processo, o resultado fosse melhor, teria sido importante a estipulação de 
datas para o projectista. A criação de um calendário pessoal, onde são impostos limites para si 
próprio ajudaria na organização e manutenção do projecto. Para além desse calendário pessoal é 
uma questão de organização pessoal para que este projecto em específico corresse ainda melhor.

conclusão

_ estudo dos conceitos considerados por 
Donald Norman.
_ pesquisa de produtos e autores dos 
mesmos.
_ selecção de dez objectos de entre a 
listagem recolhida.
_ classificação destes dez produtos perante 
os Conceitos de Design já referidos.

20 set_pesquisa
_ dos dez produtos escolhidos anterior-
mente, escolheram-se apenas três.
_ destes três aprofundou-se o estudo 
formal, assim como os seus valores funcio-
nais e simbólicos.
_ sugestão de formas projectuais para cada 
um deles. 

30 set_estudo conceito

_ dos três produtos inicialmente escolhidos, 
foi eleito apenas um para desenvolver 
conceptualmente.
 _ pesquisa de produtos existentes da 
mesma família.
_ pesquisa histórica do produto.
_ análise do público a quem se dirige o 
produto.
_ sugestão formal atendendo a cada 
conceito de Design (Visceral, Comporta-
mental e Reflectivo).

10 out_formalização conceito
_ das três propostas de conceito apresenta-
das foi escolhida uma única para desen-
volver.
_ melhoria da proposta formal.
_ elaboração de desenhos técnicos.
_elaboração de modelação tridimensional.
_elaboração de imagens/renders a partir 
dessa modelação.

20 out_desenvolvimento



Proposta de projecto
(lançamento de 3 tópicos/temas)

| o que se pretende para cada um dos temas | fases de projecto |
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.  pesquisa de informação 
da empresa (Logo design)
. ideias
. conceitos de acordo a 
proposta
. esquiços explicativos
. medidas
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.  3d
. projecto de execução fa
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.  3d (opcional)

-liberdade conceptual e 
formal,
-de�nir público alvo,
-procurar necessidades,
-procurar problemas e 
possíveis soluções,
-novas propostas,
-novas ideias e conceitos
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-consulta do website da 
empresa (www.logodesign.pl),
-proposta da empresa,
-novos conceitos aplicados 
aos objectivos de produção,
-inovação,
-ajuste à tecnologia disponível 
(visita à fábrica)

-ajuste à imagem da empresa
-resposta à sociedade (público 
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-identi�cação  cultural,
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-liberdade conceptual e 
formal,
-de�nir público alvo,
-procurar necessidades,
-procurar problemas e 
possíveis soluções,
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Pré-pesquisa Objectivos Pré-conceitos
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| o que eu pretendo | | necessidades | problemas | | respostas | soluções |

tema1 tema1 tema1

tema2

-responder a um problema,
-relação água: contentor de água, 
transporte, usar a água
-palavras chave: pureza, transpar-
ência, embalagem para água, 
beber, vida

-inovar conceitos,
-harmonia de materiais,
-vidro como linguagem predomi-
nante,
-responder a necessidades,
-usabilidade (materiais e objectos)

tema2 -resposta a um mercado,
-visão social,
-estado do mercado actual,
-público alvo a atingir

tema3 -materiais recláveis, não poluentes
-re-utilizar objectos,
-criar um objecto apartir de vários,
-objecto modular,

tema3 -criar um objecto reciclável, 
reciclado, viável e funcional,
-dar outro destino ao desperdício 
domestico

tema2 -seguir uma linguagem existente 
nos produtos da empresa,
-criar novas funções,
-aplicar novas formas ao produto,
-aplicação de materiais mais 
baratos e mais acessíveis

tema3 -criar um objecto doméstico 
usando desperdício doméstico,
-criar um objecto móvel

-falta de água,
-países pobres,
-água poluída, inpura
-transporte de água (longas e curtas 
distâncias)
-como ligar estes pontos (?)

-�ltrar a água,
-contentor com �ltro de água,
-ir à procura de água,
-armazenar e transportar a água
-brincar com a água

.  recursos:
  Internet, livros sobre as várias 
matérias, catálogos, trabalhos 
realizados por alunos da escola em 
anos anteriores, biblioteca de 
materiais, consultas com o professor.

.  metodologias:
  Pesquisa geral dos vários pontos da 
pré-pesquisa propostos por mim. 
  Pesquisa social/cultural no âmbito da 
resposta ao exercício.
  Ligar pesquisa a necessidades actuais 
de modo a encontrar um conceito 
solução.

.  di�culdades:
  Percepção das necessidades e dos 
problemas a que devo responder da 
sociedade em que me insiro (Polónia)

.  facilidades:
  O facto de ser uma fase de 
projecto mais geral foi possível uma 
abordagem mais internacional, e 
não tanto virado para questões 
socio-culturais, como por exemplo, 
mercados, custos, etc.
.  di�culdades:
  Esta fase tornou-se muito extensa 
e talvez não tanto produtiva por ter 
de trabalhar 3 temas ao mesmo 
tempo, facto que me fez sentir 
muito disperso.
  As ideias e conceitos para os temas 
em que era pedido modelo real 
foram condicionados pelo facto de 
estar noutro país, uma vez que não 
iria ter facilidade em adquirir 
materiais.
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.  facilidades:
  O facto de já ter feito uma 
pré-pesquisa para este tema 
facilitou o progresso desta fase. Por 
esta razão senti-me mais con�ante 
para avançar para a proxima fase 
|estudo do conceito|.
.  di�culdades:
  A pesquisa para esta fase implicou 
um aprofundamento quer em 
pesquisa quer em conhecimentos 
gerais a aplicar neste tipo de 
mercado e, especi�camente a esta 
empresa. Facto que di�cultou 
bastante esta tarefa, uma vez que 
não tinha noções nenhumas sobre o 
mercado e público-alvo para quem 
iria projectar.
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Focalização num projecto
| selecção do conceito mais forte e mais desenvolvido até esta fase |

