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RESUMO 

 

Abordar o design de produtos e sua evolução é falar, também, da evolução dos 

processos produtivos e tecnologia, do usuário e do designer. Antes da Revolução 

Industrial, o designer era caracterizado por um funcionário capacitado para adaptar 

projetos para a capacidade fabril, enquanto o usuário era visto como um comprador 

final, sem aspirações e necessidades. Após a Revolução Industrial, a produção de 

bens de consumo assumiu uma escala ascendente e as indústrias se viram forçadas a 

se adaptar para acompanhar o ritmo de consumo do mercado, bem como a atividade 

do designer. O usuário, com mais opções de compra, passou a ser considerado 

relevante no processo de desenvolvimento, e foco dos objetivos de projeto. 

O surgimento de novas tecnologias como a prototipagem rápida e a realidade 

virtual, permitiu uma diminuição no tempo e custo gastos durante a validação de 

projetos de produto, influenciando diretamente a forma como os produtos passaram a 

ser desenvolvidos.  A impressão tridimensional, assim como a realidade virtual, surge 

como alternativa viável para a avaliação do projeto, devido à rapidez de execução e 

baixo custo. 

Este estudo tem como principal objetivo analisar a utilização das tecnologias 

citadas no processo de análise de projeto de produto junto ao usuário final. Para tanto, 

se faz necessário abordar a forma como os artefatos vêm sendo desenvolvidos, a 

relação entre usuário e produto, além das técnicas de representação tridimensional. 

 

Palavras-chave: Design. Protótipo. Usuário. Tecnologia 
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ABSTRACT 

 

Address the design of products and their evolution is also talk of the evolution of 

technology and production processes, user and designer. Before the Industrial 

Revolution, the designer was characterized by a trained employee to adapt designs to 

manufacturing capacity, while the user was seen as an end buyer without aspirations 

and needs. After the Industrial Revolution, the production of consumer goods took an 

ascending scale and industries were forced to adapt to keep pace with the consumer 

market as well as the activity of the designer. The user with more purchase options, 

now considered important in the development process, and focus of the project 

objectives.  

 

The emergence of new technologies such as rapid prototyping and virtual reality, 

allow a reduction in time and cost spent during validation of product designs, directly 

influencing how the product came to be developed. The three-dimensional printing, as 

well as virtual reality, emerges as a viable alternative for the evaluation of the project, 

due to speed of execution and low cost.  

 

This study aims to analyze the use of the cited analysis of product design with 

the end user process technologies. For this purpose, it is necessary to address how the 

artifacts have been developed, the relationship between user and product, beyond 

technical three-dimensional representation. 

 

 

Key-words: Design. Prototype. User. Technology 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Lobach (1941), no processo de configuração de produtos industriais, o 

projetista e o designer industrial devem otimizar as funções de um produto visando 

satisfazer as necessidades dos usuários. Geralmente, essas necessidades do usuário 

são levantadas por terceiros, que muitas vezes não apresentam um levantamento 

focado no projeto, ou uma abordagem direta com o mesmo. A falta de informação 

exige, então, que o profissional estabeleça parâmetros do projeto de acordo com seu 

bom senso ou experiência profissional, ocasionando um processo de tentativas e erros, 

sem um método objetivo e prático para a criação e validação do produto junto ao 

usuário. 

Os riscos no lançamento de produtos são conhecidos e calculados durante seu 

desenvolvimento. De acordo com Baxter (2000), a cada dez ideias sobre novos 

produtos, três serão desenvolvidas, aproximadamente dois serão lançadas no 

mercado, mas apenas uma será lucrativa, o que representa 10% do total. Como forma 

de reduzir o prejuízo causado por produtos não lucrativos, a gerência de grandes 

indústrias opta por diminuir o tempo do produto no mercado e aumentar o número de 

produtos lançados. Dessa forma, dentre dez produtos lançados em um pequeno 

espaço de tempo, ao menos uma será lucrativa o suficiente para pagar por outros 

lançamentos fracassados. 

A diminuição do tempo de lançamento reflete, diretamente, na diminuição do 

tempo de projeto e produção. Todos os dias fornecedores de serviços lançam novas 

tecnologias visando reduzir esse tempo, com ferramentas como o CAD e a 

prototipagem rápida. Essas ferramentas são usadas, também, para prever e minimizar 

os possíveis erros no projeto, antes da entrada do produto na linha de produção. 
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OBJETIVOS 

 

A pesquisa de campo tem como principal objetivo falsear a utilização de um 

método comparativo entre uma forma virtual de representação e uma técnica de 

representação física, durante a análise de um projeto de produto, por meio do usuário. 

 

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Levantar diferentes técnicas de prototipagem, bem como técnicas de avaliação 

de comportamento do consumidor; 

 

 Confrontar formas de prototipagem, no que concerne a fidelidade com o projeto 

final, de acordo com a expectativa do consumidor final; 

 

 Avaliar o uso da realidade aumentada como forma de interação entre 

consumidor e produto em desenvolvimento; 

 

 Validar a pesquisa por meio de pesquisa de campo; 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A cada dia cresce o número de produtos lançados no mercado, o que não é 

acompanhado, como deveria, pelo uso de pesquisas com usuários e prototipagem 

durante o desenvolvimento desses produtos (ALEXANDER, 1979). O custo e o tempo 

demandados por esse tipo de método de validação são pouco viáveis para indústrias 

que precisam lançar cada vez mais produtos. A maioria das empresas opta, então, por 

copiar formas, cores e texturas de outros mercados, uma alternativa mais barata, 

porém efêmera e que agrega pouco valor a identidade da empresa. 

 

Estudos mostram que a reação do usuário ao confrontar um protótipo físico e 

virtual é positiva para o protótipo físico (VOLPATO, 2007). Volpato cita alguns 

aspectos, presentes no protótipo físico, responsáveis por essa percepção negativa 
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frente ao modelo virtual, como: aprendizagem, comunicação, integração, identificação 

de erros, usabilidade e estudos ergonômicos, redução dos riscos da inovação, dentre 

outros. 

Figura 01 – Melhoria de comunicação através do uso de protótipos físicos 

 

Fonte: Volpato (2007) 

 

Entretanto, os estudos apresentados se baseiam em tecnologias ultrapassadas, 

nas quais o usuário apenas visualizava o artefato, de forma impressa ou por meio de 

uma tela de computador. 

“Isto porque, não importando o quão experiente uma 

pessoa seja em ler desenhos técnicos de engenharia e 

imagens do CAD de objetos complexos, é ainda difícil 

visualizar exatamente como será o objeto final”. (VOLPATO, 

2007) 

 

A evolução tecnológica, porém, permite uma maior interação entre sujeito e 

ambiente virtual, o que nos leva a realizar a avaliação comparando protótipos físicos e 

virtuais, com o auxílio da realidade aumentada. Dessa forma, será possível 
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proporcional um uso mais interativo do protótipo virtual em avaliações com usuários, no 

projeto de produtos. 

 

Além da validade científica da pesquisa, a mesma também reflete o interesse 

profissional da pesquisadora, não apenas de buscar a melhor forma de projetar 

artefatos, mas também de aproximar o estudo acadêmico do mercado profissional. O 

designer, de qualquer área de atuação, pode e deve se basear nos estudos científicos 

para aprimorar sua atuação profissional, mas deve, também, auxiliar a pesquisa 

acadêmica com seu conhecimento e experiência, muitas vezes desconhecidos pelos 

pesquisadores. 

Este estudo tem como principal objetivo analisar a utilização das tecnologias 

citadas no processo de desenvolvimento de produto junto ao usuário final. Para tanto, 

se faz necessário abordar o mercado nacional, a relação entre o artefato e o usuário, e 

técnicas de representação tridimensional. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A pesquisa, de caráter teórico, experimental e qualitativo, será baseada na 

metodologia científica de Marconi e Lakatos (2003). Para tanto, será feita uma revisão 

teórica, com experimentação, para falseamento de uma hipótese baseada no 

comportamento humano. O método utilizado para falseamento será o hipotético-

dedutivo. Este método apresentará as seguintes etapas de investigação científica: 

 

1. Problema, que surge, em geral, de conflitos antes expectativas e teorias 

existentes; 

2. Solução proposta consistindo numa conjectura (nova teoria); 

3. Testes de falseamento: tentativas de refutação, entre outros meios, pela 

observação e experimentação; 
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A partir do falseamento espera-se a refutação ou corroboração da hipótese 

inicial, o que permitirá o surgimento de uma nova teoria, ou destacará a necessidade 

de uma nova solução, hipótese, para o problema levantado inicialmente. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta pesquisa se divide em duas etapas: 

1. Pesquisa bibliográfica 

A etapa inicial da pesquisa, abordada no Capítulo 2, tem como objetivo a 

construção da fundamentação teórica que vai embasar o experimento a ser 

realizado, visando um experimento eficiente e satisfatório. Para tanto, será 

pesquisada, fundamentalmente, a forma de atuação profissional do designer de 

produto. Nesta atuação estão inclusas metodologias de projeto, técnicas de 

representação tridimensional, avaliação do projeto, interação entre usuário e 

produto, dentre outras; 

 

2. Pesquisa experimental 

Para a validação das hipóteses desenvolvidas ao longo do levantamento 

bibliográfico, abordada no Capítulo 3, será desenvolvido um experimento, em 

torno da realidade aumentada e a impressão tridimensional. O objetivo principal 

do experimento é validar as hipóteses levantadas no início da pesquisa, através 

da observação do uso de protótipos físicos e virtuais, por meio de sujeitos 

especialistas e não especialistas em desenvolvimento de artefatos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ATUAÇÃO DO DESIGNER DE PRODUTOS 

 

Este tópico tem como foco a atuação do designer de produtos no mercado 

profissional. Para isso será levantada a evolução das metodologias de projeto e suas 

etapas, em especial as etapas que envolvem a participação do usuário, das formas de 

produção, bem como sua influência nos produtos de cada época. Assim, será possível 

visualizar em qual momento o usuário passou a se fazer presente no processo de 

desenvolvimento de produtos, e como isso influenciou e ainda influencia o mercado de 

consumo. 

  

O termo design, devido ao seu caráter multidisciplinar, pode ser definido de 

diversas formas, relacionando-se com diversas áreas de conhecimento. De acordo com 

o dicionário Oxford (2014), o termo pode ser utilizado como substantivo ou verbo, tendo 

as seguintes definições: 

 

1. Um plano ou desenho produzido para mostrar a aparência e função ou 

funcionamento de um edifício, vestuário, ou outro objeto, antes de ser construído 

ou feito; 

2. Objetivo ou planejamento que existe por trás de uma ação, fato ou objeto 

material; 

3. Deliberar sobre a aparência e funcionamento de (a construção, vestuário, ou 

outro objeto), tipicamente, fazendo um desenho detalhado do mesmo. 

 

A maioria das definições concorda que o design atribui uma forma material a um 

conceito intelectual. De acordo com Rafael Cardoso (2000), trata-se, portanto, de uma 

atividade que gera projetos, no sentido objetivo de planos, esboços ou modelos. O 

Conselho Internacional das Organizações de Design Industrial (International Council of 
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Societies of Industrial Design – ICSID1) define o termo como sendo uma atividade 

criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, processos, 

serviços e seus sistemas em ciclos de vida inteiros. Portanto, de acordo com o 

Conselho, o design é o fator central da humanização inovadora de tecnologias e o fator 

crucial de intercâmbio cultural e econômico. 

 

O termo designer, como é entendido atualmente, passou a ser usado a partir do 

início do século 19, inicialmente na Inglaterra, por trabalhadores ligados principalmente, 

mas não exclusivamente, à confecção de padrões ornamentais na indústria têxtil. A 

divisão de trabalho que surgiu com a primeira Revolução Industrial, separando o 

projeto e a manufatura, sugeriu que a necessidade de estabelecer etapas específicas 

no processo produtivo, e delegá-las a um trabalhador específico, fazia parte da 

implantação de um sistema industrial fabril, gerando a especialização do profissional, 

que antes realizava ambas as tarefas. 

 

“A transformação dessa figura de origens operárias em um 

profissional liberal, divorciado da experiência produtiva de 

uma indústria específica e habilitado a gerar projetos de 

maneira genérica, corresponde a um longo processo 

evolutivo que teve seu início na organização das primeiras 

escolas de design no século 19 e que continuou com a 

institucionalização do campo ao longo do século 20” 

(CARDOSO, 2000). 

 

Atualmente, definir o design ao projeto de artefatos limita a atuação do designer. 

O designer profissional gerencia equipes de projeto, gera modelos de negócios, bem 

como desenvolve pesquisas de inovação e tecnologia. De acordo com o ICSID, o 

design busca descobrir e avaliar relações estruturais, organizacionais, funcionais, 

expressivas e econômicas, com o objetivo de: 

                                                           
1 O Conselho foi criado em 1957, com o objetivo de promover e proteger a atividade profissional do 
design, internacionalmente. 
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 Reforçar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global); 

 Dar benefícios e liberdade de toda a comunidade humana, individual e coletiva; 

 Usuários finais, produtores e protagonistas de mercado (ética social); 

 Apoiar a diversidade cultural, apesar da globalização do mundo (ética cultural); 

 Dar aos produtos, serviços e sistemas, as formas que são expressivas 

(semiologia) e coerentes com (estética) sua complexidade adequada. 

 

O design se preocupa com produtos, serviços e sistemas concebidos com as 

ferramentas, organizações e lógica introduzidos pela industrialização - não apenas 

quando produzidos pela industrialização. O adjetivo "industrial" dado ao design deve 

estar relacionado com o termo indústria, ou no seu sentido de setor de produção ou no 

seu antigo significado de "atividade industrial". Assim, o design é uma profissão que 

envolve um amplo espectro de atividades nas quais produtos, serviços, gráficos, 

interiores e arquitetura participam. Juntas, essas atividades devem aumentar ainda 

mais - de uma forma conjunta com outras profissões relacionadas - o valor da vida. 

Portanto, o termo designer refere-se a um indivíduo que pratica uma profissão 

intelectual, e não simplesmente um negócio ou um serviço para as empresas. Neste 

capítulo será mostrada a evolução da atuação do designer, desde o projetista de 

artefatos até o desenvolvedor de inovação. 

 

No Brasil a profissão é promovida pela Associação dos Designers de Produto – 

ADP – fundada em 2002 com o intuito de representar os profissionais junto à sociedade 

e as instituições relacionadas ao design brasileiro. Já a Associação Brasileira de 

Empresas de Design – ABEDESIGN - fundada em 2005, tem o objetivo de ampliar o 

mercado de serviços de design, comunicando para o mercado, instituições e governo, a 

importância e os resultados que o design proporciona para a sociedade brasileira e 

para o desenvolvimento do país. Em sua lista de associados encontram-se mais de 200 

empresas de design, entre design de produtos, webdesign, design gráfico, branding, 

dentre outras. 
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2.1.1 METODOLOGIA DE PROJETO 

 

O primeiro item do tópico faz uma relação entre as metodologias de 

desenvolvimento de produto e a situação da indústria e dos processos de fabricação no 

momento do seu uso. A ligação entre método e fabricação tem como objetivo visualizar 

as mudanças que cada mercado causou na forma de produção e desenvolvimento de 

artefatos. Dessa forma, será possível fazer conjecturas a respeito da influência das 

novas tecnologias na forma de consumo e criação contemporâneas. 

 

O termo produto, de acordo com o dicionário Oxford (2014), surgiu do latim 

productum, que significa “algo produzido”. Sempre que a evolução humana é discutida, 

marcos referentes a artefatos são utilizados, com expressões como “idade da pedra”, 

“era do bronze”, “revolução industrial”, dentre outros. Esta abordagem é feita visto que 

o desenvolvimento técnico é uma questão inerente ao desenvolvimento cultural do ser 

humano, único ser vivo capaz de gerar e empregar tecnologia nas suas ações. O 

desenvolvimento de produtos pode ser entendido como o processo desde a 

“descoberta” de uma necessidade do mercado, desenvolvimento, produção, até seu 

descarte por parte do usuário final. Esse desenvolvimento, aqui tratado como projeto, é 

caracterizado pela utilização de um conjunto de métodos e técnicas, em determinada 

ordem e hierarquia, para atingir determinado objetivo, seja ele um produto, serviço, 

sistema, caracterizando uma metodologia de projeto. 

 

Normas e direcionamentos para o desenvolvimento de projetos podem ser 

encontrados desde os tempos ancestrais. Vitruvius, engenheiro romano que viveu entre 

80 – 10AC já descrevia em seus “Dez livros sobre a arte da construção”, regras a cerca 

do projeto e da configuração de suas construções, fazendo uma ligação entre teoria e 

prática: “Toda construção deve obedecer a três categorias: a solidez (firmitas), a 

utilidade (utilitas) e a beleza (venustas)” (BURDEK, 2006). A metodologia de design é 

caracterizada pelo estudo de princípios, práticas e procedimentos de design, tendo 

como objetivo aprimorar a prática do design, com uma orientação voltada ao processo. 

Roozenburg (1996) define metodologia de design como sendo “o ramo da ciência que 
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criticamente estuda a estrutura, métodos e regras para projetar produtos, no senso de 

artefatos materiais e sistemas”. 

 

É importante ressaltar a diferença entre metodologia, método e técnica de 

desenvolvimento de projeto: 

 

 Metodologia é o estudo dos métodos, técnicas e ferramentas, bem como das 

suas aplicações para a definição, organização e solução de problemas teóricos 

e práticos (BOMFIM, 1995); 

 Método é o processo utilizado para chegar a uma solução, considerando os pré-

requisitos do projeto; 

 Técnicas são as ferramentas utilizadas, de acordo com a necessidade ou 

conveniência do projeto, para concluir as etapas deste projeto. 

 

Figura 02: O processo de design  

 

Fonte: Adaptado de Lobach (2000) 

 

Diversas são as formas de classificação das metodologias de projeto existentes, 

de acordo com aspectos específicos da metodologia. Gui Bonsiepe (1984) classifica as 

metodologias em quatro grupos, de acordo com a linearidade, presença de feedback, 

circularidade e flexibilidade entre etapas. Gustavo Bomfim (1995) classifica as 
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metodologias, que ele denomina de métodos, em oito diferentes tipos: linear, cíclico, 

cíclico com retornos pré-determinados, de ramificações, adaptativo, tradicional, 

aleatório e de controle. A maioria das formas de classificação considera a ordem das 

etapas, flexibilidade, estrutura, além de considerar se a metodologia é descritiva ou 

prescritiva. É importante ressaltar que a metodologia descritiva tem como objetivo 

principal revelar o método aplicado ao projeto de design, enquanto a metodologia 

prescritiva busca recomendar a aplicação de determinados métodos para solução 

problemas específicos. 

 

Entretanto, de acordo com o que é discutido desde a década de 90 pelas 

pesquisas em design, a metodologia não é o fator determinante para o sucesso de um 

produto no mercado, e deve ser encarada como um instrumento de trabalho para a 

atividade do designer, um suporte lógico para o desenvolvimento de produtos 

(BOMFIM, 1995). Através da metodologia de projeto, o designer passa a ter mais 

conhecimento e domínio a cerca do processo de design, bem como possui 

embasamento para reagir em determinadas situações de projeto. 

 

A evolução das metodologias de projeto ao longo dos anos influenciou, 

diretamente, o design de produtos, bem como foi influenciada pela evolução das 

técnicas de produção e as mudanças sociais. Dessa forma, se faz necessário 

relacionar as metodologias de design com o momento histórico da indústria e da 

cultura, em busca de relações que são percebidas até os dias atuais. 

 

O Surgimento da Indústria 

 

O século 18 foi marcado por, no mínimo, quatro transformações fundamentais na 

forma de organização industrial. A princípio, o aumento da escala de produção visando 

atender a mercados maiores e mais distantes do centro fabril, que se refletiu no 

tamanho das oficinas e fábricas, passando a concentrar um maior número de 

trabalhadores e investimento em instalações e equipamentos. Além disso, a produção 

se tornava cada vez mais seriada, através de recursos técnicos como moldes, e 
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mecanização de alguns processos, em busca da padronização dos produtos. Por fim, a 

divisão de tarefas e especialização de funções crescia, trazendo a separação entre 

fases de produção para o chão de fábrica. É importante ressaltar que as mudanças 

deste período aconteceram, principalmente, devido as transformações na organização 

do trabalho, e, com uma menor influência, ao surgimento de novas máquinas e 

tecnologia.  As mudanças sociais, como o declínio das corporações de ofícios 

influenciou a extrema divisão de tarefas, característica do trabalho industrial, uma vez 

que representou o fim das tradicionais habilitações e privilégios do artesão livre. 

 

Metodologias da Década de 60 

 

Até meados da década de cinquenta, procedimentos metodológicos que 

guiassem o desenvolvimento de novos produtos eram inexistentes ou insuficientemente 

claros. Apenas no início dos anos 60 se iniciou o estudo da metodologia do design, 

especialmente na HfG Ulm, influenciados pela pesquisa aeroespacial, que apresentava 

problemas de complexa resolução. Christopher Alexander (1964) enumerou quatro 

justificativas para criar um processo de projeto com uma metodologia própria: 

 

 Os problemas de projeto se tornaram muito complexos para serem tratados de 

forma intuitiva; 

 A quantidade de informações necessárias para a resolução de problemas 

aumentou de forma que o designer não conseguia coletar e manipular de forma 

viável; 

 A quantidade de problemas de projeto aumentou rapidamente; 

 Os tipos de problemas de projeto se modificaram de forma acelerada, tornando 

difícil utilizar experiências anteriores. 

  

Alexander analisava principalmente as questões relacionadas à forma e 

contexto, buscando subdividir problemas complexos em componentes, de forma 

cartesiana, para encontrar soluções concretas. Este método seria, nos anos 70, 

desenvolvido com o uso de ferramentas de processamento de dados. 
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Os teóricos da época compreendiam que a metodologia de projeto não é uma 

fórmula pronta, mas deve se adaptar a necessidade do projeto em questão. De acordo 

com Burdek (2006), esta fase pode ser definida como “paradigma analítico” da 

arquitetura ou design, uma vez que a metodologia do design tinha a noção de que, 

antes de iniciar a criação ou modificação de algo, é preciso compreender efetivamente 

o problema em questão. Horst Rittel (1973) definiu esta fase inicial como “A Pesquisa 

de Sistemas de Primeira Geração”, que tinha como principal característica a 

possibilidade de dividir o processo de projeto em etapas: 

 

1. Compreender o problema; 

2. Coletar informações; 

3. Analisar as informações coletadas; 

4. Desenvolver conceitos de soluções alternativas; 

5. Avaliar e selecionar alternativas; 

6. Testar e implementar. 

 

O modelo de Rittel foi desenvolvido por diversos autores, como Morris Assimov, 

que desenvolveu a chamada Morfologia do Design; Bruce Archer criou Check Lists em 

busca da formalização do projeto, apesar de se apresentarem inutilizáveis. 

 

Metodologias da Década de 70 

 

Na década de 70, influenciado pelo pensamento científico e racional aplicados 

na HfG Ulm, um novo esclarecimento teórico-científico surgiu, dado por Siegfried Maser 

(1972), que esclareceu diversos tipos de ciências: ciências reais, formais e humanas e 

literárias. Maser buscou estabelecer uma teoria do design a partir de critérios como 

meta, progresso, princípio, caminho, consequência e crítica, que ele classifica como 

uma “ciência transclássica”, uma vez que contém partes das ciências clássicas. Para o 

autor, a teoria tem que fundamentar a ação, questionando-a, corrigindo-a e colocando-
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a em prática, tendo como ponto central a modificação de situações reais. O 

procedimento transclássico pode ser formulado da seguinte forma: 

 

5 É possível compreender situações existentes de forma descritiva, precisa e 

completamente; 

6 A partir desse conhecimento, deve-se formular uma situação futura, por meio de 

planejamento, no qual a situação atual poderá se transformar na situação prevista. 

7 Aplicação do plano, para efetivar a modificação da realidade. 

 

Figura 03: Modelo do processo de Maser 

 

Fonte: Adaptado de Burdek (2006) 

 

Bernhard Bürdek abordou, em seu livro “Introdução à Metodologia do Design” 

(1975), a falta de ferramentas elementares de metodologia, onde sugeriu alguns 

métodos e técnicas simples. O modelo de metodologia de design defendido pelo autor 

é caracterizado por um sistema de manipulação de informações, no qual existem 

diversas possibilidades de realimentação, tornando o processo cíclico, e não linear. 

 

Metodologias da Década de 80 

 

Uma mudança de paradigmas na orientação metodológica aconteceu no final 

dos anos 70. O termo “transclássico”, que tornou-se conhecido por Thomas S. Kuhn, foi 

utilizado para explicitar que havia ocorrido uma quebra radical na forma de pensamento 
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vigente, semelhante ao que acontecia com o avanço da ciência e tecnologia. Paul 

Feyerabend (1975) era um opositor do pensamento vigente, que defendia um método 

determinístico para a solução de questões de design. Feyerabend afirmava que a 

concepção humanística do design necessitava de um método que privilegiasse a 

variedade de ideias, passando das ciências naturais para ciências humanas. Além 

disto, o design passou a ser tratado de forma mais indutiva, voltando-se para as 

necessidades do usuário, contrapondo-se a visão dedutiva que era defendida nos anos 

70, na qual uma solução é aplicada a vários problemas diferentes. 

 

Bruno Munari defendia a utilização de um método cartesiano, apresentado em 

sua obra “Das Coisas Nascem Coisas” (1983). O autor acreditava que utilizar regras no 

projeto de design estimula a criatividade do projetista, que busca soluções as situações 

de projeto. Seu método ficou conhecido como método do Arroz Verde, que utiliza a 

metáfora de uma receita para exemplificar as etapas do processo: 

 

 Definição do problema: Arroz com espinafres para quatro pessoas 

 Componentes do problema: Arroz, espinafres, cebola, azeite, sal, pimenta, água, 

... 

 Coleta de dados: Alguém já o fez antes? 

 Análise de dados: Como o fizeram, que posso aprender, onde posso aprender? 

 Criatividade: Como se pode conjugar tudo de uma forma correta? 

 Materiais e tecnologias: Que arroz? Que panela? 

 Experimentação: Prova, ensaio; 

 Modelo: Está quase pronto, falta provar; 

 Verificação: Está bom e serve quatro pessoas; 

 Desenhos construtivos: Está pronto; 

 Solução: Arroz verde servido em prato quente. 
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Metodologias da Década de 90 

 

Nos anos 90, devido ao surgimento crescente de temas imateriais, como a 

usabilidade e interação, com a queda do funcionalismo, a necessidade de novas 

orientações ao processo de design se tornou clara. A ideia de contexto, entendida até 

os anos 80 como exigências práticas de projeto (ergonomia, processo produtivo, 

necessidades de construção) que deveriam ser consideradas ao projetar o artefato, 

passou a ser compreendida como o estilo de vida do usuário, o contexto de uso deste 

artefato, com suas peculiaridades. 

 

“Coisas existem no contexto do seu uso social, em culturas 

vivas. Assim que este contexto não existir mais e isolarmos 

as coisas em um ambiente estéril de um museu, elas estarão 

clinicamente mortas” (SELLE, 1997). 

 

A metodologia proposta por Nigel Cross (1993) compartilha do método de 

decomposição do problema para aplicação de métodos nos diferentes estágios do 

processo. O autor dividiu o processo em seis estágios principais: clarificação dos 

objetivos, definição das funções, determinação dos requisitos, geração de alternativas, 

avaliação de alternativas e refinamento. 

