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Atividades 

Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 



Relação entre os termos 

Relação entre os principais termos utilizados na fase de Projeto Informacional 
(ROZENFELD et al., 2006, p.214) 



Atualizar o Plano do 
Projeto Informacional 

Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 



 • Esta atividade tem por objetivo compatibilizar 
o planejamento desta fase com o 
planejamento efetuado na fase de 
Planejamento do Projeto 

 

Atualizar o Plano do Projeto Informacional 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Revisar e 
atualizar o 
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produto 



Revisar e atualizar o escopo do produto 

Tarefas da atividade “Revisar e atualizar o Escopo do Produto”  
(ROZENFELD et al., 2006, p.213) 



 • Esta atividade tem por objetivo o estudo do 
problema de projeto associado ao Escopo do 
Produto 

 

• Coleta-se e analisa-se as informações que 
possibilitam o completo entendimento o real 
problema 

Revisar e atualizar o escopo do produto 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Detalhar ciclo de vida do 
produto e definir seus 

clientes 



Tarefas da atividade “Detalhar o ciclo de vida do produto”  
(ROZENFELD et al., 2006, p.216) 

Detalhar o ciclo de vida e definir clientes 



Ciclo de vida segundo as atividades pelas quais o produto/projeto 
passa (ROZENFELD et al., 2006, p.217) 

Detalhar ciclo 
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especificações

-meta 

Ciclo de Vida 



• Os clientes podem ser classificados em três 
tipos: 
– Clientes externos 

• Que irá usar ou consumir 

• Requisitos não atendidos  fracasso de vendas 

 

– Clientes intermediários 
• Responsável pela distribuição, compras, vendas 

e marketing 

 

– Clientes internos 
• Fabricantes, pessoal envolvido no projeto e 

produção 

 

Definição dos clientes 
Detalhar ciclo 

de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



• Possibilita identificar stakeholders, suas 
relações entre si, e seu papel no ciclo de vida 
do produto. 

 

• Utilizada na fase de definição do produto. 

 

• Facilita para equipe de projeto reconhecer 
requisitos e sua priorização relativa durante o 
PDA (Product Definition Assessment - PDAC) e 
a utilização de outras ferramentas (DfX, QFD, 
FMEA,...). 

 

Ferramenta: CVCA 
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1. Definir o modelo de negócio inicial e seus 
pressupostos. 

2. Delinear as partes envolvidas com o produto. 

3. Determinar como as partes estão relacionadas. 

4. Identificar as relações entre as partes definindo 
os fluxos entre elas. 

5. Analisar  a CVC (cadeia de valor do cliente) 
resultante para determinar os clientes críticos e 
suas proposições. 

6. Incluir as informações no PDA (Product 
Definition Assessment). 

7. Utilizar os resultados da CVCA no processo de 
projeto do produto. 

Construção do CVCA 
Detalhar ciclo 

de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



• Desenvolvimento de produto para área da saúde 
– Equipamento de CPM (movimentação passiva 

contínua) para a reabilitação do cotovelo e 
antebraço 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplicação do CVCA junto a uma empresa de 
produtos médicos, fisioterapêuticos e 
hospitalares 

Exemplo de aplicação de CVCA 
Detalhar ciclo 

de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 

(1) protótipo do Equipamento 
de CPM Computadorizado 
para Cotovelo e Antebraço;  
(2) braço posicionado no CPM. 
FONTE: CALLEGARO (2010) 





Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Identificar os 
requisitos dos 

clientes do produto 



Tarefas da atividade “Identificar os requisitos dos clientes do produto” 
(ROZENFELD et al., 2006, p.220) 

Identificar os requisitos dos clientes do produto 



NECESSIDADES “BRUTAS” 

Agrupamento, análise e 
classificação 

REQUISITOS DOS CLIENTES 

• Levantamento das necessidades dos clientes 
de cada fase do ciclo de vida. 