-esta fase é decidida durante a consulta com o professor
-descrição e explicação das fases por que passamos
-ponto de partida para o desenvolvimento do conceito inicial

zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in

Pesquisa Formalização
| conceito e forma |

Formalização
| da linguagem |

Finalização
| montagem dos paineis |

Conclusão
| aspectos gerais |

| 
e

st
u

d
o

 d
o

 c
o

n
c

e
it

o
 |

| 
n

o
v

a
 v

is
ã

o
 |

. com base nas fases anteriores, 
aprofundar pontos:

-pesquisa de produtos existentes,
-consulta do website da empresa 
(www.logodesign.pl),
-proposta da empresa,
-novos conceitos aplicados aos 
objectivos de produção,
-inovação,
-ajuste à tecnologia disponível 
-ajuste à imagem da empresa
-resposta à sociedade (público alvo 
a atingir),
-identi�cação  cultural,

. de�nir público-alvo,

. de�nir materiais (tendo em 
conta que o material base é o 
vidro),
. esquiços representativos e 
explicativos,
. noções da tecnologia aplicada 
aos exemplos propostos em 
esquiço,
. noções da aplicação das 
mesmas tecnologias aos 
materiais escolhidos/propostos 
(ligação de materiais diferentes, 
modelação dos materiais, etc.)

. explicação da técnologia 
utilizada pela logodesign,
. noção dos materiais mais 
usados pela empresa,
. descrição das técnicas 
aplicadas ao vidro (modelação, 
pintura, colagem, etc.),
. noção da mão de obra 
aplicada na fábrica (humana e 
maquinaria),
. visita à sala de exposição 
(contacto directo com produtos da 
empresa),
. contacto directo com o 
responsável da fábrica.

. noções adquiridas pela visita 
à fábrica facilitam a percepção 
das técnologias e técnicas 
possíveis a aplicar ao projecto,

Contacto directo

apresentação da proposta
de conceito e forma

ao responsável

noções formais e técnicas
a aplicar ao meu projecto

noção da proposta da empresa
face às necessidades

socio-culturais

. esquiços �nais (especi�cações, 
vistas, medidas gerais),

- Consulta com o professor -

. estudo de escalas,

. desenhos técnicos:
 vistas,
 cortes,
 pormenores,
 medidas
. visualizações tridimensionais,
. fotomontagens

Formalização
| do projecto |

.  recursos:
  Uso de programas informáticos, 
nomeadamente o AutoCad, para os 
desenhos técnicos; o illustrator, para 
ilustrar os desenhos técnicos; o 
Photoshop, para as fotomontagens e o 
3D Studio Max, para as visualizações 
tridimensionais e renders; internet para 
recolha de imagens.

.  di�culdades:
  Nesta fase do projecto o trabalho é 
mais monótono e, devido à condições 
climatéricas o estimulo e incentivo para 
trabalhar não era o melhor.
  A maior di�culdade nesta fase do 
projecto foi a língua. Uma vez que foi 
necessário fazer mais consultas com o 
professor, a explicação e descrição do 
projecto, bem como de problemas e 
soluções mostrou-se bastante 
relevante, mas também bastante 
problemático! 
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.  pelo menos dois 
paineis explicativos,
.  apresentação:
 conceito,
 vistas,
 cortes,
 3d,
 fotomontagens

  Este trabalho, por ter sido realizado no âmbito de outra escola e noutro 
país, foi bastante produtivo e didático. Tive a vantagem de perceber 
como culturas diferentes trabalham, e de como a sociedade in�uencia 
(consciente e inconcientemente) as nossas decisões e metodologias.
  No �nal do semestre senti que tive algumas facilidades por parte dos 
professores, uma vez que era um aluno do programa Erasmus, talvez o 
grau de exigência não tenha sido o mesmo dos outros alunos!

  As maiores di�culdades foram, sem dúvida, a língua de comunicação 
entre aluno-professor, e o facto de estar a viver num país diferente 
(clima, recursos, cultura, sociedade, etc)



5ª fase - entrega a 17.12.2008

Promoção:

     - divulgação do produto;
     - relatório final.

4ª fase - entrega a 10.12.2008

Apresentação:

     - mostra do projecto;
     - maqueta/protótipo.

3ª fase - entrega a 02.12.2008

Desenvovimento:

     - modelação;
     - desenhos técnicos.

2ª fase - entrega a 19.11.2008

Conceito:

     - estudo;
     - formalização.

1ª fase - entrega a 11.11.2008

Pesquisa:

     - análise do produto;
     - análise de mercado;
     - tecnologias.

Plano de trabalho

6ª fase (exame época normal) 
- entrega a 20.01.2009

Desenvolvimento, apresen-
tação e promoção:

- modelação;
- desenhos técnicos;
- mostra do projecto;
- maqueta/protótipo;
- divulgação do produto;
- relatório final.

7ª fase (exame recurso e me-
lhoria) - entrega a 20.01.2009

Desenvolvimento, apresen-
tação e promoção:

- modelação;
- desenhos técnicos;
- mostra do projecto;
- maqueta/protótipo;
- divulgação do produto;
- relatório final.

Esta última fase obteve um resultado geral positivo.

No desenvolvimento deparei-me com diversas situações adversas sendo as mais relevantes de 
categoria tecnológica.

Não só devido ao factor tempo como também a limitações pessoais, não consegui desenvolver o 
projecto dentro dos parâmetros que tinha desejado.

Alguns desenhos tècnicos ficaram incompletos devido a esquecimentos e à falta de informação.
 
Certas imagens de compreensão do objecto, que gostaria de ter entregue, não o foram, pois 

houve dificuldade em elaborá-las devido à falta de conhecimentos do programa usado para a rea-
lização destas, nomeadamente uma perspectiva explodida.

Apesar desta dificuldade técnica o resultado da modelação 3d foi bastante bom devido ao empe-
nho e rigor que dediquei.

Antes de trabalhar na maqueta final, já tinha elaborado uma maquete de estudo numa fase 
inicial do projecto.
A maqueta final ficou bastante boa e cumpriu com os objectivos. Isto deve-se ao tempo que 

disponibilizei para esta, aos meios técnicos que tinha e ao gosto pela sua elaboração.

A divulgação do produto não foi realizada da maneira idealizada, pois não tive tempo para tal. 
Assim a sua divulgação acabou por se tornar num estudo breve e na posterior realização do seu 
packaging, incluindo a sua maqueta.