 

A partir do século XXI a noção de que a metodologia não possui um fim em si 

mesma, sendo um meio para o desenvolvimento de projeto, passa a figurar. As 

metodologias propostas passar a responder à crescente complexidade dos problemas 

de design, extrapolando o conhecimento científico e atingindo questões como os 

valores do usuário, sua cultura, tecnologia, dentre outros. Além disso, a metodologia 

deixa de ser direcionada ao designer, e passa a contemplar diversas áreas de 

conhecimento presentes em uma equipe multidisciplinar de projeto. A flexibilidade 

aparece como ponto comum entre as metodologias, que se mostram adaptáveis as 

diferentes situações, apresentando também a agilidade necessário ao PDP, cada dia 

mais viável devido à internet e outras revoluções tecnológicas. 
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2.1.2 DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO 

 

O segundo item do primeiro capítulo abordará o design centrado no usuário, 

metodologia que busca inserir o usuário nas etapas de criação e avaliação de artefatos, 

visando atender as suas expectativas e necessidades.  O item é um aprofundamento 

do tópico anterior, para que o leitor possa compreender em que momento e de que 

forma o usuário participa do desenvolvimento de produtos, na contemporaneidade. 

 

“De alguma forma, temos de encontrar novamente o nosso 

senso de valores individuais, perdido neste século de 

enorme avanço tecnológico. Esta mesma liberdade que 

artefatos mecânicos estão nos dando tem nos soldados em 

megalópoles incontroláveis, onde as pessoas são números 

anônimos e onde a comunicação com nossos semelhantes 

parece uma em menor quantidade. Temos que restaura a 

cordialidade e o espírito que tínhamos em comunidades 

menores. Espero que no nosso tempo de lazer, vamos mais 

uma vez conhecer o nosso vizinho - e, se todos conhecerem 

o seu vizinho e aprenderem a viver com ele, todo o mundo 

estará em paz” (DREYFUSS, 1955, tradução livre). 

 

O design centrado no usuário (que nesse trabalho será tratado como UCD – 

user-centred design), também conhecido como design participativo teve início nos 

países escandinavos, na década de 70, buscando a democracia no ambiente de 

trabalho ao integrar especialistas e operários nas fases de decisão do projeto. Ao ver o 

operário como especialista no processo produtivo, essa metodologia de trabalho 

buscou colocá-lo dentro do processo de criação, junto a designers, engenheiros e 

administradores. Atualmente, a metodologia traz o usuário para o processo de 

desenvolvimento, por considerá-lo um especialista em suas atividades, essencial a 

equipe multidisciplinar de um projeto de produto. 
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De acordo com Françoise Darses e Florence Reuzeau (2007), o design 

participativo evoluiu em três esferas: 

 

 A participação dos funcionários dos sistemas de produção (de bens ou 

serviços) nas transformações de seu próprio sistema de trabalho 

(dispositivos organizacionais e técnicos); 

 Introdução dos usuários finais no ciclo de desenvolvimento dos produtos, 

sejam estes produtos manufaturados ou sistemas informáticos e, de maneira 

mais ampla, 

 Introdução de atores, cujo ofício não é o de projetistas (terceirizados, 

manutenção, marketing, compras etc) nos processos de concepção. 

 

Já Patrick Jordan (2000), defende que o design centrado no usuário evoluiu de 

acordo com as seguintes fases: 

 

 Ser ignorado: Observando de quinze a vinte anos atrás, poucas eram as 

empresas que contratavam especialistas em fatores humanos, uma vez que 

esse aspecto do design não era visto com relevância na época; 

 Adaptar fatores humanos: Nesta fase, era pedido ao especialista em fatores 

humanos um auxílio para implementar uma interface já desenvolvida; 

 Integração dos fatores humanos: Atualmente, os fatores humanos são vistos 

como parte inseparável do processo de design. A influência do especialista, 

durante o desenvolvimento de um artefato, surge desde a sua conceituação. 

 

A evolução do design centrado no usuário, de acordo com Jordan (2000), se deu 

devido à vantagem comercial presente nos artefatos desenvolvidos com essa 

metodologia. A evolução e disponibilidade da tecnologia presente nos produtos fez com 

que aspectos técnicos deixassem de ser um diferencial no mercado, tornando o design 

um vetor para o sucesso do produto. Além disso, os consumidores estão a cada dia 

mais exigentes quanto ao que consomem: o que antes era visto como um diferencial no 
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produto, agora é uma exigência no momento da compra (a expectativa do usuário 

frente ao produto será abordada de forma mais aprofundada no próximo capítulo). 

 

Ao unir, em um mesmo projeto, diversos especialistas de diferentes áreas, o 

design participativo tende a gerar debates as cerca de soluções projetuais, tendo o 

designer como mediador, o que agrega valor ao produto final. A metodologia se afasta, 

então, de visões idealistas para um embasamento na realidade e em experiências 

pessoais. Thiollent (1996) afirma que “quando as pessoas estão fazendo alguma coisa 

relacionada à solução de um problema seu, há condição de estudar este problema num 

nível mais profundo e realista do que no nível opinativo...”. O envolvimento do 

especialista no projeto é muito maior quando ele se identifica com o tema proposto, e 

consegue visualizar suas aplicações no seu dia a dia. Segundo Lobach (2001): 

  

“Alguns produtos, como placas de sinalização em ruas, não 

têm uma relação direta com o usuário. Quanto mais distante 

estiver um usuário de possuir ou utilizar um produto, maior é 

sua indiferença em relação ao mesmo. O extremo oposto é o 

uso pessoal dos produtos. Na psicologia se fala da relação 

com o objeto na constituição das relações individuais do 

homem com as coisas; o produto industrial estabelece uma 

relação psíquica durante o processo de uso. A intensidade 

das relações entre o usuário e o produto industrial é também 

fator decisivo que o designer industrial deve considerar, 

superando as pressões exercidas pelos fatores econômicos” 

(LOBACH, 2001). 

 

A metodologia de design centrado no usuário evoluiu ao longo do tempo para o 

que é chamado de UX – user experience. A metodologia de UX, assim como a UCD, 

aborda o projeto a partir das necessidades do usuário, analisando a usabilidade do 

produto, até o seu ciclo de vida. O foco do projeto deixa de ser a funcionalidade do 

produto, se tornando a experiência do usuário ao utilizá-lo, bem como sua relação com 
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o produto ao longo do tempo, desde a compra até o seu descarte, o quão engajado 

com o uso o indivíduo está, dentre outros. Dessa forma, a metodologia busca se 

aproximar ao máximo das necessidades desse usuário, se utilizando de diversos 

métodos como sombreamento, ou até da inclusão deste no processo de 

desenvolvimento de produtos. 

A ISO 92412 - Ergonomia da interação humano-sistema (em anexo), em sua 

parte 210 (Projeto centrado no ser humano para sistemas interativos) recomenda o uso 

da UCD na prática de empresas que desenvolvem produtos e sistemas interativos. 

 

“Esta parte da ABNT NBR ISO 9241 fornece requisitos e 

recomendações para princípios e atividades do projeto 

centrado no ser humano para todo o ciclo de vida de 

sistemas interativos computacionais. É destinada àqueles 

que gerenciam processos de projeto e se preocupam com a 

forma com que componentes, tanto de hardware quanto de 

software, de sistemas interativos podem aprimorar a 

interação humano-sistema” (ABNT 2014). 

 

A norma sugere que o usuário final seja utilizado, durante o processo de 

desenvolvimento, como fonte de informação, avaliador, bem como coautor de soluções 

de design. A ISO 9241-210 aborda desde os princípios do design centrado no usuário, 

o envolvimento do usuário no processo de desenvolvimento, o foco na experiência 

deste usuário, bem como diretrizes metodológicas para o projeto, sem especificar 

métodos exatos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A ISO 9241  era anteriormente conhecida por ISO 13407. 
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Figura 04: Processo de desenvolvimento de produtos 

 

Fonte: Adaptado da ISO 9241-210 (2014) 

 

No modelo apresentado, uma vez que a necessidade de uso de um processo de 

design centrado no usuário é identificada, um ciclo de trabalho é formado por quatro 

atividades: 

 

1 Especificar o contexto de uso 

Identificar as pessoas que irão utilizar o produto, para que ele será usado, e sob 

quais condições. 

2 Especificar os requerimentos 

Identificar qualquer requerimento de negócios ou metas do usuário que devem 

ser atingidas para garantir o sucesso do produto. 

3 Criar soluções de design 

Esta parte do processo deve ser realizada em estágios, iniciando um conceito 

“bruto” até um design completo. 

4 Avaliar o design 

A parte mais importante desse processo é a avaliação – idealmente através de 

testes de usabilidade com usuários reais – é tão integrante quanto um teste de 

qualidade para o desenvolvimento de um bom software. 
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O processo acaba, e o produto pode ser lançado, uma vez que os requerimentos 

são alcançados. 

 

2.1.3 AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

O terceiro item faz uma exploração a cerca das técnicas de avaliação de projeto 

de produtos em uso no mercado. A partir desse levantamento, pretende-se desenvolver 

o check-list de itens a serem observados em uma avaliação de projeto, que será 

utilizado no experimento presente nesta pesquisa.  

 

A fase de avaliação do projeto tem como objetivo comparar e avaliar as 

alternativas criadas na fase anterior, de geração de alternativas, de acordo com a 

probabilidade de êxito do produto no mercado, bem como adequação a questão que 

gerou o projeto. Uma vez que cabe ao designer justificar à indústria as escolhas feitas 

durante a fase de projeto, é essencial que a decisão seja tomada de forma acertada, 

apesar da pressão sobre a equipe de projeto. Para avaliar as soluções propostas, 

existem diversas técnicas de análise, que serão mostradas a seguir. 

 

De acordo com Lobach (2001), é importante que sejam fixados critérios de 

aceitação do novo produto, de forma a permitir que o designer possa selecionar a 

melhor alternativa. O autor afirma que, para a avaliação de novos produtos, existem 

duas questões que devem ser respondidas: 

 

 Que importância tem o novo produto para o usuário, para determinados grupos 

de usuários, para a sociedade? 

 Que importância tem o novo produto para o êxito financeiro da empresa? 

 

Os critérios de avaliação devem se relacionar com essas duas questões, 

atribuindo um maior valor a uma delas de acordo com os objetivos de desenvolvimento 

do produto. Além disso, um artefato pode ser avaliado quanto a diversos fatores, no 
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processo de projeto: criatividade, estética, usabilidade, possibilidade de sucesso no 

mercado, dentre outros. 

 

Avaliação da criatividade 

 

 Escala Semântica de Produto Criativo (CPSS - Creative Product Semantic 

Scale) 

As autoras Bessemer e O’ Quinn (1987) desenvolveram critérios para a 

avaliação da criatividade presente em artefatos, por meio de análises de 

especialistas, com atribuição de pontuação, a partir de um modelo mensurado 

de avaliação de artefatos sob escala psicométrica. Os critérios de avaliação são: 

 

 Surpresa: o produto apresenta aspectos inesperados pelo consumidor? 

 Original: ele é original frente aos seus similares no mercado? 

 Lógico: é coerente e compreensível? 

 Útil: apresenta aplicações práticas? 

 Valioso: o produto preenche uma demanda financeira, física, social ou 

psicológica? 

 Compreensível: o artefato apresenta uma comunicação fácil e amigável com o 

usuário? 

 Orgânico: ele é harmônico entre seus componentes? 

 Bem trabalhado: apresenta um nível alto de maturidade projetual? 

 Elegante: expressa suavidade e refinamento? 

 

Esses critérios foram, então, adaptados para uma escala psicométrica: 
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Figura 05: Escala psicométrica para avaliação de produtos  

 

Fonte: Adaptado de Figueiroa (2012) 

 

 Modelo de Análise de Criatividade de Produto (CPAM) 

O modelo CPSS foi desdobrado no modelo CPAM (Creative Product Avaliation 

Model), que agrupa os critérios do CPSS em categorias específicas, dividindo-as 

nos seguintes tópicos: 

 

 Novidade: junção dos critérios Surpresa e Original, busca avaliar o grau de 

novidade do produto; 

 Resolução: união dos critérios Lógico, Útil, Valioso e Compreensível, analisa o 

quanto o produto atende as necessidades do problema que gerou o projeto; 

 Estilo: junção dos critérios Orgânico, Bem trabalhado e Elegante, avalia a 

combinação entre as partes do artefato, bem como seu refinamento. 

 

 Escala de De-Bono (1967) 

A escala de avaliação desenvolvida por Edward de Bono (1967) tem como 

objetivo avaliar ideias ainda em fase de concepção, sendo mais utilizada na fase 

de seleção de alternativas geradas. O método avalia as alternativas, agrupando-

as de acordo com os benefícios para a empresa, viabilidade, recursos e 

coerência com a empresa, tendo como base as seguintes conjecturas: 
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1. Ideia diretamente utilizável; 

2. Boa ideia, mas não para nós; 

3. Boa ideia, mas não agora (reserva); 

4. Precisa ser melhorada; 

5. Forte, mas não utilizável; 

6. Interessante, mas não utilizável; 

7. Pouco valor; 

8. Inaproveitável. 

 

Avaliação estética 

 

 Avaliação Estética por Aristóteles 

O método desenvolvido a partir de uma abordagem aristoteliana da estética 

mensura a estética do artefato dentro de uma escala, dividida entre categorias 

harmônicas e desarmônicas. 

 

Figura 06: Escala estética de Aristóteles 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Figueiroa (2012) 

 

As categorias consideradas harmônicas são: 

 

 Gracioso: produto com aspectos positivos, porém em baixa intensidade; 
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 Belo: artefato que apresenta níveis mais positivos frente ao Gracioso, sem 

sair do padrão ou contexto; 

 Sublime: artefato que apresenta proporções exageradas das características 

positivas, remetendo a conceitos de nobreza; 

 Trágico: extrapola as características positivas, despertando a sensação de 

piedade. 

 

As categorias consideradas desarmônicas são: 

 

 Risível: apresenta fatores negativos, causando desconforto ou desagrado, 

porém em proporções reduzidas; 

 Beleza do Feio: artefato busca causar impacto no usuário, apresentando 

elementos em desarmonia proposital, tendo uma conotação de porte 

majestoso ou imponente; 

 Beleza do Horrível: produto leva o usuário a confrontar o “lado negro” da vida, 

retratando os elementos considerados terríveis pela humanidade, em 

dimensões de grande escala; 

 Cômico: artefato que busca distorcer a realidade de forma caricata, 

representando uma visão desarmoniosa do trágico. 

 

Avaliação da usabilidade 

 

 Percurso Cognitivo 

Esta técnica (Cognitive Walktrought) visa verificar a capacidade do usuário de 

interagir intuitivamente com a interface em análise. O Percurso Cognitivo tem 

como característica principal a utilização, por meio do usuário, de um produto ou 

interface sem qualquer treinamento, realizando uma tarefa predeterminada, com 

o objetivo de permitir que o investigador observador possa responder as 

seguintes questões em relação ao uso por parte do usuário: 

 

 A ação que o usuário pretende realizar está presente na interface? 
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 A ação correta é evidente o suficiente para o usuário? 

 A ação correta está associada ao que o usuário pretende fazer? 

 O usuário irá interpretar corretamente o feedback do sistema diante da ação 

executada? 

 

Ao responder a essas questões, o investigador deve atribuir respostas binárias 

(sim ou não), o que indicará aspectos do artefato que devem ser aperfeiçoados. 

 

 Co-Descoberta 

A técnica se caracteriza pela exploração de um artefato por dois participantes, 

que geralmente se conhecem. O investigador observador pode interferir a 

qualquer momento, solicitando que os participantes realizem tarefas específicas 

ou respondendo a dúvidas. 

 

 Heurísticas de Jacob Nielson 

Uma das avaliações de usabilidade mais populares é baseada em dez 

heurísticas que, quando não atendidas, indicam problemas de usabilidade. As 

heurísticas são: 

 

1. Feedback: o sistema deve manter o usuário informado em relação ao que ele 

está fazendo e o que está sendo processado; 

2. Relação análoga entre o sistema e o mundo real: o sistema deve utilizar 

palavras e conceitos familiares ao usuário, sendo coerente com seu modelo 

mental; 

3. Controle do usuário e liberdade: o sistema deve permitir que o usuário 

desfaça ações, criando também um retorno fácil para a interface principal; 

4. Consistência e padrões: uma mesma ação deve ser sempre representada da 

mesma forma e no mesmo local; 

5. Prevenção de erro: prevenir situações de erro; 

6. Reduzir sobrecarga de memória: o usuário deve reconhecer de imediato um 

comando ou ação; 
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7. Flexibilidade e eficiência de uso: o sistema deve apresentar atalhos que 

permitam ao usuário realizar tarefas mais rapidamente; 

8. Estética e design minimalista: o sistema deve apresentar apenas a informação 

que o usuário necessita; 

9. Diagnóstico de erros: o sistema deve apresentar mensagens de erro 

eficientes, com uma possível solução; 

10. Ajuda e documentação: a interface deve apresentar documentação de 

ajuda. 

 

A avaliação, baseada nas heurísticas, deve ser feita por especialistas, que deve 

classificá-las de acordo com o nível de gravidade: 

 

 Gravidade 0 (sem importância): não é considerado um problema de 

usabilidade; 

 Gravidade 1 (superficial): problema estético, que não demanda reparos, a não 

ser em haja tempo extra no projeto; 

 Gravidade 2 (simples): problema pequeno, que demanda baixa prioridade de 

solução; 

 Gravidade 3 (grave): problema grande, que precisa ser solucionado com alta 

prioridade; 

 Gravidade 4 (catastrófico): problema catastrófico, que deve ser solucionado 

imperativamente antes do lançamento do produto. 

 

Avaliação em relação ao mercado 

 

 Produtos complementares e substitutos 

Esta avaliação é caracterizada pelo levantamento do desempenho comercial dos 

produtos similares e relacionados ao produto que será lançado, sendo estes 

complementares ou substitutos. 

Os produtos complementares são aqueles que, o aumento do número de suas 

vendas impulsiona a venda de outros, como por exemplo: impressoras e 
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cartuchos de tinta, smartphones e aplicativos, dentre outros. Já os produtos 

substitutos tem uma relação de vendas inversamente proporcional a de outros 

produtos, ou seja, o aumento de suas vendas implica no declínio da venda de 

outros. 

 

 Curva de demanda e curva de oferta 

Nesta técnica, o investigador avalia a demanda e oferta do mercado pelo 

produto que será lançado. A curva da demanda é uma projeção da relação entre 

a quantidade e o valor dos produtos que o consumidor deseja adquirir. O nível 

de interesse do consumidor se desloca ao longo da curva, enquanto fatores 

como renda, preço dos produtos relacionados, gostos e expectativas deslocam a 

própria curva. A curva de oferta, assim como a demanda, é uma projeção da 

relação entre quantidade e preço dos artefatos que as empresas tem interesse e 

capacidade de produzir. É importante ressaltar que, neste caso, o preço 

representa a lucratividade do produto, uma vez que o valor do mesmo não 

representa seus custos para a empresa. Assim como a curva da demanda, a 

curva de oferta pode ser deslocada pelos seguintes fatores: preço dos insumos, 

tecnologia e expectativas. 

 

O cruzamento destas duas projeções representa o ponto de equilíbrio, no qual o 

interesse dos consumidores encontra a capacidade e interesse da indústria. Ao 

encontrar este ponto, o investigador deve analisar sua capacidade para ter o 

retorno do investimento necessário para lançar o produto no mercado. 
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Figura 07: Curva de oferta, demanda e ponto de equilíbrio.

   

Fonte: Da autora 

 

 

 Benefícios básicos 

O benefício básico do produto é cada diferencial competitivo que ele apresenta 

em relação aos seus produtos concorrentes, ou substitutos. 

 

 Ciclo de Vida do Produto 

O ciclo de vida do produto pode ser visto de duas formas distintas. Os estágios 

de evolução do produto, desde a criação até o descarte é uma análise do 

impacto do artefato na natureza. Uma outra visão do ciclo de vida, comercial, 

está relacionada as estratégias de mercado distintas de cada fase do produto, 

permitindo ao investigador fazer uma projeção da demanda financeira do 

artefato, até o seu descarte. Esta projeção segue os seguintes paradigmas 

(REIS, 2007): 

 

 Produtos têm vida limitada; 

 As vendas dos produtos passam por estágios diferentes, com oportunidades e 

problemas diferentes; 

 Os lucros sobem e descem nos diferentes estágios; 
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 Os produtos necessitam de diferentes estratégias de acordo com cada 

estágio. 

 

Estes paradigmas podem ser traduzidos no gráfico a seguir. 

 

Figura 08: Ciclo de vida do produto  

 

 

Fonte: Adaptado de Figueiroa (2012) 

 

2.1.4 CONCLUSÕES 

 

O design, enquanto atividade multidisciplinar, possui diversas definições, sendo, 

neste estudo, abordado como atividade geradora de projetos, que influencia e é 

influenciada pela cultura e economia. O designer, que surge de uma necessidade do 

setor fabril, ainda em desenvolvimento, de se estruturar e estruturar suas atividades, 

atua em diversos setores, sempre buscando atender as necessidades do consumidor 

final. A atividade desenvolvida pelo designer muitas vezes é baseada em metodologias, 

um conjunto de métodos e técnicas que guiam o desenvolvimento de artefato, sejam 

eles físicos ou virtuais. 
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Essas normas e direcionamentos podem ser encontradas desde tempos 

ancestrais, quando engenheiros romanos especificavam aspectos que deveriam ser 

observados nas construções. Essas metodologias variam entre os autores, e podem 

ser classificadas por diferentes aspectos, tendo sempre em comum a ordem das 

etapas, flexibilidade, estrutura, além de considerar se a metodologia é descritiva ou 

prescritiva. É importante ressaltar que a metodologia de projeto não é fator 

determinante para o sucesso do mesmo. Esse conjunto de métodos é utilizado como 

um suporte lógico para o desenvolvimento de artefatos, dando um embasamento 

teórico para as decisões tomadas pelo designer. A metodologia, assim como o próprio 

design, evolui de acordo com a evolução das tecnologias e da sociedade, como pode 

ser visto na década de 60, com a introdução de problemas complexos na abordagem 

do design, simultaneamente ao crescimento da pesquisa aeroespacial. 

A metodologia de design voltada para as necessidades do usuário – design 

centrado no usuário – surge na década de 70, impulsionada pela segmentação do 

trabalho nas fábricas, nos quais um operador de máquina não tinha conhecimento do 

que estava fabricando, apenas do processo que realizava. Esse operário, especialista 

na sua função, passou a ser incluso no processo de desenvolvimento, o que passou a 

ser feito posteriormente com o usuário, uma vez que ele é o maior especialista no uso 

do produto. Este formato permite que o projeto deixe de ser embasado apenas nas 

experiências pessoais e entendimentos da equipe de criação, agregando valor e 

significado para o produto. A Associação Brasileira de Normas Técnicas indica o uso 

da metodologia centrada no usuário para empresas que desenvolvem produtos e 

sistemas interativos. Na norma ISO 9241-210 a ABNT fornece requisitos e 

recomendações para a aplicação desta metodologia no desenvolvimento de projetos, 

entretanto, não sugere técnicas ou métodos para tanto. 

Uma vez que esta pesquisa tem como foco a fase de análise de projeto, foram 

levantadas as diversas técnicas utilizadas no mercado. As técnicas existem para 

auxiliar o designer a tomar decisões assertivas durante o projeto, assim como justificar 

as escolhas feitas para o cliente. Assim como a validação das etapas e escolhas 
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realizadas ao longo do projeto, é possível analisar a criatividade, estética, usabilidade, 

reação no mercado, antes do lançamento do produto. 

Ao final do tópico, é possível verificar a evolução das metodologias de design, 

seguindo a evolução das necessidades dos usuários, que tem origem em modificações 

na cultura do mesmo. Fica clara a necessidade de análise de tendências e previsão de 

mercado, por parte do designer, para se manter atualizado. Se analisarmos de forma 

mais aprofundada, o lançamento de um produto é reflexo de meses de pesquisa e 

desenvolvimento. Assim sendo, para que o produto não seja lançado com aspectos 

ultrapassados, como estética, tecnologia ou interface, é necessário que o designer 

assuma a posição de analista de mercado, projetando hoje o que será usado em um 

futuro, as vezes nem tão próximo. As metodologias de projeto acompanham essa 

tendência, inserindo etapas como análise de mercado e concorrentes, bem como 

levantamento de tecnologias futuras. 

Diferente do que acontecia no começo da era industrial, a tecnologia deixou de 

determinar o que seria produzido, e passou a ser determinada por este. Por outro lado, 

a produção passou a ser guiada pelas necessidades do usuário e suas demandas, que 

devem ser atingidas pelo mercado, que, para isso busca inovar não apenas no projeto, 

mas também na produção. Assim, o ciclo de produção e consumo se fecha, com o 

usuário e suas necessidades, muitas vezes previstas pelo designer, que projeta 

analisando um possível futuro, e o mercado, que precisa atender a este usuário, cada 

dia mais exigente. 

 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE USUÁRIO E PRODUTO 

 

Este tópico faz uma reflexão a cerca da expectativa do usuário frente a produtos 

de consumo, sua relação com o sucesso de produtos no mercado e sua abordagem 

durante o desenvolvimento de artefatos. O levantamento dessas informações tem 

como objetivo permitir uma melhor compreensão da comunicação entre produto e 

usuário, e principalmente como isso é tratado durante a inclusão do usuário no 

processo de desenvolvimento de produtos. 
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Desde seu surgimento, o homem fabrica artefatos para auxiliar suas tarefas. O 

domínio de fontes e formas de energia, bem como recursos naturais fez avançar a 

capacidade humana de manejar matérias-primas e transformá-las em produtos. A 

Revolução Industrial é um marco nessa evolução, com o surgimento de máquinas a 

vapor e uma nova forma de organizar a linha de produção das fábricas. Esse avanço 

técnico influenciou diretamente no design de produtos, no qual instalou-se o paradigma 

de que um produto industrial deveria ser funcional acima de tudo. Essa noção de 

funcionalidade, entretanto, não supre a complexa relação entre o usuário e o artefato, 

uma vez que está ligada estritamente à capacidade de um artefato atuar materialmente 

sobre seu entorno. Assim, não é possível argumentar sobre a preferência do 

consumidor por um modelo ou marca a outro. A escolha do usuário está, então, ligada 

a aspectos simbólicos relacionados à posse ou uso do produto. 

 

Este capítulo busca abordar os aspectos que interferem na rejeição ou 

preferência dos usuários a partir de aspectos simbólicos presentes nos produtos. O que 

torna um artefato agradável para determinadas pessoas, quais características 

interferem na relação entre o usuário e o artefato? 

  

Lobach (2001) define que o homem é parte de um sistema de interações e que 

no contexto de conduta social existem duas formas marcadamente distintas de 

relações humanas: (1) as relações humanas que se desenvolvem por meio de conduta 

(palavra, mímica, gestos,...) e (2) relações “objetalizadas” que se vivem com os objetos. 
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Figura 09: A comunicação estética no design 

 

Fonte: Adaptado de Lobach (2001) 

 

De acordo com Bonsiepe (1997), o design é responsável pela estruturação da 

interação entre usuários e produtos, as relações objetalizadas. Esta relação é 

constituída por três domínios, unidos por uma categoria central, a interface: 

 

 O usuário, que tem como objetivo realizar uma ação efetiva; 

 A tarefa que o usuário deseja realizar; 

 A ferramenta ou artefato que o usuário necessita como meio para realizar a 

tarefa desejada. 