 

Identificar os requisitos dos clientes do produto 

Detalhar ciclo 
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requisitos do 
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Definir 
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-meta 



• Levantamento das necessidades 

– Listas de verificação 

– Observação direta 

– Entrevistas 

– Grupos focados 

– Cliente oculto 

– Abordagens de incidentes críticos 
(satisfação/insatisfação) 

– Técnicas projetivas (técnica de 3ª pessoa, 
completar histórias, desenhos e 
quadrinhos) 

Ferramentas 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



• Pesquisa qualitativa entrevistas 

– qualidade demandada pelo cliente em relação aos 
equipamentos de CPM 

 

• Exemplo: 

– O que você consideraria importante que o 
equipamento tivesse para a praticidade em seu 
uso?  

• “Equipamento fácil de armazenar / transportar e 
montar, com peças bem acabadas para 
evitar acidentes inclusive durante montagem / 
transporte. Facilidade de programar os diversos 
tipos e parâmetros de movimentos.” 

 

Exemplo 
Detalhar ciclo 

de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



• Área de Marketing 

– Laddering 

 

• Área de Design 

– Design Thinking 

 

 

Outras Ferramentas 
Detalhar ciclo 
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produto 
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-meta 



• Objetivo: Traçar a relação entre os valores do 
consumidor e atributos do produto ou serviço 

 

• Identificar a relação entre as características 
do produto, de um lado e as 
necessidades fundamentais dos clientes e os 
valores do outro é importante 
se as características a serem 
projetadas possam oferecer valor aos clientes 

 
 

 

FONTE: SHETH et al., (1999); WILKIE, (1994) 

 

 

Outras Ferramentas | Laddering 
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Outras Ferramentas | Laddering 
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Definir 
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-meta 
Modelo A-C-V adaptado de Wilkie (1994) 



Detalhar ciclo 
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Identificar 
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-meta 

Modelo A-C-V expandido, adaptado de Wilkie (1994) 

Mundo Físico                             Mundo Mental 

Outras Ferramentas | Laddering 



Outras Ferramentas | Design Thinking 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Abordagem focada no ser humano 

 

• Baseia-se no pensamento abdutivo 

 

• Inova por introduzir novos significados aos 
produtos, serviços ou relacionamentos 

 

FONTE: Vianna et al. (2012) 



Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Foco 

– Nas pessoas 

 

• Objetivo 

– Pretende entender culturas, experiências, 
emoções, pensamentos e comportamentos de 
forma a reunir informações para inspirar o projeto 

 

• Levantamento de dados 

– Através da interação entre pesquisador e sujeito 
da pesquisa, principalmente a partir de conversa 
semi-estruturadas 

 FONTE: Vianna et al. (2012) 

Outras Ferramentas | Design Thinking 



Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Etapa de Imersão 

• Aproximação ao contexto do problema 

– Ponto de vista da empresa (o cliente) 

– Ponto de vista do usuário final (o cliente do 
cliente) 

 

• Métodos 

– Entrevistas 

– Cadernos de Sensibilização 

– Sessões Generativas 

– Um Dia na Vida 

– Sombra 

 

 

FONTE: Vianna et al. (2012) 

Outras Ferramentas | Design Thinking 



Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Procedimentos para etapa de coleta 

(Etapa de Imersão) 

 

  
 
 
 

Preparação Sensibilização Sessões 

coleta 

FONTE: adaptado de Sleeswijk Visser, 2009 

Outras Ferramentas | Design Thinking 



Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Cadernos de Sensibilização 

– Relato feito pelo próprio usuário sobre 
suas atividades, no contexto de seu dia-a-
dia 

 

– Entendimento do universo do usuário, seus 
sonhos e expectativas 

 

– Os cadernos são elaborados com exercícios 
a serem preenchidos pelo usuário 

 

 FONTE: Vianna et al. (2012) 