Pela má gestão do tempo, pela pressão e stress causado pela aproximação da entrega final, a 
apresentação do meu projecto não foi muito cuidada no que toca ao aspecto gráfico.

Antes de mais, houve uma certa dificuldade na escolha do objecto. Esta escolha foi determinada 
pelos seguintes factores:
- limitação - alguns colegas já tinham optado por objectos que tinha pensado para mim;
- dinheiro - para analisar melhor o produto teria de proceder à desmontagem do mesmo, haven-

do possibilidade de causar estragos, logo optei por um já estragado que tinha por casa.
- especificações - o briefing apresentado obrigava a escolhermos um produto de pequena escala 

de preferência com sistemas eléctricos e mecânicos.

O plano de trabalho foi um teste à minha capacidade de organização, uma vez que ainda não 
tinha realizado até à altura um plano mais complexo que os anteriores.
Aqui houve uma dificuldade em estipular os prazos a cumprir pois era difícil pré-determinar o 

tempo a despender em cada fase.
Este plano de trabalho sofreu alterações ao longo do processo devido a vários factores alterando 

as datas posteriores, o que levou ao incumprimento dos prazos por mim defenidos.

A pesquisa foi extensa e exaustiva mas mesmo assim houve pontos em que falhou. Na pesquisa 
tecnológica houve uma atenção menor do que nas outras, não por factores pessoais mas por 
factores abrangentes ao projecto.
De notar que ao longo do projecto a pesquisa vai estar presente, por isso continuei a minha e 

completei-a.

- Pensamento
- Observação
- Esboços
- Fotos
- Livros
- Internet

- Illustrator
- Indesign

- Folha A4
- Portfólio 
  ilustrado A3
- Painel A2

- Illustrator
- Photoshop

Para estudar os conceitos tive de ter em conta certas imposições que fiz: o meu produto teria de 
ser inovador, tecnologicamente avançado, ecológico, entre outros. Perante tais imposições viria a 
recorrer outra vez à pesquisa de modo a obter informação específica acerca de certos aspectos e 
só assim poderia avançar com os meus conceitos.

Dentro do estudo de conceitos deveria ter pensado não só no meu produto como também na sua 
expansão e no seu packaging. Isto não se sucedeu devido à ausência de mais tempo, não havendo 
a sua expansão e o packaging surgiu só praticamente na conclusão do projecto.

Ao esboçar, a criatividade nem sempre vinha ao de cima, o que veio condicionar todo o projecto, 
pois tive de alargar o prazo desta fase.

Ao passar do estudo para a formalização de conceitos houve uma certa dificuldade, pois além 
das indecisões formais e tecnológicas, foi-me difícil optar. Sob pressão, esta opção teria de ser a 
melhor possível e que fosse de encontro aos objectivos por mim estabelecidos.

Apesar das dificuldades que foram aparecendo, consegui ultrapassá-las obtendo um resultado 
positivo.

Devido ao atraso que o meu plano sofreu, a partir desta fase todas as outras fases sofreram alte-
rações.

Nesta fase o desenvolvimento era muito pouco, quase inexistente.
Aqui apercebi-me que o prazo para cumprir com tudo era reduzido, de modo que tive de deline-

ar outro plano de trabalho, pensando já no exame.

Com o exame já em mente restava saber qual a melhor escolha: o exame de época normal ou o 
de recurso e melhoria.

Uma vez que estava atrasado também a outras cadeiras, optei por parar o projecto por completo 
e levá-lo a exame de recurso e melhoria. Deste modo conseguiria ter um período de tempo exclu-
sivo para dedicar ao projecto.
Este tempo resulta de um esforço por obter nota positiva às outras cadeiras no período de aulas 

normal.

- Portfólio 
  ilustrado A3
- Painel A2

- Rhinoceros
- AutoCAD
- Illustrator
- Photoshop
- maquinaria

- Portfólio 
  ilustrado A3
- maqueta

- Pensamento
- Observação
- Esboços
- Livros
- Internet

- Pensamento
- Observação
- Esboços
- Fotos
- Oficinas

Método - -Programa Output

O trabalho foi todo influenciado por:

- mau gerenciamento do tempo 

  global (não só deste projecto);

- má conciliação com os trabalhos 

  para as outras cadeiras;

- problemas pessoais;

- preguiça.

Interface do Produto
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Os processos de design não são únicos, nem estão livres 
de falhas. Estes processos vão depender de pessoa para 
pessoa e vão variar consoante as directrizes do trabalho 
proposto.

O que podemos verificar, depois de uma análise a 
outros trabalhos, é a existência de uma estrutura seme-
lhante em quase todos eles.

O briefing vai delimitar todo o processo, pois é funda-
mental para a elaboração da proposta. Este vai condi-
cionar a todos os níveis as mais variadas fases do proces-
so de acordo com as necessidades do cliente.

Uma fase maior de pesquisa e mais orientada leva a 
que o produto final apresente uma qualidade mais ele-
vada. Por vezes, vários factores como o tempo, não per-
mitem um estudo tão aprofundado.

Esta pesquisa deverá partir do geral para o específico, 
apresentar um intercâmbio entre as outras fases do 
projecto e influenciar directamente as fases de conceito 
e desenvolvimento.

A fase de conceito é de grande importância para o pro-
jecto pois é aqui que a criatividade vai ser exercida. 
Aqui seria vantajoso termos uma maior disponibilidade 
de tempo em relação a algumas fases uma vez que 
temos de explorar várias alternativas.

Nesta fase, por vezes, ficamos bloqueados, parando 
por completo a nossa busca pelo conceito, daí que seria 
vantajoso também, para além do tempo mais alargado, 
um processo desbloqueador.

Devemos ter em conta que na criação do projecto, 2 a 
5% são desenhos e 98% é para pô-lo de pé.

Aqui convém darmos atenção às maquetas de estudo, 
pois elas são muito importantes para o desenvolvimento.

O desenvolvimento é a fase do trabalho onde se dis-
pende mais tempo.Para tal deve-se defenir o seu perío-
do de duração de acordo com as metas estipuladas.