 

O projeto da relação entre usuário e artefato se caracteriza pelo 

desenvolvimento de conexões entre esses três campos heterogêneos. Bonsiepe afirma 

que a interface não se trata de “uma coisa, mas o espaço no qual se estrutura a 

interação entre o corpo, ferramenta (objeto ou signo) e objetivo da ação”. Segundo o 
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autor, a interface revela o caráter de ferramenta dos objetos e o conteúdo comunicativo 

das informações, transforma sinais em informações interpretáveis, e presença física em 

disponibilidade. 

 

2.2.1 EXPECTATIVA 

 

Este item, presente no segundo capítulo da pesquisa, faz uma reflexão sobre a 

forma como a expectativa do usuário é abordada no PDP, e qual a relação entre a 

satisfação da expectativa do consumidor frente ao produto e o sucesso deste produto 

no mercado. 

 

O sucesso de um produto no mercado está intimamente ligado à satisfação das 

expectativas do consumidor. A partir do momento que a tecnologia se tornou um bem 

acessível as empresas, deixando de ser uma barreira no mercado, os aspectos 

técnicos dos artefatos deixaram de ser um diferencial do produto, possibilitando o 

surgimento do design como vetor para o sucesso desse artefato. O consumidor não 

está mais satisfeito com um produto que é apenas funcional, ou “amigável”. O mercado 

enxerga a usabilidade e funcionalidade do produto como exigências mínimas no 

momento da compra. 

 

Para compreender melhor essa relação entre o usuário e seus artefatos, Patrick 

Jordan desenvolveu um modelo de Hierarquia das necessidades do usuário, baseado 

em um modelo anterior de Abraham Maslow. Esse modelo vê o ser humano como um 

animal que dificilmente alcança um estado de satisfação completa. 

 

Hierarquia das Necessidades do Usuário 

 

A hierarquia de Abraham Maslow se chama “Hierarquia das necessidades 

humanas”, é centrada no fato de que, assim que o indivíduo preenche suas 

necessidades mais baixas dentro do modelo, vai querer satisfazer as próximas, mais 
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altas. Isso significa que, mesmo atingindo um nível de satisfação, esse será temporário, 

uma vez que um novo objetivo surgirá, tornando o indivíduo frustrado novamente.  

 

Figura 10: Hierarquia das necessidades de Maslow 

 

Fonte: Adaptado de Jordan (2000) 

 

Jordan, então, propôs uma hierarquia de necessidades do usuário, que consiste 

em três níveis buscados, um após o outro, a partir do mais básico. Esse modelo é uma 

aplicação do modelo de Maslow, da forma como Jordan acredita que deve ser 

considerado por quem desenvolve produtos, principalmente por especialistas em 

fatores humanos. 

 

Figura 11: Hierarquia das necessidades de Jordan 

 

Fonte: Adaptado de Jordan (2000) 

 

Jordan defende que, conforme se avança na hierarquia de necessidades do 

usuário, determinar e satisfazer as expectativas do usuário se torna mais difícil. 

  

O primeiro e mais básico nível da hierarquia é a funcionalidade, na qual um 

produto deve ser capaz de desempenhar as tarefas para as quais foi projetado. Caso o 

produto não apresente tal funcionalidade, causará insatisfação ao usuário. Para melhor 

compreender as necessidades do usuário nesse nível de expectativa, os profissionais 

envolvidos no desenvolvimento do projeto devem procurar entender a finalidade do 
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produto, seu ambiente e contexto de uso. Este nível, por se tratar da funcionalidade 

básica do produto, não apresenta uma variação relevante entre os diferentes usuários, 

pois a função esperada de um artefato é a mesma para todos. 

 

Caso o produto atinja a funcionalidade esperada, o usuário então passa ao 

segundo nível da hierarquia, que corresponde à usabilidade, ou seja, vai querer 

produtos que sejam fáceis de usar, amigáveis. Para ter boa usabilidade é fundamental 

ter funcionalidade, porém, a usabilidade ocupa um nível mais complexo. Um produto 

que faz o que se espera, ou seja, é funcional, e é fácil de entender, pode ainda assim 

não ser usável (NORMAN, 2004). Alguns produtos requerem um aprendizado, técnica 

ou prática para que o uso ocorra de forma adequada, como ocorre com instrumentos 

musicais, ou softwares de computador. No segundo nível, já há uma dificuldade maior 

em determinar as características de usabilidade ideais para cada usuário. Isso porque, 

para um jovem, por exemplo, pode ser simples operar um CD player, mas para um 

idoso isso pode representar uma grande dificuldade. 

 

Se o produto atende às expectativas referentes à usabilidade, parece inevitável 

que o usuário queira algo mais, ou seja, produto não apenas funcionais e amigáveis, 

mas produtos com os quais as pessoas queiram se relacionar de forma mais específica 

(JORDAN, 2000), que são objetos “vivos”. Esse é o terceiro nível, é necessário 

compreender como as pessoas se relacionam com os produtos. Quais são as 

propriedades que provocam certas respostas emocionais no usuário? Como o design 

pode comunicar uma série de valores? Este nível tem um alto grau de complexidade, 

portanto é preciso recorrer ao uso de métodos e ferramentas que ajudem a identificar o 

que o usuário procura. 

 

O produto que se tornou um marco em relação à abordagem dos fatores 

humanos no processo de design foi o computador Macintosh da Apple, vendido desde 

1984, por sua interface gráfica “amigável”. Sua interface permitia comandos diretos 

para executar tarefas específicas, em oposição as linhas de comando utilizadas na 

época. Além disso, a interface apresentava, e ainda apresenta, ícones com metáforas 
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baseadas em um escritório, com cesta de lixo, pastas de arquivo, papéis, dentre outros, 

tornando o ambiente familiar ao usuário, intuitivo, diminuindo a necessidade de 

aprendizado presente nas interfaces da época. Antes do Macintosh, era esperado que 

o usuário aprendesse a linguagem e comandos da interface, para realizar as tarefas 

desejadas. Caso o comando não fosse executado da forma prevista pelo software, a 

tarefa não era executada. 

 

2.2.2 PERCEPÇÃO 

 

A segunda seção deste capítulo irá discutir de que forma o consumidor percebe 

determinados aspectos do artefato. De que forma as funções estética, simbólica e 

funcional de um produto são compreendidas pelo sujeito no momento da compra, bem 

como a possibilidade de modificar o projeto para permitir uma melhor percepção dos 

aspetos do objeto. 

 

Definir os valores estéticos e emocionais de um produto é uma das principais 

tarefas do designer. Diferentemente de aspectos quantitativos, como funcionalidade, 

usabilidade, formas de produção, aspectos qualitativos do design como a 

emoção/percepção podem ser interpretados de diferentes formas por diferentes 

usuários. O desenvolvimento de produto tem, então, o desafio de criar formas que 

sejam percebidas e interpretadas por seus usuários de forma correta. A forma do 

artefato, de acordo com pesquisas de marketing, afeta diretamente a percepção do 

usuário a cerca da performance do produto. 

 

Ahmed e Boelskifte (2006) descobriram que os designers de um produto e seus 

usuários nem sempre concordam com o que é transmitido pelo artefato. 

Consequentemente o designer não é sempre bem sucedido em materializar conceitos 

através de formas. Para melhor identificar as relações entre a forma do produto e seu 

potencial emocional, diversos estudos foram realizados, permitindo a criação de 

diversos métodos de identificação a partir da psicologia perceptual (a percepção de 

segurança, ou afabilidade de uma máquina).  
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Percepção é o processo pelo qual a aparência estética ganha significado. Esse 

processo, subjetivo, pode ser influenciado pela imagem atual, memória do sujeito, 

experiências anteriores, conceitos de valor e normas socioculturais (Lobach, 2001). 

Esse processo de conscientização é, então, diferente para cada observador, pois se 

baseia nas experiências deste até o momento do contato, além do interesse 

momentâneo do observador, uma vez que não se trata meramente de um processo de 

associação entre imagens e a memória. 

 

“No complexo campo da percepção escolhem-se somente 

aquelas ofertas de percepção que parecem importantes ao 

observador. As condições do momento, experiências, 

valores, necessidades, obrigações, todos estes aspectos 

tomam parte na organização da percepção” (LOBACH, 

2001). 

 

Lobach afirma que, devido a uma escolha consciente dos objetos que serão 

percebidos, é possível falar que a percepção é dirigida por interesses, também 

resultado de uma proteção frente a uma super-saturação de estímulos. O observador 

pouco treinado visualmente contempla o artefato como uma totalidade, sem se 

interessar por detalhes, ou elementos configuracionais isoladamente. Como defendido 

pela teoria do gestalt, o sujeito tende a imaginar uma figura a partir dos estímulos 

visuais que recebe. 

Figura 12: Processo de percepção 
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Fonte: Adaptado de Lobach (2000) 

 

Assim sendo, é possível justificar, também, porque o intelecto desenvolve uma 

preferência pela ordem e clareza: o esforço perceptivo permanece menor. Alguns 

críticos da configuração prático-funcional dos produtos industriais opõem à pobreza de 

informação e à uniformidade, à busca da individualidade. Para eles, produtos dotados 

de funções estéticas de maior complexidade permitem uma originalidade buscada 

pelos consumidores, ao contrário dos produtos uniformes. 

 

Para melhor analisar a percepção do usuário frente a um produto de consumo, 

diversas técnicas de avaliação foram desenvolvidas, e algumas serão listadas abaixo. 

 

 

Análise da Percepção 

 

 Método Diferencial Semântico 

Neste método de análise da percepção do usuário, atributos semânticos do 

produto são listados, buscando realizar testes com usuários, nos quais o sujeito 

deve avaliar o artefato de acordo com os atributos listados. Os atributos são, 

geralmente, listados em pares de adjetivos antônimos, que se encontram nos 

extremos de uma escala qualitativa, a escala Likert. 

Para quantificar a percepção do usuário, uma relação entre imagens e palavras 

e os elementos de design de amostrar de telefone foram examinadas. Além 

disso, a relação entre elementos do design e valores palavra-imagem foi 

esclarecida quantitativamente, para determinar o que os designer e os usuários 

percebem e quais impressões são criadas pelos elementos de design de um 

produto. 

 

 Escala multidimensional 

A Escala Multidimensional utiliza avaliações de dissimilaridade para criar uma 

representação geométrica do espaço perceptivo relacionado com uma família de 
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objetos. Este método, inicialmente desenvolvido para análises psicométricas, é 

um processo no qual uma matriz de distância entre um conjunto de estímulos é 

traduzida para uma representação destes estímulos dentro de um espaço 

perceptivo. Considerando todos os possíveis pares de estímulos, aqui vistos 

como pares de produtos, cada participante avalia o grau de similaridade entre 

eles, em uma escala quantitativa. Esta técnica permite posicionar produtos em 

um espaço perceptivo, de acordo com as diferenças perceptíveis entre eles, na 

matriz de entrada. 

 

 Comparação pareada 

Ao invés de avaliar uma determinada pontuação para o desempenho de um 

produto, de forma absoluta, o objetivo é estimar, por comparação, a importância 

relativa das pontuações de alguns pares de produtos, em um determinado 

critério. Uma escala de razão deve ser definida para cada critério, resultando em 

uma matriz de fácil administração, uma vez que o sujeito observa apenas um 

critério em um par de produtos, e não um artefato de vários atributos, 

simultaneamente. 

 

 Escala de autorrelato 

As escalas de autorrelato são comumente usadas para medir o desempenho ou 

a viabilidade de um produto frente ao seu público-alvo ou equipe de projeto. 

Existem diferentes tipos de escala, listados a seguir: 

 Escala nominal: esta escala, formada por itens numerais ou de outra 

nomenclatura, não apresenta nenhuma relação entre os itens, servindo 

apenas para diferenciá-los, organizá-los. 

 Escala ordinal: apresenta critérios para ordenar os itens entre si, permitindo a 

comparação entre eles. 

 Escala intervalar: Os itens dessa escala apresentam um intervalo regular 

entre si, partindo de um ponto zero atribuído de forma aleatória, que 

caracterizam a posição do sujeito frente ao tópico analisado, permitindo uma 

comparação entre os mesmos. 
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 Escala razão: Semelhante a escala intervalar, porém sem a presença de um 

ponto zero arbitrário. 

 

2.2.3 GESTALT 

 

Como um aprofundamento da percepção humana, abordada anteriormente, a 

terceira seção deste capítulo abordará a teoria da gestalt e suas leis: unidade, 

segregação, unificação, proximidade, semelhança, fechamento e continuidade. A partir 

desses princípios busca-se compreender como produtos semelhantes são percebidos 

de formas diferentes, e como esses fundamentos influenciam o usuário. 

 

A estética de um artefato produzido de forma industrial, reproduzido em escala, 

é a mesma em todos os exemplares, entretanto, o produto atua de forma diferente 

sobre cada usuário, em cada situação de uso. Essa diferença de atuação se dá devido 

à percepção do sujeito sobre o produto, que está diretamente relacionada ao repertório 

pessoal do sujeito.  

 

A teoria do gestalt3 foi formulada nas décadas de 1920 a 1940, por um grupo de 

psicólogos alemães. De acordo com a teoria, a visão humana tem uma predisposição a 

reconhecer determinados padrões. Os gestaltistas defendem que, quando olhamos 

pela primeira vez para uma imagem, nosso cérebro busca padrões visuais e organizá-

los em uma imagem com significado. Essa característica é desenvolvida de acordo 

com o crescimento do sujeito, a partir dos estímulos visuais que ele recebe. Dessa 

forma, a teoria defende que o ambiente influencia diretamente na habilidade do sujeito 

de identificar determinados padrões. Assim, um sujeito que cresceu em um ambiente 

predominantemente de traços verticais, por exemplo, se torna incapaz de identificar 

traços horizontais (BAXTER, 2000). 

 

                                                           
3 A palavra gestalt, em alemão, significa padrão. 
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A teoria afirma que a percepção de padrões pode ser desmembrada em três 

regras principais: proximidade, similaridade e continuidade. De acordo com a regra da 

proximidade, objetos ou figuras que estejam próximos entre si tendem a ser percebidos 

como um conjunto único. A regra da similaridade afirma que objetos ou figuras que 

tenham forma ou aspecto semelhante tendem a ser vistos como um padrão. Já a regra 

da continuidade demonstra que a percepção humana tende a dar continuidade aos 

componentes de uma figura ou objeto. Cada regra pode ser subdivida em regras 

menores, como a simetria, tamanho relativo, contorno, orientação, dentre outras. É 

importante ressaltar que todas as regras se baseiam na capacidade cerebral de 

reconhecer formas semelhantes ou distintas, e agrupá-las ou dividi-las, de acordo com 

o repertório de imagens e objetos que o sujeito formou. Para o design de produtos, as 

regras do gestalt se aplicam desde a integração de componentes, à harmonia visual 

das formas. Baxter exemplifica a aplicação do gestalt no projeto de um celular:  

 

“A regra da proximidade pode ser usada para fazer com que 

as teclas, funcionalmente relacionadas, apareçam 

visualmente associadas, simplesmente colocando-as 

próximas entre si. Por exemplo, a tecla power pode ficar 

próxima da tela. Colocando-as próximas entre si, há uma 

associação funcional entre elas. Com isso, a localização do 

power fica mais intuitiva e mais fácil de ser encontrada.” 

 

Baxter (2000), afirma que a simplicidade visual é o principal resultado da 

influência da teoria do gestalt sobre o estilo de produtos. O design minimalista é 

garantido pela mais poderosa lei do gestalt, a simetria, que faz com que produtos 

assemelhem-se a figuras geométricas. É importante ressaltar que a teoria do gestalt 

não promove a monotonia visual, com um mundo de produtos geométricos, e sim 

busca compreender a percepção de formas, pelo cérebro humano. As regras do gestalt 

indicam os tipos de artefatos que são melhores processados visualmente e produzem 

apelo visual imediato. Não é raro notar que usuários de produtos pobres em informação 

introduzem algumas interferências no mesmo, como é visível na relação entre 
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moradores de conjuntos habitacionais com casas padronizadas: não raro os indivíduos 

modificam a fachada da habitação, dando mais complexidade ao produto, para que se 

torne atrativo por mais tempo. 

 

Daniel Berlyne, psicólogo canadense, realizou uma pesquisa sobre a atração 

das pessoas por determinados objetos, criando uma curva de preferência para a 

complexidade visual. Na curva, é possível perceber que produtos muito simples ou 

muito complexos apresentam baixo grau de preferência, quando comparados a 

produtos considerados intermediários. 

 

Figura 13: Modelo de Berlyne 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Baxter (2000) 

 

É possível resumir as conclusões de Berlyne em quatro pontos: 

 

 Complexidade percebida 

A atração visual por um produto é causada, principalmente, pela complexidade 

percebida, e não intrínseca deste objeto. Dessa forma, uma forma complexa 

pode ser percebida como simples e familiar, uma vez que a complexidade é um 

conceito relativo de acordo com o observador. 
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 Influência do tempo 

A familiaridade com um produto, influencia diretamente na preferência dos 

usuários por esse produto. Assim, uma forma inicialmente complexa, pode ser 

percebida de forma mais simples a partir do momento que se torna mais familiar 

ao sujeito. O mesmo se aplica a uma forma simples, que a princípio é atrativa, 

mas se torna monótona com o passar do tempo. 

 

 Mistura de simplicidade com complexidade 

Um artefato, antes de se mostrar atrativo, é visto como interessante. Caso 

desperte o interesse, esse objeto pode captar a atenção do observador por 

tempo suficiente para se tornar familiar, logo, atrativo. Combinar aspectos 

simples e complexos pode, então, transmitir segurança e curiosidade ao mesmo 

tempo. 

 

 Significado simbólico 

Artefatos transmitem um significado simbólico, que pode ser reconhecido como 

uma forma familiar ou nunca vista. Assim, o cérebro classifica o objeto de forma 

imediata, como sendo atrativo ou não, buscando na memória emoções e 

sentimentos que possam ser relacionados. 

 

Na atualidade, o êxito dos produtos depende, em sua maioria, da preferência do 

usuário, uma vez que as empresas apresentam uma uniformidade técnica. Essa 

preferência, por sua vez, está atrelada principalmente ao tipo de configuração que o 

produto apresenta, por isso, aplicar os conhecimentos de valor estético e estética 

empírica no projeto desses artefatos se mostra tão importante para o design industrial. 
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2.2.4 ANÁLISE DO USUÁRIO 

 

O quarto item deste capítulo levanta as formas de avaliação do comportamento 

humano frente a artefatos de consumo. É possível mensurar a percepção e expectativa 

do usuário, e utilizar estas informações no projeto? De que forma o designer verifica a 

aceitação de um produto pelo mercado, antes de seu lançamento? 

 

Já foi dito anteriormente que a abordagem dos fatores humanos deve extrapolar 

a abordagem da usabilidade, que já se mostrou limitada as habilidades cognitivas e 

físicas do sujeito. Uma visão holística do usuário é possível a partir de uma abordagem 

baseada no prazer do mesmo, pois analisa a qualidade do design com base em uma 

relação mais ampla entre o produto e seu público alvo. 

 

Patrick Jordan (2000) defende que a relação pessoa-produto tem como base 

quatro aspectos, que ele chama de Quatro Prazeres4, que leva em consideração os 

diferentes tipos de prazeres que o usuário pode procurar e que o produto deve 

apresentar. Jordan defende que essa abordagem permite uma melhor definição das 

características do usuário, auxiliando o desenvolvimento de produtos. Para o autor, a 

análise do usuário deve ir além da tarefa que ele irá realizar com determinado artefato, 

chegando ao nível do papel que esse artefato interpretará na vida desse usuário. É 

importante ressaltar que o prazer aqui abordado não é uma característica do produto e 

sim o resultado da relação entre o usuário e o artefato. Dessa forma, o produto que 

pode trazer status para uma pessoa pode, também, ser vergonhoso para outra. 

 

Após identificar os benefícios que podem provir do produto, o designer deve 

associar cada benefício a um aspecto específico do design. Jordan cita como exemplo 

a sensação de segurança de um produto, que pode estar associada ao seu alto nível 

de usabilidade, ou confiança, que pode estar relacionado a uma boa estética, bem 

como a ansiedade pode estar ligada a falta de usabilidade. Entretanto, especular sobre 

                                                           
4 A ferramenta dos Quatro Prazeres foi desenvolvida por Lionel Tiger, antropologista canadense, 
apresentada no livro The Pursuit of Pleasure (1992). A ferramenta aborda quatro tipos de prazer: 
físico, social, psicológico e ideológico. 
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associações entre sensações e aspectos do design não garante sua veracidade. É 

necessário abordar os fatores humanos de forma sistemática para gerar uma 

contribuição significante para o projeto. 

 

Em seu livro, Jordan compara uma análise de usuário tradicional com uma 

abordagem mais holística, baseada no método dos Quatro Prazeres: 

 

Tabela 01: Comparação entre a abordagem tradicional e a ferramenta dos Quatro 

Prazeres 

 

Informações de possível 

interesse 
Abordagem tradicional Abordagem holística 

O usuário é uma mulher 
Antropometria e habilidades 

físicas 

Antropometria, habilidades 

físicas, preferências pessoais 

Ela é britânica Antropometria 
Antropometria, preferências 

pessoais 

Ela tem 23 anos de idade 
Habilidades cognitivas e 

físicas 

Habilidades cognitivas e 

físicas, preferências pessoais 

Ela é graduada Habilidades cognitivas 
Habilidades cognitivas, 

preferências pessoais 

Ela não tem deficiência física 

ou mental 

Habilidades cognitivas e 

físicas 

Habilidades cognitivas e 

físicas 

Ela mora sozinha  Contexto de uso 

Ela se considera uma yuppie5  Questões de identidade 

Ela gosta de sair com amigos  Contexto de uso 

Relações pessoais são 

importantes para ela 
 Contexto de uso 

                                                           
5 O termo “yuppie” é uma derivação da sigla "YUP", expressão inglesa que significa "Young Urban 
Professional", ou seja, Jovem Profissional Urbano. É usado para referir-se a jovens profissionais 
entre os 20 e os 40 anos de idade, geralmente de situação financeira intermediária entre a classe 
média e a classe alta. Os yuppies em geral possuem formação universitária, trabalham em suas 
profissões de formação e seguem as últimas tendências da moda. 
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Ela gosta de se sentir 

glamorosa 
 Questões de identidade 

Status social é importante 

para ela 
 Questões de identidade 

Ela odeia se sentir entediada  Preferências pessoais 

Ela gosta de se sentir 

realizada 
 Questões de identidade 

Ela tem um senso de 

responsabilidade social 
 Questões ambientais 

 

Fonte: Adaptado de Jordan (2000) 

 

De acordo com o exemplo dado, o sujeito em análise valoriza sua vida 

profissional e pessoal, então, é razoável esperar que esse sujeito valorize os artefatos 

envolvidos nessas atividades. Esses aspectos influenciam diretamente no design, uma 

vez que o artefato pode ser utilizado como uma ferramenta profissional, ou uma 

aplicação doméstica. A equipe de desenvolvimento deve, então, desenvolver um 

artefato que seja coerente em ambas situações. Entretanto, até o momento, apenas foi 

possível fazer especulações a cerca de dados fornecidos pelo usuário. Para 

informações mais acertadas, é necessário o uso de técnicas de avaliação. 

 

Métodos de Análise 

 

Os métodos que serão mostrados a seguir, para uso no processo de 

desenvolvimento de produtos, têm como objetivo entender melhor o sujeito em análise, 

compreender quais benefícios ele busca dos artefatos, bem como atender a essa 

expectativa no processo de design e avaliação de conceitos. É importante ressaltar que 

cada método pode ser mais bem aproveitado dependendo da situação de uso, estágio 

do PDP, capacidade operacional, tempo disponível, dentre várias outras variáveis. O 

presente estudo não tem como objetivo especificar o uso de cada método apresentado, 

mas sim apresentar opções para diferentes situações levantadas. 
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Métodos Empíricos 

 

 Conversa privada com câmera 

Neste método, o participante entra em uma cabine, com uma câmera, para falar 

sobre determinado produto ou conceito. O participante pode seguir uma lista de 

aspectos sobre os quais deve falar, como também pode falar o que achar 

importante, de acordo com a determinação do investigador. Esse método pode 

ser usado para entender as necessidades do usuário, de acordo com o que for 

solicitado pelo investigador. 

 

 Codescoberta 

Esse método se baseia na exploração de um produto, por dois participantes, de 

forma conjunta. O objetivo é que o investigador observe os comentários dos 

participantes, buscando compreender como os sujeitos analisam o produto. Em 

geral, os participantes já se conhecem previamente, de forma a se sentirem 

confortáveis em discutir o artefato entre si. A presença ou não do investigador 

durante análise é de escolha do mesmo, de acordo com os resultados que ele 

busca do método. 

 

 Focus groups 

Esse método tem como característica principal a reunião de um grupo para 

discutir um assunto específico.De acordo com a decisão do investigador, o 

tópico abordado por ser as experiências pessoais ao usar um produto, 

informações sobre o contexto no qual o artefato será usado, as sensações 

associadas ao objeto, ou simplesmente o que os sujeitos acharam de 

determinado conceito. O grupo precisa de um líder que conduza as discussões 

que devem ser abordadas, de forma a permitir que os participantes indiquem a 

direção que eles gostariam de seguir durante o processo, garantindo que todos 

falem sua opinião. O líder deve, também, manter sempre algum tópico em 

discussão, abordando tópicos polêmicos, mas sempre relevantes para a 

pesquisa. 
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 Protocolos pensados em voz alta 

Neste método, os participantes são encorajados a verbalizar o que eles estão 

pensando enquanto utilizam um produto ou conceito. Esse uso pode ser livre, ou 

o investigador pode solicitar que o participante realize alguma tarefa. Durante o 

uso, o investigador pode fazer perguntar específicas ao sujeito, como questionar 

o que ele sentiu em relação a cor do artefato, ou como a configuração afetou o 

mesmo. 

 

 Diários de experiência 

Diários de experiência são pequenos questionários sobre a experiência com um 

produto durante determinado período de tempo. É pedido aos participantes que 

façam anotações sobre o que sentiram com o produto, dificuldades que tiveram, 

impressões em geral. O investigador deve fazer o questionário de forma a ser 

prático para responder, uma vez que não haverá supervisão, e o participante 

pode se sentir desestimulado com uma lista muito longa de perguntas.  Esse 

método pode ser bastante útil para identificar situações incomuns de uso, que 

não foram previstas durante seu projeto. 

 

 

 Checklists de reação 

Na sua forma mais básica, o checklist de reações é uma lista de reações 

potenciais que uma pessoa pode ter em relação ao produto. É pedido aos 

participantes para marcar as reações que tiveram ou poderiam ter frente ao 

artefato ou conceito. A lista pode combinar as reações do usuário com aspectos 

funcionais, estéticos, de usabilidade do produto. 

 

 Observações de campo 

As observações de campo são caracterizadas por observar usuários no 

ambiente em que eles utilizam o produto. A observação direta garante um nível 

de validade que falta as avaliações baseadas nas respostas do usuário. A ideia 
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é que não haja interferência no uso, observando a relação entre sujeito e 

produto de forma natural, dessa forma, o investigador deve garantir que sua 

presença não afete o uso. 