Outras Ferramentas | Design Thinking 



Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Sessões Generativas 

– Sessão em grupo que inclui: usuários e/ou 
stakeholders envolvidos, pesquisadores 
e/ou designers 

 

– Abordagem para obter uma visão geral dos 
usuários através de atividades generativas 
(que buscam a construção e expressão de 
experiências através da criatividade) 

 

 
FONTE: Vianna et al. (2012) 

Outras Ferramentas | Design Thinking 



 



Atividade 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações-

meta 

• Preenchimento individual do caderno 
de sensibilização 

 

• Sessões generativas intragrupos de 
forma a entender a experiência dos 
colegas e identificar oportunidades de 
melhorias 

 



 



• Diagrama de Kano 

– Satisfação X desempenho do produto 

 

O que os clientes esperam do produto 
Detalhar ciclo 

de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 

FONTE: adaptado de Rozenfeld et al. (2006, p. 221) 

excitação 

esperado 

básico 



Exemplo | Árvore da Qualidade Demandada 

Nível Primário Nível Secundário Nível Terciário 

Aspectos visuais  Estética 

Inovador 

Design Orgânico 

Compacto e portátil 

Discreto 

Tecnologia 

Material 

Superfície de contato macia, transpirável e não-alérgica 

Confiável 

Fácil higienização/Desinfecção 

Resistente à condições de uso e manutenção 

Componentes / Elementos 

Seguros 

Baixo peso do equipamento 

Reposição de peças garantida 

Reduzida manutenção (não necessitam cuidados técnicos específicos) 

Funcionalidade/ 
Confiabilidade 

Manuseio 

Facilidade de armazenamento  

Facilidade transporte (acessório para facilitar transporte) 

Desmontável 

Fácil montagem, instalação, configuração, ajuste e uso 

Ergonomia 

Ajuste antropométrico 

Segurança ao paciente e operador 

Conforto ao paciente 

Desempenho efetivo 

Funções 

Possibilitar amplitude fisiológica 

Múltiplas funções 

Aplicável a várias articulações 

Interface simples e intuitiva 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 
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Nível Primário Nível Secundário Nível Terciário 

Aspectos visuais  Estética 

Inovador 

Design Orgânico 

Compacto e portátil 

Discreto 

Tecnologia 

Material 

Superfície de contato macia, transpirável e não-alérgica 

Confiável 

Fácil higienização/Desinfecção 

Resistente à condições de uso e manutenção 

Componentes / 
Elementos 

Seguros 

Baixo peso do equipamento 

Reposição de peças garantida 

Reduzida manutenção (não necessitam cuidados técnicos 
específicos) 

Funcionalidade/ 
Confiabilidade 

Manuseio 

Facilidade de armazenamento  

Facilidade transporte (acessório para facilitar transporte) 

Desmontável 

Fácil montagem, instalação, configuração, ajuste e uso 

Ergonomia 

Ajuste antropométrico 

Segurança ao paciente e operador 

Conforto ao paciente 

Desempenho efetivo 

Funções 

Possibilitar amplitude fisiológica 

Múltiplas funções 

Aplicável a várias articulações 

Interface simples e intuitiva 



• Pesquisa quantitativa  questionário fechado 

 

Exemplo | Valor dos requisitos 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 

Qualidade Demandada 

Peso 
(nível 

secundár
io) 

IDi* 

Estética 

Inovador 

0,179 

0,0388 

Design Orgânico 0,0437 

Compacto e portátil 0,0662 

Discreto 0,0184 

Material 

Superfície de contato macia, transpirável e não-alérgica 

0,151 

0,0511 

Confiável 0,0410 

Fácil higienização/Desinfecção 0,0361 

Resistente à condições de uso e manutenção 0,0534 

Compone
ntes /  

Elementos 

Componentes seguros 

0,130 

0,0491 

Baixo peso do equipamento 0,0540 

Reposição de peças garantida 0,0276 

Reduzida manutenção (não necessitam cuidados 
técnicos específicos) 