Vai ser aqui que todo o projecto se desenvolverá para 
ganhar vida própria e para tal é necessário ter realizado 
antes estudos a nível de dimensões, materiais, tudo o 
que é inerente ao produto, de modo a conseguir a sua 
realização.

Na fase de prototipagem vamos criar uma 
maqueta/protótipo do produto.

Antes de chegar a esta fase, é sempre necessário e de 
grande utilidade elaborar maquetas de estudo, de modo 
a conseguir obter o máximo de informação possível.

“O tempo é inimigo da perfeição” e no que toca à pro-
dução não é excepção. Convém definir um prazo conve-
niente para a produção de uma maqueta final ou pro-
tótipo, pois é de extrema importância apresentar o 
nosso objecto com uma boa aparência e o mais perto 
possível da realidade.

De notar que após a elaboração da maqueta denota-
mos alguns problemas, daí ser necessário voltar ao esti-
rador. As fases pesquisa, conceito e desenvolvimento 
são as que apresentam um maior intercâmbio, pois são 
necessárias para se complementarem.

O sucesso do projecto também depende da sua apre-
sentação e divulgação.

Por vezes, não lhe é dada a devida atenção e a parte 
gráfica é descurada por completo. Para tal não suceder, 
convém ter um bom número de horas para a finaliza-
ção e para a criação da imagem.

A apresentação do nosso produto determina em parte 
a sua conquista dos fins a que se destina e está estrita-
mente ligada com a divulgação. Esta vai depender da 
apresentação que a vai tornar mais fácil ou mais difícil.

Por último é necessário e de grande importância fazer 
um diagnóstico ao produto. Aqui vai-se verificar não só 
todas as falhas que este apresenta como também as-
pectos positivos que não foram possível detectar nas 
fases anteriores.

Esta fase vai permitir uma espécie de conclusão final ao 
projecto, conseguindo assim o autor obter informações 
necessárias para poder melhorar o seu desempenho em 
próximos projectos.

Briefing

Processo ideal

Pesquisa

Conceito

Desenvolvimento

Prototipagem

Apresentação

Divulgação

Diagnóstico ao produto



Recolha de informação / briefing

O projecto em análise foi realizado durante as aulas de projecto do corrente ano lectivo 2008/2009 

no primeiro semestre.

O projecto tinha como objectivo a construção do livro “O Legado Árabe em Portugal”, sendo ao 

critério do aluno a resolução gráfica dos problemas que este tipo de suportes apresentam, sendo 

que o conteudo (textos, imagens e legendas) foi-nos disponibilizado pelo docente, apartir daqui toda 

a imagem e definição de suporte foi deixada ao critério do aluno.

No final este projecto mostrou entre variadissimas coisas e conhecimentos adquiridos, que ás vezes 

seria necessário uma melhor gestão de tempo da minha parte, bem como definir muito melhor o que 

é feito em cada uma das fases por onde passei, sem temer voltar atrás, porque no final de contas 

isso teria sido bem mais eficáz se feito logo que as soluções não agradassem, e poderia evitar o 

atraso que houve por voltar duas vezes á fase de conceito.

- Reunião dos dados disponibilizados pelo docente;

- Identificação dos objectivos deste livro (transmição de conhecimento acerca de uma determi-

nada cultura);

- Análise desses objectivos (publico alvo - quem procura esse conhecimento, o que apela ao 

consumo deste tipo de suporte, etc);

- Situar-me no ambiente deste trabalho através de pesquisas exteriores

         - culturais (tipos de grafismos da cultura árabe, ilustrações)

         - técnicas (outros suportes semelhantes relevantes para o trabalho)

Utilização de sistemas de busca on-line e imagens disponibiizadas. 

- Dificuldade na definição dos objectivos, que vertente 

procurar? , livro jovem? , aspecto clássico?

- Pouca atenção dada ao material disponibilizado pelo 

docente

- Falta de interesse pelo tema em que se insere o livro, que 

consequentemente resultou numa total inércia no arranque 

do projecto.

- Falta de calendarização (tarefas feitas sem planeamento)

Assimilação de objectivos.
Nesta fase procurei reunir e definir tanto 
quanto possivel os dados necessários de 
forma a responder ao problema 

Fase de conceito
Nesta fase procurei:
definir as estratégias para solucionar o 
problema, interpretar correctamente o 
problema e começar a definir um modelo e 
plano de estruturação que respondesse ao 
pedido.

2 semanas para o desenvolvimento

Atraso - aprox. 1 semana

- Estruturação da informação (organização);

- Definição de prioridades (por onde começar?);

- Estipulação de conceito (clássico neste caso);

- Planeamento de posiveis estruturas e disposições informativas (design estrutural / interface);

- Esquematizações básicas de possiveis soluções (tamanho do livro, posicionamentos de texto 

e imagens, medidas base (colunas e margens);

- Resolução de alguns problemas encontrados e junção de componentes entre umas e outras;

- Focalização na viabilidade das soluções encontradas;

- Escolha de uma solução para posterior desenvolvimento.

Nesta fase recorri principalmente a esboços e esquemas elaborados no computador.

3 semanas para o desenvolvimento

Atraso - 1 semana

- Conceito que á partida parece mais viável não é do meu 

ponto de vista interessante.

- Demasiado tempo dedicado ás possibilidades estruturais 

que resultaram numa parafernália de possiveis medidas, 

tamanhos de livros e disposições.

- Dificuldade ao encontrar uma solução

- A solução encontrada continua a não agradar

- Pouco tempo dedicado na fase inicial - falta de interesse

- No final trabalho atabalhoado com o objectivo de entregar 

algo nesta fase

Ante projecto / Pormenorização
Depois de escolhida uma solução foi altura 
de a por em prática, e proseguir a sua 
pormenorização, desenvolvendo todos os 
elementos necessários á construção do 
livro.

- Junção das diversas soluções encontradas e seu desenvolvimento, inserção dos textos, 

imagens legendas e poemas;

- Inserção de componentes que facilitem ou tornem mais agradável a leitura e visualização do 

livro (gráficos);

- Resolução de problemas de coordenação entre elementos, estécticos ou técnicos;

- Pormenorização - medidas (margens, colunas, imagens),  dimensões de corpos de texto, 

localizações, paleta cromática, diferenciação de componentes, gráficos auxiliares, etc;

- Resolução de outros elementos (capa, separadores, capitulos, glossário, etc).