 

 Questionários 

Questionários são, basicamente, uma lista impressa de questões, que podem 

ser subjetivas ou objetivas, de acordo com a necessidade do investigador. Nas 

perguntas objetivas, o participantes deve marcar, dentre uma lista de opções, a 

que achar mais apropriada, ou que mais se aproxima com a sua opinião, dentro 

de uma escala. Em questionários com questões subjetivas, o participante pode 

responder as perguntas com suas próprias palavras, assim, o investigador 

consegue levantar aspectos que não havia previsto ao formular as questões. 

 

 Entrevistas 

Entrevistas são questionários aplicados verbalmente, pelo investigador, 

presencialmente ou não. A entrevista pode ser desestruturada, semi-estruturada 

ou estruturada, de acordo a necessidade de resposta do entrevistador: quanto 

mais clareza a respeito da resposta procurada, mais estruturada deve ser a 

entrevista. 

 

 Imersão 

Na técnica da imersão, o investigador se coloca na situação de uso de um 

artefato, por determinado período de tempo, buscando avaliar quão agradável o 

produto é de usar, de acordo com suas experiências pessoais. A técnica é 

direcionada para artefatos acabados ou já fabricados. 

 

 Laddering 

Nesta técnica, o investigador busca relacionar aspectos físicos do produto com 

reações do usuário, e características específicas deste usuário. Para isso, o 

investigador deve solicitar algum aspecto do artefato e o que este aspecto gerou 

no usuário, como uma resposta positiva ou negativa. Depois, o investigador 
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deve questionar o porquê da resposta dada, e continuar pedindo que o 

investigado justifique suas respostas até que ele não consiga dar uma resposta 

fundamentada. De acordo com a técnica, ao chegar neste estágio, o investigado 

revela seus valores mais fundamentais. 

 

 Criação participativa 

Esta técnica tem como característica principal reunir um grupo multidisciplinar 

para discutir aspectos de design de um produto. A técnica envolve desde uma 

lista de requisitos de cada participante, como também a geração de ideias, em 

conjunto, para o artefato. Diferente do focus group, a técnica prevê o 

desenvolvimento de soluções, sugestões, de acordo com a área de 

conhecimento de cada sujeito. 

 

 Observação controlada 

A observação controlada busca analisar a interação entre artefato e usuário sem 

a interferência de ruídos que possam alterar essa atividade. Para tanto, a 

observação controlada é guiada por protocolos, dentro de um laboratório 

controlado, sem com o objetivo de distrair o sujeito investigado da tarefa que 

deve ser realizada. 

 

Métodos não Empíricos 

 

 Avaliação de especialista 

Na avaliação de especialista, um especialista em determinada área de 

conhecimento analisa o artefato, pensando no uso pelo consumidor final, e não 

sua experiência pessoal. Dessa forma, o investigador tem uma abordagem mais 

aprofundada sobre tópicos que ele não tenha domínio. 

 

 Atribuição de personalidade do produto 

Nesta abordagem, baseada na experiência do usuário, a personalidade do 

produto é vista como uma propriedade experiencial dele, e deve ser analisada 
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para verificar se o artefato possui significado, ligação com as preferências do 

consumidor e investigar possíveis ligações entre a personalidade do produto e 

as propriedades formais do mesmo. 

 

 Mapa mental 

Esta técnica busca avaliar as ligações, conscientes ou não, que o usuário faz 

entre determinado artefato e elementos do seu cotidiano, como pessoas ou 

outros produtos. A técnica é baseada na ideia de que, na maioria dos casos, o 

usuário não sabe explicar o motivo de respostas negativas ou positivas frente 

aos artefatos, por isso seria ineficaz questionar de forma racional uma resposta 

emocional. Uma abordagem possível é solicitar ao participante para associar o 

produto a uma pessoa conhecida. 

 

2.2.5 CONCLUSÕES 

 

O segundo tópico desta dissertação abordou a relação entre o usuário e o 

produto. Assim como a metodologia de projeto evoluiu juntamente com a tecnologia, 

inserindo o usuário neste processo, o desenvolvimento do produto baseado na 

experiência do usuário seguiu a mesma tendência. Com o lançamento cada vez mais 

rápido de produtos, determinar o que torna um artefato agradável ou não se torna um 

diferencial de projeto. 

De acordo com Lobach (2001), a conduta social humana é caracterizada por 

duas formas de relações: as relações por meio de conduta e as relações 

“objetalizadas”. Para que essas relações com os objetos sejam satisfatórias, elas 

devem suprir as expectativas do usuário. De acordo com Patrick Jordan, essa 

expectativa extrapola a funcionalidade e usabilidade, características básicas de um 

produto, chegando ao prazer e satisfação de uso. A satisfação dessas expectativas 

está diretamente ligada a percepção do usuário frente ao produto, pois, o entendimento 

ou não do produto permite que o sujeito simpatize com o artefato. Lobach afirma que 

essa percepção é resultado dos estímulos visuais recebidos pelo usuário, e estes 

estímulos são organizados de acordo com a teoria da gestalt. 
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A teoria, formulada entre as décadas de 1920 e 1940, afirma que a visão 

humana está predisposta a reconhecer padrões. Assim, ao observar um objeto ou 

imagem, o cérebro organiza os padrões visuais presentes, buscando formar uma 

imagem com significado. É importante saber que esses padrões são reconhecidos de 

acordo com o repertório pessoal do sujeito, formado com os estímulos que ele recebe 

ao longo da vida. 

A percepção do objeto e seus padrões caracteriza a relação entre a pessoa e o 

objeto. De acordo com Jordan, essa relação tem como base quatro aspectos , que 

consideram os diferentes tipos de prazeres que o usuário busca em um produto. Os 

prazeres abordados são o físico, social, psicológico e ideológico. Ao levantar esses 

aspectos do usuário, é possível determinar as expectativas do sujeito frente ao produto. 

Além dessa abordagem mais holística do usuário, existem diversas técnicas de análise 

das reações deste, que foram listadas no tópico. 

Ao final do tópico, fica clara a relação direta entre o sucesso de um produto e 

sua capacidade de comunicação com seu público alvo. O atendimento as 

necessidades dos usuários já não é diferencial de venda, uma vez que o atendimento a 

esta necessidade básica, relacionada à funcionalidade e usabilidade, é visto como 

característica essencial ao produto. Para garantir uma boa comunicação e relação 

entre consumidor e artefato, é necessário alcançar suas expectativas, imensuráveis, 

porém detectáveis por meio de técnicas de análise do sujeito. 

Essas necessidades, assim como abordado no tópico anterior, deve ser prevista 

pelo designer, com base no presente, porém, com foco no futuro, quando o produto 

será lançado e consumido, não apenas através do uso, mas também como repertório 

visual, interativo e cultural. É importante ressaltar que a expectativa dos usuários 

muitas vezes é desconhecida por ele. Como dito por Henry Ford, “se eu perguntasse 

aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais 

rápido”. Cabe ao designer, a partir da necessidade do usuário, determinar de que forma 

ela será suprida, e não esperar que o usuário saiba definir soluções para suas 

demandas. 
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2.3 A REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

 

Ao longo do capítulo serão abordadas técnicas de representação tridimensional, 

sejam elas físicas ou virtuais, utilizadas no processo de desenvolvimento de produtos 

de consumo. Um maior destaque será dado a prototipagem rápida e a realidade 

aumentada, ambas baseadas em modelos tridimensionais, objeto de estudo desta 

pesquisa. O levantamento abordará conceitos, tecnologias existentes, aplicações, 

vantagens e desvantagens e técnicas mais utilizadas atualmente no mercado. A partir 

dessas informações será possível relacionar as metodologias de desenvolvimento de 

produto em uso, com as tecnologias de produção de modelos, verificando até que 

ponto a produção influencia no projeto. Além disso, será possível reunir as limitações e 

aplicações recomendáveis de cada técnica. 

 

Nos projetos de design, com equipes tipicamente interdisciplinares, a 

representação tridimensional surge como objeto de ligação, comunicação, entre os 

profissionais. Ela apresenta uma mesma ideia, que pode ser exposta de diferentes 

formas, em diferentes linguagens, acessível a todos. Para a equipe de projeto, a 

comunicação é fator determinante, não apenas entre seus componentes, mas também 

entre a equipe e o cliente final, ou o usuário. A representação tridimensional permite 

que essa comunicação ocorra de forma satisfatória, enquanto elemento mediador. 

Diversos autores se referem as etapas de representação de um produto por meio do 

termo prototipagem, que pode ser classificada de acordo com o nível de fidelidade do 

artefato gerado, seja ele um protótipo ou não, em relação ao produto pretendido. 

 

De acordo com o dicionário Oxford Advanced Learner’s, o termo protótipo se 

refere ao “primeiro ou original exemplo de alguma coisa criada, copiada ou 

desenvolvida; isto pode ser um modelo ou uma versão preliminar.” Dessa forma, não é 

possível caracterizar o termo, que pode ser tratar de algo físico ou virtual, funcional ou 

apenas estético. É importante ressaltar que, acima de qualquer classificação didática 

dos diferentes tipos de protótipo, no processo de desenvolvimento de um produto, o 

projetista precisa verificar o que ele deseja analisar com o artefato, o que ele deseja 
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comunicar, para que possa explorar essas características na fase de análise. Nesta 

pesquisa, o termo protótipo será definido de acordo com a visão de Kai, Fai e Chu-sing 

(2003) como “uma aproximação do produto, do sistema ou de seus componentes de 

alguma forma para o claro propósito de implementação”. 

 

2.3.1 PROTÓTIPOS 

Protótipos vêm sendo usados como uma ferramenta de verificação, durante o 

desenvolvimento de produtos, auxiliando na identificação de uma solução mais 

assertiva. Alcoforado (2007) afirma que as ferramentas utilizadas no processo de 

design influenciam a forma de pensar o problema e suas soluções, o que pode ser 

otimizado com a utilização de protótipos. Segundo Vianna et al, o processo de 

prototipagem inicia-se com a formulação de questões que precisam ser respondidas a 

respeito das soluções idealizadas. A partir disso, então, são criados modelos que 

representem o aspecto em aberto e que viabilizem o teste. Os resultados são 

analisados e o ciclo pode se repetir inúmeras vezes até que a equipe de projeto chegue 

a uma solução final de acordo com as necessidades do usuário e interessante para o 

negócio da empresa contratante. 

Alcoforado (2007) afirma que, para a classificação dos protótipos, é necessário 

relacionar os seguintes aspectos, com o produto final: cor, textura, sistema, peso, 

volume, dimensões, acabamento, material, mecanismo, processo, fabricação, 

estrutura, dentre outros. A reprodução desses atributos determina que tipo de protótipo 

deve ser produzido, bem como o meio onde ele será representado. Os protótipos 

podem ser separados em diversas categorias, referentes à fidelidade, material, 

tecnologia de produção, cor textura, dentre outros. 

 Sketch 

Desenhos feitos à mão livre, com lápis e papel, mesa e caneta óptica ou em 

software de CAD. Geralmente utilizados nas fases iniciais do projeto, para 

representar características de um produto que está sendo desenvolvido; 
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 Storyboard 

Sequência de quadros que ilustram a interação do usuário com determinado 

sistema, projeto. Representação de ações que podem ser executadas pelos 

usuários e as respostas do sistema a essas ações. Normalmente são utilizados 

para compreensão de um fluxo de tarefas realizadas e como a interface 

suportará a realização dessas etapas; 

 Protótipo de papel 

Versão em papel de interfaces, para interação com usuário, manipuladas por 

uma pessoa que simula as respostas do computador. 

 Rendering 

Desenhos realistas do projeto, feitos a mão, ou através de softwares gráficos. 

Essa forma de representação tem como objetivo fornecer uma imagem exata de 

um produto, antes da produção do mesmo. O método é geralmente utilizado nas 

fases finais de desenvolvimento, como forma de representação final do artefato; 

 Animação 

Sequência de imagens exibidas em movimento, utilizadas para demonstrar o 

artefato de diversos ângulos e movimentos, além de testar encaixes e 

montagens; 

 Modelo 

Representação física do produto, independente do nível de fidelidade ou escala. 

Tem como finalidade representar a aparência visual de um artefato; 

 Façade (facade tools) 

Simulação de tela de interface do usuário, executável, capaz de receber inputs e 

responder com outputs. Tem como objetivo representar uma interface, com foco 

no design gráfico e comportamento interativo; 

 Protótipo virtual 
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Toda simulação de produto feita em um sistema computadorizado. Tem como 

objetivo explorar e analisar características similares as de um produto físico, 

antes de sua produção; 

 Mockup 

Para o projeto de produtos, é a representação volumétrica, em escala natural, 

do artefato, podendo apresentar baixa ou média fidelidade em relação do 

produto final. Tem como objetivo validar determinados aspectos do produto; 

 Protótipo de alta fidelidade 

Reprodução de todas as características do artefato, com alto nível de fidelidade, 

se diferenciando do produto final apenas pelo processo de produção. Permite a 

avaliação do produto em relação a aspectos físicos, estéticos e funcionais; 

 Piloto 

Com a mudança da produção devido ao surgimento de tecnologias como 

prototipagem rápida, o conceito passou a se caracterizar como a primeira 

amostra de uma produção seriada. Tem como objetivo avaliar não apenas o 

produto final mas também o processo produtivo. 

De acordo com Snyder (2003) o processo de escolha do método de 

prototipagem deve considerar três aspectos principais, que relacionam o esforço de 

desenvolvimento e a realização de testes com usuários. Para o autor, quanto mais 

tempo e esforço forem demandados para o desenvolvimento de um protótipo, menor 

será o benefício de utilizá-los. Os aspectos levantados são: 

1. Criação: tempo gasto para prototipar uma idéia; 

2. Duplicação: facilidade em duplicar partes do protótipo para proposição de novas 

combinações; 

3. Modificação: facilidade de realizar modificações durante o processo de 

desenvolvimento. 
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Para essa pesquisa, o foco está em duas categorias principais: protótipos físicos e 

virtuais.  

Protótipo Físico 

 “Adicionalmente, a utilização de representações físicas do 

produto (tais como maquete, modelo, mock-up, protótipo) é 

essencial no processo de entendimento rápido dos requisitos 

do produto por todos os envolvidos em cada estágio do PDP. 

Este potencial pode ser colocado como sendo um ponto-

chave para o sucesso do desenvolvimento” (VOLPATO, 

2007). 

 

Devido ao caráter multidisciplinar do projeto de produtos, o protótipo físico auxilia 

não apenas no teste de técnicas e análises ergonômicas, mas também como elo entre 

as diversas áreas de atuação durante o desenvolvimento, e entre a equipe de projeto e 

o cliente. Entretanto, é importante ressaltar o gasto de tempo e material para a 

produção desse tipo de protótipo, assim como a sua fidelidade ao produto final. 

A partir desse princípio, como seria possível definir o nível de fidelidade do 

protótipo, para alcançar uma situação ótima com relação a custo/benefício? Baxter 

(1995) sugeriu que os protótipos devem ser construídos somente quando for essencial, 

deve ser fruto de investigação cuidadosa e planejamento. Outros autores defendem 

que protótipos devem ser feitos o quanto antes, e o máximo possível, para que erros 

sejam identificados ainda no início do desenvolvimento, e sanados sem maiores 

perdas. Assim, é possível concluir que, em uma situação ideal, o nível de detalhamento 

do protótipo deve seguir o nível de detalhamento do projeto. 

Classificação 

Segundo o German Association of Industrial Designers and Stylists (VDID – 

Verband der Deutschen Industrie Designer) os protótipos podem ser classificados da 

seguinte forma: 
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 Modelo proporcional (modelo de conceito): deve mostrar o produto na proporção 

real, de baixo custo e fácil fabricação; 

 Modelo ergonômico: deve demonstrar a forma de operação do produto, uso e 

algumas funções; 

 Modelo de estética e modelagem: tem como objetivo representar a aparência 

final do produto; 

 Modelo funcional: é usado para simulações e testes de funções específicas do 

produto; 

 Protótipo: modelos o mais aproximados possível do produto final, devendo se 

diferenciar apenas pelo processo de fabricação; 

 Piloto (amostra de produção): deve ser o primeiro de uma série na linha de 

produção do produto final. 

Essa classificação pode ser simplificada em três macro classes: modelos, 

protótipos e pilotos. Essas classes têm relações entre as fases de projeto e os três 

níveis de comunicação de um produto: funcionalidade, usabilidade e estética. 

Protótipo Virtual 

O protótipo virtual é a representação, por meio de software de modelagem virtual 

3D, do produto final. Devido ao seu baixo custo e consumo de tempo, a prototipagem 

virtual vem, a cada dia mais, substituindo a prototipagem física. De acordo com Chua et 

al., a prototipagem virtual é a análise de simulação feita em um modelo desenvolvido 

completamente em computador, com performance similar ao produto real. O autor 

defende que o protótipo virtual pode substituir o real em caso de testes e simulações. 

Song et al. (1999) defende que: 

“by virtual prototyping, we refer to the process of simulation 

the user, the product, and their combined interaction in 
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software through the different stages of product design, and 

the quantitative performance analysis of the product”. 

Em tradução literal, o autor afirma que por prototipagem virtual pode-se entender 

como o processo de simulação do usuário, do produto e a interação de ambos em um 

software, durante os diferentes estágios do projeto, e da análise quantitativa da 

performance do produto. 

Baseando-se nessas definições, é possível concluir que o protótipo virtual é a 

simulação de um conceito, ou produto já existente, enquanto a prototipagem física é o 

processo de teste dessa simulação, sempre se espelhando no modelo real, e na 

realidade. Alguns sinônimos para protótipo virtual são: protótipo digital, mock up digital, 

modelo digital, modelo CAD, modelo geométrico, modelo 3D, modelo analítico, que 

podem ser classificados como imersivo ou analítico. 

A prototipagem virtual é a construção e teste de um protótipo virtual. Através 

dela a equipe de projeto pode modelar conceitos em 3D, analisar o design, fazer 

simulações físicas baseadas em regras do mundo real, redesenhar e evoluir o conceito 

até a fase de produção. De acordo com Daí et al (2005), a prototipagem virtual se 

caracteriza pelo desenvolvimento de produtos por meio do estudo das reproduções 

formais e funcionais do produto no computador. Trata-se, então, do ato de representar 

virtualmente o artefato pretendido. 

O crescimento da indústria de computadores permitiu o surgimento e 

proliferação da técnica computer-aided design (CAD), que acelerou o processo de 

desenvolvimento de produtos devido a assistência oferecida na concepção, 

modificação, validação e otimização do design. Inicialmente visto apenas como uma 

forma de digitalizar o processo de design, atualmente os sistemas CAD integram 

funcionalidades da engenharia e produção, além de auxiliar a interação entre diferentes 

equipes de projeto, localizadas geograficamente distantes, trabalhando em diferentes 

aspectos do produto. Com os modelos CAD disponíveis para equipes 

multidisciplinares, é possível desenvolver o produto, fazer simulações e tarefas com o 
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artefato, paralelamente, servindo também como ferramenta de comunicação entre a 

equipe. 

Os softwares utilizados para gerar os modelos 3D podem ser divididos em dois 

grupos: 

 Prototipagem virtual não paramétrica: utilizada por softwares de modelagem 

livre, como 3DS Max, Maya, Lightwave, Rhinoceros, dentre outros; 

 Prototipagem virtual paramétrica: utilizada por softwares como Autodesk 

Inventor, Alias tools, Solid Edge, Solid Works, CATIA, dentre outros. 

Segundo Valério Netto (2002) as principais vantagens da prototipagem virtual são: 

 Redução de tempo: o parâmetro tempo é um dos mais importantes fatores, pois 

é o que diferencia os competidores; 

 Diminuição de custos: os protótipos virtuais podem reduzir a necessidade de 

protótipos físicos, isto possibilita uma diminuição no tempo de desenvolvimento 

e do trabalho humano empregado no projeto, bem como da quantidade de 

ferramentas e materiais; 

 Melhoria da qualidade: a aplicação de diferentes alternativas para um projeto 

pode ser realizada mais rapidamente, permitindo uma melhoria da validação das 

soluções apropriadas que satisfaça os parâmetros especificados pelo cliente, 

com um menor custo. 

2.3.2 PROTOTIPAGEM RÁPIDA 

Neri Volpato (2007) define prototipagem rápida (RP) como: 

 “um processo de fabricação através da adição de material 

em forma de camadas sucessivas, ... 

Esta tecnologia permite fabricar componentes físicos em 3 

dimensões, com informações obtidas diretamente do modelo 
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geométrico gerado no sistema CAD, de forma rápida, 

automatizada e totalmente flexível.”  

 

Outros autores utilizam a mesma descrição com diferentes nomenclaturas: 

manufatura por camada, fabricação de forma livre, manufatura de bancada e 

manufatura acrescendo material. Nesta pesquisa iremos tratar como prototipagem 

rápida, apesar de a tecnologia não ser utilizada apenas para a produção de protótipos. 

A tecnologia se caracteriza pelo fatiamento eletrônico da peça (modelo 

tridimensional) a ser produzida, semelhante as curvas de nível utilizadas na 

representação de um relevo topográfico, seguido pelo processamento dessas camadas 

2D para a geração da peça. A forma de aderência e empilhamento dessas camadas 

(adição do material) define o tipo de prototipagem utilizada. 

A impressão 3D surge como uma revolução na forma de fabricação de artefatos, 

uma vez que ameniza a separação entre o artesanal e o industrial. Essa tecnologia 

permite ao designer e à indústria produzir em pequena escala, com alta definição e 

fidelidade, e em um pequeno espaço de tempo. Segundo Volpato et al (2007), as áreas 

de aplicação típicas do protótipo gerado por prototipagem rápida são: 

 Projeto: essa área utiliza o protótipo físico para verificação de modelo, 

visualização, prova de conceito, marketing e apresentação de modelo; 

 

 Engenharia, análise e planejamento: a área de engenharia utiliza modelos de 

forma, análise de escoamento e distribuição de tensões, peças pré-série, 

diagnóstico e planejamento de operação cirúrgica e projeto e fabricação de 

próteses e implantes; 

 

 Manufatura e ferramental: a área voltada para a fabricação utiliza peças 

moldadas em plástico, fundição, eletrodos de EDM e modelos mestres para o 

desenvolvimento de moldes-protótipo. 
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Essas áreas, com exceção da aplicação médica cirúrgica, representam a 

aplicação tradicional de protótipos físicos, que evoluíram com o surgimento da 

prototipagem rápida. Entretanto, o surgimento dessa tecnologia possibilitou a 

ampliação da utilização dos protótipos. Como exemplo, o suporte que substitui o gesso 

para mobilizar partes do corpo, como mostra a Figura 14, utiliza o modelo 

tridimensional do braço para criar um suporte que otimize a mobilização do membro 

fraturado. 

Figura 14: Mobilização de membro fraturado 

  

Fonte: Estadão online (2013) 

 

Tipos 

Neri Volpato divide a tecnologia de prototipagem a partir do estado físico inicial 

da matéria-prima a ser utilizada. Dessa forma, a tecnologia de impressão pode ser 

dividida em: em pó, líquida e sólida. 

Os equipamentos baseados em matéria-prima líquida se caracterizam pela 

polimerização de uma resina líquida por um laser UV, ou jateamento desta resina por 

uma cabeça tipo jato de tinta e posterior exposição a luz UV, dentre outros. Os 

processos baseados em líquidos são: 

 Estereolitografia (SL) 

O primeiro processo de prototipagem disponível comercialmente utiliza uma 

resina líquida fotocurável, que é inserida em uma cuba com uma plataforma 

mergulhada que se desloca para baixo a cada camada construída. O objeto a 
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ser reproduzido é fatiado em camadas por um software CAD, e são reproduzidas 

por um feixe de laser que solidifica as camadas de resina. 

Como vantagem o processo apresenta boa precisão, elevada qualidade 

superficial e é bastante difundido. Entretanto necessita de suporte em regiões 

não conectadas, pós-processamento, baixa gama de materiais e resina tóxica. 

 Impressão a jato de tinta (IJP) 

A tecnologia tem como base o depósito de resinas fotocuráveis em pequenas 

gotas sobre uma bandeja, seguida de lançamento de luz UV para curar a 

camada. O material de suporte é caracterizado por um gel fotocurável, que é 

removido com um jato d’água e material solvente. 

Como vantagem apresenta boa precisão, boa qualidade superficial, não querer 

pós cura e não utiliza laser. Como desvantagem a tecnologia necessita pós-

processamento e possui poucos materiais disponíveis 

A tecnologia baseada em sólido utiliza filamento, lâmina, ou qualquer outra 

forma de matéria-prima no seu estado sólido. Este material pode ser fundido e 

depositado, recortado, furado, sempre pelo princípio de ação por comando numérico. 

Os processos de prototipagem baseados em sólidos são: 

 Modelagem por fusão e deposição (FDM) 

A técnica FDM constrói o protótipo por meio de deposição de material extrudado. 

Uma cabeça de extrusão, que aquece o material em forma de filamento até o 

estado semilíquido ou pastoso, se movimenta no eixo X-Y, enquanto a base de 

deposição se movimenta no eixo Z, em um valor referente a espessura da 

camada depositada. O material de suporte é extrudado por um bico extrusor 

adicional, presente na mesma cabeça de extrusão. 

As vantagens apresentadas por essa tecnologia são a fabricação de peças 

funcionais, não requer pós-cura, não utiliza laser e pode ser utilizada em 

ambiente de escritório. Como desvantagens: não apresenta alta precisão, 
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necessita de material de suporte, necessita pós-processamento, poucos 

materiais disponíveis e velocidade de processo lenta 

 Manufatura laminar de objetos (LOM) 

A tecnologia tem como base a deposição de folhas de materiais adesivo, para a 

construção da peça por camadas. Um rolo aquecido une as camadas, enquanto 

um feixe de laser corta o perfil da geometria, separando o material que será 

usado ou não. 

A tecnologia apresenta as seguintes vantagens: não requer pós-cura de 

materiais, não necessita de material de suporte e alta velocidade de 

processamento. Como desvantagens, temos: poucos materiais disponíveis, 

material não flexível, necessita de pós-processamento e não é indicado para 

obtenção de paredes finais e pequenos detalhes. 

 Tecnologia com lâminas de papel (PLT) 

Se assemelha a tecnologia LOM, com a diferença de corte por meio de uma 

faca, e não laser. Na primeira etapa do processo, a geometria 2D obtida pelo 

fatiamento do produto a ser prototipado recebe uma camada de pó de resina. A 

folha é depositada sobre uma plataforma, que se eleva e aquece o material até 

torná-lo adesivo, para que cole com a próxima folha. A plataforma desce e um 

sistema mecânico (faca) corta o perfil da peça. 

As vantagens presentes nesta técnicas são: não utiliza laser, não requer pós-

cura dos materiais, não necessita de material de suporte, não apresenta 

distorções durante o processo de fabricação. Entretanto, os pontos negativos 

apresentados são: poucos materiais disponíveis, não é flexível, não permite a 

fabricação de peças com vazios internos, pós-processamento trabalhoso, não é 

indicada para a obtenção de paredes finas. 

Os processos baseados em pó tem como principal forma de classificação a 

utilização ou não de laser para processamento do material. Os principais processos 

disponíveis são: 
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 Sinterização seletiva a laser (SLS) 

O processo utiliza um laser de CO2 de média potência para sintetizar o material 

em pó. O material em pó é espalhado e nivelado sobre uma plataforma. O local 

é aquecido e mantido em atmosfera inerte com o auxílio de nitrogênio enquanto 

um feixe de laser sintetiza o material de acordo com a geometria 3D fornecida. A 

plataforma desce, uma nova camada de material é depositado, iniciando o 

processo de produção da nova camada. 