0,0399 

Manuseio 

Facilidade de armazenamento  

0,169 

0,0267 

Facilidade transporte (acessório para facilitar 
transporte) 

0,0427 

Desmontável 0,0344 

Fácil montagem, instalação, configuração, ajuste e uso 0,0486 

Ergonomia 

Ajuste antropométrico 

0,191 

0,0478 

Segurança ao paciente e operador 0,0488 

Conforto ao paciente 0,0458 

Desempenho efetivo 0,0488 

Funções 

Possibilitar amplitude fisiológica 

0,179 

0,0467 

Múltiplas funções 0,0435 

Aplicável a várias articulações 0,0367 

Interface simples e intuitiva 0,0572 



Qualidade Demandada 
Peso (nível 
secundário) 

IDi* 

Estética 

Inovador 

0,179 

0,0388 

Design Orgânico 0,0437 

Compacto e portátil 0,0662 

Discreto 0,0184 

Material 

Superfície de contato macia, transpirável e não-alérgica 

0,151 

0,0511 

Confiável 0,0410 

Fácil higienização/Desinfecção 0,0361 

Resistente à condições de uso e manutenção 0,0534 

Componentes 
/  

Elementos 

Componentes seguros 

0,130 

0,0491 

Baixo peso do equipamento 0,0540 

Reposição de peças garantida 0,0276 

Reduzida manutenção (não necessitam cuidados técnicos específicos) 0,0399 

Manuseio 

Facilidade de armazenamento  

0,169 

0,0267 

Facilidade transporte (acessório para facilitar transporte) 0,0427 

Desmontável 0,0344 

Fácil montagem, instalação, configuração, ajuste e uso 0,0486 

Ergonomia 

Ajuste antropométrico 

0,191 

0,0478 

Segurança ao paciente e operador 0,0488 

Conforto ao paciente 0,0458 

Desempenho efetivo 0,0488 

Funções 

Possibilitar amplitude fisiológica 

0,179 

0,0467 

Múltiplas funções 0,0435 

Aplicável a várias articulações 0,0367 

Interface simples e intuitiva 0,0572 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Definir 
requisitos do 

produto 



Tarefas da atividade “Definir requisitos de projeto do produto” (ROZENFELD et 

al., 2006, p.223) 

Definir requisitos do produto 



Requisitos dos 
Clientes 

• Forma 
qualitativa 

• Não-
mensuráveis 

Requisitos do 
Produto 

• Características 
técnicas 

• Parâmetros 
mensuráveis 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 

Definir requisitos do produto 



• Brainstorming 

• Check-lists 

• Informações de outros projetos 

Ferramentas 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



Requisitos dos Clientes Requisitos do Produto 

Compacto Tamanho compacto (cm) 

Possibilitar amplitude 
fisiológica 

Grau de amplitude (o) 

Baixo peso do equipamento Limite de peso (kg) 

Silencioso Nível de ruído (dB) 

Exemplo 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



Requisitos dos Clientes Requisitos do Produto Especificações-meta 

Compacto Tamanho compacto (cm) < 87,5 x 57,5 x 29,0 

Possibilitar amplitude 
fisiológica 

Grau de amplitude (o) F/E:0o-160o; P/S 0o-90o 

Baixo peso do 
equipamento 

Limite de peso (kg) < 17 

Silencioso Nível de ruído (dB) < 35 dB(A) 

Exemplo 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Definir 
especificações 

do produto 



Tarefas da atividade “Definir especificações-meta do produto” (ROZENFELD et 

al., 2006, p.226) 

Definir especificações-meta do produto 



• Compreender a Voz do Cliente, ou seja, suas 
necessidades, expectativas, especificações e 
desejos é uma etapa de fundamental 
importância. Pois é nesta fase que elas são 
traduzidas em requisitos técnicos e 
especificações dos componentes, produtos, 
processos e serviços.  