- Maquetas de exemplificação

Esta fase foi totalmente desenvolvida no computador (photoshop, illustrator, indesign).

3 semanas para o desenvolvimento

Atraso - 1 semana
FALHAS

FALHAS

FALHAS

- Continuo atraso, não recuperado, falate empenho.

- Soluções não agradam, mas o projecto já se encontra 

numa fase avançada.

- A articulação entre todos os elementos ocupou 

demasiado tempo, as imagens e sua qualidade não eram 

ideais, sendo que o resultado da inserção destas tornou o 

trabalho estécticamente longe do desejado, tendo de ser 

feitas uma enorme quantidade de alterações até as páginas 

estarem minimamente dentro do estipulado.

- Voltei atrás porque o projecto não estava a agradar

Finalização
Reuniram-se todos os elementos, depois 
de coordenados, resolveram-se ainda 
alguns problemas apresentados, 
seguindo-se uma apreciação do projecto 
através da elaboração de um modelo 
(maqueta) final.

- Junção de tudo o que está pronto

- Encontro de falhas ou gafes

- Elaboração de um modelo semelhante ao original (maqueta)

- Testes de funcionalidade, interacção e reacção de possiveis utilizadores (colegas e amigos)

- Apresentação final ao docente

Fase desenvolvida no computador (indesign, adobe acrobat) , maqueta

3 semanas para o desenvolvimento

Atraso - entrege na data mas 
incompleto FALHAS

- Continuo atraso, não recuperado

- Trabalho incompleto, apenas finalizados 2 capítulos.

- Não agrada na sua totalidade, não corresponde ás 

expectativas.

- O resultado final mesmo depois de todas as alterações 

não resultou como esperado, deveria ter havido alterações 

mais cedo. Tendo sido todo refeito desde a fase de 

conceito para exame.

 

Nesta fase regredi uma primeira vez á fase 

de conceito, e fiz alguns ajustes, decidindo 

abranger mais utilizadores através de uma 

estética mais moderna.

 

Depois de finalizado o projecto, decidi 

recomeçar pela fase de conceito e tentar 

então encontrar algo que pessoalmente 

tambem me satisfizesse.

Para exame

Liliana Teixeira   .   nº5830   .   Gestão dos Processos de Design 



Briefing

Escolha do Objecto

Pesquisa

1º Esquiços (Exploratórios)

Esquiços Conceptuais(Materialização)

Definição do Produto

Desenvolvimento

Objecto tridimensional

Dependente de objectos já escolhidos

Analogias 
Mercado Alvo
Objectos existentes
Objectos semelhantes
Público Alvo
Levantamento
Materiais

Como pode funcionar?/
Qual a melhor opção de uso?

Necessidade de criar um questionario 

Primeiras tentativas de Esboço

Algumas Ideias falhadas a nível construtivo e também produtivo
      (Deram algumas ideias formais) 

Informação vinda do exterior 

Entender o projecto proposto

Duas soluções conceptuais

Uma mais racional Uma mais refletiva 

(2 paradigmas)

Uma solução intermédia  

Criação de Objectivos

 Input - Em maior quantidade de Introspecção e Internet

Output - Fruto do Input anterior

Input - Pessoas conhecidas

Input - Internet

(a parte refletiva destaca-se formalmente, mas parte racional 
destaca-se nos promenores e no funcionamento)

(Primeira noção das dimensões gerais do objecto)

Compreensão das dimensões gerais e possíveis materiais

(procura funcional)  (procura mais afectiva que emotiva)
Introspectivo

Input e Introspecção

Indecisão :que caminho tomar? - Input

Criação de Modelo de Estudo

  Quais as melhores soluções técnicas:
  - pormenores construtivos e técnicos 

2 vertentes

Criação de Desenhos Técnicos:
- Vistas Gerais
- Cortes

Necessidade de criação de corte lateral ainda em esquiço

Realização de 3D virtual Maqueta Final
Parte relativamente simples de executar 

Alguns problemas a nível técnico superados 
com a ajuda de informação exterior

Alguns problemas devido aos meios
existentes para execução

Criação de Desenhos Técnicos Finais
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- história / contextualização;

- levantamento e estudo do produto seleccionado;

- produtos existentes no mercado;

- produtos semelhantes;

- outros produtos (inspiração formal, material, funcional, estética...);

- tecnologias aplicáveis;

- público-alvo;

- ergonomia (funções do objecto, divisão por componentes, interface...);

- materiais;

- inspiração;

- briefing

- imagens em suporte A4 + painel A2 

4º PESQUISA  12/11/2008 5º CONCEITO  05/12/2008
                          02/12/2008

6º DESENVOLVIMENTO  19/12/2008 7º ENTREGA FINAL  20/01/2009

TRABALHO INDIVIDUAL – Gestão de Processos de Design
                                                 Processo de design – reflexão crítica e sistemática

MODELO DE SÍNTESE DO PROCESSO EM ESTUDO

- definição de público-alvo;

- questionário ao público-alvo;

- estudo formal - modelo 3D - maqueta de estudo à escala

- desenhos de esquiço (perspectivados, de cor, explodido, cotagem, corte, 

  componentes eléctricos, etc) - desenhos 2D e 3D - esboços à mão

- logotipo;

- apresentação do produto;

- apresentação oral

- imagens em suporte A4 + painel A2

- desenho técnico - desenhos 2D CAD

- desenho explodido descritivo - desenhos 3D CAD + lista de materiais e tecnologias

- render - ficheiro 3D Rhino

- ficha técnica - texto em suporte A4

- estudo de packaging - maqueta à escala

- logotipo - imagem em suporte A4

- apresentação do produto - texto + imagens em suporte A4

- folheto promocional - texto + imagens em suporte A4

- memória descritiva conceptual e técnica - texto + imagens em suporte A4

- imagens em suporte A4 + painel A2

Revisão de todo o Trabalho

- entrega de eventuais melhorias

Maquete de Apresentação 

- maqueta à escala real

Jarro Eléctrico
“Workmate” by PHILIPS

Processo em retrospectiva...