Como vantagem, a tecnologia apresenta: variedade de materiais que podem ser 

processados pelo mesmo equipamento, permite produção de protótipos visuais 

e funcionais, baixo pós-processamento, permite o empilhamento de várias peças 

para produção, não necessita pós-cura. Como desvantagens, o processo não 

apresenta bom acabamento das superficial, alto custo do equipamento e 

consumo elevado de energia. 

 Fabricação da forma final a laser (LENS) 

O processo tem como princípio a formação de uma “poça” de material fundido 

por um laser.  O pó metálico, suspenso na câmara com atmosfera controlada,é 

direcionado por um bico para o ponto focal do laser, que o funde, formando a 

peça. O bico de deposição se movimenta nos três eixos, com possibilidade de 

rotação e inclinação, também possíveis com a mesa da máquina. 

As vantagens desse processo são: obtenção de peça metálica com um material 

denso e de alta qualidade mecânica, não necessita pós processamento e pode 

ser utilizado para reparar peças danificadas. Como desvantagem, o processo 

apresenta: utiliza laser com alto consumo de energia, só permite a produção de 

peças metálicas, regiões desconectadas do corpo são de difícil fabricação e 

acabamento superficial de baixa qualidade. 

 Impressão tridimensional (3DP) 

Este processo se baseia na agregação do material em pó por meio de um 

material aglutinante, depositado por impressão tipo jato de tinta, de acordo com 
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a geometria 2D gerada por fatiamento da peça 3D. Para obter peças mais 

resistentes é necessário infiltrá-la com cerca ou resina epóxi. 

As vantagens presentes no processo são a ausência de laser, alta velocidade, 

material de suporte desnecessário, sem desperdício de material e a 

possibilidade de obtenção de peças coloridas. As desvantagens do processo 

são: limitação da funcionalidade das peças obtidas, baixa diversidade de 

materiais, necessita pós-processamento e acabamento superficial satisfatório. 

De acordo com Alcoforado (2007), as principais vantagens de uso da 

prototipagem rápida são: 

 Redução de tempo quando comparada ao método de prototipagem física 

tradicional (manual); 

 Redução de custo, que muitas vezes é representada de forma indireta pela 

redução de tempo; 

 Redução do tempo de marketing, com a antecipação da apresentação do 

produto com suas características finais; 

 Facilidade de atualização, por ser um método baseado por dados existentes em 

softwares CAD. 

Como desvantagens, Alcoforado (2007) cita: 

 Limite de impressão baseado na capacidade dimensional da impressora; 

 Custo do equipamento e matéria prima, que tendem a ser mais caros que 

equipamentos para prototipagem tradicional. 

2.3.3 REALIDADE AUMENTADA 

A Realidade Aumentada (RA) refere-se à tecnologia que projeta, em tempo real, 

elementos virtuais em um ambiente real, aumentando a percepção do usuário ao 
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acrescentar uma “camada” de informação desenvolvida no computador, sobre o mundo 

real. De acordo com Azuma et al (2001), as propriedades que caracterizam a RA são: 

 Combinação do real e virtual, em um ambiente real; 

 Interatividade em tempo real; 

 Registrado em 3D (refere-se ao alinhamento preciso entre objetos reais e 

virtuais). 

 

É possível afirmar que, em uma escala entre o ambiente real e o ambiente 

virtual, a realidade aumentada está mais próxima do ambiente real, devido ao ser 

caráter não imersivo, sendo seguida pela Virtualidade Aumentada, mais próxima do 

ambiente virtual. 

 

Uma das grandes questões abordadas no uso de artefatos virtuais com 

realidade aumentada é a forma como esse artefato é mesclado no ambiente real, 

conhecido pelo termo augmentation. Em uma situação ideal, o artefato deve se 

sobrepor ao mundo real, no que tange a iluminação, textura, dentre outros, de forma 

que o usuário não note a diferença entre eles. Entretanto, para alcançar tal nível de 

adaptação, é necessário analisar alguns aspectos referentes à representação do 

objeto. Os principais aspectos relacionados à má percepção virtual estão ligados à 

percepção visual, que acontece enquanto o observador está interpretando as 

informações recebidas. Feiner et al (2010) levantou os seguintes aspectos:  

 

 Ambiente: Problemas de percepção relacionados ao ambiente, que podem ser 

causados devido a sobreposição entre o ambiente real e virtual; 

 Captura: Aspectos relacionados a digitalização o ambiente em vídeo, além de 

questões de iluminação e ótica; 

 Augmentation: Questões relacionadas ao design, layout e registro da 

sobreposição; 

 Dispositivo de exibição: Aspectos técnicos ligados aos dispositivo de exibição; 

 Usuários: Questões associadas a percepção do conteúdo, por parte do usuário. 
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Tabela 02: Classificação de questões perceptuais em realidade aumentada 

Característica Problema 

Ambiente 

Estrutura 

Desordem, padrões, visibilidade, 

profundidade, superfícies 

Visibilidade, profundidade, 

distorções na cena, relação entre 

os objetos, percepção da 

superfície, identificação da 

sobreposição 

Cores 

Monotonia, oponência 

Distorção e ordenação de 

profundidade 

Localização 

Interior, iluminação externa 

Visibilidade 

Captura 

Resolução da imagem e filtro Relação entre os objetos, 

segmentação dos objetos, 

abstração da cena 

Lentes 

Qualidade, ângulo de abertura, 

calibração 

Relação entre os objetos, distorção 

da cena, visibilidade 

Exposição Distorção de profundidade, 

segmentação dos objetos, 

abstração da cena 

Correção de cor e contraste Distorção de profundidade, relação 

entre os objetos, segmentação dos 

objetos 

Taxa de captura do vídeo Abstração da cena 

Augmentation 

Registro de erros Relação entre objetos, ordenação 

da profundidade 

Oclusão 

Recorte de objeto, visão de raio-x 

Visibilidade, ordenação da 

profundidade, distorção da cena, 

relação entre objetos 

Interferência entre camadas e 

layout 

Primeiro plano, fundo, desordem 

Visibilidade, ordenação da 

profundidade, segmentação dos 

objetos, distorção da cena, 

legibilidade do texto 
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Renderização e resolução 

Qualidade, iluminação, anti-

aliasing, esquema de cores, 

incompatibilidade de resolução 

Distorção de profundidade, 

ordenamento da profundidade 

Dispositivo de 

exibição 

Estereoscopia Relação entre objetos, visibilidade 

Campo de visão Distorção da cena, relação entre 

objetos, visibilidade 

Ângulo de compensação Relação entre objetos 

Fidelidade da cor Visibilidade, distorção da 

profundidade, percepção da cor 

Reflexões Visibilidade, segmentação do 

objeto, abstração da cena, relação 

entre objetos 

Latência Abstração da cena, 

correspondência entre objetos 

Usuário 

Diferenças individuais Segmentação do objeto, abstração 

da cena 

Percepção da profundidade 

Pictórica, cinética, fisiológica, 

binocular 

Segmentação do objeto, abstração 

da cena, distorção da profundidade 

Disparidade de planos Distorção da profundidade 

Adaptação 

Conflito, incompatibilidade e 

ausência 

Distorção da profundidade, 

percepção do tamanho 

 

Fonte: Adaptado de FEINER et al (2010) 

 

Dispositivos 

 

Os dispositivos utilizados para a visualização de artefatos virtuais sobrepostos 

ao ambiente real podem ser divididos em três principais categorias: vestível, manual e 

projetável. Os dispositivos vestíveis são aqueles que o usuário deve prender ao corpo, 

geralmente a cabeça, com uma tela de vidro posicionada a frente do olho do 
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observador, na qual o ambiente virtual é projetado. Essa é a tecnologia utilizada em 

artefatos como o GoogleGlass6. 

Figura 15: GoogleGlass 

 

 

Fonte: Google (2014) 

 

Dispositivos manuais, como celulares e tablets, capturam a imagem do ambiente 

real, mesclando-a, em tempo real, ao mundo virtual, com auxílio de software. Devido a 

sua fácil adaptação a câmeras e celulares, além da portabilidade, esta se mostra a 

tecnologia mais acessível e promessa de primeiro sucesso comercial dentre as 

tecnologias disponíveis para RA. O dispositivo projetor, que pode ser estacionário ou 

móvel, projeta as informações digitais sobre o ambiente real. Este dispositivo não 

depende de manuseio do usuário, sendo bastante indicado para uso de grupos, por 

permitir a colaboração entre usuários. 

 

2.3.4 REALIDADE VIRTUAL 

 

O dicionário Webster’s New Universal Unabridged Dictionary (1989) define 

virtual como “sendo na sua essência ou efeito, mas não de fato”, e realidade como 

algo que existe independente de ideias que o/a descreva. Neste estudo entenderemos 

                                                           
6 O Google Glass é um acessório em forma de óculos que possibilita a interação dos usuários com 
diversos conteúdos em realidade aumentada. Também chamado de Project Glass, o eletrônico é 
capaz de tirar fotos a partir de comandos de voz, enviar mensagens instantâneas e realizar 
vídeoconferências. 
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a realidade como algo ou algum lugar que existe e podemos nos relacionar, 

semelhante ao conceito de Sherman et al (2003). 

O dicionário Oxford (2014) define o termo realidade virtual como sendo uma 

simulação gerada por computador de uma imagem ou ambiente tridimensional, que 

pode ser interagido de uma maneira aparentemente real ou física por uma pessoa 

usando o equipamento eletrônico especial, como um capacete com uma tela dentro, ou 

luvas equipados com sensores. Hancock (1995) define o termo como a forma mais 

avançada de interface do usuário com o computador. Thalmann (2007) afirma que o 

termo virtual reality (VR) se refere à tecnologia que é capaz de deslocar um indivíduo 

em um ambiente diferente sem movê-lo(a) fisicamente. De acordo com os autores, a 

manipulação desse indivíduo/objeto se dá de forma que a percepção é associada ao 

que é desejado no ambiente virtual e não ao ambiente físico. Por ser um ambiente 

controlado por computador, é possível criar arbitrariamente diversos ambientes de 

percepção. 

Alguns autores definem realidade virtual como a realidade na qual o participante 

tem a sensação de presença, participação na experiência. Entretanto, é importante 

ressaltar que “presença” é um estado psicológico variável de pessoa para pessoa. 

Dessa forma, nem todos os sistemas imersivos geram a sensação de presença em 

alguns indivíduos, que é definida por sua percepção pessoal de si mesmo, sua 

existência e do ambiente. 

Para que a imersão seja possível, é necessário que ao menos um sentido seja 

mantido no ambiente virtual, geralmente a visão. A quantidade de sentidos mantidos no 

ambiente, além da velocidade do feedback, é o que define o grau de imersão a que o 

usuário está sendo exposto. Um alto grau de imersão é equivalente a um ambiente 

virtual realístico. 

A realidade virtual permite, por meio de representação em três ou quatro 

dimensões (considerando o espaço tempo), a percepção de tempo, espaço, textura, 

dentre outros, a partir de movimentos naturais do corpo, representado nesse espaço 

virtual. Empresas como BOEING, EMBRAER, FIAT, VOLVO e FORD já utilizam essa 
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tecnologia durante seu processo de desenvolvimento, eliminando protótipos físicos em 

algumas etapas do processo. O avanço tecnológico permitiu o barateamento dessa 

tecnologia, antes acessível apenas para grandes empresas, fazendo com que seu uso 

fosse largamente divulgado. 

Na prática, a realidade virtual é caracterizada pela capacidade do software de 

definir, e a capacidade do hardware de reconhecer seis tipos de movimentos naturais 

do corpo: para frente/para trás, acima/abaixo, esquerda/direita, inclinação para 

cima/para baixo, angulação à esquerda/à direita e rotação à esquerda/à direita 

(NETTO, 1998). Esses movimentos dão à realidade virtual a capacidade de ser: 

orientada ao usuário, observador da cena virtual; imersiva, por oferecer sensação de 

presença dentro do mundo virtual; interativa, por permitir ao usuário modificar e 

influenciar objetos e; intuitiva, por não existir dificuldade na sua manipulação. 

Para Sherman et al (2003) a realidade virtual está baseada em quatro pilares: 

ambiente virtual, imersão, feedback sensorial e interatividade. 

 Ambiente virtual 

O ambiente virtual, parte do paradigma de tornar real algo que não existe, o 

mundo virtual, por meio de uma mídia. É a visualização de um ambiente 

imaginário em uma interface computadorizada. O que separa o ambiente virtual 

da realidade virtual é a imersão psicológica do usuário, a experiência de estar 

dentro do ambiente. O projeto em ambiente virtual parte de modelos criados em 

Digital Mock-UP (DMU), que é modelado geometricamente e depois 

transformado em protótipo virtual interativo. 

 

 Imersão 

Astheimer (1994) define imersão como o sentimento do usuário de realidade 

virtual de que o ambiente virtual é real, semelhante à definição de Turing de 

inteligência artificial: “Se o usuário não consegue definir qual realidade é real e 

qual é virtual, então a realidade gerada por computador é imersiva.” A imersão, 

segundo Thalmann (2007) é a chave da realidade virtual, permitindo que o 
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indivíduo se torne parte do mundo virtual, e não que o mundo virtual se torne 

uma peça dentro do mundo real do usuário. Sherman et al (2003) divide a 

imersão em duas áreas: imersão física (sensorial) ou psicológica (mental). A 

sensação de fazer parte de algo, envolvido em certa experiência, está 

relacionada ao estado mental de imersão. Entretanto, é possível que o usuário 

entre em determinada mídia, fisicamente, por meio de estímulos aos sentidos. É 

importante ressaltar que a imersão física não implica que todo o corpo do 

indivíduo esteja em contato com a mídia. 

 

 Feedback sensorial 

O feedback sensorial é a característica que aproxima a realidade virtual da 

realidade física. A tecnologia utiliza o posicionamento físico do participante para 

fornecer feedbacks hápticos, de toque. Sistemas tradicionais rastreiam o 

movimento da cabeça e de ao menos uma mão do usuário para posicioná-lo no 

ambiente virtual. 

 

 Interatividade 

A interatividade é a habilidade de alterar um mundo computadorizado, interagir 

com ele. Essa alteração pode ser de posicionamento, movimentação de objetos, 

dentre outros. Na realidade virtual essa característica é mais marcante na 

movimentação do participante dentro do ambiente, ao alterar o seu ponto de 

vista com o movimento da cabeça, por exemplo. Dependendo do grau de 

interatividade, o ambiente virtual pode se tornar colaborativo. Neste ambiente, os 

usuários podem interagir entre si e com o ambiente, o que pode ocorrer em uma 

situação de realidade virtual. 

 

 Comunicação 

Partindo do princípio que a realidade virtual é, de forma simplificada, uma mídia, 

se faz necessário analisar as formas de comunicação por meio de uma mídia. 

Para uma comunicação satisfatória, ser conhecedor da mídia é essencial, tanto 

para o criador quanto para o receptor da mensagem comunicada. A palavra 
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mídia é abordada como algo que interliga dois contextos/objetos/pessoas. Este 

canal de ligação pode ser uma idéia, algo material ou energia, por exemplo. A 

mídia pode atuar armazenando e/ou transferindo conteúdo. O ponto no qual o 

conteúdo da mídia é entregue é a interface. 

 

Dispositivos 

Os dispositivos utilizados em realidade virtual são classificados de acordo com 

sua interação com o usuário. 

 Posicionamento Magnético: os dispositivos orientados magneticamente utilizam 

um pequeno campo magnético detectado por um sensor para localizar e 

posicionar o usuário no ambiente virtual; 

 Luva de Dados (DataGloves): dispositivos de nylon com sensores óticos que 

medem a mão, analisando os ângulos de flexão dos dedos e o posicionamento e 

orientação do pulso, em tempo real; 

 Mouse 3D: o dispositivo consiste de um mouse que capta movimentos nos três 

eixos e movimentos específicos de apertar, andar e rolar; 

 Teclado MIDI: dispositivo criado para receber inputs em forma de música; 

 Shutter Glasses: ferramenta para aumentar a percepção visual; 

 Head-mounted Displays: “monitores montados na cabeça” com telas de LCD e 

rastreamento de posicionamento; 

 CAVE: ambiente para múltiplas pessoas, com áudio e vídeo em alta resolução, 

desenvolvido pela Universidade de Illinois. O ambiente possui quatro projetores 

(três paredes e piso) que alteram a perspectiva do ambiente de acordo com o 

posicionamento do usuário; 

 

Aplicação 

A realidade virtual vem sendo largamente utilizada nos mais diversos campos de 

atuação, desde centros de treinamento, simulação de situações de risco, marketing, ao 

desenvolvimento de produtos. Desde a área de ensino, treinamento, médica, 
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preventiva, até o marketing, podem se beneficiar desta tecnologia. E é de interesse da 

indústria que a tecnologia alcance cada vez mais áreas, diminuindo o custo do 

investimento e fazendo com que a tecnologia avance mais rapidamente. 

 Renault Design 

Testar o produto antes de ser fabricado. Foi feita uma simulação da performance 

do protótipo de um de seus carros, o Racoon, utilizando uma técnica de 

filmagem que mistura ambientes reais com objetos virtuais. 

 

 Chrysler-Jeep 

Desenvolveram modelos dinâmicos de seus veículos. Esses modelos passam 

por uma rigorosa análise dos possíveis problemas que podem ocorrer e que só 

poderiam ser gerados e duplicados em grandes terrenos ao ar livre com vários 

protótipos dos veículos a serem testados. 

 

 Boeing 

A companhia Boeing (Wichita, KS) projetou uma célula de polimento de painéis 

de cobertura de avião por meio de um simulador em realidade virtual 

desenvolvido pela empresa Silma Inc. (Cupertino, CA). Esta simulação permitiu 

à empresa descobrir que seu antigo sistema de polimento não alcançava toda 

área dos 777 painéis que a cobertura do avião possui. A simulação também 

possibilitou gerar uma nova programação offline para o controle dos robôs 

existentes na célula em menos de oito horas. Este trabalho necessitava 

anteriormente de dois programadores num período de um mês. 

 

2.3.5 PROTOTIPAGEM FÍSICA VS VIRTUAL 

 

Muito tem se estudado sobre o comparativo entre modelos físicos e virtuais. 

Alguns autores como Chua et al (1999) defendem que, através dos protótipos virtuais é 

possível extrair algumas informações semelhantes ao modelo físico. Entretanto, 

questões referentes à interatividade, mesmo com o auxílio de tecnologias imersivas, só 

podem ser exploradas de forma superficial em comparação ao produto físico. Assim 
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como Chua, Forti (2005) afirma também que a impossibilidade de interagir diretamente 

com os protótipos virtuais torna difícil uma análise de suas proporções, e aspectos 

referentes à ergonomia e antropometria. 

Entretanto, o desenvolvimento de tecnologias como a realidade aumentada e 

realidade virtual permite uma interação simulada entre usuário e artefato, em um 

ambiente imersivo e intuitivo, aproximando a utilização do artefato à situação real de 

uso. Rooks (1998) afirma que a prototipagem virtual permite a produção de variantes 

de um modelo de forma mais rápida. O autor exemplifica sua afirmação com a empresa 

Rover (automobilística), que em seis meses realizou 140 estudos de fabricação, 

permitindo a identificação de 4.000 problemas que impediriam a montagem do produto, 

seguido de correção de 80% dos problemas levantados antes da produção do primeiro 

protótipo físico. 

De acordo com Alcoforado (2007), essas novas tecnologias permitem, também, 

uma nova classificação dos protótipos virtuais, de acordo com a capacidade de 

desenvolvimento, exploração e avaliação dos mesmos: 

 Protótipo virtual apreciativo: esse tipo de protótipo permite a exploração e 

avaliação da funcionalidade e estética, por meio de testes, simulações e 

apresentações estáticas e dinâmicas; 

 Protótipo virtual imersivo: além das possibilidades presentes no modelo 

apreciativo, o protótipo imersivo permite a interação de forma natural-simulada 

através de recursos tecnológicos, que muitas vezes permitem análises 

preliminares de usabilidade. 

Para Volpato (2007) a utilização de ferramentas computacionais CAD/CAM/CAE 

auxilia o processo de desenvolvimento, entretanto, a “utilização de representações 

físicas do produto é essencial no processo de entendimento rápido dos requisitos do 

produto por todos os envolvidos em cada estágio do PDP”. De acordo com o autor, a 

utilização das formas de representação físicas é colocada como um ponto-chave para o 

sucesso do projeto. 
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2.3.6 CONCLUSÕES 

 

O terceiro e último tópico do referencial teórico desta dissertação abordou as 

ferramentas de representação de um artefato. A representação de objetos surge como 

meio de comunicação entre diferentes equipes durante o projeto, e se dá em diversos 

meios e plataformas. Diversos autores se referem as representações como protótipos, 

ou modelos, que podem ser classificados de acordo com o grau de fidelidade, forma de 

produção, mídia, dentre outros, e são utilizados nas diversas etapas do projeto. A 

escolha da ferramenta de prototipagem acontece a partir do levantamento das 

questões que devem ser respondidas com este artefato. De acordo com a 

característica a ser analisada, diferentes formas de prototipagem podem ser 

escolhidas. 

O protótipo físico é caracterizado pela representação física de um conceito, e 

pode ser produzido por adição ou extração de material. Já o protótipo virtual é uma 

representação modelada de forma tridimensional em software. Visto inicialmente como 

uma forma de digitalizar o processo de design, com o auxílio da tecnologia os sistemas 

CAD integram funções de engenharia e produção, permitindo a simulação em 

computador de diversas situações possível no mundo real. A realidade aumentada e a 

realidade virtual surgem como meios de exposição do protótipo virtual. Na realidade 

aumentada, um objeto virtual é inserido no mundo real, por meio de equipamentos de 

visualização. Na realidade virtual, o usuário é inserido em um ambiente virtual, 

projetado para tornar a experiência o mais real quanto possível. Este ambiente permite 

a simulação de iluminação, espaço, inclusive toque, com o auxílio de ferramentas 

táteis. 

Fica clara a amplitude de possibilidades tecnológicas para a representação 

tridimensional de um conceito. Todas as ferramentas apresentadas estão em uso no 

mercado, de acordo com a capacidade de tempo e orçamento disponíveis no projeto. 

Além disso, como já foi citado anteriormente, ao entrar no domínio público, as 

ferramentas se tornam mais acessíveis e, além de ter mais apoio em pesquisas e 

desenvolvimento. O projeto do Google Glass é um exemplo no qual uma empresa torna 
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a ferramenta de domínio público, permitindo que pessoas de todo o mundo 

desenvolvam suas funções, ampliando as possibilidades de uso. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

 

Neste capítulo se dará o desenvolvimento da pesquisa com os sujeitos, bem 

como resultados encontrados. Para tanto, inicialmente se faz necessário formatar a 

pesquisa de campo com os usuários. Nele serão definidas as formas de abordagem, 

tamanho da amostra, dentre outros. Além disso, será realizado um estudo piloto para 

validar o formato da pesquisa. 

 

3.1 OBJETIVOS DO EXPERIMENTO 

 

A pesquisa de campo, de caráter experimental, tem como principal objetivo 

falsear a utilização de um método comparativo entre uma forma virtual de 

representação e uma técnica de representação física, durante a análise de um projeto 

de produto, por meio do usuário. Como objetivos secundários, o experimento busca 

analisar os resultados obtidos nos testes com participantes especialistas e não 

especialistas em desenvolvimento de produtos. 

 

3.2 METODOLOGIA DO EXPERIMENTO 

 

Seguindo a indicação de Lakatos (2003), o falseamento se deu por meio de 

observação de situação de uso. A situação de uso em questão é a análise de um 

conceito de produto por meio de protótipos, que foi simulada para a realização do 

experimento, uma vez que a situação real de uso não se mostrou viável ao longo da 

pesquisa. Assim como em uma equipe real de projeto, a amostra selecionada para o 

experimento contou com a participação de sujeitos especialistas e não especialistas. 

Os sujeitos especialistas são caracterizados por profissionais atuantes no mercado, 

com experiência em análise de projetos de produtos, enquanto os sujeitos não 

especialistas serão escolhidos de forma aleatória, uma vez que a simulação de projeto 

não exige um perfil específico de consumidor. A amostra selecionada contou com seis 

especialistas e seis não especialistas. 
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Uma vez que as hipóteses de pesquisa tem como foco a percepção do sujeito 

frente a uma representação tridimensional durante o PDP, a escolha de um artefato de 

conhecimento geral se fez necessária. Dessa forma, o artefato escolhido para 

realização das análises foi um rádio relógio digital, por se tratar de um produto que está 

presente no repertório coletivo, e não possuir um sistema padrão de interação com o 

usuário que induza a respostas preconcebidas pelos sujeitos analisados. 

 

 3.3 FORMATAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O experimento pode ser classificado em 03 fases distintas, cada uma com 

etapas específicas: 

 

FASE 01: Construção dos protótipos 

A primeira fase da pesquisa exploratória é caracterizada pela construção dos 

protótipos que serão utilizados, e pode ser dividida nas seguintes etapas: 

 

 Etapa 01: Modelagem 3D paramétrica do artefato 

Construção do modelo 3D do artefato escolhido, no software SolidWorks; 

 

 Etapa 02: Impressão 3D do protótipo físico 

Impressão do modelo 3D construído na etapa anterior, por deposição de 

material ABS na impressora uPrint, presente no Laboratório de Artefatos 

Inteligentes da UFPE; 

 

 Etapa 03: Montagem, pintura e acabamento do protótipo físico. 

Após a impressão do protótipo físico, que foi separado em três partes visando a 

economia de material, o mesmo foi colado e pintado, para que se assemelhasse 

mais ao produto final; 

 

 Etapa 04: Adaptação do protótipo virtual para a RA 
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O modelo 3D, desenvolvido para a impressão 3D do protótipo físico foi adaptado 

para o aplicativo de realidade aumentada, utilizado em um tablet do modelo 

iPad. 

 

FASE 02: Realização do experimento 

A segunda fase da pesquisa é caracterizada pela construção do questionário a 

ser utilizado no experimento, bem como a realização do mesmo. 

 

 Etapa 05: Construção do questionário 

 

 Etapa 06: Realização do Estudo Piloto 

 

 Etapa 07: Ajuste do experimento 

 

 Etapa 08: Realização do experimento com especialistas e não especialistas 

 

FASE 03: Análise dos dados coletados 

A terceira e última fase da pesquisa contemplará a compilação dos dados, 

seguida de análise e discussão dos resultados parciais. 

 

 Etapa 09: Compilação dos dados coletados 

 

 Etapa 10: Discussão dos resultados parciais 

 

 3.3.1 FASE 01: Construção dos Protótipos 

 

Etapa 01: Modelagem 3D paramétrica do artefato 

 

Os protótipos foram construídos tendo como base o rádio-relógio já existente no 

mercado, da marca Sony. A escolha do modelo se deu de acordo com a disponibilidade 

e custo do produto. 
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Figura 16: Rádio-relógio Sony 

 

Fonte: Da autora 

 

Para a construção de ambos protótipos se fez necessária a modelagem da peça 

em um software 3D paramétrico. Nesta pesquisa, o software utilizado foi o SolidWorks, 

que se baseia na computação paramétrica para a criação de formas tridimensionais, a 

partir de formas geométricas elementares. Este software foi escolhido devido a sua 

compatibilidade com o sistema Windows, mais usado nos sistemas de modelagem 3D, 

e devido ao domínio de operação por parte da pesquisadora. 