 

• Sua compreensão e a exata tradução pode ser 
obtida com a utilização do método QFD 
(ANDRIETTA & MIGUEL, 2002). 

 

Definir especificações-meta do produto 
Detalhar ciclo 

de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



 • Desdobramento da Função Qualidade 

 

• Especificamente a Matriz da Casa da 
Qualidade 

 

Ferramenta: QFD 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



 

Matriz da Casa da Qualidade - QFD 

Matriz da Casa da Qualidade do QFD (ROZENFELD et al., 2006, p.227) 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



 • Futuro… 

– Importância do foco do cliente 

– Uso efetivo dos dados da voz do cliente 

– Importância cada vez maior dos requisitos 
não-funcionais, relacionados com imagem 
e marca 

– Engenharia Kansei possibilita a ponte entre 
design, marketing e engenharia 

Outras Ferramentas 

FONTE: Akao & Mazur (2003) 

Detalhar ciclo 
de vida | 
clientes 

Identificar 
requisitos dos 

clientes 

Definir 
requisitos do 

produto 

Definir 
especificações

-meta 



 

Outras Ferramentas: Kansei 

Etimologia do Kansei (LEE, HARADA, STAPPERS, 2002) 



 

Kansei ou 
sentimento 
psicológico 

KES 
Elementos de 

Projeto de 
Produto 

Diagrama do processo do Sistema de Engenharia Kansei – KES (Nagamachi, 1995)  

Outras Ferramentas: Kansei 



 • De acordo com Nagamachi (2002), existem 
três pontos focais do KE:  

– 1. Como compreender com precisão o 
consumidor.  

 

– 2. Como refletir e traduzir a compreensão em 
design de produto.  

 

– 3. Como criar um sistema e uma organização 
orientada para Kansei design.  

 

Outras Ferramentas: Kansei 



 

FONTE: Árvore do processo de KE (NAGAMACHI, 2001 apud SCHÜTTE, 2002, p. 26)  

Outras Ferramentas: Kansei 



 

FONTE: Estrutura sistemática do KES (NAGAMACHI, 1995) 
 

Outras Ferramentas: Kansei 



  

FONTE:  Diagrama do sistema de engenharia kansei híbrida (NAGAMACHI,1995)  
 

Outras Ferramentas: Kansei 



FONTE: Processo de avaliação kansei (YAN et al., 2008)  

Outras Ferramentas: Kansei 



 

Outras Ferramentas: Kansei 

   

FONTE: Estrutura do Sistema VIKE (NAGAMACHI, 2002)  



 

Outras Ferramentas: Kansei 

FONTE: Estrutura do Sistema de Kansei Colaborativo  (NAGAMACHI, 2002) 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Monitorar 
viabilidade 
econômica 



 • Verificar se as informações em termos de 
custo nas diversas etapas do clico de vida do 
produto foram devidamente consideradas 

 

• O ideal é monitorar constantemente, atento 
às condições do mercado 

 

Monitorar viabilidade econômica 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Avaliar 
fase 



 • Atividade genérica 

– Critérios de avaliação 

– Abrangência 

– Concisão e ausência de redundâncias 

– Uniformidade de abstração 

– Estruturação adequada 

– Clareza 

– Praticabilidade 

– Econômicos 
 

 

Avaliar fase 

Critérios de avaliação do gate da Fase de Projeto Informacional (adaptado de 
ROZENFELD et al., 2006, p.232) 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) Aprovar 

fase 



 • Atividade genérica 

 

• Mesmos critérios da atividade anterior são 
verificados na auto-avaliação 

 

• Comparação do produto e projeto com os 
demais do portfólio 

– Avaliação de sucesso e retorno financeiro 

 

Aprovar fase 



Informações principais e 
dependência entre as atividades 
(ROZENFELD et al., 2006, p.212) 

Documentar as 
decisões 

tomadas e 
registrar lições 

aprendidas 



 • Atividade genérica 

 