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício: “Interface do Produto” - Projecto V
     Neste projecto parte-se de um produto resumindo à sua essência mecânica e funcional, excluindo toda e qualquer interface com o utilizador. Numa fase inicial, eliminam-se referências anteriores, estudos de mercado e imagens de marca 
     associada, descontextualizando o produto. Criando um novo produto (ou um produto transformado) situando-o formal e funcionalmente em sintonia com as possibilidades facultadas pela tecnologia fornecida.

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO (familiar, relacional, compreensão, acessível, resposta ao enunciado)

     05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS RESPECTIVAS DATAS DE ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
     05/11/2008

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício - Projecto V

"ÀPARTES INSPIRACIONAIS"
     

DIAGRAMA GRÁFICO PROJECTUAL 
     

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO

    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

1a SEMANA 5a SEMANA 7a SEMANA 11a SEMANA

Fase de introspecção, pretendia que a minha escolha se tratasse de um objecto do qual tivesse uma relação 
próxima, um objecto que fizesse parte do meu quotidiano de forma a já ter um conhecimento prévio, uma 
vivência. 
De modo a detectar mais fácilmente as suas falhas e os seus potênciais, acrescentando e/ou retirando 
funções. 
Contextualizá-lo em situações diferentes, problemas novas.
O desejo de recriar um objecto que seja útil e que possivelmente faz falta, reformulando-o, melhorando-o, com 
um carácter mais emocional e na procura de um objecto efectivo. 

- Conviver com os amigos (jantaradas, copos, conversas, passear...).

- Momentos a sós, de introspecção em casa ou fora.

- Conferências sobre design.

- Fruição de exposições diversas.

- Feiras - FIL.

- Cinema.

- Música.

- Outros trabalhos para a faculdade (por vezes também dão-nos ideias para o projecto nuclear, ou apenas 

como motivadores para continuar no trabalho, dá-nos outros processos de pensamento.

- Outros.

Fase de planear, este planeamento consiste numa metodologia de trabalho faseada, o trabalho é dividido por 

fases e respectivas datas de entrega, de acordo com o tempo estipulado (até ao final do 1º semestre).

Respectivamente, à maquete de escala com a liberdade de entregarmos na 1ª semana de Janeiro.

Estas fases são constituídas por uma lista de tarefas, material e temas em simultâneo com as especificidades 

do projecto. São faseadas e agrupadas de forma concisa de forma a criar um projecto unânime e uma linha 

guia de todo o processo projectual.

4º PESQUISA
     12/11/2008

Fase de pesquisa, houve uma abordagem de diferentes maneiras, não só analisando os objectos com as 
mesmas funções, mas também objectos que por motivos formais, tecnológicos, materiais (...) possam ter uma 
ligação com o novo objecto.
Trata-se de uma pesquisa diária feita com base em páginas web, alguns livros da àrea, revistas, e outros. 
Visitas a estabelecimentos comerciais e lojas da especialidade (produtos domésticos), comparação de preços, 
formas, dimensões. Assim como, de outros produtos com analogias inspiracionais, formais e técnicas.
Fase conveniente à absorção de cultura, o de ver e ter contacto com coisas novas, ideias, pensamentos.
- Definição de possíveis tecnologias, materiais, processos de fabricação.
- Definição de um público alvo (estudantes universitários), por ser um público propício à utilização de objectos 
novos e inovadores. E com necessidades específicas dos quais estou mais familiarizada, sendo um público do 
qual me insiro e conheço bem. Desta forma, é uma mais valia no sentido de criar um produto inovador, criando 
um objecto exclusivo para estes. De maneira que, o público-alvo nesta fase de pesquisa foi crucial para poder 
demarcar um caminho, um objectivo mais concreto.
Apesar de passar sempre por uma fase de outras deambulações conceptuais que me ajudaram a não 
agarrar-me tanto às primeiras ideias e ser mais flexível a nível de pensamento conceptual.
Fez com que percebesse melhor o meu objectivo ao projectar coisas que á partida não tinham ligação entre 
os mais variados conceitos, compreendendo melhor as falhas e as suas potencialidades.
Briefing, com uma abordagem alargada de forma a não prender-me nas fases seguintes, principalmente na de 
conceito.

CONDICIONANTES
- Perder algum tempo em ideias pouco específicas e fora do meu objectivo inicial. 
- Por vezes perder a noção do caminho que pretendo ir.

FACILITADORES
- Pesquisa diária e arquivada por pastas e temas de interesse.
- Capacidade de organização.
- Compreensão dos objectivos e interesses dos docentes, disciplina e enunciado.
- Gostar daquilo que se faz, sem o "fazer por fazer", "só porque estou e tenho de acabar o curso".
- Recurso a "post-its" a toda a hora, analogias ao universo da cozinha, às pessoas, outras inspirações...

5º CONCEITO
      05/12/2008

Fase de conceptualização, apresentação de ideias conforme o briefing. Fase de muito esboço "desenhar, 

desenhar e desenhar...".

Formalização de uma ideia entre todas com a ajuda da opinião dos docentes da cadeira. Foi importante a 

definição de um público alvo para seguir um pensamento, uma certa linearidade.

Considerações sobre custos, processos produtivos, materiais, legislação.

Apresentação oral.

CONDICIONANTES
- Implicações técnicas que por vezes influenciam a forma do objecto ou uma linha de pensamento inicial, 

principalmente quando se trata de sistemas internos, de como o objecto irá funcionar.

- Bloqueios mentais (gerido com o suporte de pesquisa contextual; por abstracção por momentos do projecto; 

necessidade de ver coisas novas; de estar com os amigos...).

- Falta de ideias concretas, de uma certa linearidade. Por vezes com muitos “voltar atrás”.

- Dificuldade em exprimir em desenho, por vezes, aquilo que tenho em mente.

- Perda de tempo nos "arranjos", "o ficar bonito", perfeccionismo levado ao extremo, quando nem sempre se 

trata do mais importante.

Nas apresentações orais:

- Receio de falar em público.

- Pavor de pensar que posso comecar a confundir e a misturar a informação que quero transmitir, ou mesmo 

de esquecer-me.