 

Figura 17: Interface gráfica do software SolidWorks 
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Fonte: Da autora 

 

Figura 18: Protótipo virtual do rádio-relógio Sony7 

 

Fonte: Da autora 

 

 

 

Etapa 02: Impressão 3D do protótipo físico 

 

O protótipo físico do rádio relógio foi produzido por impressão 3D, em ABS. A 

tecnologia permite a criação de modelos funcionais, com alto grau de fidelidade. 

Entretanto, o modelo produzido não é funcional, buscando uma aproximação de níveis 

de funcionalidade entre os protótipos estudados. Para a impressão, o protótipo virtual, 

já modelado anteriormente, foi exportado para o software nativo da impressora 3D. 

Esse programa faz uma leitura da peça, fornecendo informações como tempo de 

impressão, material gasto, posição na bandeja de impressão, dentre outros. Após a 

leitura do arquivo, este é enviado para a impressora 3D, que inicia o processo. 

 

Figura 19: Interface do software Catalyst, nativo das impressoras uPrint. 

                                                           
7 Link para download permanente: 
https://www.dropbox.com/s/pm9w0dcp6vz3kmm/RADIO%20FINAL%2002.SLDPRT?dl=0 
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Fonte: Da autora 

 

Figura 20: Protótipo físico do produto, produzido por impressão 3D. 

 

Fonte: Da autora 

 

Neste estudo, a impressora utilizada para a produção do protótipo físico foi da 

marca uPrint, disponível no Departamento de Design da Universidade Federal de 

Pernambuco. É importante ressaltar que, para diminuir o gasto de material ABS na 
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impressão, foi determinado que o produto fosse impresso em três partes distintas, de 

forma a permitir a posterior junção das partes. 

 

Etapa 03: Montagem, pintura e acabamento do protótipo físico 

 

Para aproximar o protótipo à realidade de uso em um projeto de design, as 

peças foram pintadas na cor preta, semelhante ao produto final e ao protótipo virtual. 

Dessa forma, foi eliminado um possível ruído na comunicação entre o usuário e a peça, 

porém, sem descaracterizar a textura resultante de um processo de impressão 

tridimensional. 

Figura 21: Protótipo após a pintura e colagem. 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 22: Comparativo entre protótipo físico e produto. 

 

Fonte: Da autora 

 

Etapa 04: Adaptação do protótipo virtual para a RA 

 

A interface utilizada foi o programa eDrawings, nativo do software SolidWorks, 

disponível na forma de software para computadores pessoais, bem como na forma de 

aplicativo para aparelhos dotados do sistema iOS. Nesta pesquisa, visando uma 

interação mais aproximada entre sujeito e artefato, além da praticidade de uso, o 

programa foi utilizado na sua versão para tablet.  

 

Figura 23: Interface do aplicativo e-Drawings para iPad. 

 

Fonte: Da autora 
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A escolha do aplicativo se deu devido a sua ferramenta de realidade aumentada. 

A partir de um modelo tridimensional, modelado no SolidWorks, é possível visualizar o 

artefato desenvolvido em RA, com o auxílio da câmera do tablet e um marcador gerado 

pelo aplicativo. O aplicativo gera uma visualização sobre o marcador impresso, que 

permite a interação com o usuário a partir dos comandos básicos de uma interface 

touchscreen, como o movimento de pinça para zoom, ou toque para girar a peça. 

Dessa forma, o sujeito participante do experimento pode interagir com o modelo, além 

de ter uma melhor percepção de suas dimensões graças ao ambiente em que ele será 

exposto. 

 

Figura 24: Utilização da ferramenta de realidade aumentada do aplicativo e-Drawings. 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 25: QR Code gerado pelo aplicativo, usado como marcador. 

 

Fonte: Da autora 

 

 

3.3.2 FASE 02: Realização do experimento 

 

O grupo de sujeitos escolhidos, aleatoriamente, foi dividido em dois subgrupos, 

cada um com três especialistas e três não especialistas, conforme a Figura 25, abaixo. 

O Grupo GVF analisou inicialmente o protótipo físico, em segundo o protótipo virtual e 

por último fez a comparação entre as duas formas de representação e o produto real. O 

Grupo GFV avaliou inicialmente o protótipo virtual, em seguida o protótipo físico, e por 

fim comparou cada protótipo ao artefato real. Dessa forma, foi possível verificar de que 

forma cada representação é percebida pelos sujeitos, além de analisar a influência da 

ordem de apresentação na percepção do artefato. 
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Figura 26: Formato do experimento. 

 

Fonte: Da autora 

 

Etapa 05: Construção do questionário 

 

A análise da percepção dos sujeitos participantes será realizada por meio de 

check list. A técnica foi escolhida por se assemelhar ao que acontece normalmente em 

um PDP, além de permitir uma orientação para o sujeito não especialista. Para os 

especialistas, é possível realizar afirmações guiadas por linhas gerais, de forma não 

empírica.  Uma lista de pré-requisitos a serem observados durante a etapa de seleção 

de alternativas será entregue ao sujeito, que deverá atribuir valores a cada 

característica listada. O check list será utilizado na avaliação dos protótipos físicos e 

virtuais, e revisado na presença do produto real. A revisão tem como objetivo verificar 

algum mau entendimento do sujeito frente aos protótipos apresentados.  
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Para o desenvolvimento do questionário, foi utilizado como base a ferramenta 

dos Quatro Prazeres de Patrick Jordan (2000). De acordo com a ferramenta de Jordan, 

o produto deve ser desenvolvido de acordo com uma abordagem holística do usuário. 

Essa abordagem analisa não apenas aspectos físicos e cognitivos, mas também 

preferências pessoais do sujeito, especificidades do ambiente de uso, dentre outros. 

Dessa forma, para avaliar os protótipos gerados a partir do produto final, serão 

observados não apenas aspectos físicos dos artefatos, mas também aspectos 

específicos do seu uso, como, por exemplo, confiabilidade. Uma vez que o estudo visa 

verificar a validade de uso de protótipos físicos e virtuais no processo de 

desenvolvimento de um artefato, e, defende que durante esse projeto o usuário deve 

ser analisado de forma completa, faz necessária uma abordagem mais profunda dos 

protótipos. 

 

Para uma melhor compreensão do leitor, o questionário foi dividido em quatro 

partes, de acordo com as perguntas realizadas. A primeira parte do questionário, 

denominada DADOS GERAIS, tem como objetivo reunir dados gerais referentes ao 

participante, para a formulação de um perfil básico deste participante. As 

características levantadas são: 

 

1. Sexo; 

2. Idade; 

3. Estado civil; 

4. Tem filhos/as? 

5. Profissão; 

6. Você já participou de uma análise de produto? 

Caso tenha participado, pode comentar como foi? 

7. Você possui experiência com alguma ferramenta de realidade aumentada? 

Caso possua experiência, qual é a ferramenta? 

 

As perguntas 5 e 6 buscam analisar a experiência do usuário com o 

desenvolvimento de produtos, bem como as ferramentas e métodos de análise de 
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produtos. Assim, será possível classificar o sujeito como especialista ou não. A 

pergunta 7 tem como objetivo avaliar a experiência do participante com a ferramenta de 

realidade aumentada, levantando se a ferramenta demanda aprendizado do sujeito ou 

não. 

 

A segunda parte do questionário, denominada PARTE I, busca verificar a 

percepção do usuário em relação ao objeto, virtual ou físico, apresentado pela 

pesquisadora. A ordem das questões buscou aprofundar o olhar do sujeito frente ao 

objeto, de uma visão geral, com o objetivo de compreender o que é este objeto, para 

uma visão mais detalhada, analisando aspectos subjetivos do artefato. 

 

8. Para você, o que é o produto apresentado? 

9. Quais funções você espera que ele tenha? 

10. Qual forma apresentada abaixo mais se parece com o formato deste produto? 

11. Qual é o peso aproximado deste produto? 

12. Qual o acabamento que este produto possui? 

13. Quais elementos você identifica neste produto? 

14. Você acha que existe alguma relação entre esses elementos? 

15. Algo neste produto lhe remete a um outro produto? 

16. Qual é a definição mais se aproxima a este produto? 

17. Você usaria/ compraria este produto? 

Sim (   )   Em qual situação você usaria este produto? 

Não (   )   Por que? 

18. Você alteraria algo neste produto? 

Caso tenha respondido Sim, o que você alteraria? 

 

Assim como a forma de observar o artefato, indo de uma visão superficial para 

um olhar mais aprofundado, as perguntas apresentadas buscam abordar questões 

levantadas como importantes na revisão bibliográfica. Dessa forma, o sujeito 

investigado deve responder perguntas referentes à sua expectativa frente ao objeto, a 
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percepção geral do artefato, a relação entre os elementos (gestalt), e sua experiência 

pessoal. 

 

A terceira etapa do questionário, denominada PARTE II, é realizada com a 

presença do segundo artefato. Nela, o sujeito deve comparar os dois protótipos 

apresentados, buscando semelhanças e diferenças entre eles. Uma vez que os 

protótipos foram produzidos com algumas diferenças visíveis, devido as limitações 

técnicas de cada ferramenta utilizada, esta seção permite que a pesquisadora avalie a 

percepção do usuário para os detalhes apresentados. 

 

19. Você nota diferenças entre o produto apresentado agora e o produto anterior? 

Caso tenha respondido Sim, quais são as diferenças? 

 

A quarta e última etapa do questionário, denominada PARTE III, tem como 

objetivo validar as respostas do sujeito, ao comparar os protótipos apresentados com o 

produto real. Dessa forma, o usuário pode rever as respostas dadas e informar caso 

tenha mudado de opinião sobre alguma delas. 

 

20. Ao ver o produto final, você gostaria de mudar alguma resposta referente as 

etapas anteriores? 

Caso tenha respondido Sim, qual/ quais resposta(s)? 

21. Ao ver o produto real, na sua opinião, qual das versões apresentadas mais se 

aproxima a ele? 

Justifique a sua resposta 

 

Etapa 06: Realização do Estudo Piloto 

 

O Estudo Piloto teve como principal objetivo verificar a adequação do check-list 

aos sujeitos, bem como a necessidade de um contexto de projeto para uma melhor 

análise por parte dos especialistas, ou uma introdução a cerca de análise de artefatos 

para os não especialistas, além de analisar o tempo demandado para o experimento, a 
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utilização da câmera de filmagem e adaptação dos sujeitos à ferramenta de realidade 

aumentada. 

 

Para tanto, participaram desta etapa sujeitos de cada categoria (especialistas e 

não especialistas), com os protótipos que foram utilizados no experimento final. Como 

perfil, diferente do experimento final no qual não houve um perfil específico, para o 

piloto é interessante à participação de sujeitos já familiarizados com a pesquisa por 

meio de check-lists, em busca de uma observação mais crítica quanto ao experimento, 

bem como contribuições de aprimoramento. 

 

Dessa forma, o Estudo Piloto foi realizado com um sujeito especialista (sujeito 

02) e dois não especialistas (sujeitos 01 e 03), visto que o objetivo da pesquisa é 

validar a utilização de protótipos sob o ponto de vista do usuário comum, não 

especialista, tendo o grupo de especialistas como grupo de controle. Cada sujeito não 

especialista realizou o experimento em ordens diferentes, com o objetivo de validar a 

utilização do mesmo questionário em ambas as situações. Já para o sujeito 

especialista foi apresentado primeiro o protótipo físico, seguido do protótipo virtual. 

 

O experimento se deu com uma abordagem prévia dos participantes, visando 

verificar a disponibilidade para participação da pesquisa, bem como uma explicação 

prévia do objetivo e formato do teste. O encontro aconteceu em data acordada com os 

participantes, no Laboratório de Artefatos Inteligentes da UFPE. Inicialmente, a 

pesquisadora expos, de forma mais detalhada, o objetivo e formato da pesquisa, além 

de se colocar a disposição para esclarecimentos durante o teste. 

 

O primeiro sujeito analisado, Sujeito 01, estudante de design de produtos da 

UFPE, teve o primeiro contato com o protótipo virtual. Ao responder o questionário, que 

foi realizado em dez minutos, o participante afirmou não ter experiência com a análise 

de produtos ou com ferramentas de realidade aumentada. Entretanto, em entrevista 

posterior ao experimento, o mesmo descreveu situações em que analisou produtos e 

utilizou ferramentas de RA. Assim, é perceptível que o sujeito forneceu respostas 
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contraditórias a sua opinião ou experiência pessoal. Este fato pode ser associado ao 

não entendimento das questões levantadas, porém, o sujeito questionou apenas o 

objetivo da pergunta nº 14, que aborda o tema da gestalt. A entrevista posterior 

revelou, também, que apesar de ter assinalado, na questão nº 20, que mantinha sua 

opinião sobre os artefatos apresentados após ver sua representação real, o mesmo 

não havia identificado certos elementos presentes no protótipo virtual, além de ter 

identificado elementos não existentes. Este primeiro teste já revela a necessidade de 

uma entrevista prévia com os participantes, de forma a analisar sua real experiência 

com as ferramentas utilizadas, buscando minimizar os desvios nas respostas 

assinaladas. 

 

O segundo sujeito analisado, Sujeito 02, também estudante de design de 

produtos da UFPE, afirmou possuir experiência em ambas as ferramentas, o que foi 

confirmado em entrevista posterior. O primeiro contato deste participante foi com o 

protótipo físico, que foi analisado extensivamente, totalizando trinta minutos de 

experimento. Assim como o Sujeito 01, este sujeito apresentou dificuldade de 

entendimento da questão nº 14, referente à disposição dos elementos do artefato, 

porém, levantou questionamentos também em relação à produção do protótipo, sua 

modelagem e acabamento final, bem como a forma de utilização do produto 

representado. O participante também demonstrou dificuldade na questão nº 10, por não 

haver indicação de qual vista do objeto estava sendo representada. Este segundo teste 

revelou que, para sujeitos com conhecimento em impressão 3D, a falta de informações 

referentes à produção do protótipo físico pode gerar dúvidas em relação ao mesmo. O 

Sujeito 02 afirmou não ter compreendido o protótipo físico de uma forma mais 

otimizada por não saber se determinados aspectos presentes no artefato eram 

resultados da impressão do protótipo, ou se eram elementos específicos do produto. 

 

O terceiro sujeito participante, Sujeito 03, teve o primeiro contato com o 

protótipo virtual. O participante, assim como o Sujeito 01, assinalou no questionário não 

possuir experiência com a análise de produtos e a ferramenta de realidade aumentada, 

o que também se mostrou incorreto durante a entrevista posterior. O participante 
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questionou o funcionamento da ferramenta de realidade aumentada, passando a ter 

bom domínio após aprender funcionalidades básicas, além de visualizar partes do 

protótipo que os outros participantes não visualizaram, ao utilizar funções como o 

zoom, ou girar o modelo ao tocar na tela. Assim como os outros sujeitos, o participante 

apresentou dúvida na questão nº 14, entretanto, foi o único participante que observou 

os protótipos novamente nesta fase, e revisou as respostas dadas anteriormente para 

responder a questão nº 20. As respostas dadas por este sujeito, que respondeu toda a 

pesquisa em vinte e dois minutos, demonstram um bom entendimento das perguntas, 

assim como dos protótipos. Este terceiro teste demonstrou que se faz necessária uma 

explicação prévia do uso da ferramenta de RA, de forma a possibilitar ao participante 

uma exploração completa do modelo. 

 

Dificuldades levantadas 

 

Ao analisar os resultados do Estudo Piloto, é possível destacar algumas 

dificuldades levantadas, referentes à formulação de questões ou ao formato do 

experimento: 

 

 Respostas contraditórias 

Alguns participantes apresentaram respostas que não representam sua opinião 

real, verificada posteriormente em entrevista não estruturada. Não é possível 

afirmar que a diferença de respostas se deu por um mau entendimento da 

pergunta ou por falta de conhecimento do assunto abordado. 

 

 Não entendimento das questões nº 10 e nº 20 

Ambas as perguntas levantaram dúvidas nos participantes. No caso dos não 

especialistas, a dúvida se deu por falta de conhecimento do assunto abordado. 

Já para o especialista, a dúvida foi gerada por uma má formulação da questão, 

que permitia mais de uma resposta. 

 

 Pouco conhecimento da ferramenta de realidade virtual 
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O pouco ou nenhum conhecimento da ferramenta de RA não permitiu que os 

participantes explorassem o protótipo virtual de forma completa, ou não 

compreendessem o que estava sendo representado. 

 

 Dúvida gerada pela impressão 3D 

Para o participante especialista, a técnica de produção do protótipo físico gerou 

dúvidas referentes aos elementos presentes no mesmo. 

 

A partir das dificuldades apresentadas, o experimento foi reformulado, visando 

um entendimento ideal das questões levantadas, assim como do uso das ferramentas 

utilizadas durante a pesquisa. 

 

Etapa 07: Ajuste do experimento 

 

Após o Estudo Piloto, a experiência foi reformulada, visando minimizar os erros 

encontrados anteriormente. Assim, a primeira parte da pesquisa, de DADOS GERAIS, 

passou a ser uma entrevista estruturada, conduzida pela pesquisadora, com o objetivo 

de adquirir informações referentes à experiência do sujeito em prototipagem rápida, 

realidade aumentada e análise de produtos. O formato de entrevista se deu pela 

necessidade de confirmação das informações dadas pelos sujeitos, que em muitos 

casos afirmam ter uma experiência que não existe de fato, ou não reconhecem um 

conhecimento adquirido. As perguntas levantadas se mantiveram as mesmas, porém, 

se mostrou necessária a inclusão de uma questão referente à experiência do sujeito 

com impressão 3D, que foi formulada da seguinte forma: “Você já teve contato com 

algum artefato produzido em uma impressora 3D?”. É importante ressaltar que as 

perguntas presentes nesta seção da pesquisa têm como objetivo determinar a 

experiência do sujeito frente às tecnologias apresentadas, permitindo sua posterior 

classificação como um especialista ou não especialista. 

 

A segunda etapa da pesquisa, denominada PARTE I, se manteve no formato de 

questionário, visto que as respostas coletadas na fase de Estudo Piloto se mostraram 
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coerentes e satisfatórias. Entretanto, como foi levantado no Estudo Piloto, se fez 

necessária uma reformulação da questão nº 14, que não foi compreendida pelos 

sujeitos. A questão era originalmente redigida da seguinte forma: “Você acha que 

existe alguma relação entre esses elementos?”. Após a reformulação, a questão, que 

aborda o tema gestalt, passou a ser “Você acha que a posição desses elementos 

possui algum motivo específico? Por exemplo: hierarquia entre os elementos, função 

similar, usabilidade”. A utilização de exemplos, que foi solicitada na fase de Estudo 

Piloto pelos sujeitos, foi inclusa, com o objetivo de minimizar o mau entendimento. 

 

A terceira etapa do experimento, chamada PARTE II, foi transformada em 

entrevista estruturada. Assim como a etapa DADOS GERAIS, foi detectado, no Estudo 

Piloto, que as respostas dadas no questionário não representam a opinião real, ou 

completa, do pesquisado. Dessa forma, a mesma pergunta será feita pela 

pesquisadora, porém, de forma a persuadir o sujeito a expor sua opinião de forma mais 

abrangente. A mudança no formato se fez necessária, também, devido ao desconforto 

apresentado por alguns participantes do Estudo Piloto em comparar os dois protótipos, 

o que os levou a responder a questão apenas com o que haviam memorizado do 

primeiro protótipo. O formato de entrevista permite que os participantes fiquem 

confortáveis para manusear os protótipos enquanto falam abertamente sobre 

características específicas dos mesmos. 

 

A última parte da pesquisa, denominada PARTE III, bem como as etapas 

DADOS GERAIS e PARTE II, foi reformulada como entrevista. A mudança foi motivada 

pela pouca interação dos sujeitos com os protótipos e o produto real, principalmente ao 

observar a relação entre o participante e o protótipo virtual.  A formulação das 

perguntas se manteve a mesma, uma vez que as respostas adquiridas no Estudo Piloto 

se mostraram satisfatórias. 
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Etapa 08: Realização do experimento com especialistas e não especialistas 

 

O experimento, assim como detalhado anteriormente, foi realizado com doze 

sujeitos, divididos igualmente entre especialistas e não especialistas. Estes foram 

divididos em dois grupos, cada grupo com três especialistas e três não especialistas. A 

divisão dos grupos se deu para diferenciar a ordem de apresentação dos protótipos 

para cada sujeito, entretanto, não influenciou na ordem de realização das entrevistas, 

que foram feitas de forma aleatória, visando apenas à formação dos grupos 

pretendidos. Assim, conforme detalhado na Tabela 03, o primeiro grupo (GVF), que 

visualizou inicialmente o protótipo virtual, é formado pelos sujeitos 04, 05, 07, 09, 11 e 

13. O segundo grupo (GFV), formado pelos sujeitos 06, 08, 10, 12, 14 e 15, visualizou 

inicialmente o protótipo físico. 

 

Tabela 03: Formação dos grupos no experimento 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Especialista GVF  GFV GVF GFV GVF      GFV 

Não 

especialista 
 GVF     GFV GVF GFV GVF GFV  

Protótipo Físico   GFV  GFV  GFV  GFV  GFV GFV 

ProtótipoVirtual GVF GVF  GVF  GVF  GVF  GVF   

 

 Grupo GVF 

 Grupo GFV 

Fonte: Da autora 

 

A classificação dos indivíduos enquanto especialistas ou não especialistas se 

deu de acordo com a experiência profissional dos mesmos. Dessa forma, foi realizado 

um levantamento prévio para escolha dos sujeitos especialistas. As entrevistas 

ocorreram conforme a disponibilidade dos sujeitos abordados, entre os dias 28 de Maio 

e 05 de Junho, sempre acompanhadas de um registro audiovisual, para posterior 

análise da pesquisadora.  
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3.3.3 FASE 03: Análise dos dados coletados 

 

A fase de análise desta pesquisa tem como objetivo validar a percepção do 

usuário comum, não especialista, frente aos protótipos físico e virtual. Para tanto, um 

grupo de especialistas com experiência de uso das duas ferramentas foi utilizado como 

grupo de controle, uma vez que o único dado desconhecido para eles foi o artefato 

representado. Dessa forma será possível verificar se as respostas fornecidas pelo 

grupo de não especialistas é um reflexo da ferramenta apresentada ou do artefato. A 

análise se dará por comparação entre os grupos e suas respostas. 

 

Etapa 09: Compilação dos dados coletados 

Os dados coletados, em forma de questionário ou entrevista foram compilados, 

em forma de transcrição de respostas do questionário ou de registro audiovisual. 

 

DADOS GERAIS 

 

Antes de iniciar as entrevistas foi exposto aos participantes o objetivo da 

experiência, o formato em que a mesma aconteceria, bem como a necessidade de 

registro audiovisual, ressaltando que o mesmo não seria exposto na pesquisa. Foi 

explicado aos indivíduos que o objetivo do experimento era de reproduzir uma situação 

de análise de projeto, na qual seriam apresentados dois protótipos, sendo um deles 

físico e um virtual, ambos representando o mesmo produto, e ao final seria 

apresentado o produto que eles representam. Para os sujeitos não especialistas foi 

ressaltado que os artefatos que seriam apresentados eram uma representação de um 

produto real, e que deveriam ser analisados como uma peça ainda em 

desenvolvimento, mas que representa algo existente no mercado. 

 

O início das entrevistas tinha como objetivo abordar o que foi nomeado como 

DADOS GERAIS, um simples levantamento demográfico dos sujeitos. A pesquisa 

contou com a participação de doze indivíduos, dentre eles cinco homens e sete 

mulheres, entre 24 e 90 anos. Destes sujeitos, sete eram designers, com diversas 
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especializações, como user experience, design de produtos, design gráfico, etc; 

enquanto os outros cinco sujeitos eram de profissões variadas, como engenheiro, 

professor, advogado, aposentado, etc. 

 

Especialistas 

 

Todos os sujeitos considerados especialistas eram designers, com experiência 

profissional em análise de produtos. A experiência profissional, e não acadêmica, foi 

uma exigência para a classificação dos indivíduos, uma vez que a pesquisa tem como 

objetivo validar o uso dos protótipos no meio profissional, e não acadêmico. Os 

profissionais participantes atuam no mercado de Recife/PE, em empresas que prezam 

pela inovação em seus trabalhos, sendo elas a Spark design & innovation, CESAR, 

VOXAR labs e LIGHT DESIGN. É importante ressaltar que a opinião dos profissionais 

participantes não reflete a opinião das empresas citadas. 

 

Todos os sujeitos especialistas já haviam entrado em contato com um artefato 

produzido em uma impressora 3D, ao utilizar a ferramenta para projetos ou em feiras 

expositoras e aulas. Dentre os indivíduos abordados, quatro possuíam experiência com 

alguma ferramenta de realidade aumentada, enquanto dois indivíduos nunca haviam 

entrado em contato com a ferramenta, apesar de conhecer seu funcionamento. As 

ferramentas citadas pelos sujeitos que já haviam entrado em contato com a realidade 

aumentada abrangem diversas plataformas, como a OGRE 3D, GoogleGlass, Junaio, o 

aplicativo eDrawings, dentre outras. 

 

Não especialistas 

 

Dentre os sujeitos não especialistas, três afirmaram nunca ter participado de 

uma sessão de análise de produto, enquanto três afirmaram ter participado. A 

descrição dada pelos participantes que afirmaram possuir esta experiência se 

assemelha a um focus group, nos quais um grupo foi reunido para avaliar um produto 

em desenvolvimento. Os mesmos indivíduos que afirmaram possuir experiência com a 
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análise de artefatos afirmou, também, já haver entrado em contato com um artefato 

produzido em uma impressora 3D. De acordo com a declaração destes sujeitos, o 

artefato impresso em ABS foi apresentado durante a sessão de focus group. Da 

mesma forma, os sujeitos que afirmaram nunca ter participado de uma análise de 

produto afirmaram, também, nunca ter entrado em contato com um artefato produzido 

em uma impressora 3D.  

 

Entre todos os indivíduos não especialistas, apenas um afirmou ter experiência 

com uma ferramenta de realidade aumentada, citando o aplicativo eDrawings. Os 

outros cinco sujeitos alegaram não possuir experiência com nenhuma ferramenta de 

RA. 

 

PARTE I 

 

Na primeira etapa do experimento, realizada no formato de questionário, foi 

apresentado o primeiro protótipo aos indivíduos, que deveriam explorá-lo livremente e 

responder as questões presentes no questionário, de acordo com o que haviam 

identificado nos protótipos. Foi ressaltado aos participantes que estes não deveriam 

supor a existência de elementos que não fossem identificados nos artefatos. 

 

Identificação do artefato 

 

Inicialmente, foi questionado aos sujeitos o que era o produto apresentado. No 

Grupo GVF, que visualizou primeiro o protótipo virtual, todos os especialistas afirmaram 

ser um rádio-relógio, assim como dois não especialistas, reconhecendo também suas 

funções. Apenas um indivíduo não especialista afirmou de imediato reconhecer um 

modem, ou algo utilizado para rotear a internet sem fio. Ao final do experimento, ao 

descobrir que o artefato se tratava de um rádio-relógio, este sujeito afirmou nunca ter 

visto um produto deste tipo. 
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No segundo grupo (GFV), que visualizou inicialmente o protótipo físico, dois 

sujeitos especialistas e um não especialista reconheceram o produto como um rádio-

relógio, bem como suas funções básicas de despertar. Conforme a Tabela 04, abaixo, 

um dos sujeitos especialistas não reconheceu as funções de alarme ou despertador do 

artefato, e o identificou como um rádio comum. Dentre os sujeitos não especialistas 

que não reconheceram o artefato, um deles o identificou como um rádio comum, 

enquanto o outro sujeito o classificou como algo de segurança, que tem também a 

função de emitir som e sintonizar alguma rádio. 