• Não há tarefas específicas 

 

• Deve-se formalizar de modo a registrar a 
memória 

 

• Evita-se repetir erros passados 

 

• Fonte de melhorias 

 

Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas 



 



 • Síntese do fluxo de informações existente na 
fase de Projeto Informacional 

Evolução das Informações 



 

Evolução das Informações (adaptado de ROZENFELD et al., 2006, p.231) 



 

Especificação-meta 

Solução 
Requisitos do produto 

associados a valores-meta 

Requisitos do Produto 

“dizer em números” Parâmetros mensuráveis 

Requisitos dos Clientes 

organizadas Árvore da qualidade 

Necessidades dos Clientes 

“brutas” Variáveis lingüísticas 

Resumindo 



 
ANDRIETTA, J. M. e MIGUEL P. A. C. Os benefícios da utilização do método 

QFD no desenvolvimento de produto em uma empresa que adotou o 
Seis Sigma. Anais... In: XXII Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção. Curitiba – PR, ABEPRO, 23 a 25 de outubro de 2002. 

AKAO, Y.; MAZUR, G. The leading edge in QFD: past, present and future. 
International Journal of Quality & Reliability Management. v. 20, n. 1, p. 
20-35, 2003 

CALLEGARO, A. M. Desenvolvimento um Equipamento computadorizado de 
Movimentação Passiva Contínua para cotovelo e antebraço. 2010. 98 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Maria, 
Santa Maria, 2010. 

KRUCKEN, Lia. Design e Território: valorização de identidades e produtos 
locais. São Paulo: Studio Nobel, 2009 

LEE, S.; HARADA, A.; STAPPERS, P. J. Pleasure with products: design based 
kansei. In: GREEN, W. S.; JORDAN, P. (Ed.). Pleasure with products: 
beyond usability. London: Taylor & Francis, 2002. p. 219-229 

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: bases para a configuração dos produtos 
industriais. Tradução de Freddy Van Camp. São Paulo: Edgard Blücher, 
2001 

NAGAMACHI, Mitsuo. Kansei engineering as a powerful consumer-oriented 
technology for product development. Applied Ergonomics. v. 33, p. 289-
294, 2002.  

 

Referências 



 
NAGAMACHI, Mitsuo. Kansei Engineering: a new ergonomic consumer-

oriented technology for product development. International Journal of 
Industrial Ergonomics. v. 15, p. 3-11, 1995  

ROZENFELD, H; FORCELLINI, F. AMARAL, D.C; TOLEDO, J; ALLIPRANDINI, D. E 
SCALICE, R.  Gestão de Desenvolvimento de Produto: Uma referência 
para Melhoria do Processo. Editora Saraiva, 2006 

SCHÜTTE, Simon. Designing Feelings into Products. Integrating Kansei 
Engineering Methodology in Product Development. Linköping Studies in 
Science and Technology. Thesis No. 946, ISBN: 91-7373-347-4 ISSN: 
0280-7971, 2002. 

SHETH, J.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. Customer behavior: consumer behavior 
and beyond. Orlando: The Dryden Press, 1999.p. 162 

SLEESWIJK VISSER, F. Bringing the everyday life of people into design. 
Doctoral dissertation. Technisch Universiteit Delft, 2009. 

VIANNA, M.; VIANNA, Y.; ADLER, I.; LUCENA, B.; RUSSO, B. Design Thinking: 
inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012 

YAN, H.; HUYNH, V.; MURAI, T.; NAKAMORI, Y. Kansei evaluation based on 
prioritized multi-attribute fuzzy target-oriented decision analysis. 
Information Sciences. v. 178, p. 4080-4093, 2008 

WILKIE, W. Consumer behavior. New York: John Wiley & Sons, 1994 

Referências 



 

Raffaela Tanure 
rlzt@producao.ufrgs.br 

mailto:echeveste@producao.ufrgs.br