FACILITADORES
- "Pensamento verde", na medida em que existe desde a fase de conceptualização, processo de fabrico, 
venda e manutenção, um pensamento económicamente e ambientalmente sustentável.

6º DESENVOLVIMENTO
     19/12/2008

Fase de desenvolvimento, (mais valia de estar sempre a criar post-its por todo o lado), o que faz com que 
raramente me esqueça de alguma coisa).

CONDICIONANTES
- Programa novo, fase de aprendizagem e amadurecimento no programa Rhinoceros.
- O planeamento inicial das datas da entrega deveria ter sido mais alargado de maneira a não ter que ter 
adiado uma entrega.
- Algum tempo dispensado para compreensão do objecto e desenhá-lo em 3D Rhino.
- Má memória.
- Necessidade de descanso.
- Aversão à rotina.
- Falta de paciência, quando apercebo-me de coisas que poderia ter evitado ou feito de outra maneira, mas 
por vezes já não é possível modificar porque a fase encontra-se avançada e não é viável mais um "voltar 
atrás".

FACILITADORES
- Capacidade de trabalhar em qualquer hora, desde que ganhe entusiasmo naquilo que estou a fazer.
- Capacidade de aprendizagem e aperfeiçoamento.
- "Pensamento verde".
- Capacidade de organização e elaboração de ideias - sistematização, metodologia.

7º ENTREGA FINAL
     05/12/2008

Fase de maquetização, e conclusão do exercício.

CONDICIONANTES
- Fiabilidade do produto, até que ponto o produto é bom ou não, se responde ás necessidades. (A meu ver é 

uma falha que se nota em todos os projectos de faculdade é saber até que ponto as coisas funcionam).

- Tempo mais bem aproveitado, racionalizado.

- Segurança (?).

- Duração (?).

- Tempo de ciclo de vida (?).

- Grau de reciclabilidade (?).

- Preço (?).

Aspectos que ficaram pendentes, por serem analisados e estudados convenientemente.

FACILITADORES
- Capacidade de trabalhar em qualquer hora.
- Capacidade de aperfeiçoamento.
- Capacidade de organização e elaboração de ideias - sistematização, metodologia.
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- Pouco tempo na fase inicial para maturação das ideias.

- Poderia ter desenvolvido mais um pouco na forma e nos seus pormenores    

  (guiada pela circuntância, pelo tempo).

CONCLUSÃO

- Outras disciplinas.
- Tempo para os outros (gestão de um tempo qualificado).
- Viver fora de casa.

OUTRAS CONDICIONANTES
- Tomar decisões de forma convicta e objectiva.
- Por vezes, soltar a racionalidade de pensamento e deambular livremente na 
conceptualização das coisas.
- Acreditar mais nos meus projectos, nas minhas ideias, nos meus pensamentos. 
Não duvidar das minhas capacidades, ser mais ambiciosa.
- Buscar cada vez mais diferentes e novas abordagens aos objectos e/ou projectos 
em desenvolvimento.
- “Desenhar, desenhar, desenhar ainda mais!”. 
É um modo seguro e certo de compreensão de ideias de forma concisa e concreta.
- Dedicar mais tempo para a maturação de ideias.
- Melhorar a hierarquização das opções e/ou eliminar.
- Sabe-se que a informação chega em várias alturas e com naturezas diferentes, 
capacidade de filtrar o que realmente é importante dependentemente de cada 
projecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS

PESQUISA CONCEITO DESENVOLVIMENTO FINAL

CONDICIONANTES

Opções limitadas por:

- Escolha dos colegas.

- Objecto acessível (preço, dimensões...). Sem grandes hipóteses de escolha, objecto barato ou que tivesse em    

  casa para poder "destruir", desmontar.

- Apetência e interesse em projectar determinado objecto.



- história / contextualização;

- levantamento e estudo do produto seleccionado;

- produtos existentes no mercado;

- produtos semelhantes;

- outros produtos (inspiração formal, material, 

  funcional, estética...);

- tecnologias aplicáveis;

- público-alvo;

- ergonomia (funções do objecto, divisão por 

  componentes, interface...);

- materiais;

- inspiração;

- briefing

- imagens em suporte A4 

4º PESQUISA  12/11/2008 5º CONCEITO  05/12/2008
                          02/12/2008

6º DESENVOLVIMENTO  19/12/2008 7º ENTREGA FINAL  20/01/2009

TRABALHO INDIVIDUAL – Gestão de Processos de Design
                                                 Processo de design – reflexão crítica e sistemática

MODELO DE SÍNTESE DO PROCESSO EM ESTUDO

- definição de público-alvo;

- questionário ao público-alvo;

- estudo formal - modelo 3D - maqueta de 

  estudo à escala

- desenhos de esquisso (perspectivados, 

  de cor, explodido, cotagem, corte, 

  componentes eléctricos, etc) - desenhos 2D

  e 3D - esboços à mão

- logotipo;

- apresentação do produto;

- apresentação oral

- desenho técnico - desenhos 2D CAD

- desenho explodido descritivo - desenhos 3D CAD 

                                                    lista de materiais e tecnologias

- render - ficheiro 3D Rhino

- ficha técnica - texto em suporte A4

- estudo de packaging - maqueta à escala

- logotipo - imagem em suporte A4

- apresentação do produto - texto + imagens em suporte A4

- folheto promocional - texto + imagens em suporte A4

- memória descritiva conceptual e técnica - texto + imagens em 

   suporte A4

Revisão de todo o Trabalho

- entrega de eventuais melhorias

Maquete de Apresentação 

- maqueta à escala

Jarro Eléctrico
“Workmate” by PHILIPS

Processo em retrospectiva...