 

 

Tabela 04: Resultados da questão 01. 

 

O que é o 

produto 

apresentado? 

 

Grupo GVF Grupo GFV 

Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas Não Especialistas 

Rádio relógio 03 02 02 01 

Outros  01 01 02 

 Resposta correta 

Fonte: da autora 

 

Assim, é possível afirmar que o Grupo GVF teve uma taxa de acerto de 

aproximadamente 83%, enquanto o Grupo GFV possuiu uma taxa de 50%. 

 

Todos os sujeitos do Grupo GVF associaram o formato do produto a forma que 

mais se assemelha a ele, enquanto no Grupo GFV apenas um sujeito não identificou o 

formato correto. Este sujeito aparentou ter dificuldade em compreender o desenho 

apresentado no questionário como uma representação 3D em perspectiva. 

 

 

 

 



 
 

124 
 

Tabela 05: Resultados da questão 03. 

A qual forma 

apresentada 

se assemelha 

mais o formato 

deste 

produto? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

01     

02    01 

03 03 03 03 02 

 Resposta correta 

 

Fonte: da autora 

 

Nesta questão, o Grupo GVF apresentou 100% de respostas certas, enquanto o 

Grupo GFV atingiu cerca de 83% de acertos. 

 

Ao serem solicitados a supor o peso do produto que estava sendo representado 

pelos protótipos, todos os sujeitos não especialistas do Grupo GVF assinalaram a 

opção correta, assim como dois sujeitos especialistas. Um indivíduo especialista deste 

grupo assinalou a opção incorreta, juntamente com um especialista do Grupo GFV. 

Neste grupo, apenas um indivíduo não especialista marcou a resposta correta, 

diferente dos outros dois sujeitos, que assinalaram opções incorretas. 

 

Tabela 06: Resultados da questão 04. 

Qual é o 

peso 

aproximado 

deste 

produto? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Entre 200g e 

1kg 
02 03 02 01 

Entre 1,1kg e 3kg 01  01 01 

Entre 3,1kg e 5kg    01 

Acima de 5,1kg     

 Resposta correta 
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Fonte: Da autora 

 

Nesta questão, o Grupo GVF obteve 83% de acertos, enquanto o Grupo GFV 

atingiu 50% de respostas corretas. 

 

Ao serem questionados sobre o acabamento que o produto representado possui, 

a maioria dos indivíduos de ambos os grupos selecionaram a alternativa correta. No 

Grupo GVF, um especialista e dois não especialistas assinalaram que o produto 

possuía um acabamento fosco. No Grupo GFV, todos os especialistas marcaram a 

opção correta, enquanto apenas um não especialista marcou a alternativa errada. 

 

Tabela 07: Resultados da questão 05. 

Qual o 

acabamento 

que este 

produto 

possui? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Fosco 01 02  01 

Brilhoso     

Fosco e brilho 02 01 03 02 

 Resposta correta 

 

Fonte: Da autora 

 

Nesta questão, o Grupo GVF atingiu 50% de acertos, enquanto o Grupo GFV 

obteve 83% das respostas corretas. 

 

Ao serem solicitados a identificar elementos nos artefatos apresentados, o 

número de acertos entre especialistas e não especialistas do Grupo GVF se manteve o 

mesmo, com oito acertos para cada. Entretanto, os não especialistas assinalaram mais 

elementos não existentes que os especialistas. Já no Grupo GFV, a quantidade de 

acertos entre especialistas e não especialistas variou bastante. Enquanto os 

especialistas assinalam todas as respostas corretas, os não especialistas assinalaram 

dois elementos corretos, além de outros elementos não existentes. 
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Tabela 08: Resultados da questão 06. 

Quais 

elementos 

você 

identifica 

neste 

produto? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Tela 02 02 03  

Botões 03 03 03 03 

Antena    01 

Tomada  01   

Furos 03 03 03 02 

Alça     

Entrada 

USB 
01 01  01 

Lente     

Tampa  01  01 

 Resposta correta 

Fonte: Da autora 

 

Nesta questão, o Grupo GVF obteve uma taxa de cerca de 88% de respostas 

corretas, enquanto o Grupo GFV atingiu cerca de 78% de acertos. 

 

Após uma exploração superficial do objeto, foi solicitado aos indivíduos que 

analisassem o posicionamento dos elementos identificados anteriormente. Ao final 

desta análise, os sujeitos deveriam assinalar caso reconhecem alguma justificativa 

para o posicionamento dos mesmos, como uma hierarquia entre os elementos, 

agrupamento por função, usabilidade, etc. Em ambos os grupos, todos os especialistas 

afirmaram reconhecer uma justificativa para os posicionamentos, citando a facilidade 

de acesso dos botões mais utilizados, um mapeamento mental das preferências do 

usuário, usabilidade, dentre outros. No Grupo GVF, apenas um não especialista 

afirmou que os botões que apresentavam funções similares estavam agrupados, 

enquanto no Grupo GFV todos os não especialistas afirmaram haver justificativa para o 
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posicionamento. As justificativas apresentadas abordam principalmente a usabilidade, 

a coerência com o padrão entre rádios relógios e até a descrença de aleatoriedade das 

posições. 

Tabela 09: Resultados da questão 07. 

A posição 

desses 

elementos 

possui algum 

motivo? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Sim 03 01 03 03 

Não  02   

 

Fonte: Da autora 

 

Repertório pessoal 

 

Nesta etapa da pesquisa, foi abordado principalmente o repertório de cada 

indivíduo, por isso não há a classificação de resposta correta ou errada, pois as 

respostas são reflexos da vivência de cada sujeito. Assim, inicialmente foi perguntado 

se o produto em questão os remetia a algum outro produto que o sujeito já conhecesse. 

No Grupo GVF nenhum indivíduo abstraiu o artefato para outro objeto. No Grupo GFV, 

dois especialistas e um não especialista citaram objetos que lhe remetiam ao produto 

apresentado. Os artefatos citados foram: babá eletrônica, telefone, binóculo e rádio. 

 

Tabela 10: Resultados da questão 08. 

Algo neste 

produto lhe 

remete a 

um outro? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Sim   02 01 

Não 03 03 01 02 

 

Fonte: Da autora 
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Os entrevistados foram solicitados a marcar, em uma escala de sete pontos, 

qual a definição mais se aproximava do produto apresentado. Para melhor 

apresentação no formato de gráfico, os pontos atribuídos para cada definição foram 

somados, resultando no gráfico abaixo. É importante ressaltar que o valor máximo a 

ser atribuído para qualquer definição é de 21 pontos, e o valor mínimo é de 3 pontos. 

 

Gráfico 01: Resultados da questão 09. 

 

Fonte: Da autora 

 

É possível notar que as maiores variações estão presentes nas afirmações 

acerca da complexidade, utilidade e valor. Para os indivíduos não especialistas do 

Grupo GVF o artefato se mostra mais complexo que para os mesmos sujeitos do Grupo 

GFV; assim como para os especialistas do Grupo GVF o produto é mais inovador que 

os especialistas do Grupo GFV. No quesito utilidade, os especialistas do Grupo GFV 

afirmaram que o produto era mais útil que os especialistas do Grupo GVF, enquanto os 

não especialistas atribuíram os mesmos valores. Em relação a quão compreensível o 

produto aparenta ser, os especialistas de ambos os grupos atribuíram os mesmo 

valores, enquanto os não especialistas do Grupo GFV avaliaram o produto como mais 
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compreensível que os não especialistas do Grupo GVF. Quando questionados sobre o 

valor do produto, os não especialistas de ambos os grupos atribuíram valores 

semelhantes, enquanto os especialistas do Grupo GFV associaram uma nota maior 

para esse item. No quesito “prazer”, especialistas e não especialistas de ambos os 

grupos atribuíram notas similares. 

 

Ainda dentro da análise do repertório pessoal dos entrevistados, os grupos 

foram questionados sobre a possibilidade de compra do produto. Neste item, dentro do 

Grupo GVF, todos os especialistas afirmaram que não comprariam o artefato, assim 

como um não especialista. Porém, dois sujeitos não especialistas assinalaram que 

comprariam o produto. No Grupo GFV, todos os não especialistas afirmaram que 

comprariam o produto representado, seguidos por dois especialistas, enquanto apenas 

um especialista afirmou que não compraria o produto. 

 

Tabela 11: Resultados da questão 10. 

Você usaria/ 

compraria 

este 

produto? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Sim  02 02 03 

Não 03 01 01  

 

Fonte: Da autora 

 

Ao serem questionados sobre a possibilidade de fazer alterações no artefato 

apresentado, todos os participantes do Grupo GVF afirmaram que alterariam algo no 

produto. Dentre os não especialistas, as justificativas variaram entre alterações no 

tamanho geral e mudanças na forma. Já entre os especialistas, as respostas 

abordaram um melhor posicionamento dos botões, com otimização das funções, além 

de alterações no formato. No Grupo GFV, dois especialistas e dois não especialistas 

afirmaram que, se fosse possível, fariam modificações no produto, enquanto um 

especialista e um não especialista assinalaram que não modificariam o artefato. Dentre 
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as justificativas expostas entre os não especialistas, o tópicos abordados foram o 

tamanho do artefato e seu formato. Dentre os especialistas, foram levantadas a 

necessidade de diminuição do tamanho do rádio, além da possibilidade de 

incorporação de um docking station8. 

 

Tabela 12: Resultados da questão 11. 

Você 

alteraria 

algo neste 

produto? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Sim 03 03 02 02 

Não   01 01 

 

Fonte: Da autora 

 

Ao final da questão, é possível concluir que 100% dos indivíduos do Grupo GVF 

afirmaram que fariam modificações no rádio relógio, enquanto cerca de 66% dos 

sujeitos do Grupo GFV concordariam em alterar o artefato. 

 

PARTE II 

 

Na segunda etapa do experimento, realizada no formato de entrevista, foi 

apresentado aos sujeitos o segundo protótipo. Para o Grupo GVF, o protótipo físico, e 

para o Grupo GFV, o protótipo virtual. Assim como na etapa anterior, os participantes 

foram instruídos a explorar o artefato, visando compará-lo ao protótipo apresentado 

anteriormente. Uma vez que a pergunta foi realizada em forma de entrevista, o sujeito 

poderia, também, analisar os protótipos enquanto respondia a questão. 

 

Ao serem questionados sobre a percepção de diferenças entre os protótipos, 

todos os indivíduos afirmaram ter notado disparidades. No Grupo GVF, dentre os não 

                                                           
8 Docking station é o conceito atribuído à estações de conexão de artefatos eletrônicos, para a 
replicação de alguma mídia, seja ela audio ou visual. 
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especialistas, as diferenças citadas foram a melhor visibilidade da legenda dos botões 

no protótipo virtual, melhor acabamento no protótipo virtual, tamanho diferente do que o 

imaginado, não entendimento de alguns botões (sujeito afirmou que um botão, no 

protótipo virtual estava “para dentro”) e ângulo da tela mais acentuado no protótipo 

físico. Já os participantes especialistas afirmaram ter melhor compreensão dos botões 

laterais com o protótipo físico, ausência de botão AM/FM no protótipo virtual, a 

ausência de texto no protótipo físico e imaginavam um ângulo diferente da tela. 

 

No Grupo GFV, as diferenças levantadas pelos especialistas foram a textura, 

melhor clareza das funções dos botões no protótipo virtual bem como sua configuração 

física, compreensão do visor no protótipo virtual e presença da legenda no protótipo 

virtual. Entre o grupo dos não especialistas, os comentários abordaram as informações 

textuais presentes no protótipo virtual, uma melhor compreensão dos botões também 

no protótipo virtual, maior clareza da tela no protótipo virtual, além disso, um dos 

indivíduos afirmou que os ressaltos presentes no botão SNOOZE eram luzes, como 

também confundiu a forma de acionamento de um dos botões, enquanto outro sujeito 

afirmou que o botão SNOOZE era um rebaixo no protótipo virtual. É importante 

ressaltar que um dos sujeitos não especialistas que não havia reconhecido o artefato 

como um rádio relógio, só o fez ao visualizar o segundo protótipo. 

 

Tabela 13: Resultados da questão 12. 

Você nota 

diferenças 

entre os 

produtos 

apresentados? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Sim 03 03 03 03 

Não     

 

Fonte: Da autora 
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Ao final da PARTE II, é possível afirmar que todos os sujeitos notaram 

diferenças entre os protótipos apresentados, entretanto, todos afirmaram reconhecer 

ambos como sendo o mesmo produto, com alguns detalhes modificados. 

 

PARTE III 

 

Na terceira e última parte do experimento, conduzida no formato de entrevista, 

foi apresentado aos participantes o rádio relógio real, presente no mercado. Após 

visualizar o rádio, foi solicitado aos sujeitos que comparassem o produto com seus 

protótipos. Esta etapa tinha como objetivo validar as informações que o indivíduo havia 

afirmado a partir dos protótipos. 

 

A princípio, foi solicitado aos participantes que revissem suas respostas 

anteriores e verificassem se, ao entrar em contato com o produto, eles gostariam de 

mudar alguma resposta, ou se haviam notado alguma diferença entre o produto e os 

protótipos. No Grupo GVF todos os sujeitos afirmaram que gostariam de alterar alguma 

resposta. Entre os não especialistas, as alterações abordaram a presença de uma 

tomada no rádio relógio, a melhor compreensão do botão ALARM TIME SET, que 

funciona como uma alavanca, e, para o sujeito que não havia entendido o artefato 

como sendo um rádio relógio, agora compreendia o produto. Dentre os especialistas, 

os tópicos levantados foram a presença de tela, que não havia sido identificada com 

um sujeito, peso menor do que o previsto, melhor entendimento do botão ALARM TIME 

SET, bem como a presença de detalhes na parte inferior do produto. 

 

No Grupo GFV, os especialistas notaram a ausência de alguns detalhes do 

produto em ambos os protótipos, como as saídas de refrigeração, a presença da 

tomada, bem como ferramentas de fixação e montagem. Além disso, os sujeitos 

afirmaram não ter compreendido anteriormente a forma de funcionamento do botão 

ALARM TIME SET, que agora estava clara. Os especialistas também abordaram a 

presença dos furos do speaker, que, nos protótipos aparentavam ser apenas de ordem 

estética, além do peso, que aparentava ser maior. Os sujeitos não especialistas 
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levantaram questões como a funcionalidade do botão SNOOZE, o peso do produto, a 

presença da tela, bem como o melhor entendimento do botão AM/FM. 

 

Tabela 14: Resultados da questão 13. 

Você 

gostaria de 

mudar 

alguma 

resposta 

anterior? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Sim 03 03 03 02 

Não    01 

 

Fonte: Da autora 

 

Nesta questão, 100% dos sujeitos do Grupo GVF mudaram de opinião a cerca 

de algum aspecto do produto, enquanto o Grupo GFV apresentou uma mudança de 

opinião entre aproximadamente 83% dos entrevistados. 

 

A última questão levantada com os participantes foi a preferência deles frente 

aos protótipos apresentados. Foi solicitado que, após a análise dos três artefatos, o 

sujeito indicasse qual dos protótipos melhor representava o produto real, tendo em 

mente que apenas uma das ferramentas poderia ser escolhida, e não uma combinação 

das duas. No primeiro grupo, Grupo GVF, todos os indivíduos não especialistas 

afirmaram que preferiam o protótipo virtual, frente ao protótipo físico, enquanto, entre 

os sujeitos especialistas, apenas um preferiu a realidade aumentada como forma de 

representação do artefato. A justificativa apresentada pelos especialistas do primeiro 

grupo que preferiram o protótipo físico se baseou na experiência profissional dos 

mesmos. Os sujeitos afirmaram que, para a experiência com o artefato, o contato físico 

com o modelo faz diferença na compreensão do mesmo, podendo até extrapolar para 

uma análise ergonômica do conceito. O especialista deste grupo que afirmou preferir o 

protótipo virtual justificou sua escolha baseado no detalhamento do protótipo que, de 

acordo com o sujeito, estava mais visível no protótipo virtual, bem como o acabamento, 
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o nível de informações e a textura do artefato. Os sujeitos não especialistas deste 

grupo justificaram a escolha do protótipo virtual baseados no nível de detalhamento 

deste, além da experiência pessoal de um dos indivíduos com protótipos virtuais. Neste 

grupo, um entrevistado não especialista afirmou não ter reconhecido o protótipo físico 

como sendo um rádio relógio. 

 

No Grupo GFV, dois especialistas afirmaram preferir o protótipo virtual frente ao 

protótipo físico, enquanto um especialista escolheu o protótipo físico. Os sujeitos que 

escolheram a ferramenta de realidade aumentada como melhor forma de 

representação do artefato apresentado justificaram a escolha baseados na falta de 

detalhes do protótipo físico, uma melhor compreensão do material e funcionalidades no 

protótipo virtual, além de uma interação mais agradável com a realidade aumentada. O 

especialista que afirmou preferir o protótipo físico devido ao contato físico com o 

produto, apesar de reconhecer a falta de fidelidade em relação a textura e 

acabamentos do mesmo.  Todos os sujeitos não especialistas deste grupo escolheram 

o protótipo virtual como a melhor forma de representação do rádio relógio. As 

justificativas para a escolha feita pelos indivíduos abordaram, em sua maioria, o 

detalhamento do artefato virtual frente ao físico, que, de acordo com os sujeitos, 

apresentava um acabamento grosseiro.  Os entrevistados afirmaram que, mesmo 

cientes que o protótipo físico se tratava de uma representação de algo acabado, a 

textura do artefato se mostrou bastante relevante nas avaliações. 

 

Tabela 15: Resultados da questão 14. 

Qual das 

versões mais 

se aproxima 

ao produto 

real? 

 Grupo GVF Grupo GFV 

 Especialistas 
Não 

Especialistas 
Especialistas 

Não 

Especialistas 

Virtual 01 03 02 03 

Físico 02  01  

 

Fonte: Da autora 
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Ao final desta questão, é possível afirmar que cerca de 66% dos especialistas do 

Grupo GVF preferiram o protótipo físico, enquanto 100% dos não especialistas optaram 

pelo protótipo virtual. Todos os não especialistas do Grupo GFV também preferiram o 

artefato virtual, enquanto aproximadamente 66% dos especialistas escolheram o 

protótipo virtual como melhor opção. 

 

Etapa 10: Discussão dos resultados parciais 

 

Nesta etapa da pesquisa, serão discutidos os resultados obtidos com o 

experimento. A partir dessa discussão será possível gerar conclusões concisas a 

respeito da pesquisa. 

 

Cruzamento dos dados 

 

A princípio, para uma análise satisfatória, se fez necessário realizar um 

cruzamento de dados, buscando fazer ligações entre as respostas obtidas com cada 

sujeito, dentro de cada grupo, uma vez que a análise de respostas isoladas não geram 

uma avaliação conclusiva. Para tornar o cruzamento dos dados mais eficiente algumas 

questões foram agrupadas de acordo com o tópico abordado nas mesmas. 

 

Na PARTE I do experimento foi avaliada a percepção do usuário frente ao 

primeiro protótipo apresentado. Ao avaliar as respostas dos sujeitos, é possível definir 

se ele compreendeu o produto como um rádio relógio, seu formato, proporção, e 

funções. Na PARTE II do experimento os sujeitos foram levados a comparar os 

protótipos apresentados, buscando diferenças entre eles. Uma avaliação das respostas 

obtidas nesta fase permite concluir se o indivíduo compreendeu o segundo artefato 

apresentado, seu formato, tamanho, elementos, assim como o primeiro. Na última parte 

do experimento, PARTE III, foi solicitado aos sujeitos que validassem as respostas 

dadas anteriormente, buscando analisar a sua percepção do produto, bem como 

selecionassem o protótipo que melhor representava o produto real. A avaliação das 
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respostas desta etapa permitem validar a opinião que o sujeito havia formado a cerca 

do produto, como também conclui qual protótipo mais se aproximou desta opinião. 

 

Ao analisar os dados colhidos, é possível concluir que um mau ou bom 

entendimento do artefato na PARTE I não interfere na percepção de diferenças entre 

os modelos apresentados. Entretanto, fica claro que a maioria (83%) dos sujeitos 

afirmaram não ter compreendido corretamente algum elemento ou aspecto do produto, 

ao ser apresentado ao rádio relógio real. 

 

Avaliação geral dos dados 

 

No decorrer da experiência foi procurado analisar a percepção do usuário 

comum frente aos protótipos físico e virtual, ao mostrar a estes sujeitos os modelos 

citados, com posterior validação das respostas por meio da exposição do produto real, 

representado pelos protótipos. Na primeira etapa da pesquisa, PARTE I, os sujeitos 

eram solicitados a assinalar afirmações referentes a características básicas do produto, 

como peso, formato, acabamento, dentre outros. 

 

Na primeira etapa da pesquisa, dentre os 12 entrevistados, 8 afirmaram 

reconhecer um rádio relógio, bem como suas funções, sendo 5 destes pertencentes ao 

Grupo GVF, que teve o primeiro contato com o protótipo virtual, representando 62,5% 

dos indivíduos. No Grupo GVF um sujeito identificou o protótipo como sendo um 

modem (roteador de internet sem fio), enquanto dois sujeitos do Grupo GFV afirmaram 

ser um rádio, e um sujeito identificou apenas como um objeto de segurança. Entre os 

sujeitos que não compreenderam o artefato, três ao total, dois (um do Grupo GVF e um 

do Grupo GFV) afirmaram, ao final da pesquisa, não possuir experiência com rádios 

relógios, um deles (pertencente ao Grupo GFV) afirmou não ter reconhecido as funções 

do produto, enquanto o outro sujeito (do Grupo GFV) afirmou não ter enxergado a 

legenda dos botões (o sujeito possui baixa visão). Nesta questão, os sujeitos do Grupo 

GVF tiveram um melhor desempenho que o Grupo GFV.  
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Ao serem questionados sobre o formato do produto, apenas um participante 

assinalou a opção incorreta, sendo este do Grupo GFV. É importante ressaltar que este 

indivíduo foi, também, o único a analisar o artefato na posição vertical, diferente da 

proposta do produto. Assim, é possível inferir que a liberdade de exploração do 

protótipo físico permite que os sujeitos posicionem o objeto de forma diferente da 

prevista, permitindo que o projetista veja novos usos do artefato. O mesmo se torna 

menos provável de ocorrer com o protótipo virtual uma vez que ele é apresentado na 

posição em que seu uso foi previsto e projetado. 

Ainda sobre a identificação do produto, os participantes do Grupo GVF 

obtiveram uma maior taxa de acerto referente ao peso do artefato, de 83%, enquanto o 

Grupo GFV obteve uma taxa de acerto de 50%. No Grupo GVF todos os sujeitos não 

especialistas assinalaram na opção correta, já no Grupo GFV, apenas um sujeito não 

especialista assinalou o peso correto. Apesar de possuírem o artefato físico nas mãos, 

e tentarem associar o peso a um objeto do seu cotidiano, esses indivíduos não 

conseguiram determinar o peso correto. Dessa forma pode-se concluir que a presença 

física de uma representação do artefato analisado não garante uma melhor 

compreensão do peso representado. 

Ao serem questionados em relação ao acabamento do artefato, o Grupo GFV 

atingiu uma maior taxa de acerto, com 83%, enquanto o Grupo GVF alcançou 50% de 

acerto. Em ambos os grupos os especialistas se mantiveram a frente dos não 

especialistas, que apresentaram maior dificuldade em abstrair o acabamento do 

produto proposto. Entretanto, é importante ressaltar que um sujeito não especialista do 

Grupo GVF afirmou ter assinalando a opção de sua preferência, e não aquilo que o 

artefato representava para ele, enquanto um especialista do Grupo GFV afirmou ter 

assinalado aquilo que se espera de um rádio relógio, por não conseguir identificar o 

acabamento que o produto deveria possuir. Os comentários levam a deduzir que a falta 

de renderização do protótipo virtual bem como o não acabamento do protótipo físico 

interferem na compreensão do acabamento representado, pois confundem os sujeitos, 

principalmente não especialistas. Entretanto, a falta de definição permite que o 
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projetista faça inferências sobre o acabamento esperado para o produto projetado, de 

acordo com o formato e elementos presentes. 

Na fase de reconhecimento de elementos, o Grupo GVF obteve um maior 

número de respostas corretas, com 88% de acerto, enquanto o Grupo GVF atingiu 

78%. Entretanto, o número de respostas incorretas foi maior no Grupo GVF, com 4 

respostas, frente a 3 respostas incorretas do Grupo GFV.  As respostas incorretas se 

caracterizam pela marcação de elementos que não existem no artefato, como uma 

entrada USB, por exemplo. Além disso, nenhum não especialista do Grupo GFV 

reconheceu a tela do artefato, que foi confundida, por um dos sujeitos, com uma tampa. 

Os comentários referentes as respostas tomada e entrada USB abordaram a suposição 

da presença dos elementos no produto, enquanto as justificativas para a marcação da 

tampa se deu por um mau entendimento da divisão do produto. Fica claro que, por não 

apresentarem alguns elementos de funcionamento do produto, os protótipos intrigaram 

os sujeitos, que não compreenderam como o artefato funcionaria com a ausência dos 

mesmos. 

Após o reconhecimento dos elementos, os sujeitos foram questionados sobre o 

posicionamento dos mesmos no artefato. Buscando auxiliar o entendimento da 

questão, conforme levantado no estudo piloto, foram fornecidos no enunciado 

exemplos de resposta: hierarquia entre os elementos, função similar e usabilidade. As 

justificativas apresentadas pelos indivíduos que afirmaram reconhecer um motivo para 

o posicionamento dos elementos abordaram, em sua maioria, os exemplos dados, e os 

botões do produto, sem considerar a tela ou os furos, por exemplo. No Grupo GVF, 

66% dos participantes afirmaram reconhecer relações entre os elementos, enquanto no 

Grupo GFV todos os participantes assinalaram a mesma opção. Ao final desta questão 

pode-se afirmar que o protótipo físico permitiu uma melhor análise para detecção de 

padrões e agrupamentos entre os elementos. 

Ainda na PARTE I do experimento, porém, abordando o repertório pessoal dos 

entrevistados e não mais a identificação do artefato, os sujeitos foram questionados se 

o produto apresentado os remetia a algum outro produto. No Grupo GVF nenhum 

entrevistado associou o protótipo a outro artefato, enquanto no Grupo GFV três sujeitos 
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associaram as características do rádio relógio a outro produto. Os produtos citados 

foram babá eletrônica, telefone, binóculo e rádio. Os sujeitos indicaram elementos que 

os levou a fazer as associações, como a presença dos furos ou o formato do rádio. 

Assim como na questão anterior, é possível concluir que o protótipo físico permitiu uma 

melhor observação dos elementos, que levou a uma associação com objetos já 

conhecidos pelos sujeitos. 

Buscando analisar mais profundamente o repertório dos entrevistados, os 

participantes foram solicitados a atribuir, dentro de uma escala de sete pontos, 

características para o produto, como complexidade, utilidade, valor, etc. As respostas 

variaram bastante, dentro de cada grupo, por ser um reflexo da compreensão do 

entrevistado frente aos conceitos apresentados, por isso não pode ser utilizada como 

dado para a comparação entre os artefatos. Assim, os dados levantados se mostraram 

inconclusivos. 