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício - Projecto V

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO (familiar, relacional, compreensão, acessível, resposta ao enunciado)

     05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
     05/11/2008

1º ANÁLISE DO ENUNCIADO
     31/10/2008  Lançamento do 2º exercício - Projecto V

"ÀPARTES INSPIRACIONAIS"
     

2º PROCURA DO OBJECTO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO

    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

3º PLANEAMENTO E ENTREGA DAS FASES DE TRABALHO
    05/11/2008  Decisão Final da escolha do objecto

1a SEMANA 5a SEMANA 7a SEMANA 11a SEMANA

Fase de introspecção, pretendia que a minha escolha se tratasse de um objecto do qual tivesse uma relação 
próxima, que fizesse parte do meu quotidiano de forma a já ter um conhecimento prévio, uma vivência. 
De modo a detectar mais fácilmente as suas falhas e seus potênciais, acrescentando e/ou retirando funções. 
Contextualizá-lo em situações diferentes, problemas novas.
O desejo de recriar um objecto que seja útil e que faça falta, reformulando-o, melhorando-o, com um carácter 
mais emocional e na procura de um objecto efectivo. 

- Conviver com os amigos (jantaradas, copos, conversas, passear...).

- Momentos a sós, de introspecção em casa ou fora.

- Conferências sobre design.

- Fruição de exposições diversas.

- Feiras - FIL.

- Cinema.

- Música.

- Outros trabalhos para a faculdade (por vezes também dão-nos ideias para o projecto nuclear, ou apenas 

como motivadores para continuar no trabalho, dá-nos outros processos de pensamento.

- Outros.

Fase de planear, este planeamento consiste numa metodologia de trabalho faseada, o trabalho é dividido por 

fases e respectivas datas de entrega, de acordo com o tempo estipulado (até ao final do 1º semestre).

Respectivamente, à maquete de escala com a liberdade de entregarmos na 1ª semana de Janeiro.

Estas fases são constituídas por uma lista de tarefas, material e temas em simultâneo com as especificidades 

do projecto. São faseadas e agrupadas de forma concisa de forma a criar um projecto unânime e uma linha 

guia de todo processo projectual.

4º PESQUISA
     12/11/2008

Fase de pesquisa, houve uma abordagem de diferentes maneiras, não só analisando os objectos com as 
mesmas funções, mas também objectos que por motivos formais, tecnológicos, materiais (...) possam ter uma 
ligação com o novo objecto.
A pesquisa foi feita com bases em páginas web, alguns livros da àrea, revistas, e outros. Visitas a estabeleci-
mentos comerciais e lojas da especialidade (produtos domésticos), comparação de preços, formas, dimen-
sões. Assim como, de outros produtos com analogias inspiracionais, formais e técnicas.
- Definição de possíveis tecnologias, materiais, processos de fabricação.
- Definição de um público alvo (estudantes universitários), por ser um público propício à utilização de objectos 
novos e inovadores. E com necessidades específicas dos quais estou mais familiarizada, sendo um público do 
qual me insiro e conheço bem. Desta forma, é uma mais valia no sentido de criar um produto inovador, criando 
um objecto exclusivo para estes. De maneira que, o público-alvo nesta fase de pesquisa foi crucial para poder 
demarcar um caminho, um objectivo mais concreto.
Apesar de passar sempre por uma fase de outras deambulações conceptuais que me ajudaram a não 
agarrar-me tanto às primeiras ideias e ser mais flexível a nível de pensamento conceptual.
Fez com que percebesse melhor o meu objectivo ao projectar coisas que á partida não tinham ligação entre 
os mais variados conceitos, compreendendo melhor as falhas e as suas potencialidades.
Briefing, com uma abordagem alargada de forma a não prender-me nas fases seguintes, principalmente na de 
conceito.

FALHAS
- Perder algum tempo em ideias pouco específicas e fora do meu objectivo inicial. 
- Por vezes perder a noção do caminho que pretendo ir.

5º CONCEITO
      05/12/2008

Fase de conceptualização, apresentação de ideias conforme o briefing.

Formalização de uma ideia entre todas com a ajuda da opinião dos docentes da cadeira.

Apresentação oral.

FALHAS

- Implicações técnicas que por vezes influenciam a forma do objecto ou uma linha de pensamento inicial, 

principalmente quando se trata de sistemas internos, de como o objecto irá funcionar.

- Bloqueios mentais (gerido com o suporte de pesquisa contextual; por abstracção por momentos do projecto; 

necessidade de ver coisas novas; de estar com os amigos...).

- Falta de ideias concretas, de uma certa linearidade. Por vezes com muitos “voltar atrás”.

Nas apresentações orais:

- Receio de falar em público.

- Pavor de pensar que posso comecar a confundir e a misturar a informação que quero transmitir, ou mesmo 

de esquecer-me.

6º DESENVOLVIMENTO
     19/12/2008

Fase de desenvolvimento, (mais valia de estar sempre a criar post-its por todo o lado), o que faz com que 
raramente me esqueça de alguma coisa).

FALHAS
- O planeamento inicial das datas da entrega deveria ter sido mais alargado de maneira a não ter que ter 
adiado uma entrega.
- Algum tempo dispensado para compreensão do objecto e desenhá-lo em 3D Rhino - programa novo, fase de 
aprendizagem e amadurecimento no programa.
- Má memória.
- Necessidade de descanso.
- Aversão à rotina.

FACILITADORES
- Capacidade de trabalhar em qualquer hora, desde que ganhe entusiasmo naquilo que estou a fazer.

7º ENTREGA FINAL
     05/12/2008

Fase de maquetização, e conclusão do exercício.

FALHAS

- Fiabilidade do produto, até que ponto o produto é bom ou não, se responde ás necessidades. (A meu ver é 

uma falha que se nota em todos os projectos de faculdade é saber até que ponto as coisas funcionam).

- Tempo mais bem aproveitado, racionalizado.

- Segurança (?).

- Duração (?).

- Tempo de ciclo de vida (?).

- Grau de reciclabilidade (?).

- Preço (?).

Aspectos que ficaram pendentes, por serem analisados e estudados convenientemente.
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- Pouco tempo na fase inicial para maturação das ideias.

- Poderia ter desenvolvido mais um pouco na forma e nos seus pormenores    

  (guiada pela circuntância, pelo tempo).

CONCLUSÃO

- Não ter grandes hipóteses de escolha, objecto barato ou que tivesse em    
  casa para poder "destruir", desmontar.
- Outras disciplinas.
- Tempo para os outros (gestão de um tempo qualificado).
- Viver fora de casa.

CONDICIONANTES

PESQUISA CONCEITO DESENVOLVIMENTO FINAL
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