Após serem questionados sobre a forma como viam o artefato, os sujeitos foram 

perguntados se o comprariam ou alterariam algo no produto, consecutivamente. Dentre 

os entrevistados, sete pessoas afirmaram que comprariam o produto, enquanto cinco 

entrevistados assinalaram que não comprariam. As justificativas apresentadas trataram 

das preferências de uso do artefato, onde os sujeitos que alegaram que não 

comprariam afirmaram que já possuem um artefato que realiza as mesmas funções, 

enquanto os indivíduos que afirmaram que comprariam o produto o utilizariam como 

despertador. Vale ressaltar que um dos especialistas do Grupo GFV, que afirmou que 

compraria o produto, estabeleceu condições para a compra, como a transformação do 

rádio relógio em docking station, enquanto um não especialista afirmou que compraria 

pois o produto aparenta ser importante. No Grupo GVF todos os sujeitos afirmaram que 

alterariam algo no produto, abordando aspectos como o formato ou a otimização dos 

botões, enquanto no Grupo GFV, dois especialistas e dois não especialistas afirmaram 

que também alterariam o artefato. Um especialista e um não especialista assinalaram 

que não alterariam o produto, pois estavam satisfeitos com o mesmo. Os dados 

levantados mostram que a decisão de compra ou alteração do produto não foi afetado 
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pela ferramenta de produção ou apresentação do protótipo, mas sim pela opinião 

pessoal do sujeito entrevistado. 

Na segunda parte do experimento, PARTE II, os sujeitos puderam visualizar o 

segundo protótipo, com o objetivo que compará-lo ao primeiro apresentado, buscando 

diferenças entre eles. Todos os sujeitos citaram a ausência de legenda no protótipo 

físico, bem como um melhor acabamento do protótipo virtual, referente a textura do 

protótipo físico. Em ambos os grupos houveram desentendimentos em relação ao 

botão SNOOZE, bem como em relação ao botão ALARM TIME SET. A questão se 

mostrou inconclusiva frente a qual grupo obteve um melhor resultado, assim como qual 

protótipo melhor representou o produto. 

Na terceira e última parte do experimento, PARTE III, após a apresentação do 

produto real, os participantes foram questionados sobre qual modelo melhor 

representava o rádio relógio. Em ambos os grupos todos os não especialistas 

escolheram o protótipo virtual. No Grupo GVF apenas um especialista escolheu o 

protótipo virtual, enquanto no Grupo GFV, dois especialistas escolheram a realidade 

aumentada. Para os sujeitos não especialistas, o protótipo virtual permitiu um melhor 

entendimento das funções do rádio relógio devido a melhor visibilidade da legenda, 

bem como uma textura mais próxima do rádio relógio. Entre os especialistas, todos 

alegaram que uma combinação entre as ferramentas seria ideal, porém, ao escolher 

apenas uma delas, o contato físico com o protótipo se tornou diferencial. Já entre os 

sujeitos não especialistas fica claro que a textura, acabamento e legendas foram 

diferenciais na escolha do protótipo virtual. 
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4 CONCLUSÕES 

 

CONCLUSÕES GERAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal verificar e validar, por meio da 

comparação, o uso de protótipos físicos e virtuais na avaliação do projeto de artefatos, 

sob a ótica do usuário. O trabalho surge a partir da discussão sobre a otimização do 

uso de protótipos físicos e virtuais na fase de avaliação de projetos de produto. O 

tempo de lançamento dos produtos, bem como os custos de validação do projeto junto 

ao consumidor final levam, cada dia mais, a negligência de etapas essenciais para o 

projeto. O profissional faz uso, então, de ferramentas para acelerar o processo e 

diminuir custos, como a prototipagem rápida e a realidade virtual. Entretanto, não é 

possível dimensionar o impacto que cada ferramenta causa no usuário comum, não 

especialista. Autores como Neri Volpato (2007) afirmam que aspectos como a 

comunicação, integração e aprendizagem são mais bem aproveitados no protótipo 

físico. Porém, o avanço tecnológico permite que ferramentas como a RA se aproximem 

do protótipo físico, permitindo uma maior interação entre sujeito e ambiente virtual, com 

menores custos. 

 

Para atender o objetivo de validar as ferramentas junto ao usuário comum, se 

fez necessário abordar inicialmente o mercado profissional do design, com o objetivo 

de compreender de que forma o usuário participa do projeto de produtos, com foco na 

etapa de avaliação do projeto. Para melhor entender a relação entre usuário e produto, 

foram abordadas a sua percepção, expectativa, e ferramentas para avaliar este 

processo de interação. Ao final, foram levantadas ferramentas de representação, 

bidimensional e tridimensional, usadas para representar e avaliar conceitos, bem como 

a utilização no mercado profissional. Neste cenário, o trabalho se apresentou como 

uma forma de validação de ferramentas já em uso e crescente desenvolvimento no 

meio profissional.  
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A partir do levantamento dos tópicos já citados foi desenvolvido o experimento 

comparativo entre os protótipos físico e virtual. O experimento se caracterizou pela 

formação de dois grupos similares, ambos com três especialistas em projetos de 

produtos, atuantes no mercado de Recife, e três não especialistas, de diferentes áreas 

profissionais, que analisaram ambos os protótipos, em ordens diferentes. A princípio foi 

realizado um experimento piloto, com o objetivo de validar os questionamentos 

abordados no questionário, bem como a forma de execução do mesmo. 

 

O estudo piloto revelou falhas no formato do questionário e em sua execução, 

uma vez que os sujeitos participantes apresentaram respostas pouco aprofundadas, 

como também não condizentes com a realidade. Para solucionar os problemas citados 

o experimento foi reformulado para um formato misto, com questionário e entrevista 

estruturada. Ao final da pesquisa ficou claro que a mudança de formato foi proveitosa, 

pois tornou possível um maior aprofundamento das respostas, bem como o surgimento 

de comentários pertinentes à pesquisa.  

 

No primeiro momento os participantes foram solicitados a avaliar um protótipo, 

virtual para o Grupo GVF, e físico para o Grupo GFV, e responder questões referentes 

á identificação do mesmo, compreensão de funções e preferências pessoais. Nesta 

primeira etapa ficou claro que os participantes que entraram em contato com o 

protótipo virtual compreenderam com maior facilidade questões referentes ao 

acabamento do produto e elementos presentes no mesmo. O grupo que analisou 

inicialmente o protótipo físico teve dificuldade em compreender que o objeto se tratava 

de uma representação, e não algo acabado, assinalando muitas vezes respostas 

referentes ao protótipo, e não ao rádio relógio real. Entretanto, o grupo apresentou 

maior facilidade para identificar relações entre os elementos, apesar de analisar 

apenas o posicionamento dos botões. 

 

É importante ressaltar que o repertório de produtos dos participantes teve 

grande influência na identificação do objeto. Um dos sujeitos participantes foi uma 

senhora de 90 anos, que identificou o protótipo físico como sendo um rádio de 
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antigamente. A senhora respondeu todas as perguntas desta etapa com o protótipo na 

posição vertical, como entendeu que ele deveria ser usado, e afirmou que compraria o 

produto, se ele voltasse a ser vendido. Na segunda etapa, com o protótipo virtual, a 

participante reconheceu a tela e o posicionamento correto do produto, apesar de não 

ter compreendido que se tratava de um rádio com funções de relógio e despertador. 

 

Ainda na PARTE I, primeira etapa do experimento, ficou constatado que as 

questões referente as preferências pessoais dos participantes (questões 09, 10 e 11) 

se mostraram inconclusivas. Ao final da pesquisa fica claro que, por se tratar de um 

grupo de pessoas escolhido de forma aleatória, sem nenhuma análise de pré-

requisitos, a comparação de preferências pessoais se mostra inconsistente para a 

análise da ferramenta de representação. Entretanto, caso o mesmo experimento fosse 

aplicado em um grupo de pessoas com perfis de consumo similares, seria possível 

analisar qual ferramenta demonstra melhor as preferências deste grupo, de forma 

generalizada. 

 

Na segunda etapa da pesquisa, PARTE II, que teve o formato de entrevista, os 

participantes foram apresentados ao segundo protótipo, físico para o Grupo GVF e 

virtual para o Grupo GFV, e foram solicitados a reconhecer diferenças entre os 

protótipos. A questão tinha como objetivo comparar a percepção dos dois protótipos 

com o mesmo indivíduo, e se mostrou satisfatória. Todos os participantes 

reconheceram diferenças entre as representações, sendo as principais citações 

referentes à visibilidade do texto no protótipo virtual. Devido a limitações da tecnologia, 

a legenda dos botões e da tela não eram visíveis, impedindo que o entrevistado 

compreendesse a função de cada botão. Esta questão provocou muitos comentários 

também em relação a textura dos protótipos, entretanto esse aspecto é uma 

consequência da impressão tridimensional e não do produto em si. Este mau 

entendimento, principalmente entre os não especialistas, deixa claro que a textura de 

protótipos produzidos em impressoras 3D confunde os sujeitos, que veem isto, 

erroneamente, como uma característica do produto. 
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Na terceira e última etapa do experimento, PARTE III, os sujeitos foram 

apresentados ao produto real, com o objetivo de confrontar opiniões já formadas sobre 

o produto, bem como questionar qual a ferramenta mais se aproximou, na opinião dos 

participantes, ao rádio relógio. Apenas um sujeito, não especialista, afirmou que o 

produto era exatamente como ele esperava, enquanto os outros sujeitos citaram, 

principalmente, o funcionamento dos botões como diferente do esperado, além de peso 

e presença ou ausência de elementos. Todos os sujeitos não especialistas escolheram 

o protótipo virtual como melhor representação do produto, principalmente devido a 

fidelidade de textura e visibilidade das legendas. Curiosamente, a maioria dos 

especialistas do Grupo GVF preferiu o protótipo físico, enquanto a maioria dos 

especialistas do Grupo GFV optou pelo protótipo virtual. Em uma análise mais 

aprofundada dos comentários dos profissionais é possível identificar uma preferência 

pelo protótipo físico como opinião preconcebida, reflexo da experiência dos mesmos. 

Os sujeitos que optaram pelo protótipo físico afirmaram que o contato físico com o 

artefato permite uma melhor compreensão do mesmo, apesar de reconhecer que o 

protótipo virtual possuía uma maior proximidade estética com o rádio relógio em 

questão. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Ao final do experimento, a maior dificuldade encontrada pela pesquisadora foi a 

disponibilidade para participação dos especialistas, que são escassos em Recife, 

reflexo de um mercado pequeno para o projeto de produtos. A cidade, referência em 

tecnologia, não possui um mercado significativo para o desenvolvimento de artefatos 

físicos, o que se reflete no meio educacional, que não disponibiliza o ensino de 

ferramentas básicas para a atuação deste profissional. Por outro lado, o interesse dos 

sujeitos não especialistas em conhecer as ferramentas surpreendeu a pesquisadora. 

Ao final das entrevistas a maioria dos participantes questionou como os protótipos 

foram produzidos, o que era visto com encantamento. A utilização da ferramenta de 

realidade aumentada, vista pela pesquisadora como potencial problema, se mostrou de 

fácil utilização e aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A princípio, a pesquisa tinha como objetivo validar o uso dos protótipos físico e 

virtual junto à usuários não especialistas, na fase de análise do projeto. Como objetivos 

específicos foi proposto que se identificasse a atuação profissional do designer de 

produtos, seus métodos e técnicas, o levantamento das ferramentas de representação, 

bem como seu confrontamento, com posterior validação de hipóteses por meio de 

pesquisa exploratória. As hipóteses criadas a partir do referencial teórico abordado 

afirmavam que o artefato físico se destaca frente ao virtual, por ser mais 

compreensível, além de alegar que o sujeito não especialista apresenta dificuldade em 

compreender aspectos como dimensão, material, peso, em um protótipo virtual. 

 

Ao final da pesquisa é possível afirmar que os objetivos foram atingidos, e 

ambas as hipóteses foram refutadas. A comparação entre protótipos se mostrou válida 

e consistente, e seus resultados, conclusivos, expõem a validade do uso de uma 

ferramenta de realidade aumentada para a análise de produtos. O nível de 

detalhamento permitido pela ferramenta, alcançando uma proximidade estética com o 

produto real, garante a compreensão do artefato e, por se tratar de uma ferramenta que 

sobrepõe um objeto virtual em um ambiente real, as dimensões do produto se tornam 

claras ao observador. É possível afirmar, também, que existe uma resistência no meio 

profissional à utilização da ferramenta de RA, por se acreditar que o tato é um sentido 

diferencial na compreensão do artefato. A pesquisa não tem como objetivo depreciar o 

uso do protótipo físico como forma de avaliação, porém, não é plausível criticar o uso 

da RA uma vez que ela apresentou resultados tão bons quanto, se não melhores que o 

protótipo físico. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

Ao analisar a prática profissional do design de produtos no Brasil, é possível 

concluir que, na fase de análise de conceito, as ferramentas de prototipagem rápida 
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vêm sendo amplamente utilizadas, entretanto, a realidade aumentada se encontra 

subutilizada, tendo uma maior aplicação na área de artefatos digitais. Este estudo 

mostra que, entre os profissionais, existe uma crença de que o contato físico com o 

conceito é indispensável para a compreensão do mesmo, por toda a equipe de projeto, 

justificando a baixa utilização da ferramenta nas etapas de projeto. 

 

Através deste estudo foi possível constatar que cada ferramenta de 

representação tridimensional possui vantagens e desvantagens de acordo com a 

característica a ser analisada. Além disso, ao contrário do que pensam os profissionais, 

a compreensão do artefato projetado através da realidade virtual, por parte dos sujeitos 

não especialistas, se mostrou tão eficiente, se não melhor, quanto o artefato físico. A 

utilização da mesma em uma situação real de projeto se provou razoável, trazendo 

uma maior praticidade ao projeto, além da economia de materiais e tempo de 

fabricação de um artefato físico. 

 

A evolução das ferramentas de realidade aumentada também se mostra 

favorável a uma maior utilização da RA nas etapas do desenvolvimento. Projetos como 

o Google Glass são a prova de que a cada dia mais esta tecnologia está presente no 

cotidiano das pessoas, não apenas barateando a ferramenta, como disseminando seu 

uso e acelerando seu desenvolvimento. Esta disseminação deve ser pautada em 

pesquisas acadêmicas que validem seu uso por meio da sociedade, de forma segura e 

eficiente. Dessa forma, essa pesquisa atingiu não apenas o objetivo de validar o uso da 

RA na etapa de análise de conceitos, como também aproximou a academia e o 

mercado profissional, ao expor os resultados atingidos. 

 

PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

A presente pesquisa atingiu o objetivo de validar a utilização de protótipos físicos 

e virtuais junto ao usuário comum, não especialista, e sem nenhuma ligação com o 

projeto, tendo o grupo de especialistas como grupo de controle da pesquisa. Agora 



 
 

147 
 

surgem diversas linhas de pesquisa possíveis, como desdobramentos da pesquisa 

apresentada, citadas abaixo: 

 

 Realização do experimento com clientes de um projeto de produto real, que se 

caracterizam por sujeitos não especialistas, porém com interesse e 

conhecimento do projeto, bem como análise dos custos envolvidos, vantagens e 

desvantagens. De acordo com o que foi citado pelos profissionais em 

desenvolvimento de produtos, este indivíduo apresenta uma melhor 

compreensão do protótipo físico, por se tratar de uma materialização de uma 

ideia já conhecida pelo indivíduo; 

 A realização do experimento com um grupo pré-selecionado de sujeitos, com os 

mesmos interesses de consumo, não apenas de objetos mas também de 

cultura, informação, caracterizando uma amostra de mercado consumidor; 

 A realização do experimento com um artefato conceitual, desconhecido por 

qualquer sujeito, se mostra relevante. A partir dessa proposta seria possível 

analisar a compreensão de um objeto completamente desconhecido, em um 

ambiente virtual, ou em uma representação tridimensional; 

 A adoção de outras ferramentas de realidade aumentada, que permitem 

diferentes formas de interação com o usuário, muitas vezes sem a utilização de 

um marcador, por exemplo. 
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ANEXOS 

 

 Anexo A – Questionário aplicado no experimento 

 Anexo B – ISO 9241-210 

 



Questionário de Percepção do Usuário

Ao responder esse questionário você autoriza a utilização dos dados apresentados para pesquisas e elaboração de Dissertação 
de Mestrado em Design na UFPE. Não é necessário a sua identificação.

Essa pesquisa tem como objetivo validar o uso de protótipos físicos e virtuais como ferramentas para avaliação de projetos de 
produtos, sob a ótica do usuário comum, não especialista em design.

Responsável: Mariana Pereira Bezerra, mestranda em Design da Universidade Federal de Pernambuco.

PARTE I

As perguntas presentes neste questionário devem ser respondidas tendo em mente que o artefato apresentado representa 
um produto real, já a venda no mercado.

00. O artefato que você está analisando, é físico ou virtual?

 ________________________________________________________________________

01. Para você, o que é o produto apresentado?

 ________________________________________________________________________

02. Quais funções você espera que ele tenha?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

03. A qual forma apresentada abaixo se assemelha mais o formato deste produto?

                                                (   )                                                        (   )                                                        (   )

04. Qual é o peso aproximado deste produto?

 Entre 200g e 1 kg (   )        Entre 1,1 kg e 3 kg (   )        Entre 3,1 kg e 5 kg (   )        Acima de 5,5 kg(   )

05. Qual o acabamento que este produto possui?

 Fosco (   )        Brilhoso (   )        Partes foscas e partes brilhosas (   )

06. Quais elementos você identifica neste produto?

 Tela (   )        Botões (   )        Antena (   )        Tomada (   )        Furos (   )

 Alça (   )        Entrada USB (   )        Lente (   )        Tampa (   )

07. Você acha que a posição desses elementos possui algum motivo específico?

 Por exemplo: hierarquia entre os elementos, função similar, usabilidade

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha marcado Sim, qual/ quais?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

08. Algo neste produto lhe remete a um outro produto?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha marcado Sim, qual/ quais?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

09. Qual é a definição mais se aproxima a este produto?

 Complexo                                               Simples

  Inovador                                               Tradicional

            Útil                                              Inútil

      Compreensível                                               Incompreensível

      Valioso                                              Sem valor

       Prazer                                               Desconforto

10. Você usaria/ compraria este produto?

 Sim (   ) 
 Em qual situação você usaria este produto?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 Não (   )
 Por que?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

11. Você alteraria algo neste produto?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha respondido Sim, o que você alteraria?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 Agradeço pela sua participação!

 Data:______________________________

 Assinatura:_____________________________________________________________________



PERCEPÇÃO

Ao responder esse questionário você autoriza a utilização dos dados apresentados para pesquisas e elaboração de Dissertação 
de Mestrado em Design na UFPE. Não é necessário a sua identificação.

Essa pesquisa tem como objetivo validar o uso de protótipos físicos e virtuais como ferramentas para avaliação de projetos de 
produtos, sob a ótica do usuário comum, não especialista em design.

Responsável: Mariana Pereira Bezerra, mestranda em Design da Universidade Federal de Pernambuco.

PARTE I

As perguntas presentes neste questionário devem ser respondidas tendo em mente que o artefato apresentado representa 
um produto real, já a venda no mercado.

00. O artefato que você está analisando, é físico ou virtual?

 ________________________________________________________________________

01. Para você, o que é o produto apresentado?

 ________________________________________________________________________

02. Quais funções você espera que ele tenha?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

03. A qual forma apresentada abaixo se assemelha mais o formato deste produto?

                                                (   )                                                        (   )                                                        (   )

04. Qual é o peso aproximado deste produto?

 Entre 200g e 1 kg (   )        Entre 1,1 kg e 3 kg (   )        Entre 3,1 kg e 5 kg (   )        Acima de 5,5 kg(   )

05. Qual o acabamento que este produto possui?

 Fosco (   )        Brilhoso (   )        Partes foscas e partes brilhosas (   )

06. Quais elementos você identifica neste produto?

 Tela (   )        Botões (   )        Antena (   )        Tomada (   )        Furos (   )

 Alça (   )        Entrada USB (   )        Lente (   )        Tampa (   )

07. Você acha que a posição desses elementos possui algum motivo específico?

 Por exemplo: hierarquia entre os elementos, função similar, usabilidade

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha marcado Sim, qual/ quais?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

08. Algo neste produto lhe remete a um outro produto?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha marcado Sim, qual/ quais?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

09. Qual é a definição mais se aproxima a este produto?

 Complexo                                               Simples

  Inovador                                               Tradicional

            Útil                                              Inútil

      Compreensível                                               Incompreensível

      Valioso                                              Sem valor

       Prazer                                               Desconforto

10. Você usaria/ compraria este produto?

 Sim (   ) 
 Em qual situação você usaria este produto?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 Não (   )
 Por que?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

11. Você alteraria algo neste produto?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha respondido Sim, o que você alteraria?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 Agradeço pela sua participação!

 Data:______________________________

 Assinatura:_____________________________________________________________________



Questionário de Percepção do Usuário

Este questionário deve ser respondido pela pesquisadora, como uma compilação das entrevistas realizadas.

DADOS GERAIS

      Sujeito __________

      Sexo:

 Masculino (   )        Feminino (   )

      Idade:   __________

      Estado civil:

 Solteira/o (   )        Casada/o (   )        Divorciada/0 (   )        Viúva/o (   )

      Tem filhos/as?

 Sim (   )        Não (   )

      Profissão:

  ___________________________________________________________________

      Você já participou de uma análise de produto?

 Sim (   )         Não (   )
 Caso tenha participado, pode comentar como foi?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

      Você possui experiência com alguma ferramenta de realidade aumentada?

 Sim (   )         Não (   )

 Caso possua experiência, qual é a ferramenta?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

      Você já teve contato com algum artefato produzido em uma impressora 3D?

 Sim (   )         Não (   )

 Caso tenha, pode comentar como foi?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________PARTE II

PARTE II

Esta etapa da pesquisa deve ser respondida de forma a comparar os dois artefatos apresentados até o momento.

12. Você nota diferenças entre o produto apresentado agora e o produto anterior?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha respondido Sim, quais são as diferenças?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

PARTE III

Nesta seção, as perguntas devem ser respondidas ao comparar os dois artefatos apresentados com o produto real, que eles 

representam.

13. Ao ver o produto final, você gostaria de mudar alguma resposta referente as etapas anteriores?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha respondido Sim, qual/ quais resposta(s)?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

14. Ao ver o produto real, na sua opinião, qual das versões apresentadas mais se aproxima a ele?

 Primeira versão (   )        Segunda versão (   )
 Justifique a sua resposta

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________



Este questionário deve ser respondido pela pesquisadora, como uma compilação das entrevistas realizadas.

DADOS GERAIS

      Sujeito __________

      Sexo:

 Masculino (   )        Feminino (   )

      Idade:   __________

      Estado civil:

 Solteira/o (   )        Casada/o (   )        Divorciada/0 (   )        Viúva/o (   )

      Tem filhos/as?

 Sim (   )        Não (   )

      Profissão:

  ___________________________________________________________________

      Você já participou de uma análise de produto?

 Sim (   )         Não (   )
 Caso tenha participado, pode comentar como foi?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

      Você possui experiência com alguma ferramenta de realidade aumentada?

 Sim (   )         Não (   )

 Caso possua experiência, qual é a ferramenta?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

      Você já teve contato com algum artefato produzido em uma impressora 3D?

 Sim (   )         Não (   )

 Caso tenha, pode comentar como foi?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________PARTE II

PARTE II

Esta etapa da pesquisa deve ser respondida de forma a comparar os dois artefatos apresentados até o momento.

12. Você nota diferenças entre o produto apresentado agora e o produto anterior?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha respondido Sim, quais são as diferenças?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

PARTE III

Nesta seção, as perguntas devem ser respondidas ao comparar os dois artefatos apresentados com o produto real, que eles 

representam.

13. Ao ver o produto final, você gostaria de mudar alguma resposta referente as etapas anteriores?

 Sim (   )        Não (   )
 Caso tenha respondido Sim, qual/ quais resposta(s)?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

14. Ao ver o produto real, na sua opinião, qual das versões apresentadas mais se aproxima a ele?

 Primeira versão (   )        Segunda versão (   )
 Justifique a sua resposta

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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Explanations concerning Draft 

The present Draft European Standard EN ISO 9241-210 has been submitted to CEN members for voting. In 
case of a positive result of the voting as required by CEN/CENELEC regulations, this Draft will be published 
as EN.  

Like all member organizations of CEN, Austrian Standards Institute is basically obliged to implement Euro-
pean Standards in Austria and to withdraw conflicting standards.  

Austrian Standards Institute herewith submits this Draft of a European Standard as Draft ÖNORM to 
public enquiry and information.  

Comments on this Draft 

Please find below some practical instructions intended to offer you and the responsible committee assistance 
for the processing of comments and proposals for modification: 

 Form For your comments/proposals for change, please use the relevant form 
available from Internet. Download under  
http://www.as-institute.at/norm-kann-mehr/normen-
entwickeln/loesungen-bieten/stellungnahme/ 
or use the Draft Standard Portal 
http://www.as-institute.at/development/normenentwurfportal/ 

 Structure Please use a new line for each comment. This facilitates the attribution 
of the comments received to the different clauses and chapters of the re-
spective Draft. 

 Language Please formulate technical comments on European Standards if possi-
ble in English, since English is the common working language of 
the most European standardizing bodies. 
Editorial and/or linguistic proposals for change/improvement of Ger-
man versions of European Standards shall (certainly) be submitted in 
German. 

 Script/Format Please use the script „Arial“ with 9 pt font size.  
Please do not change the formats. 

 Dispatch Please send your comments by E-Mail to the responsible Committee 
Manager (kurt.lesigang@as-institute.at) 

 Aspects concerning patent law The recipients of this Draft ÖNORM are requested to add information on 
any patent rights known to their comments and to provide supporting 
documentation, if available. 
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Foreword 

The text of ISO 9241-210:2010 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 159 “Ergonomics” of the 
International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as FprEN ISO 9241-210:2010 
by Technical Committee CEN/TC 122 “Ergonomics” the secretariat of which is held by DIN. 

This document is currently submitted to the Unique Acceptance Procedure. 

This document will supersede EN ISO 13407:1999. 

Endorsement notice 

The text of ISO 9241-210:2010 has been approved by CEN as a FprEN ISO 9241-210:2010 without any 
modification. 
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Foreword 
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies 
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO 
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been 
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and 
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the 
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards 
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an 
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

ISO 9241-210 was prepared by Technical Committee ISO/TC 159, Ergonomics, Subcommittee SC 4, 
Ergonomics of human-system interaction. 

This first edition of ISO 9241-210 cancels and replaces ISO 13407:1999, of which it constitutes a technical 
revision. The changes include the following: 

⎯ clarifying the role of iteration in the whole design process (not just evaluation); 

⎯ emphasizing that human-centred methods can be used throughout the system life cycle; 

⎯ explaining design activities; 

⎯ clarifying the principles of human-centred design. 

ISO 9241 consists of the following parts, under the general title Ergonomic requirements for office work with 
visual display terminals (VDTs): 

⎯ Part 1: General introduction 

⎯ Part 2: Guidance on task requirements 

⎯ Part 3: Visual display requirements 

⎯ Part 4: Keyboard requirements 

⎯ Part 5: Workstation layout and postural requirements 

⎯ Part 6: Guidance on the work environment 

⎯ Part 9: Requirements for non-keyboard input devices 

⎯ Part 11: Guidance on usability 

⎯ Part 12: Presentation of information 

⎯ Part 13: User guidance 
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